T.C.
TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ
KARARI
Karar No
: 2012/6-1 (51)
Karar Tarihi : 07/06/2012

Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü’nün 28/05/2012 tarih ve 622
sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Tarsus Belediyesi, Tataristan’ın Aznakay kenti ile 1996 yılından bu yana “kardeş Şehir”
ilişkilerini sürdürmektedir.
Kurulan kardeşlik ilişkileri ile iki şehir arasında ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda
temaslarımız her geçen gün artmaktadır.
Her yıl Aznakay’dan heyetler Tarsus’ta, Milli günlerimizde yer almışlar, Tarsus heyetleri
de ağırlıklı olarak Tatarların Saban-Toy Bayramı’nda bulunmuştur.
Bu yıl da Tatarların Milli günü olan Saban-Toy bayramına kardeş şehir Aznakay Belediye
Başkanı, Tarsus Belediye Başkanı ve heyetini davet etmişlerdir.
09-13 Haziran 2012 tarihleri arasında kutlanacak olan Saban-Toy bayramına; Belediye
Başkanı Burhanettin KOCAMAZ ve beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Kerim TUFAN,
Özel Kalem Müdürü Tuba KAYA, Temizlik Đşleri Müdürü Ali BAĞRIK, Zabıta Müdürü Mustafa
Ramazan GÖZENER ve Đmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa SOLAK’ın, 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 60 Maddesinin (k) ve (n) fıkrası uyarınca katılmalarına ve yapılacak olan
harcamaların Belediye bütçesinden karşılanmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde celsede
mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü’nün 28/05/2012 tarih ve 626
sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Üyesi bulunduğumuz Çukurova Belediyeler Birliğinin 25 Haziran – 1 Temmuz 2012
tarihleri arasında Özbekistan’ ın Buhara, Taşkent ve Semerkant şehirlerinde belediye ziyaretleri
düzenlenecek olup burada amaç bu şehirlerin belediyeleri ile turizm, çevre, altyapı, kültürel ve
tarihsel doku gibi konular karşılıklı görüşülerek fikir alışverişinde bulunmak üzere yapılacak olan
ziyarete; Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ ve beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı
Kerim TUFAN, Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Ali GÜRBÜZ, Belediye Meclis Üyeleri;
Hasan YILDIRIM, Hikmet AVŞAR, Mehmet AKSOY, Müjdat KARTAL ve Muvaffak
BÜYÜKKAYA’nın 5393 sayılı Belediye kanununun 60. Maddesinin (k) ve (n) fıkrası uyarınca
katılmalarına ve yapılacak olan harcamaların Belediye bütçesinden karşılanmasına, yapılan
işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31/05/2012
tarih ve 958 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare Birlikleri Norm Kadro Đlke ve
Standartları’na dair yönetmelik 22 Şubat 2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yönetmeliğin 11. maddesinin 1. paragrafında “Boş memur kadrolarının sınıf,
unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği
meclis kararıyla yapılır.” denilmektedir.
Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 2.cümlesinde de Belediyenin ve
Bağlı Kuruluşların Norm kadroları, bu ilke ve standartları çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla
belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
II SAYILI CETVEL:( MEMUR BOŞ KADRO DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ)
1 adet 11. dereceli hizmetli kadrosu iptal edilerek yerine 1 adet 5. dereceli hizmetli kadrosunun
ihdasına;
Yönetmelik doğrultusunda düzenlenen ve yukarıda bahsedilen memur boş kadrolarının
derece değişikliklerine, yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile
karar verildi.
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Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Gündem maddesi gereğince; Zabıta Müdürlüğü’nün 04/06/2012 tarih ve 1382 sayılı
yazısının incelenmesi sonucunda;
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Đşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları hakkındaki
yönetmeliğin Đçkili Yer Bölgesi Tespiti ile ilgili 29. maddesinde “Đçkili yer bölgesi mülki idare
amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye sınırları ve
mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi, bu sınırlar dışında Đl Genel Meclisi tarafından tespit
edilir” denilmektedir.
Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçeleri ile Belediyemize müracaat ederek
işyerlerinde içki servisi yapmak istediklerini bildiren Ali YILDIRIM, Kasım ANLATIR ve Yusuf
DOĞAROĞLU isimli şahısların talepleri görüş alınmak üzere Đlçe Emniyet Müdürlüğüne
yazılmış, belirtilen yerlerin içkili yer bölgesine dahil edilmesinde emniyet ve asayiş yönünden
sakıncalı bulunmadığı bildirilmiştir.
Đlgili yönetmelik gereği Belediye Meclisinin 06.02.2007 tarih ve 46.33.13.18.01.01.01/21(6) sayılı kararı ile kurulan Đçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna:
1.
2.
3.
4.
5.

