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Değerl� hemşer�ler�m;
Orhangaz� Beled�yes� olarak �ç kontrol konusundak� çalışmalara önem vermekte, �lg�l� b�r�mler�n ve yönet�c�ler�n 

katılımıyla yürütülmes� ve sah�plen�lmes�ne özen göstermektey�z. Bu nedenle, �ç kontrol çalışmaları, bütüncül b�r 
yaklaşımla, bel�rlenm�ş standartlar çerçeves�nde ve çalışanların akt�f katılımı �le yürütülmekted�r.

Kurumsal �y�leşt�rmeler yanında sah�p olduğumuz her türlü kaynağın potans�yel r�sklerden arındırılarak stratej�k 
amaçlarımız doğrultusunda kullanılması �ç�n sağlam ve �şleyen b�r �ç kontrol s�stem� �le desteklenmes� başarımızda öneml� 
olacaktır.

Bu kapsamda Beled�yem�z �ş ve �şlemler�n�n bel�rlenm�ş pol�t�kalar çerçeves�nde �lg�l� mevzuata uygun b�r şek�lde 
gerçekleşt�r�lmes�, eldek� mevcut kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� kullanılması, varlıkların korunması, b�lg�ler�n 
güven�rl�l�ğ�n�n sağlanması, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmes� ve yürütülen tüm çalışmalar �ç�n İç Kontrol 
Standartları Uyum Eylem Planı oluşturulması amaçlanmıştır.

Yapılan çalışmaların başarısı aynı zamanda �y� b�r �zleme s�stem�n�n varlığına bağlıdır. Bu amaçla yapılan 
çalışmalar süreç �ç�nde tak�p ed�lecek ve ortaya çıkan sonuçlar değerlend�r�lerek her yen� aşamaya daha güçlü b�r şek�lde 
adım atılacaktır.

Çalışmalar bütünlük ve tüm çalışanlarımızın olumlu katkıları �le devam edecek: öngörülen eylemler 
tamamlandığında Beled�yem�zde sağlam b�r �ç kontrol s�stem� oluşmuş olacaktır.

Bu amaçla yürütülecek çalışmalara bütün personel�m�z�n destek olması beklent�s� �le İç Kontrol Standartları Uyum 
Eylem Planının hazırlanmasında emeğ� geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder, oluşturulan eylem planının 
uygulanması ve �zlenmes�nde görev alacak tüm personel�m�ze de başarılar d�ler�m.
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 I.D. Beled�yem�z�n Stratej�k Amaçları ve Hedefler�
 Karar alma, uygulama ve eylemlerde Şeffaflık 
ve Açıklık, H�zmetler�n tem�n ve sunumunda yer�ndel�k ve 
�ht�yaca uygunluk  prens�b�nden hareketle Etk�nl�k, 
N�tel�kl� üreten ve rasyonel yöntemlerle ver�ml�l�k, temel 
�nsan hak ve özgürlükler� çerçeves�nde Sosyal 
Beled�yec�l�k, Yerel demokras�y� güçlend�ren vatandaş-
beled�ye-çalışanlar �şb�rl�ğ� �le Katılımcılık, Karar alma, 
uygulama ve h�zmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk, 
h�zmetlerde kal�te ve vatandaş memnun�yet�, Kent ve 
kentl� �ç�n sürdüreb�l�r  kalkınma, ARGE ve  eğ�t�m 
çalışmalarına öncel�k vermek, D�ğer kurum ve kuruluş ve 
s�v�l toplum kuruluşları �le koord�nasyon.
 Açık lama:  Orhangaz�  Beled�yes�  kent �n 
gel�şmes�n� ve kent halkının yaşam sev�yes�n� ve kent 
halkının yaşam sev�yes�n� artırmak; öncü ve örnek b�r 
beled�ye olab�lmes� �ç�n “Yen� Kamu Yönet�m� anlayışı 
çerçeves�nde �lkeler�n� bel�rlem�şt�r. Bu �lkeler beled�ye-
m�z�n karar ve uygulamalarında b�r yandan sınır 
bel�rley�c� olurken, d�ğer yandan yol göster�c� olacaktır.
Orhangaz� Beled�yes�, �ç ve dış çevre şartları anal�z�nde 
elde ed�len ver�ler �le beled�yem�z�n M�syon, V�zyon ve 
İlkeler� değerlend�r�lm�ş ve 7 stratej�k amaç altında, �lg�l� 
gerekçeler�n�, orta ve uzun vadede ulaşılması beklenen 
hedefler�n� ayrı ayrı bel�rlem�şt�r.
 AMAÇ: Katılımcı Yönet�m Anlayışını Gel�şt�rmek 
ve Kent Hukukunu Oluşturmak.
 Gerekçe: Kamu Kurumları topluma h�zmet 
amacıyla kurulan ve toplum kaynaklarını kullanan 
kuruluşlardır. Bu kuruluşların karar ve uygulamalarında 
toplumun talep ve ş�kâyetler�n� d�kkate almaları 
gerekl�d�r. Beled�ye Kanunu'nun 13. Maddes�ne göre de 
“Hemşer�ler�n Beled�ye Yönet�m�ne Katılmaya” hakları 
bulunmaktadır. 
 Günümüzde gel�şm�ş batı ülkeler�nde de “�y� 
yönet�ş�m” �lkeler� doğrultusunda halkın yönet�me 
katılımı öngörülmekted�r. Orhangaz� Beled�yes�n�n 
önümüzdek� dönemde katılımcı yönet�m uygulamalarını 
gel�şt�rmes�; sağlıklı, etk�n ve ver�ml� b�r yönet�m �ç�n 
gerekl�d�r. Bu doğrultuda, S�v�l Toplum Kuruluşlarının 
karar ve uygulamalara etk�n katılımını sağlayıcı tedb�rler 
alınmalıdır.
 Kentler�m�z�n en öneml� sorunları arasında 
kentler�n sah�ps�zl�ğ� problem� bulunmaktadır. Kent�n 
geleceğ� �le kend� geleceğ� arasında anlamlı bağlar 
kuramayan �nsanlara kentl�l�k b�l�nc� ve kültürü 
kazandırılarak kentl� olmanın ayrıcalığını b�lmeler� ve 
yaşamlarını buna göre sürdürmeler� �ç�n gerekl� 
çal ış ı lmalar ın yapı lması  gerekl �d �r.  Orhangaz� 
Beled�yes�'n�n 2009 yılında başlattığı kentl�l�k b�l�nc� 
çalışmasının önümüzdek� dönemde gel�şt�r�lerek 
uygulanmasının stratej�k önem� bulunmaktadır.
 Hedefler: Orhangaz� halkının, Orhangaz�'yle �lg�l� 
karar ve uygulamalara katılımı �ç�n gerekl� çalışmaların 
yapılması ve etk�n b�r şek�lde yürütülmes�. Kent 
Konsey�n�n etk�nl�ğ�n�n arttırılması. Kamu, özel ve tüzel 
kurum ve kuruluşlar arası �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu 
gel�şt�rmek suret�yle tüm yerel h�zmetler�n etk�n 

