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DR. OSMAN GÜRÜN
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 
Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sis-
temimiz, uluslararası standartlar ve Avrupa 
Birliği uygulamalarına uygun şekilde yeni-
den düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir 
iç kontrol sisteminin oluşturulması hedef-
lenmiştir.
 Bu İç Kontrol Eylem planı ile Büyük-
şehir Belediyemizin Stratejik Planında be-
lirlenen amaçlarına ulaşmak için yürütülen 
kurumsal çalışmaların sistemli ve planlı hale 
getirilmesi hedeflenmiştir. Büyükşehir bele-
diyesi olarak ulaşmak istediğimiz hedeflere 
ilerlerken Belediyemizi tehdit eden riskle-
rin belirlenmesi ve belirlenen risklere karşı 
alınacak önlemlerin tespit edilmesi önem-
lidir. Kurumsal iyileştirmeler yanında sahip 
olduğumuz her türlü kaynağın potansiyel 
risklerden arındırılarak stratejik amaçlarımız 
doğrultusunda kullanılması için sağlam ve 
işleyen bir iç kontrol sistemi ile desteklen-
mesi başarımızda önemli etken olacaktır.
 Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 
iç kontrol konusundaki çalışmalara önem 
vermekte ve ilgili birimlerin ve yöneticileri-
nin katılımıyla yürütülmesi ve bütüncül bir 
şekilde sahiplenilmesine özen göstermek-
teyiz. 

 Bu çalışma sonucunda boşluk ve ek-
siklik ile bunların giderilmesine yönelik ça-
lışmaları yürütecek ilgili birimler belirlen-
miştir. Önceden belirlenen takvime göre 
yürütülecek çalışmalar tamamlandığında 
Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak önemli 
bir aşama kaydetmiş olacağız. Yapılan çalış-
maların başarısı aynı zamanda iyi bir izleme 
sisteminin varlığına bağlıdır. Bu amaçla ya-
pılan çalışmalar süreç içinde takip edilecek 
ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek 
her yeni aşamaya daha güçlü bir şekilde 
adım atılacaktır.
 Öngörülen eylemler tamamlandığın-
da Büyükşehir Belediyemizde sağlam bir iç 
kontrol sistemi oluşmuş olacaktır. Bu amaçla 
bundan sonra yürütülecek çalışmalara bü-
tün personelimizin birlik ve beraberlik için-
de destek olması beklentisi ile İç Kontrol Ey-
lem Planının hazırlanmasında emeği geçen 
tüm personelimize teşekkür ederim.
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A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 

1. AMAÇ 

5018 sayılı Kanunun 56. maddesinde iç kontrolün amaçları; 
• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetil-
mesini, 
• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, 
• Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 
• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 
• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak 
olarak belirlenmiştir. 

2. KAPSAM 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Beşinci Kısmında “iç kontrol sistemi” dü-
zenlenmiştir. Bu kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kont-
rolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe 
yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç 
denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç 
denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiştir. 
5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikala-
ra ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî 
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare ta-
rafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kont-
roller bütünü” olarak tanımlanmıştır. 

3. DAYANAK 

İç Kontrol Standartları Eylem Planı, 
• 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri, 
• 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön 
Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
• 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Teb-
liğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. TEMEL İLKELERİ

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinde İç kontrolün temel ilkeleri 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 
a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
c) İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. 
d) İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. 
e) İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
f ) İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik 
ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.

5. UNSURLARI VE GENEL KOŞULLARI İç kontrolün unsurları ve genel koşulları şunlardır: 

A) KONTROL ORTAMI: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağ-
laması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı 
yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili 
ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin 
organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. 
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B) RİSK DEĞERLENDİRMESİ: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişik-
likler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planın-
da ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenler-
den kaynaklanan riskleri değerlendirir. 

C) KONTROL FAALİYETLERİ: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirle-
nir ve uygulanır. 

D) BİLGİ VE İLETİŞİM: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, 
tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde 
ve sürede iletilir.

E) GÖZETİM: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.

6. KONTROL YAPISI VE İŞLEYİŞİ
Kanunun 57. maddesinde ise kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama 
birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu belirtilmiş, 
yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için;
• Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,
• Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi,
• Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,
• Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi,
• Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması ba-
kımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorum-
luluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması gerekli görülmüştür.