Hasan YILDIRIM
Yeşim SANCAKTAR
Đsmail DEMĐR
Ergün YILMAZ
Đsmail AKDAĞCIK ‘ın

seçilmesine yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme
Yöneticiliği’nin 01/06/2012 tarih ve 45 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Tarsus Belediyesi olarak 03.01.2012 tarih ve 2012/1-1 (4) nolu Meclis Kararı ile Çukurova
Kalkınma Ajansı 2011 yılı Mali Destek Programı’na iki proje sunulması ve başarılı olması
durumunda uygulanması konusunda karar alınmıştır. Bu projeler; Tarsus Gençlik Kampı ve
Tarsus Yaşam Boyu Eğitim ve Spor Merkezi’dir.
17.05.2012 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından mali destek almaya hak
kazanan projeler açıklanmıştır. Tarsus Belediyesi tarafından sunulan Tarsus Gençlik Kampı ve
Tarsus Yaşam Boyu Eğitim ve Spor Projeleri mali destek almaya hak kazanmıştır. Tarsus Gençlik
Kampı toplam bütçesi 407.933,90 TL olup Çukurova Kalkınma Ajansı mali desteği 297.791,74
TL ve Belediyemiz katkısı 110.142,15 TL’dir. Tarsus Yaşam Boyu Eğitim ve Spor Merkezi
Projesi toplam bütçesi 454.483,46 TL olup Çukurova Kalkınma Ajansı mali desteği 295.414,25
TL ve Belediyemiz katkısı 159.069,21 TL’dir.
Söz konusu mali desteklerin kabul edilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 18.
maddesi (g) bendine göre şartlı bağışların Belediye Meclisi’nce onaylanması gerekmektedir.
Ayrıca projelerin denetimi açısında her proje için ayrı bir banka hesabı açılması ve Ajans
tarafından gönderilen paraların günlük repo hesabında değerlendirilmesi istenmektedir. Bu
nedenlerden dolayı;
1. Çukurova Kalkınma Ajansı’nca iki proje için Tarsus Belediyesi’ne verilen şartlı bağışın kabul
edilerek, gelir ve gider bütçelerine eklenmesine,
2. T.C. Ziraat Bankası Tarsus Makam Şubesi’nde projeler için ayrı birer banka hesabının
açılması, açılacak banka hesaplarına Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yatırılacak
paraların proje süresince günlük repo yapılması, belediyenin sağlayacağı mali katkının da
proje hesabına yatırılması, projenin tüm giderlerinin bu hesaptan karşılanmasını ve projeler
sona erdikten sonra banka hesaplarının kapatılması için Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ’a yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin
oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Yöneticiliği’nin
04/06/2012 tarih ve 514 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Tarsus Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerin cadde ve sokaklarının sıcak asfalt ve
iki kat sathi kaplama asfalt yapılması işi için, Bu yatırımın 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.
Maddesinin (b) bendi gereğince Đller Bankası Yatırım Kredisi kaynaklarından karşılanması
istenmektedir.
Tarsus Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerin cadde ve sokaklarının sıcak asfalt ve
iki kat sathi kaplama asfalt yapılması işi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (b)
bendi gereğince Đller Bankasından 27.238.000,00 (Yirmiyedimilyonikiyüzotuzsekizbin)TL. Kredi
kullanılması, Kullanılan Kredinin Đller Bankası Paylarından kesilmesine, Bu konuda tüm iş ve
işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesine yapılan
işaretle oylama neticesinde Meclis Üyesi; Ergün YILMAZ’ın red oy kullanması haricinde celsede
mevcut üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.
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Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Yöneticiliği’nin
05/06/2012 tarih ve 516 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve
58 inci maddeleri 26.12.2007 tarih 26738 sayılı Maliye Bakanlığı genelgesine dayanılarak Tarsus
Belediyesi Tarafından Đç Kontrol Đşlemleri Yönergesi hazırlanmıştır.
T.C.
TARSUS BELEDĐYESĐ
Đç Kontrol işlemleri Yönergesi
BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Tarsus Belediyesi iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine
ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Usul ve Esaslar, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri 26.12.2007 tarih 26738 sayılı Maliye
Bakanlığı genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu yönergede geçen;
Đdare: Tarsus Belediyesini,
Kanun: 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
Üst Yönetici: Belediye Başkanını,
Đç Kontrol: Đdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara 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 tarafından oluşturulan
organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,
./..
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Malî hizmetler birimi: Kamu idaresinde 5018 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinde belirtilen
görevleri yürüten birimi,
ifade eder.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Đç Kontrol
Đç kontrolün amaçları
Madde 4- Đç kontrolün amaçları;
a) Đdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yönetilmesini,
b) Đdarenin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi
edinilmesini,
e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,
sağlamaktır.
Đç kontrol standartları
Madde 5- Đç kontrol standartları, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Bakanlık
tarafından belirlenir ve yayımlanır. Đdare, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara
uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.
Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları
çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebilir. Đç
kontrol standardı iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve
iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını
sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir.