s u n u m u n u  s a ğ l a m a k .  G ö n ü l l ü l e r � n  b e l e d � y e 
h�zmetler�ne katılımını sağlamak. Kentl�l�k b�l�nc�n�n ve 
kent kültürünün yaygınlaştırılmasına yönel�k çalışmalar 
yapılması.
 AMAÇ: Kent Ekonom�s�n�n Gel�şt�r�lmes�ne 
Katkıda Bulunmak.
Gerekçe: Beled�ye Kanununa göre; beled�yeler artık kent 
ekonom�s�n�n ve t�caret�n�n gel�ş�m�nden sorumlu 
kuruluşlardır. BM, Dünya Bankası ve AB'ye göre Yerel 
Kalkınma; yan� Kentler�n Kalkınması �ç�n, yerel aktörler�n 
yapab�l�rl�k kapas�teler�n�n gel�şt�r�lmes� üzer�nde önemle 
durulan konulardandır. Çünkü ekonom�k gel�şmes�n� 
tamamlayamamış kentler�n fiz�k�, kültürel, sosyal ve 
yerel demokras� açısından da sağlıklı gel�şmeler� 
mümkün olmamaktadır. Orhangaz� Beled�yes�nce fikr� 
altyapısı 2015 yılında oluşturulacak olan, 2015 yılında 
“Orhangaz� Yerel Kalkınma Platformu” adıyla merkez� 
�dare, meslek kuruluşları, STK'lar ve akadem�syenler�n 
katılımıyla kurumsallaştırılacak olan çalışmaların 
önümüzdek� dönemde gel�şt�r�lerek sürdürülmes� önem 
arz etmekted�r. G�r�ş�mc�lere yön ver�lmes�, meslek� 
eğ�t�m ve g�r�ş�mc�lere yönel�k eğ�t�mler�n düzenlenmes�, 
yatırımcıların teşv�k ed�l�p, özend�r�lmes� ve �ht�yaç 
duyulan v�zyon projeler�n�n hayata geç�r� lmes� 
Orhangaz�'n�n ve dolaylı olarak Bursa ve Türk�ye'n�n, 
ekonom�k kalkınmasına katkıda bulunacaktır.
 Orhangaz�'n�n Karayolu ve Den�zyolu ulaşım 
ağının kes�şt�ğ� b�r bölgede bulunması, ulaşab�l�rl�k 
kapas�tes�n�n yüksek olması, ulusal ve uluslararası 
tanınmışlığın sağlanmasına büyük b�r değer katacaktır. 
Düzenlenen her türlü ulusal ve uluslararası etk�nl�k, 
Kardeş Beled�ye çalışmaları caz�bey� arttıracaktır. 
Orhangaz�'de ekonom�k, kültürel ve sosyal yönden 
gel�şm�şl�ğ�n sağlanab�lmes� �ç�n tüm paydaşların ortak 
b�r Orhangaz� k�ml�ğ� �le hareket etmeler�nde öneml� 
faydalar bulunmaktadır. Özell�kle �lçen�n tanıtımı �ç�n kent 
markası oluşturulması öneml� b�r husus olduğu g�b�, 
kentl�l�k b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes�ne de katkı sağlayacaktır.
Hedefler: Kent markasının oluşturulmasına yönel�k 
çalışmaların yürütülmes�, Yerel Kalkınma Çalışmalarının 
etk�n b�r şek�lde yürütülmes�, Ulusal ve uluslararası 
tanınmışlığın arttırılmasını sağlamak, Yerel aktörler�n 
yapab�l�rl�k kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k eğ�t�m 
çalışmalarının yapılması, V�zyon projelerle �st�hdamı 
sağlamak.
 AMAÇ: Etk�n Beled�ye Yönet�m�.
 Gerekçe: B�r kurumun başarısındak� en büyük 
unsurlardan b�r�s�, gerek kend� �ç�nde gerekse hedef 
k�tlelerle ve paydaşlarıyla sağlıklı b�r �let�ş�m� tes�s 
etmes�d�r. Toplam Kal�te Yönet�m�, İnsan Kaynakları 
Yönet�m� g�b� kurumsal yönet�m� gel�şt�r�c� çalışmalar �ç�n 
kurum �ç� �let�ş�m önem arz etmekted�r. İy� yönet�ş�m 
�lkeler�ne uygun, paydaşlarla b�rl�kte yönet�m anlayışının 
gel�şmes� ve şeffaflık �lkes� gereğ� kurumun h�zmet 
sunduğu k�tle ve h�zmet üret�m� �le �l�şk� �ç�nde bulunduğu 
k � ş �  ve  k u r u m l a r l a  � l e t � ş � m � n �  g ü ç l e n d � r m e s � 
gerekmekted�r
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Kente ve kentl�ye h�zmet edecek olan ve bunun �ç�nde 
kamu kaynaklarını kullanacak olan beled�yen�n daha 
etk�n, ver�ml� ve kal�tel� b�r kurumsal yapıya dönüşmes� 
gerekmekted�r. Dünyada kamu yönet�m� alanında 
yaşanan gel�şmelerde bunu gerekl� kılmaktadır. Adına 
“Yen� Kamu Yönet�m�” den�len anlayış özel �şletmeler �ç�n 
gel�şt�r�len yönet�m tekn�kler�n�n kamu kurumlarına da 
uygulanmasını öngörmekted�r. Kaldı k� ülkem�zde son 
yıllarda yapılan kamu reformu çalışmaları da bunu 
gerekt�rmekted�r. B�r kurumun başarısındak� en öneml� 
unsur, h�ç şüphes�z k� o kurumun beşer� kaynaklarının 
etk�n ve ver�ml� kullanımıdır. Özell�kle b�lg� toplumu çağını 
yaşadığımız günümüzde �nsan kaynaklarının b�lg� ve 
becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�n�, yönet�m�ne katılımının 
sağlanması, ortak m�syon ve v�zyon doğrultusunda 
yönlend�r�lmeler� önem arz etmekted�r. Orhangaz� 
Beled�yes�n�n 200 c�varında olan çalışanların öneml� b�r 
bölümünün yüksek öğren�m görmüş olması b�r avantaj 
olmakla b�rl�kte, bu avantajdan daha fazla yararlana-
b�lmek �ç�n İnsan Kaynakları Yönet�m� felsefes� doğrultu-
sunda çalışmaların gel�şt�r�lerek uygulanması gerekl�d�r.

B�lg� toplumunu yaşadığımız günümüzde 
beled�yeler�n daha etk�n ve ver�ml� h�zmet üretmeler� �ç�n 
b�l�ş�m teknoloj�ler�nden azam� derecede yararlanmaları 
gerekmekted�r. E-Devlet uygulamaları başta olmak 
üzere b�l�ş�m teknoloj�ler�n�n kullanımı �ç�n yasal 
d ü z e n l e m e l e r  d e  s ö z  ko n u s u d u r.  O r h a n g a z � 
Beled�yes�'n�n b�l�ş�m teknoloj�ler�nde geld�ğ� sev�ye �y� 
olmakla b�rl�kte bu alanda çalışmaların gel�şt�r�lmes� 
gerekmekted�r.

Orhangaz�  Beled�yes�n�n 2005 yı l ında 
başlattığı Toplam Kal�te Yönet�m� ve ISO 9001 çalışması 
�le daha sonrak� süreçte başlattığı Performans ve Stratej�k 
Yönet�m çalışmalarının gel�şt�r�lerek ve gen�şlet�lerek 
uygulanması da öneml�d�r. Beled�ye h�zmetler�n�n daha 
güçlü olarak sunulab�lmes� �ç�n güçlü b�r mal� yapının 
oluşturulması gerekl�d�r. Kaynakların ver�ms�z kullanımı 
genelde tüm kamu kurumlarının problemler� arasında yer 
almaktadır. Mevcut kaynakların gel�şt�r�lmes�, �lave 
kaynakların oluşturulması �ç�n tahakkuk ve tahs�lât artırıcı 
çalışmalar yapılmasının yanı sıra tasarruf pol�t�kalarına da 
önem ver�lmes� gerekl�d�r. 5018 sayılı Kamu Mal� 
Yönet�m� ve Kontrol Kanununa göre; kamu kaynaklarının 
etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılması yönet�mler�n 
sorumluluğu altındadır.

HEDEFLER: Beled�ye Mal� Yapısının Güçlen-
d�r�lmes�, İnsan Kaynaklarının Gel�şt�r�lmes�, Kurumsal 
Yönet�m�n ve İlet�ş�m�n Gel�şt�r�lmes�, Zabıta h�zmetler�n�n 
etk�nl�ğ�n� artırarak huzurlu b�r kent oluşmasına katkıda 
bulunmak, Kaçak Yapı ve Gecekondu � le etk�n 
mücadelen�n sağlanması.
 AMAÇ: Altyapı ve Ulaşım S�stem�n�n Modern 
Kent İht�yaçlarını Karşılaması.