7. İÇ KONTROL STANDARTLARININ BELİRLENLENMESİ
5018 sayılı Kanunun 57. maddesi hükümleri ve iç kontrole ilişkin uluslararası standartlardan 
temel bir çerçeve belge olan COSO raporu bağlamında iç kontrol;

 Bir amaç değil, idareyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla kullanılan bir yönetim aracıdır.
 Sadece form, belge ve el kitabı şeklindeki çalışmalar değil, teşkilatı, personeli ve yönetim 
tarzını da içeren, süreklilik arz eden ve sistematik bir nitelik taşıyan uygulamalar bütünüdür.
 Süreçler içerisinde yerleşiktir ve süreçlerde rol alan görevlilerce uygulanır.
Bir olay değil, sürekli ve sistematik bir nitelik taşır.
 Bir yönetim aracı olarak risk esaslıdır.
Makul bir güvence sağlar.
 Bu durumda; Büyükşehir Belediyemizde kurulacak bir iç kontrol sisteminden beklenilen 
katma değerin oluşturulabilmesi için gerek uluslararası standart ve uygulamalar gerekse konu-
ya ilişkin yasal ve idari düzenlemeler uyarınca iç kontrolün;
 Yalnızca mali kontrolü kapsamadığının, mali kontrol ile birlikte Belediyemiz tarafından 
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile birlikte diğer kontrolleri de kapsadığının;
Belediyemizin mali olsun olmasın tüm faaliyet ve işlemlerini kapsadığının,
 Bu noktada iç kontrolün belli mali işlemler üzerinde gerçekleştirilen ön mali kontrole in-
dirgenmemesi gerektiğinin, ön mali kontrolü de içine alacak şekilde geniş kapsamlı faaliyet ve 
süreçlerin tamamını kapsadığının,
 Amaç değil amaca giden yol olduğunun, sadece kitapçık ve formlardan değil, Büyükşe-
hir Belediyemizin her seviyesinde görev yapan kişilerden oluştuğunun,
 Makul ancak mutlak olmayan güvence verdiğinin,
 Süreçlere ilave olarak yapılan işler şeklinde algılanmamasının, aksine iç kontrolün süreç-
lerin bir parçası olarak ele alınması gerektiğinin,
 Etkili bir şekilde kurulmasının ancak Belediyemiz çalışanlarının sorumluluklarını ve yetki-
lerini anladıkları ve etik davranmayı üstlendikleri zaman mümkün olabileceğinin,
 Sadece kontrol faaliyetlerini değil, karar alınmasından işin sonuçlandırılmasına kadar ge-
çen süreçte izlenen tüm prosedürleri kapsadığının, Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde çalı-
şan her personelin iç kontrol sisteminde rol alması gerektiğinin,
Üst Yöneticinin sahipliğinde ve gözetiminde, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teknik deste-
ği ve koordinatörlüğünde, harcama birimlerinin uygulamasıyla ve İç Denetim Biriminin danış-
manlık desteğiyle oluşturulacağının; kabulü ile Büyükşehir Belediyemiz tüm birimlerinde çalı-
şanlar üzerinde bu hususların fark edilmesinin sağlanması ile kurulabileceği ve etkin bir şekilde 
işleyebileceği bir gerçektir.



7

B. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI

1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ
Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, 
iç kontrolün;
Kontrol Ortamı
Risk Değerlendirmesi
Kontrol Faaliyetleri
Bilgi ve İletişim
İzleme
bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak 
üzere genel nitelikte düzenlenmiştir.

2. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN STANDARTLARI

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, 
uygulanma, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla yukarıda belirlenen 5 bileşen esas alınarak, ge-
nel nitelikte 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart bulunmaktadır. Bu standart 
ve şartlar aşağıda sayılan 5 ana bileşen altında toplanmıştır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir: 
1- Kontrol Ortamı (Genel nitelikte 4 adet standart ve bu standart için 26 genel şart)

Standart 1: Etik Değerler ve Dürüstlük
Standart 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
Standart 3: Personelin yeterliliği ve performansı
Standart 4: Yetki Devri
2- Risk Değerlendirme (Genel nitelikte 2 adet standart ve bu standart için 9 genel şart)

Standart 5: Planlama ve Programlama
Standart 6: Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
3- Kontrol Faaliyetleri (Genel nitelikte 6 adet standart ve bu standart için 17 genel şart)

Standart 7: Kontrol stratejileri ve yöntemleri
Standart 8: Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
Standart 9: Görevler ayrılığı
Standart 10: Hiyerarşik kontroller
Standart 11: Faaliyetlerin sürekliliği
Standart 12: Bilgi sistemleri kontrolleri
4- Bilgi ve İletişim (Genel nitelikte 4 adet standart ve bu standart için 20 genel şart)

Standart 13: Bilgi ve iletişim
Standart 14: Raporlama
Standart 15: Kayıt ve dosyalama sistemi
Standart 16: Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
5- İzleme (Genel nitelikte 2 adet standart ve bu standart için 7 genel şart)