5.1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup,
kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici
tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile
yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.
Standart:1. Etik Değerler ve Dürüstlük
Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
1.1. Đç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve
desteklenmelidir.
1.2. Đdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar.
1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
1.5. Đdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.
1.6. Đdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.
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Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
Đdare misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli,
personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
2.1. Đdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından
benimsenmesi sağlanmalıdır.
2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince
yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
2.3. Đdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve
sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.
2.4. Đdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev
dağılımı belirlenmelidir.
2.5. Đdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap
verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.
2.6. Đdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri
belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar
oluşturmalıdır.
Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
Đdare, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
3.1. Đnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya
yönelik olmalıdır.
3.2. Đdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi,
deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.
3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine
uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.
3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim
faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir
kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.
3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin
performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için
ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.
3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans
değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı
olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.
Standart: 4. Yetki Devri
Đdarede yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir.
Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
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Bu standart için gerekli genel şartlar:
4.1. Đş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.
4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen
yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.
4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.
4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip
olmalıdır.
4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki
devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.
5.2. RĐSK DEĞERLENDĐRME STANDARTLARI
Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin
tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.
Standart: 5. Planlama ve Programlama
Đdare, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan
ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
5.1. Đdare, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle
stratejik plan hazırlamalıdır.
5.2. Đdare, yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.
5.3. Đdare, bütçesini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak
hazırlamalıdır.
5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla
belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler
belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.
5.6. Đdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli
olmalıdır.
Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Đdare, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini
engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri
belirlemelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
6.1. Đdare, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz
edilmelidir.
6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.
5.3. KONTROL FAALĐYETLERĐ STANDARTLARI
Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri
yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.
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Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
Đdare, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve
yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden
geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon,
doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme vb.) belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası
kontrolleri de kapsamalıdır.
7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını
kapsamalıdır.
7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.
Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
Đdare, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara
ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
8.1. Đdare, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.
8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması,
uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.
8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel
tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.
Standart: 9. Görevler ayrılığı
Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali
karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri
personel arasında paylaştırılmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve
kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.
9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak
uygulanamadığı idarenin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.
Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli
kontrolleri yapmalıdır.
10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin
giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.
Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
Đdare, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi
sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin
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sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.
11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de
içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından
sağlanmalıdır.
Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
Đdare, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol
mekanizmaları geliştirmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak
belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler
yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak
mekanizmalar oluşturulmalıdır.
12.3. Đdare bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.
5.4. BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM STANDARTLARI
Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir
formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir
zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.
Standart: 13. Bilgi ve iletişim
Đdare, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin
sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması
amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
13.1. Đdarede, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve
iletişim sistemi olmalıdır.
13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye
zamanında ulaşabilmelidir.
13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.
13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile
kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.
13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları
üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.
13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve
sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.
13.7. Đdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını
iletebilmelerini sağlamalıdır.
Standart: 14. Raporlama
Đdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik
ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
14.1. Đdare, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans
programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.
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14.2. Đdare, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve
hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.
14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve
duyurulmalıdır.
14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak
belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar
hakkında bilgilendirilmelidir.
Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi
Đdare, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile
idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.
15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından
ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.
15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.
15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.
15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde
sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.
15.6. Đdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de
kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.
Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
Đdare, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini
sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.
16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi
yapmalıdır.
16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele
yapılmamalıdır.
5.5. ĐZLEME STANDARTLARI
Đzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme
faaliyetlerini kapsar.
Standart: 17. Đç kontrolün değerlendirilmesi
Đdare iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
17.1. Đç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki
yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.
17.2. Đç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi,
bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.
17.3. Đç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.
17.4. Đç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarenin talep
ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.
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17.5. Đç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve
bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.
Standart: 18. Đç denetim
Đdare fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
Bu standart için gerekli genel şartlar:
18.1. Đç denetim faaliyeti Đç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara
uygun bir şekilde yürütülmelidir.
18.2. Đç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem
planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.
Đç kontrolün temel ilkeleri
Madde 6- Đç kontrolün temel ilkeleri şunlardır:
a) Đç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
b) Đç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
c) Đç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
d) Đç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.
e) Đç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler
belirlenir.
f) Đç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap
verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.
Đç kontrolün unsurları ve genel koşulları
Madde 7- Đç kontrolün unsurları ve genel koşulları şunlardır:
a) Kontrol ortamı: Đdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış
sağlaması, 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. Đdarenin
organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir.
b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen
değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. Đdare, stratejik
planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış
nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.
c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir
ve uygulanır.
d) Bilgi ve iletişim: Đdarenin 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) Gözetim: Đç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve
değerlendirilir.
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Đç kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar
Madde 8- Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama
yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç
kontrolün işleyişinden sorumludur.