GEREKÇE: Orhangaz� özell�kle 1980 sonrası 
yaşadığı büyük göç sebeb�yle kontrolsüz b�ç�mde 
büyümüş ve yer yer çarpık yapılaşmaya sahne olmuştur. 
Ayrıca; kent�n rut�n gel�ş�m� �le b�rl�kte k�m� bölgeler�n 
fonks�yon değ�ş�kl�ğ�, sorunlu alanların tesp�t� ve kentsel 
tasarım çalışmaları kaçınılmaz b�r hal almıştır. 

B�r kent�n en öneml� gel�şm�şl�k gösterges� 

altyapıdır. Çünkü altyapısı yeters�z olan kentler�n 
ekonom�k, kültürel, sosyal ve yerel demokras� açısından 
gel�ş�m� mümkün değ�ld�r. Ayrıca elektr�k, haberleşme 
g�b� altyapı yatırımları merkez� �darece yapıldığından bu 
kurumlarla koord�nasyon da öneml� b�r konudur. Yapım �ş� 
devam etmekte olan �lçem�z  altyapı çalışmaları b�r an 
önce tamamlanması ve sonrasında da yollarımızın 
asfaltlama çalışmaları �le parke ve bordür tratuvar 
çalışmaları tamamlanarak halkımızın h�zmet�ne 
sunulmalı ve vatandaşlarımızı yazın toz kışın �se çamur 
derd�nden kurtarmalıyız. B�r kent�n gel�ş�m� �ç�n gerekl� 
olan unsurların arasında ulaşım da yer almaktadır.  
Orhangaz� ulaşım ve trafik yoğunluğu yönünden büyük 
b�r problem yaşamaktadır. Şeh�r �ç� yolları ac�l müdahale 
�le öncel�kl� sorunlardan b�r�d�r. Kent�n bu günkü ve 
gelecek öngörüsünde görüldüğü g�b� önümüzdek� 
dönemde ulaşım �ht�yacı artacaktır. Özell�kle toplu 
taşımacılığın gel�şt�r�lmes�, ulaşım aksları arasında 
koord�nasyonun sağlanması öncel�kl� konular arasında 
yer almalıdır. Kent�n otopark sorunu bu gün olduğu g�b� 
gelecekte de büyük b�r sorun olarak devam edeceğ�nden 
önlem alınması gereken öncel�kl� �ht�yaçlardandır. 
Fındıklı-Nadır havzasında gelen caz�bel� �çme suyu yaz 
aylarında yeterl�  gelmed�ğ�nde �lçem�zde bulunan yer 
altı sularından faydalanılmakta olup su havzasının 
kullanma-koruma denges� �ç�nde  planlanması hem  
�çme suyu �ht�yacı yönünden hem de Orhangaz�'n�n 
doğayla bütünleş�k gel�ş�m� yönünden gerekl�d�r. 
Deprem r�sk� de b�naların sağlıklı hale dönüştürülmes�n� 
kaçınılmaz kılmaktadır. Bunların yanı sıra başta görüntü 
k�rl�l�ğ� olmak üzere kent estet�ğ�n� bozucu unsurların da 
g�der�lmes� gerekmekted�r. 

H E D E F L E R :  Sağl ık l ı  ve  sürdürü leb � l � r 
kentleşmen�n sağlanması �ç�n gerekl� altyapının 
uluslararası standartlarda tamamlanması, Araçların 
değ�l, �nsanların ulaşımının esas alınmasına yönel�k 
çalışmaların yapılması, Orhangaz� Havza Alanından 
koruma ve kullanma denges� gözet�lerek etk�n b�r şek�lde 
yararlanmak, Yapılaşma ve sosyal donatı yönünden 
daha yaşanab�l�r b�r Orhangaz� �ç�n uygun kentsel 
dönüşümler �  pro jelend�rmek,  Afet lere yönel �k 
çalışmaların sürdürülmes�, Orhangaz�`l�lere  h�zmet 
edecek tes�sler�n ve h�zmet b�nalarının yapımı, bakımı ve 
onarımının sağlanması.
 AMAÇ: Sosyal Beled�yec�l�k Anlayışının 
Gel�şt�r�lmes�

GEREKÇE: Orhangaz�'de k�ş� başına düşen m�ll� 
gel�r, arzu ed�len sev�yede değ�ld�r. Ekonom�k sıkıntıların 
yanı sıra gen�ş a�leden çek�rdek a�leye geç�ş, parçalanan 
a�leler, engell�ler başta olmak üzere yaşlılar, kadınlar ve 
çocuklara yönel�k; madd� yardım, ps�koloj�k rehberl�k 
h�zmet�, eğ�t�m desteğ�, �st�hdam çalışmaları, Kadın ve 
Çocuk Koruma Evler�, Aşevler� ve sosyal faal�yetler�n 
yapılması gerekmekted�r. Ayrıca; yapılan tüm bu 
çalışmalarda etk�nl�ğ�n, paylaşımın ve sürdüreb�l�rl�ğ�n 
arttırılab�lmes� �ç�n, başta STK'lar olmak üzere d�ğer 
kurum, kuruluş ve gönüllülerle �şb�rl�ğ�ne g�d�lmes�, 
sosyal h�zmetler�n yapılması ve hayırseverler�n sosyal 
yardım faal�yetler�ne katılım oranının arttırılması 
gerekmekted�r. 
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HEDEFLER: Sosyal yardım konularının tesp�t 
ed�lerek, yardıma muhtaçların desteklenmes�, Sosyal 
güçsüzler�n ve dezavantajlı kes�mler�n toplum hayatına 
kazandırılması ve yaşam kal�teler�n�n yükselt�lmes�, 
Sosyal, kültürel ve b�l�msel amaçlı etk�nl�kler düzen-
lemek. 
 AMAÇ: Eğ�t�m ve Kültürel Faal�yetler�n 
Arttırılması.

GEREKÇE: Beled�yen�n görevler� arasında 
kültürel faal�yetler�n yapılması da yer almaktadır. 
Özell�kle �ç göç sebeb�yle renkl� ve zeng�n kültürel 
moza�ğe sah�p olan �lçem�zde, kültürel faal�yetler�n 
gel�şt�r�lmes� öneml�d�r. Kültürel faal�yetlerle �nsan odaklı 
kalkınma arasındak� doğrudan �l�şk�, konunun önem�n� 
daha da arttırmaktadır. Ulusal ve uluslararası kültürel 
etk�nl�kler ve kültürel tes�sleşme hızı arttırılarak devam 
etmel�d�r. Toplumsal kalkınmanın gerçekleşmes�nde 
gereken şartlardan b�r�s� de nüfusun eğ�t�m düzey�n�n 
yükselt�lmes�d�r. Her ne kadar eğ�t�m müfredatının 
bel�rlenmes� ve eğ�t�m kurumlarının açılması öncel�kle 
merkez� �daren�n sorumluluğunda �se de beled�yeler�n bu 
alanlarda yapab�leceğ� çalışmalar mevcuttur. Özell�kle 
sosyal güçsüzlere  yönel �k  eğ � t �m çal ışmalar ı 
önemsenmes� gereken faal�yetlerdend�r. Orhangaz� 
Beled�yes�'n�n ben�msed�ğ� yerel kalkınma yaklaşımının 
başarısı �ç�n eğ�t�m faal�yetler� üzer�nde önemle 
durulmaya devam ed�lmel�d�r. Esk�den ş�r�n b�r tarım 
beldes� olan Orhangaz�, aşırı göç sebeb� �le hızla büyümüş 
ve bu süreçte eğ�t�m ve kültür farklılıkları meydana 
gelm�şt�r. Göç sebeb�yle oluşan kültür farklılık-larının 
önümüzdek� dönemde odaklanılması gereken alanlar 
arasında yer almalıdır.

HEDEFLER: Yerel ve küresel değerler�n sağlıklı 
entegrasyonunu sağlamış, kültür – sanat zeng�nl�ğ�ne 

sah�p b�r kent oluşturmak, Kültürel tes�sleşmeye ağırlık 
ver�lmes�, Ulusal ve uluslararası kültürel etk�nl�kler�n 
düzenlenmes�, Orhangaz�l�ler�n gölle  buluşturulmasına 
yönel�k etk�nl�kler�n düzenlenmes�, Orhangaz�'n�n eğ�t�m 
sev�yes�n�n ve kal�tes�n�n yükselt�lmes�ne yönel�k çalış-
malara katkıda bulunmak, Çocukların ve gençler�n 
bedensel ve z�h�nsel gel�ş�m�ne katkıda bulunmak. 
 AMAÇ: Çevre ve Sağlık B�l�nc�n�n Gel�şt�r�lmes�.