Standart 17: İç Kontrolün değerlendirilmesi
Standart 18: İç Denetim
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İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI
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A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5018 sayılı Kanunun 11’ inci maddesi ile üst yöneticilere, idarelerinin mali yönetim ve iç kont-
rol sisteminin kurulması, işleyişinin gözetim ve izlenmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği ola-
rak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi düzenlemelerin yapılması görevleri veril-
miş ve Belediyelerde Belediye Başkanına bu hususlarda Belediye Meclisine karşı hesap verme 
sorumluluğu yüklenmiştir. Belediye Başkanı bu sorumluluğun gereklerini, harcama yetkilileri, 
muhasebe yetkilisi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecektir.
Harcama Yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere 
ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. Üst yönetici-
ler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi 
malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleşti-
rildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faali-
yet raporlarına eklerler. İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin 
görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen 
raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli önlemler 
alınır.
Kanunun 60, 61, 63 ve 64 üncü maddelerinde, Mali Hizmetler Birimleri, Muhasebe Yetkilileri ve 
İç Denetçilerin iç kontrol alanındaki görev ve sorumluluklarına yer verilmiştir. Buna göre; mali 
hizmetler birimleri, idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve 
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten, Mu-
hasebe Yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin be-
lirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak kaydedilmesinden, raporlanmasından, muha-
fazasından ve denetime hazır halde bulundurulmasından, (Genel bütçe kapsamındaki kamu 
idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür.)

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İç Denetçiler ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönün-
de önerilerde bulunulmasından sorumludurlar
1. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE ÜST YÖNETİCİNİN (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI) GÖREV 
VE SORUMLULUKLARI
Büyükşehir Belediye Başkanı;
√ Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından,
√ Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden,
√ Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlen-
mesinden, 
√ Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasın-
dan görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.
Büyükşehir Belediye Başkanı;
İş ve işlemlerin, amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata 
uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve 
idare faaliyet raporuna eklerler.
Bakanlıklar ve bağlı idareler dışındaki idarelerde, sertifikalı adaylar arasından iç denetçileri atar 
ve aynı usulle görevden alırlar.
İç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri ve gerekli bilgi ve belgelere 
kolayca ulaşmaları için gereken önlemleri alır;
İç denetçilerin raporlarında belirtilen önerilerini değerlendirir,
İç kontrol sürecinden elde ettiği bilgilerle iç denetimden elde ettiği bilgileri karşılaştırarak kay-
nakların verimli kullanımına ilişkin tedbirleri alır;
İç denetçiler tarafından düzenlenen raporlarda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığını izler-
ler.
2. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE HARCAMA YETKİLİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Harcama yetkilileri,
√ Görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden sorumludur.
√ Harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip 
olunmasından,
√ Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlen-
miş standartlara uyulmasının sağlanmasından,
√ Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir ça-
lışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludur-
lar.
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Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri,
İş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uy-
gun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve birim 
faaliyet raporlarına eklerler.
İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere denetime tabi tutulan 
birimin harcama yetkilisine verir.
Harcama yetkilisi gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu ce-
vaplandırarak iç denetçiye gönderir, denetlenen faaliyetler konusunda, denetim raporunda yer 
alan önerilere ilişkin önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi başkanı üst 
yöneticiyi bilgilendirir.
3. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANININ GÖREV VE SORUM-
LULUKLARI
Mali hizmetler dairesi başkanı,
√ Yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışma-
ları yapar ve ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesini sağlar.
√ İdarede faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yü-
rütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin 
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 
düşünce ve önerilerinin zamanında üst yöneticiye raporlandığını içeren mali hizmetler birim 
yöneticisinin beyanını düzenleyerek idare faaliyet raporuna ekler.
Mali hizmetler dairesi başkanı,
Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilme-
lerini sağlayacak çalışmalar yapar,
Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını 
sağlar,
İç kontrol alanında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapma ve bilgilendirme 
faaliyetini yürütür,
 İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri ha-
zırlar ve üst yöneticinin onayına sunar,
Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülme-
si için gerekli önlemleri alır.
Mali hizmetler dairesi başkanı, iç denetçiler tarafından yapılan denetimler sonucunda düzen-
lenen raporlara ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri yerine 
getirmekten sorumludur.
4. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Muhasebe Yetkilisi;
√ Gelirlerin ve alacakların tahsilinden,
√ Giderlerin hak sahiplerine ödenmesinden, √ Para ve parayla ifade edilen değerler ile emanet-
lerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesinden,
√ Tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerinden,
√ Muhasebe hizmetlerinin yapılmasından,
√ Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulma-
sından sorumludur.
5. İÇ KONTROL SİSTEMİNDE İÇ DENETİM BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
İç Denetçiler;
√ Kurulmuş iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve denetiminden sorumludur,
√ Nesnel risk analizlerine dayanarak Belediyenin yönetim ve kontrol yapılarını, kaynakların ve-
rimli, etkin ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını değerlendirir,
√ Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapar,
√ İdarenin mali işlemlere ilişkin tasarruflarının plan, program ve politikalara uygunluğunu de-
netler,
√ İyileştirmelere yönelik önerilerde bulunur,
√ Soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastladığında Büyükşehir Belediye Başkanına 
bilgi verir.
6. İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU VE İÇ KONTROL STANDARTLARINA 
UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Kurul;
√ İç Kontrol sistemine ilişkin yürürlüğe konulan düzenlemelerin üst yönetici onayını izleyen on 
işgünü içinde Maliye Bakanlığına gönderilmesinden,
√ Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarının eylem planı 
formatında üst yöneticiye sunulmasından,
√ İç Kontrol eylem planında öngörülen çalışmalar gereği yapılan işlem ve düzenlemeleri değer-
lendirerek, üst yöneticinin onayına sunulmasından sorumludur.
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Belge yönetimi gibi danışma ve destek hizmetlerini, birimlerin iç kontrole yönelik yap-
tıkları kontrol ortamını oluşturma çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık görevini ye-
rine getirilmesinden,
Birimler tarafından hazırlanan form ve raporların incelenip konsolide edilmesinden so-
rumludur.

D. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM 
EYLEM PLANI

Büyükşehir Belediyemiz misyonunu ve arzulanan hedeflerini yerine getirmek, yön ver-
mek, iç kontrol sistemini oluşturmak ayrıca söz konusu yasal düzenlemelerin gereğini 
yerine getirmek amacıyla İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.
Eylem Planı, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi ekinde bulunan 
tablo biçiminde düzenlenmiş olup; Kamu İç Kontrol Standardı Bileşenleri (5 Başlık) al-
tında, “Standart Kod No”, “Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı”, “Mevcut Durum”, 
“Eylem Kod No”, “Öngörülen Eylem veya Eylemler”, “Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu 
Üyeleri”, “İşbirliği Yapılacak Birim”, “Çıktı/Sonuç”, “Tamamlanma Tarihi” ve “Açıklama” sü-
tunlarından oluşmaktadır.
Standart Kod No: Rehberde belirlenen ilgili standarda ilişkin kod numarasını ifade et-
mektedir.
Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı: İç kontrol sisteminin kurulması aşamasın-
da öngörülmüş olan standartları (18 adet ) ve bu standartlar için gerekli olan şartları 
(79adet ) ifade etmektedir.
Mevcut Durum: Belirlenen iç kontrol standardı genel şartı karşısında Belediyemizdeki 
mevcut durumu ifade etmektedir. Bu standartlara ilişkin genel şartlardan bir kısmını 
karşılayan ve iç kontrol sisteminin öngördüğü makul güvenceyi sağlayan mevcut dü-
zenleme veya uygulamaların bulunması halinde bu bölümde yer verilecektir.
Eylem Kod No: İç kontrol standardına uyum için planlanan eyleme verilecek kod numa-
rasını ifade etmektedir. (Örnek, İS 17.1.1: 17.1. standardına ait 1 numaralı eylem)
Öngörülen Eylem veya Eylemler: İç kontrol standardına uyum için planlanan faaliyet-
ler ile faaliyetin gerektirdiği yasal, idari ve kurumsal düzenlemeleri ve birimlerden bek-
lentileri ifade etmektedir.
Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri: Öngörülen faaliyeti yürüterek süresinde 
sonuçlandırmaktan ve raporlamaktan sorumlu birim veya çalışma grubunu ifade et-
mektedir.
İşbirliği Yapılacak Birim: Faaliyetin yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde, ger-
çekleştirilecek faaliyet ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan ve sorumlu birimin iş-
birliği yaparak somut destek talep edeceği birimleri ifade etmektedir.
Çıktı/Sonuç: Planlanan eylem sonucunda elde edilen sonucu ifade etmektedir.
Tamamlanma Tarihi: Planlanan faaliyetin bitirilmesi için öngörülen süreyi ifade etmek-
tedir.
Açıklama: Faaliyetin türüne göre değişebilen nitelikte olup, mevcut durumun makul 
güvence sağladığı ve bu sebeple yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek olup ol-
madığı hususunu ifade eder.
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