GEREKÇE: Kentler�n gel�ş�m sürec� �ç�nde su, 
toprak ve hava k�rl�l�ğ�n�n m�n�m�ze ed�lmes�; doğa �le 
barışık sağlıklı b�r kentleşmen�n tes�s ed�lmes� �ç�n 
beled�yen�n çevre �le �lg� yapacağı çalışmalar öneml�d�r. 
Tem�zl�k, atık toplama, ger� dönüşüm faal�yetler�, koruma 
ve kontrol h�zmetler�, kent�n ve kentl�n�n en büyük 
sorunlarındandır. Orhangaz�, bu alanda atacağı adımlar ve 
gel�şt�receğ� projeler �le günümüzde b�r dünya sorunu 
olan “çevre b�l�nc�n�” oluşturmak ve devamını sağlamak 
zorundadır. Orhangaz�'de akt�f yeş�l alan ve ağaç sayısının 
fazlalığı, fazla m�ktardak� mes�re alanları ve çocuk oyun 
parkları, Orhangaz�l�ler�n en büyük rekreas-yon ve sağlık 
kaynağıdır. Bu sebeple Orhangaz�l�ler�n en kolay şek�lde 
ulaşab�leceğ� yeş�l alan ve oyun park yapımının devamını 
sağlamak, kontrol etmek ve koruma b�l�nc�n� gel�şt�rmek 
büyük öneme sah�pt�r.

HEDEFLER: Sağlıklı b�r kent �ç�n  çevre b�l�nc�n� 
gel�şt�rmek, Tem�zl�k ve ger� dönüşüm h�zmetler�n�n 
yürütülmes�, K�ş� başı akt�f yeş�l alanın arttırılması, 
fonks�yonel kullanımının tem�n�, gel�şt�r�lmes� ve 
korunmasını sağlamak, Çevre ve toplum sağlığına uygun 
�şletme sayısını artırmak, İnsanlara hayvan sevg�s� 
kazandırılması ve hayvanlardan �nsanlara bulaşan 
hastalıkların kontrol altına alınması ve önlenmes�n� 
sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, Halk ve personel 
sağlığına yönel�k çalışmaları yapmak.
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II. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
      1. COSO Model�
 1985 yılında Amer�ka B�rleş�k Devletler�nde 
kurulanve kurucu başkanı James C. Treadwayden dolayı 
Treadway Kom�syonu olarak da b�l�nen Sahte Mal� 
Raporlama Ulusal Kom�syonunun en öneml� hedefi; 
sahte mal� raporların nedenler�n� bel�rlemek ve meydana 
gelme olasılığını azaltmaktır.
 Bu amaçla kom�syonunun h�mayes�nde �ç 
kontrol l�teratürünün yen�den gözden geç�r�lmes� �ç�n 
COSO (Comm�tee on Sponsor�ng Organ�zat�ons) �s�ml� b�r 
çalışma grubu oluşturulması kararlaştırılmıştır. Sponsor 
kurumların �ç kontrol s�stem�n�n kurulması ve etk�nl�ğ�n�n 
değerlend�r�lmes� �ç�n genel kabul görecek standartlar 
bel�rleyen b�r projey� üstlenmes�ne karar ver�lm�şt�r.
COSO özel sektör g�r�ş�m� olmakla b�rl�kte bu çatı altında 
kamuda �ç kontrol düzenlemeler�ne yönel�k öneml� 
araştırmalar ve öner�ler gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu g�r�ş�m 5 
meslek örgütünden oluşmaktadır. Bu örgütler Amer�ka 
Muhasebe Derneğ� (Amer�can Account�ng Assoc�at�on), 
Amer�ka Mal� Müşav�rler Enst�tüsü (Amer�can Inst�tute of 
Cert�fied Publ�c Accoun-tants), Uluslararası F�nansal 
Yönet�c�ler B�rl�ğ� (F�nanc�al Execut�ves Internat�onal), 
Yönet�m Muhasebec�ler �  Enst� tüsü ( Inst � tute of 
Management Accountants) ve �ç Denetç�ler Enst�tüsüdür 
(The Inst�tute of Internal Aud�tors). G�r�ş�mde yer alan 
meslek örgütler�n�n üyeler� finansal yönet�m, �ç denet�m, 
�ç kontrol s�stem çalışmalarında doğrudan yer aldıkların-
dan yapılan düzenlemeler öneml� b�r boşluğu doldur-
muştur.
 Yürütülen proje net�ces�nde, COSO Raporu 
olarak da b�l�nen ve or�j�nal �sm� Internal Control-
Integrated Framework (İç Kontrol-Bütünleş�k Çerçeve) 
olan b�r çalışma raporu oluşturulmuştur. İç kontrol �le �lg�l� 
en temel kaynak kabul ed�len bu rapor, 1992 yılında 
yayımlanmıştır.
      2. COSO p�ram�d�
 İç kontrol unsurlarının b�rb�rler�yle �l�şk�s�n� 
göster�r. Kontrol ortamı temelde yer alır, kontrol faal�yetler� 
ve r�sk değerlend�rme yapılırken b�lg� ve �let�ş�m kanalları 
kullanılarak gözet�m�n �ht�yaç duyduğu b�lg�ler sağlanır.
 

     

 3. COSO küpü
 İç kontrol unsurlarının, �ç kontrolün amaçları ve 
faal�yetlerle �l�şk�s�n� göster�r. Faal�yet ve b�r�mler, hedefler 
ve �ç kontrolün unsurları b�r küpün farklı yüzeyler�n� 
oluşturur ve ayrılmaz b�r bütündür. Tüm faal�yet ve 
b�r�mler; faal�yetler�n etk�nl�ğ� ve etk�l�l�ğ�, b�lg�ler�n 
güven�l�rl�ğ� ve mevzuata uygunluk hedefler�ne ulaşmak 
amacıyla �ç kontrolün beş unsurundan yararlanır.

Şek�l : Coso P�ram�d� ve Coso Kübü

 II. KAMU İÇ KONTROL 
 SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI

      A. İç Kontrolün Tanımı
 5018  sayılı  Kanunun  55  �nc�  maddes�nde  İç  
Kontrolün  tanımı;  “İdaren�n  amaçlarına, bel�rlenm�ş 
pol�t�kalara ve mevzuata uygun olarak faal�yetler�n etk�l�, 
ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n�, varlık ve 
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru 
ve tam  olarak  tutulmasını,  mal�  b�lg�  ve  yönet�m  
b�lg�s�n�n  zamanında  ve  güven�l�r olarak üret�lmes�n� 
sağlamak üzere �dare tarafından oluşturulan organ�-
zasyon, yöntem ve süreçle �ç denet�m� kapsayan mal� ve 
d�ğer kontroller bütünüdür.” şekl�nde yapılmıştır.
      B. İç Kontrolün Amacı
 5018 sayılı Kanunun 56'ıncı maddes�nde İç 
Kontrolün Amaçları: 
• Kamu gel�r, g�der, varlık ve yükümlülükler�n�n etk�l�, 

ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde  yönet�lmes�n�,
• Kamu İdareler�n�n kanunlara   ve   d�ğer   düzenle-

melere   uygun   olarak   faal�yet göstermes�n�,
• Her türlü mal� karar ve �şlemlerde usulsüzlük ve 

yolsuzluğun önlenmes�n�,
• Karar oluşturmak ve �zlemek �ç�n düzenl�, zamanın-

da ve güven�l�r rapor ve b�lg� ed�n�lmes�n�,
• Varlıkların kötüye kullanılması ve �srafın önlenmek 

ve kayıplara karşı korunmasını 
sağlamak olarak bel�rt�lm�şt�r.

      C. İç Kontrolün Yasal Dayanağı
Son yıllarda uygulamaya konulan planlı gel�ş�m 
çalışmalarında İç kontrole �l�şk�n oldukça gen�ş b�r yasal 
düzenleme yer almıştır.  İç kontrole �l�şk�n yasal çerçeve 
aşağıdak� mevzuatla düzenlenm�şt�r.

 a. 5018 Sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol 
Kanunu: Kanun TBMM'de 10 Aralık 2003 tar�h�nde kabul 
ed�lerek 24 Aralık 2003 tar�h 25326 sayılı Resm� 
Gazetede yayımlanmıştır.
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YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
22 Aralık 2005 tar�h ve 5436 sayılı Kanunla, 5018 sayılı 
Kanunda geçen bazı �fadelerde değ�ş�kl�kler yapılarak 
Kanunun uygulanab�l�rl�k kapas�tes� artırılmış, İç Kontrol 
S�stem� yen�den tanımlanarak daha kapsayıcı hale 
get�r�lm�şt�r.
 b. İç Kontrol ve Ön Mal� Kontrole İl�şk�n Usul ve 
Esaslar: 5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58' �nc� 
maddeler�ne dayanılarak hazırlanan ve 31 Aralık 2005 
tar�hl� ve 26040 (3.mükerrer) sayılı Resm� Gazetede 
yayımlanan dokümanın “ İç Kontrol Standartları “başlıklı 
5' �nc� maddes�nde, Kanuna ve �ç kontrol standartlarına 
aykırı olmamak şartıyla, �darelerce görev alanları 
çerçeves�nde her türlü yöntem, süreç ve özell�kl� �şlemlere 
�l�şk�n standartlar bel�rleneb�leceğ� de bel�rt�lm�şt�r.
 c. Stratej� Gel�şt�rme B�r�mler�n�n Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmel�k: 10 Aralık 2003 tar�hl� 
ve 5018 sayılı Kanunun 60'ıncı maddes� �le 22 Aralık 
2005 tar�hl� ve 5436 sayılı Kanunun 15'�nc� maddes�ne 
dayanılarak hazırlanan Yönetmel�ğ�n 9' uncu madde-
s�nde “ İç Kontrol “ mal� h�zmetler fonks�yonu kapsamında 
yürütülecek �şler arasında sayılmıştır.
 d.  Kamu İç Kontrol Standartları Tebl�ğ�: Kamu İç 
Kontrol Standartları; COSO model�, INTOSAI Kamu 
Sektörü İç Kontrol Standartları Rehber� ve Avrupa B�rl�ğ� İç 
Kontrol Standartları çerçeves�nde Mal�ye Bakanlığı 
tarafından bel�rlenm�şt�r.
 Bu kapsamda; Mal�ye Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve 26 Aralık 2007 tar�hl� ve 26738  sayılı  
Resm�  Gazetede  yayımlanan  Tebl�ğ  �le  kamu  
�dareler�nde  �ç  kontrol s�stem�n�n oluşturulması, 
uygulanması, �zlenmes� ve gel�şt�r�lmes� amacıyla 18 
standart ve bu standartlar �ç�n gerekl� 79 genel şart 
bel�rlenm�ş bulunmaktadır.
 e.  Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 
Planı Rehber�: Mal�ye Bakanlığı tarafından 04 Şubat 
2009 tar�h�nde yayımlanmış olan Rehber; İç Kontrol 
S�stemler�n� Kamu İç Kontrol  Standartları  �le  uyumlu  
hale  get�rmek  �ç�n  yapılması  gereken  çalışmaların 
be l � r lenmes � ,  bu  ça l ı şmalar  � ç �n  ey lem p lan ı 
oluşturulması, gerekl� prosedürler ve �lg�l� düzenlemeler�n 
hazırlanması çalışmalarında kamu �dareler�ne yol 
göstermek amacıyla hazırlanmış ve bu amaçla temel 
�lkeler bel�rlenm�şt�r.
 f. İç Denetç�ler�n Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmel�k: 5018 sayılı Kanunun 65 �nc� 
maddes�ne dayanılarak hazırlanmış olup, Resm� 
Gazeten�n 12 Temmuz 2006 tar�h ve 26226 sayısı �le 

yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r. Yönetmel�ğ�n Amacı, İç 
Denetç�ler�n; kamu �dareler� �t�barıyla sayılarını, 
n�tel�kler�n�, atanmalarını, çalışma usul ve esaslarını, 
sert�fikalarının ver�lmes� ve derecelend�r�lmes� �le d�ğer 
hususları düzenlemekt�r.
 g. Kamu İdareler�nce Hazırlanacak Faal�yet 
Raporları Hakkında Yönetmel�k: 5018 sayılı Kanunun 41 
�nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmış olup, Resm� 
Gazeten�n 17 Mart 2006 tar�h ve 26111 sayısı �le 
yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r. Amacı, genel bütçe 
kapsamındak� kamu �dareler�, özel bütçel� �dareler, sosyal 
güvenl�k kurumları �le mahall� �dareler�n faal�yet 
raporlarının hazırlanması, �lg�l� �darelere gönder�lmes�, 
kamuoyuna açıklanması ve bu �şlemlere �l�şk�n süreler �le 
d�ğer usul ve esasları ortaya koymaktır.

      D. İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları
Kamu İç Kontrol Standartları COSO model�, INTOSAI 
Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehber� ve Avrupa 
B�rl�ğ� İç Kontrol Standartları çerçeves�nde Mal�ye 
Bakanlığı tarafından bel�rlenm�şt�r. İç Kontrol ve Ön Mal� 
Kontrole İl�şk�n Usul ve Esaslar Dokümanının 7 �nc� 
maddes�nde İç Kontrolün unsurları ve genel koşulları beş 
ana başlık altında bel�rt�lm�şt�r;

 a. Kontrol Ortamı
  Kontrol ortamı �ç kontrolün en öneml� unsurların-
dandır. İç kontrol amaçlarına ulaşılması �ç�n, gerekl� olan 
düzen ve çerçevey� oluşturur. Etk�n b�r �ç kontrol sürec�n�n 
tasarlanması ve   uygulanab�lmes�   �ç�n,   kontrole   
bakışın olumlu olması, kontrol   faal�yetler�n�n desteklen-
mes� ve ben�msenmes� gerekl�d�r. Bunun �ç�n de 
kurumların üst yönet�c�ler�ne büyük görev düşmekted�r. 
Kontrolün genel koşulları aşağıda sıralanmıştır:

• İdaren�n yönet�c�ler� ve çalışanlarının, �ç kontrole 
olumlu bakmaları sağlanmalıdır.

• Yönet�c�  ve  çalışanların,  et�k  değerlere  ve  dürüst  
b�r  yönet�m  anlayışına  sah�p olması esastır.

• Performans esaslı yönet�m anlayışı çerçeves�nde 
görev, yetk� ve sorumlulukların 

• uzmanlığa  önem  ver�lerek b�lg�l�  ve  yeterl�   k�ş�lere   
ver�lmes�  ve  personel�n

• performansının değerlend�r�lmes� sağlanmalıdır.
• İdaren�n organ�zasyon yapısı �le personel�n görev, 

yetk� ve sorumlulukları açık b�r şek�lde 
bel�rlenmel�d�r.

Kontrol Ortamı b�leşenler� toplam 4 Standart ve 26 Genel Şarttan oluşmaktadır:
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 b. R�sk Değerlend�rmes�:

Mevcut koşullarda meydana gelen değ�ş�kl�kler 
göz önünde bulundurularak gerçekleşt�r�len ve sürekl�l�k 
gösteren b�r faal�yett�r. İdareler�n, bel�rled�ğ� amaç ve 
hedeflere ulaşab�lmes� �ç�n; �ç ve dış nedenlerden 
kaynaklanan r�skler� değerlend�rmeler� gerekmekted�r.

R�sk değerlend�rmes�,  kuruluşun maruz 
kalab�leceğ� �ç ve dış r�skler� �ç kontrol tarafından 
değerlend�r�lmes�d�r. Bu değerlend�rmen�n yapılab�lmes� 
�ç�n kurumda r�sk yönet�m sürec�n�n oluşturulmuş ve 
uygulanıyor olması gerekmekted�r.

R�sk Değerlend�rme b�leşenler� toplam 2 Standart ve 9 Genel Şarttan oluşmaktadır:

 c. Kontrol Faal�yetler�:
Kontrol faal�yetler�, yönet�m�n tal�matlarına 

uyulmasını tem�n eder ve güvence sağlar. Kontrol 
faal�yetler�, r�skler�n yönet�lmes� ve gerekl� önlemler�n 
alınmasına yardımcı olan faal�yet, pol�t�ka ve prosedür-
lerden oluşan mekan�zmalardır. Önley�c�, tesp�t ed�c� ve 
düzelt�c� her türlü kontrol faal�yet� bel�rlen�r ve uygulanır. Bu 
faal�yetler, hatalı ve mevzuata aykırı uygulamaların 

önlenmes�, ortaya çıkarılması ve düzelt�lmes�ne yönel�k 
tasarlanıp uygulanmalıdır.

Kontrol faal�yetler�n�n bel�rlenmes� ve uygulan-
ması �dareler�n görev ve sorumluluğundadır. Kuruluşlarda 
tasarlanan ve uygulamaya konulan kontrol faal�yetler�n�n, 
kuruluşun �ç kontrol amaçlarına ulaşmasını sağlayacak 
şek�lde etk�n ve ver�ml� olması gerekmekted�r.

Kontrol Faal�yetler� B�leşenler� toplam 6 Standart ve 17 Genel Şarttan oluşmaktadır:

 d. B�lg� ve İlet�ş�m:
B�lg� ve �let�ş�m; �daren�n �ht�yaç duyacağı her türlü 

b�lg�n�n uygun b�r şek�lde kayded�lmes�, tasn�f ed�lmes� ve 
�lg�l�ler�n �ç kontrol �le d�ğer sorumluluklarını yer�ne 
get�reb�lecekler� b�r şek�lde ve sürede �let�lmes�d�r. Sözü 
ed�len b�lg�ler sadece finansal �şlemlere yönel�k b�lg�ler 
olmayıp kurumun tüm faal�yet ve �şlemler�n� kapsayan 
b�lg�lerd�r.

5018 sayılı Kanun ve �k�nc�l mevzuatı düzenle-
meler� �le b�lg� ve �let�ş�me �l�şk�n gerekl� düzenlemeler 
yapılmıştır. Mal� �stat�st�kler, muhasebe kayıtları ve faal�yet 
raporları bu düzenlemelerden b�r kaçıdır. Bu noktada kurum 
yönet�c�ler�ne büyük görev düşmekted�r.

Kurum yönet�c�ler�, kurum �ç�nde etk�n b�r �let�ş�m 
ağı kurulmalıdır. Bunun �ç�n kurum �ç� sözlü veya yazılı 
�let�ş�m kanalları açık olmalı, yatay ve d�key b�lg� akışları 
sağlanmalı, kurum dışı paydaşlarla ve yetk�l� merc�lerle de 
etk�n b�r �let�ş�m kurulmalıdır. Bu �ç ve dış �let�ş�mler� 
sağlayacak b�l�ş�m ağları, kayıt s�stemler�, b�lg� �şleme 
yöntemler� ve gerekl� �nsan kaynaklarından yararlanıl-
malıdır. Kurum �ç� ve dışı �let�ş�mde başarı sağlanab�lmes� 
�ç�n tüm çalışanların görev ve sorumlulukları açıkça 
bel�rt�lmel�, organ�zasyon �ç� �let�ş�m kanalları açık olmalı, bu 
konudak� sınırlamalar kaldırılmalı, esnek b�r �let�ş�m ortamı 
sağlanmalıdır.

B�lg� ve İlet�ş�m B�leşenler� toplam 4 Standart ve 20 Genel Şarttan oluşmaktadır:
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 e. İzleme:
İzleme, �ç kontrol s�stem ve faal�yetler�n�n sürekl� 

�zlenmes�, gözden geç�r�lmes� ve değerlend�r�lmes�n� �fade 
eder. �ç kontrol s�stem ve faal�yetler�n�n sürekl� �zlenmes�, 
gözden geç�r�lmes� ve değerlend�r�lmes� �le �ç kontrolün 
performansı ölçülür ve kal�tes� değerlend�r�l�r.

Gözet�m, �çer�den ve dışarıdan yapılab�l�r. İç 

gözet�m b�zzat yönet�c�ler tarafından yapılan �zleme, 
gözden geç�rme ve değerlend�rmelerd�r. İç denetç�ler 
tarafından yapılan değerlend�rmeler de bu kapsamdadır. 
Dışarıdan yapılan gözet�m �se, merkez� uyumlaştırma 
fonks�yonu bağlamında Mal�ye Bakanlığınca yapılacak 
�zleme ve değerlend�rmeler �le Sayıştay tarafından yapılan 
değerlend�rmelerden meydana  gelmekted�r.

İzleme B�leşenler� toplam 2 Standart ve 7 Genel Şarttan oluşmaktadır:

      E. İç Kontrolün Temel İlkeler�
İç Kontrol ve Ön Mal� Kontrole İl�şk�n Usul ve Esaslar 
Dokümanının 6'ıncı maddes�nde İç Kontrolün temel 
�lkeler� olarak aşağıdak� hususlar bel�rt�lm�şt�r.

· İç Kontrol faal�yetler� �daren�n yönet�m sorumlu-
luğu çerçeves�nde yürütülür.

· İç Kontrol faal�yet ve düzenlemeler�nde öncel�kle 
r�skl� alanlar d�kkate alınır.

· İç Kontrole �l�şk�n sorumluluk, �şlem sürec�nde 
yer alan bütün görevl�ler� kapsar.

· İç Kontrol mal� ve mal� olmayan tüm �şlemler� 
kapsar.

· İç Kontrol S�stem� yılda en az b�r kere değerlen-
d�r�l�r ve alınması gereken önlemler bel�rlen�r.

· İç Kontrol düzenleme ve uygulamalarında mev-
zuata uygunluk, saydamlık, hesap ver�leb�l�rl�k, 
ekonom�kl�k, etk�nl�k, etk�l�l�k g�b� �y� mal� 
yönet�m İlkeler� esas alınır.

      F. İç Kontrol S�stem�n�n Genel Özell�kler�:
· İç kontrol, bell� noktalarda, bell� alanlarda ve bell� 

zamanlarda değ�l; �daren�n tüm faal�yetler�n� 
kapsayan devamlı l ık  esasına dayanan 
tamamlayıcı b�r süreçt�r. İç  kontrol b�r amaç 
değ�l, �darey� hedefler�ne ulaştırma amacı 
taşıyan b�r yönet�m aracıdır.

· Hedefler� bel�rlemez. Bel�rlenm�ş hedeflere 
ulaşab�lmek �ç�n makul b�r güvence sağlamak-
tadır.

· H�çb�r zaman kes�n güvence vermez.
· İç kontrol faal�yetler� �daren�n yönet�m sorumlu-

luğu çerçeves�nde yürütülür.
· R�sk esasına dayanır. R�skler� karşılamak �ç�n 

makul b�r güvenced�r.
· İç kontrol sadece ön mal� kontrol değ�ld�r.
· İdaren�n mal� ve mal� olmayan tüm �şlemler�n� 

kapsar.
· İç kontrol, yönet�c� ve d�ğer personel tarafından 

hayata geç�r�l�r.
· İç kontrol s�stem� Kurum m�syonunun peş�nde 

olmayı gerekt�r�r.
· Her yıl değerlend�rmeye tab� tutulmalıdır.
· Da�ma güncel ve canlı tutulan b�r süreçt�r.
· Ayrı �şleyen b�r s�stem değ�l, mevcut s�stemler�n 

ayrılmaz b�r parçasıdır.

· Sadece yazılı dokümanlara (form, belge, el k�tabı 
vb.) dayanmaz. Güçlü ve poz�t�f b�r ortamı da 
�fade eder.

      G. İç Kontrol Yapısı ve Uygulaması 
 5018 sayılı Kanunun 57'�nc� maddes�nde kamu 
�dareler�n�n mal� yönet�m ve kontrol  s�stemler�n�n 
harcama b�r�mler�, muhasebe ve mal� h�zmetler �le ön mal� 
kontrol ve �ç denet�mden meydana geld�ğ� bel�rt�lerek, 
yeterl� ve etk�l� b�r kontrol s�stem�n�n sağlanmasının gereğ� 
olarak aşağıda bel�rt�len hususlara yer ver�lm�şt�r.

· Meslek� değerlere ve dürüst yönet�m anlayışına 
sah�p olunması,

· Mal� yetk� ve sorumlulukların b�lg�l� ve yeterl� 
yönet�c� �le personele ver�lmes�,

· Bel�rlenm�ş standartlara uyulmasının sağlan-
ması,

· Mevzuata aykırı faal�yetler�n önlenmes�,
· Kapsamlı b�r yönet�m anlayışı �le uygun b�r 

çalışma ortamının ve saydamlığın
sağlanması bakımından, �lg�l� �dareler�n üst yönet�c�ler� �le 
d�ğer yönet�c�ler� tarafından görev, yetk� ve sorumluluklar 
göz önünde bulundurularak gerekl� önlemler�n alınması.
 
 III .KAMU İÇ KONTROL 
 SİSTEMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR
      A.- Üst Yönet�c� (Beled�ye Başkanı)
İç kontrol s�stem�n�n �zlenmes�nde temel sorumluluk 
Beled�ye Başkanına a�tt�r.
5018 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�ne göre Beled�ye 
Başkanı;

· İdareler�n�n stratej�k planlarının ve bütçeler�n�n 
kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun 
stratej�k plan ve performans hedefler� �le h�zmet 
gerekler�ne uygun olarak hazırlanması ve 
uygulanmasından,

· Sorumlulukları altındak� kaynakların etk�l�, 
ekonom�k ve ver�ml� şek�lde elde ed�lmes�  ve 
kullanımını sağlamaktan,

· Kayıp ve kötüye kullanımının önlenmes�nden,
· Mal� yönet�m ve kontrol s�stem�n�n �şley�ş�n�n 

gözet�lmes�, �zlenmes� ve bu Kanunda bel�rt�len 
görev ve sorumlulukların yer�ne  get�r�lmes�n-
den sorumludur.
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      B.- İzleme ve Yönlend�rme Kurulu
 İç Kontrol Eylem Planının �zlemes�n�n yapılması 
ve �ç kontrol s�stem�n�n araçlarının etk�n b�ç�mde oluşturul-
ması amacıyla yönlend�rmeler�n yapılması sorumluluğu, 
İzleme ve Yönlend�rme Kurulundadır.

 İzleme ve Yönlend�rme Kurulu, �ç kontrol 
eks�kl�kler�n�n tesp�t ed�lmes� sonucu bu eks�kl�kler�n 
g�der�lmes� amacıyla yapılacak planları �zler ve planlanan 
eylemler�n amacına uygun b�r b�ç�mde gerçekleşt�r�lmes� 
�ç�n gerekl� kararları alır.

 İzleme ve Yönlend�rme Kurulu ayrıca, stratej�k 
r�skler�n yönet�lmes�nden de sorumlu olup, oluşturulacak 
R�sk Eylem Planının da �zlemes�n� gerçekleşt�r�r. R�skler�n, 
�lg�l� b�r�mler�n koord�nasyonunda tutarlı b�r şek�lde 
yönet�lmes�n� gözet�r. Yılda b�r kez yapacağı değerlend�r-
melerle r�skler�n, hedeflere ulaşması üzer�ndek� etk�ler�n�n 
öncek� döneme göre  durumunu değerlend�r�r. Hedeflere 
ulaşmakta zamanla ortaya çıkab�lecek r�skler�n tesp�t 
ed�l�p yönet�m planına alınmasını sağlar. 

 C.- B�r�m Yönet�c�ler�
 B�r�m Yönet�c�ler�n�n, sorumlulukları altındak� 
b�r�mlerde �ç kontrolün kurulması ve faal�yetler�n etk�l�, 
ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülerek �stenen 
sonuçlara ulaşılmasını sağlama sorumlulukları vardır. 
B�r�m Yönet�c�ler�n�n sorumlulukları özetle şöyle 
sıralanab�l�r:

• B�r�m�n�n �ç kontrol s�stem�n�n �şley�ş�n� 
�zlemek ve değerlend�rmek,

• Performans r�skler�n� �zlemek ve en az yılda 
b�r kez değerlend�rmek,

• Kontrol öz değerlend�rmeler�n yapılmasını 
sağlamak,

• İç ve dış denet�m raporlarında yer alan 
öner�lere �l�şk�n önlemler almak,

• İç kontrol güvence beyanını �mzalamak.
İzleme ve Yönlend�rme Kurulu'na, �ç kontrol s�stem�n�n 
yıllık değerlend�r�lmes�ne yönel�k gerekl� b�lg�ler� 
sağlamak.

 D. B�r�m Koord�natörü 
 (İç Kontrol Hazırlama Grubu)
 B�r�m koord�natörler�, b�r�m�nde gerçekleşt�r�-
lecek İç Kontrol Eylem Planı ve R�sk Yönet�m çalışma-
larının koord�nasyonu sorumlulukları vardır.
 B�r�m koord�natörünün sorumlulukları özetle 
şöyle sıralanab�l�r:

• İç kontrol eylem planlarının b�r�m tarafından 
gerçekleşt�r�lecek eylemler�n� koord�ne etmek, 
eylemler� gerçekleşt�rmek �ç�n çalışma grupla-
rının oluşturulmasını sağlamak, çalışma grupla-
rının çalışmalarını yönetmek ve yönlend�rmek,

• B�r�m �le İzleme ve Yönlend�rme Kurulu arasın-
dak� ve �ç kontrol çalışmalarında b�r�m �le d�ğer 
b�r�mler arasındak� koord�nasyon ve �let�ş�m� 
sağlamak,

• B�r�mde r�skler�n tesp�t ed�lmes�n�, değerlend�r�l-
mes�n� ve kontrol önlemler� alınmasını tak�p 
etmek,

• B�r�m�n r�sk eylem planını bel�rl� per�yotlarla 
gözden geç�rmek,

• B�r�mdek� �ç kontrol ve r�sk öz değerlend�rme  
toplantılarını planlayıp gerçekleşt�r�lmes�n� 
sağlamak,

Tüm bu çalışmalarla �lg�l� düzenl� olarak b�r�m 
yönet�c�s�n� b�lg�lend�rmek.

      E. D�ğer Yönet�c�ler
 İdare bünyes�nde görev yapan d�ğer yönet�c�ler 
de kend� sorumluluk alanlarında �ç kontrolün etk�n b�r 
b�ç�mde �şley�ş�nden b�r�m yönet�c�s�ne karşı sorumludur. 
İşley�ş�n etk�nl�ğ�n� sağlamak �ç�n operasyonel r�skler� 
�zler, �ç kontrol eks�kl�kler�n� tesp�t eder, eks�kl�kler� 
tamamlama yetk�s� varsa tamamlar, yoksa tamamlan-
ması �ç�n b�r�m yönet�c�s�ne durumu �let�r.

      F. Personel
 İç kontrol tüm çalışanların görev�n�n b�r parça-
sıdır. Personel yaptığı �şlerle, �ç kontrolün değerlend�r�l-
mes�nde kullanılacak b�lg�ler� üret�r veya �ç kontrol 
s�stem�n� etk�leyecek faal�yetler� gerçekleşt�r�r. Çalışanlar, 
görev yaptıkları b�r�m�n günlük faal�yetler�n� detaylı olarak 
b�ld�kler�nden mevcut kontrol faal�yetler�ne rağmen 
ortaya çıkan sorunları hızlı ve kolay tesp�t edeb�lmek-
ted�rler. Bu nedenle çalışanların sorumluluğu, görevler�n� 
yürütürken �ç kontrol s�stem�n� de �zlemek ve b�r sorun 
tesp�t ett�ğ�nde yönet�c�s�n� durumdan haberdar etmekt�r.

 G. Muhasebe Yetk�l�ler�
 Muhasebe yetk�l�ler�, ödeme emr� belges� ve 
ekler�n�n kontrolünden, muhasebe �şlemler�n�n bel�rlen-
m�ş standartlara ve usullere uygun olarak kayded�lmes�, 
raporlanması, muhafazası ve denet�me hazır olarak 
bulundurulmasından sorumludur.

 H. İç Denet�m
 İç denet�m, �daren�n çalışmalarına değer katmak 
ve gel�şt�rmek amacıyla yürütülen nesnel güvence 
sağlama ve danışmanlık faal�yet�d�r.

 Nesnel güvence sağlama: İdare �çer�s�nde etk�n 
b�r �ç kontrol s�stem�n�n var olup olmadığına; �daren�n r�sk 
yönet�m�, �ç kontrol s�stem� ve �şlem süreçler�n�n etk�n b�r 
şek�lde �şley�p �şlemed�ğ�ne; üret�len b�lg�ler�n doğru ve 
tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunma-
dığına; faal�yetler�n etk�l�, ekonom�k, ver�ml� ve mevzuata 
uygun b�r şek�lde gerçekleşt�r�l�p gerçekleşt�r�lmed�ğ�ne 
da�r �dare �ç�ne ve dışına makul güvencen�n ver�lmes�d�r.
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 İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması, uygulamaya geç�r�lmes�, �zlenmes� ve 
değerlend�r�lmes� amacıyla tak�p ve yönlend�rme faal�yetler�nde bulunur. Eylem Planı hazırlama grubunun  planlanan 
eylemler kapsamında hayata geç�rd�ğ� uygulamaların tak�b� ve bel�rl� per�yotlarla üst yönet�c�ye raporlaması görev�n� 
yürütür. Planın hayata geç�r�lmes�nde Üst Yönet�c�n�n danışmanlığını yapar.

 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU

 Harcama b�r�mler� yönet�c�ler�nden (veya uygun gördükler� harcama yetk�l�s�ne yakın b�r personel) meydana 
gelm�şt�r. Planda yer alan eylemler�n sorumlu b�r�mler tarafından, öngörülen tar�hlerde uygulamaya geç�r�lmes�nden ve 
bel�rt�len dokümanların hazırlanmasından sorumlu gruptur.  Kurulun gözet�m�nde çalışır ve faal�yetler� sekretarya Mal� 
H�zmetler Müdürlüğü vasıtasıyla koord�ne ed�l�r. Bel�rlenecek per�yotlarla gerçekleşt�r�len toplantılarda İzleme ve 
Yönlend�rme Kuruluna eylemlere �l�şk�n son duruma �l�şk�n b�lg� ver�r ve �stenecek raporları hazırlar ve sunar.
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 IV. KAMU İÇ KONTROL UYGULAMASI 
 İŞLEM BASAMAKLARI
 a. Eylem Planı Hazırlama Sürec� 

Orhangaz� Beled�yes�nde İç Kontrol Eylem 
Planının hazırlanması �ç�n çalışmaları koord�ne edecek ve 
b�zzat katılacak gruplar oluşturulmuştur. Bu kapsamda İç 
Kontrol İzleme Ve Yönlend�rme Kurulu �le Kamu İç Kontrol 
Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu teşk�l 
ed�lm�şt�r. 

Ayrıca Eylem Planında bel�rt�lm�ş hususların en 
kısa sürede hayata geç�r�lmes� amacıyla çalışmalara 
başlanmıştır. Bu çalışmalar çerçeves�nde beled�yem�zde 
�ç kontrol s�stem� �le k�ş�sel gel�ş�m yönünde öneml� 
adımlar atılmıştır. 

Bununla b�rl�kte, konuya �l�şk�n Mal�ye Bakanlığı 
yayınları d�kkatle tak�p ed�lerek Eylem Planımızda 

değ�ş�kl�k yapılması ve rev�ze ed�lmes� gerekl�l�ğ� her 
zaman göz önünde bulundurulacaktır. 

Bu çerçevede Mal�ye Bakanlığı tarafından 
çıkarılan ''Kamu İç Kontrol Rehber�nde'' bel�rt�len bazı esas 
ve yaklaşımlarda d�kkate alınarak Eylem Planı 
hazırlanmıştır. Hazırlanan Eylem Planı Üst Yönet�c� 
onayına sunulacak ve Mal�ye Bakanlığına gönder�lecekt�r.

 b. Oluşturulan unsurlar
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem 

Planının hazırlanması, uygulamaya geç�r�lmes�, 
�zlenmes� ve değerlend�r�lmes� amacıyla aşağıda bel�rt�len 
kurul ve gruplar oluşturulmuştur. Kurul ve grubun 
çalışmışlarının koord�nasyonu �le sekretarya h�zmetler� 
Mal� H�zmetler Müdürlüğü tarafından yürütülecekt�r.

 Üyeler 
Adı Soyadı                           

 
Ünvanı                                              

1- Aydın SANCAR Belediye Başkan Yardımcısı 
2- İlhan KILIÇ Belediye Başkan Yardımcısı 
3- Hatice Aynur YAZICI Yazı İşleri Müdürü 
4- Bilal ACAR İmar İşleri ve Şehircilik Müdürü 
5- Mustafa ÇOLAK Mali Hizmetler Müdür V. 

 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu      
         Adı Soyadı                             Birimi                                                      
1- Baki DEMİR Fen İşleri Müdürlüğü 
2- Vahit BOZKAPLAN  Zabıta Müdürlüğü 
3- Ebru SEVİNÇ ERYILMAZ Hukuk İşleri Müdürlüğü 
4- Celik KOÇ  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 
5- Barış Can GEZER  Temizlik İşleri Müdürlüğü 
6- Meltem ULUTAŞ  Destek İşleri Müdürlüğü 
7- Nurgül CAMBAZOĞLU  Veterinerlik İşleri Müdürlüğü 
8- İbrahim ŞAHİN  Yazı İşleri Müdürlüğü 
9- Durmuş SELMANLAR İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
10- Zeynep Sevdi DEĞİRMENCİ  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
11- Mehmet KAHRAMAN Mali Hizmetler Müdürlüğü 
12- Rasim AKALAR Mali Hizmetler Müdürlüğü 
13- Gözde IŞILDAK  Özel Kalem Müdürlüğü 
14- Yeliz GÜVENİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
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 2022-2023 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 18 standart ve 79 genel şart kapsamında 2022-2023 dönem�nde 
Beled�yem�z harcama b�r�mler�n�n sorumlu olduğu 90 eylem öngörmüştür.  İç kontrol b�leşenler�nden “ Kontrol Ortamı” nda 
35 eylem; “R�sk Değerlend�rme” de 10 eylem; “Kontrol Faal�yetler�” nde 17 eylem ve “B�lg� ve İlet�ş�m” de 20 eylem 
öngörülmüş olup “İzleme” de 8 eylem öngörülmüştür. Eylemler�n standartlara göre dağılımı aşağıdak� tabloda 
göster�lm�şt�r.
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RİSK DEĞERLENDİRME
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KONTROL FALİYETLERİ
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BİLGİ İŞLEM
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Bis.15.5 Gelen ve giden evrak 

zamanında kaydedilmeli, 

standartlara uygun bir şeki lde 

sınıflandırılmalı ve arşiv 

sistemine uygun olarak 

muhafaza edilmelidir.

Evrak kayıt sistemi belediye 

otomasyon sistemine entegre olarak 

kullanılmakta olup, Elektronik Belge 

Yönetim (EBYS) sisteminde, kurum 

dışından gelen evraklar genel evrak 

birimi personelleri tarafından sisteme 

kaydedilmekte ve diğer birimlere 

havale edilmektedir. 

 Kurum içi yazışmalarda evrak, evrakı 

oluşturan personel tarafından sisteme 

kaydedilerek i lgil i  yerlere sistem 

üzerinden havale edilmektedir.  EBYS 

sistemi kullanıcıya Standart Dosya 

Planı’na uygun kaydedip ve 

sınıflandırılarak arşivlenmektedir.

Bis.15.5.1 Mevcut durum makul 

güvenceyi sağladığından 

yeni bir düzenleme veya 

uygulamaya gerek 

bulunmamaktadır
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İZLEME
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