Đdare malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının usulüne
ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.
Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst
yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli
yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,
mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma
ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.
Üst yöneticiler 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 gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları
ile idare faaliyet raporlarına eklerler.
Đç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya
idarenin 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.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Đdarece yapılacak düzenlemeler
Madde 10 – Usul ve Esaslarda belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar
ve işlemlerin de aynı şekilde malî hizmetler birimince kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme
yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Bu
düzenlemelerde, malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemler,
riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir ve yılda bir kez
değerlendirilir.
Đç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, üst yöneticinin onayını
izleyen on işgünü içinde Bakanlığa bildirilir.
Uygun görüş verilmeyen malî karar ve işlemler
Madde 11- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri
tarafından gerçekleştirilen işlemlerin malî hizmetler birimince kayıtları tutulur ve aylık dönemler
itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de
sunulur.
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Kontrol süresi
Madde 12- Malî hizmetler birimi, kontrol ve uygun görüş işlemlerini belirlenen süre içinde
sonuçlandırmak zorundadır. Usul ve Esaslarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihinin
belirlenmesinde, malî hizmetler birimine evrak giriş kayıt tarihini izleyen işgünü esas alınır. Malî
hizmetler biriminin talebi ve üst yöneticinin onayı üzerine bu süreler bir katına kadar artırılabilir.
Mali hizmetler birimi, iç kontrol ve ön mali kontrolle ilgili süreçlerin hazırlanmasından
sorumludur.
Düzenleme ve koordinasyon görevi
Madde 13- Bakanlık, Kanun ve Usul ve Esaslar çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî
kontrole ilişkin yöntem ve standartlar konusunda koordinasyonu sağlamakla görevli ve yetkilidir.
Yürürlük
Madde 15- Bu Usul ve Esaslar onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16- Bu Usul ve Esasları Belediye Başkanı yürütür.

Tarsus Belediyesi Tarafından Đç Kontrol Đşlemleri Yönergesinin kabulüne ve yönergenin
yürürlüğe konulmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile
karar verildi.
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Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.
Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe Yöneticiliği’nin
05/06/2012 tarih ve 515 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile bazı Kanun ve Kanun hükmünde
kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 15.maddesi,5018 sayılı Kamu mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunun 58 ve 60‘ıncı maddeleri ve 31.12.2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Đç Kontrol ve Ön Malî Kontrole Đlişkin Usul ve Esasların
27'inci maddesine dayanılarak Tarsus Belediyesi tarafından Ön Mali Kontrol Đşlemleri Yönergesi
hazırlanmıştır.

ÖN MALĐ KONTROL ĐŞLEMLERĐ YÖNERGESĐ
BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünde yürütülecek ön malî
kontrol faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Bu yönerge, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile bazı
Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun
15.maddesi,5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 58 ve 60‘ıncı maddeleri ve
31.12.2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Đç Kontrol ve Ön Malî
Kontrole Đlişkin Usul ve Esasların 27'inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bu yönergede geçen
a) Đdare: Tarsus Belediyesi,
b) Kanun:10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
c) Üst Yönetici : Belediye Başkanını,
d) Mali Hizmetler Birimi : Kamu Đdarelerinde 5018 sayıl kanunun 60.ıncı maddesinde
belirtilen görevleri yürüten birimi
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e) Ön malî kontrol: Đdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve
işlemlerinin; Đdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı, harcama programı ve diğer
mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılması yönlerinden yapılan kontrolü,
f) Görüş yazısı: Ön malî kontrol sonucunda malî karar ve işlemlerin uygun bulunup
bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan şerhi,
g) Harcama birimi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
h) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst
yöneticisini,
ı) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin
alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli
belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten görevlileri,
j) Đç kontrol: Đdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan
organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününü,
Đfade eder.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Ön Mali Kontrol
Ön malî kontrolün kapsamı
Madde 4 - Ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde, birim ve harcama
birimleri tarafından yerine getirilir.
Birim tarafından yapılacak ön malî kontrol, bu Yönergede belirtilen kontroller ile üst
yönetici tarafından istenilen diğer kontrollerden meydana gelir.
Ön Mali Kontrol, harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi
tarafından yapılan kontrollerden oluşur. Mali hizmetler birim tarafından yapılacak ön malî kontrol
işleminde, malî karar ve işlemler, idarenin bütçesine, bütçe tertibine, kullanılabilir ödenek tutarına
ayrıntılı harcama programı ve diğer mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden incelenir. Đdare
bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin bütçeye konulma
amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı, ihtiyaçların karşılanmasında
idarenin önceliklerine uyum, etkinlik değerlendirmesi ile harcamalarda verimlilik ve tutumluluğun
sağlanması hususlarını da kapsar.
Ayrıca malî karar ve işlemler, harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.
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Ön Malî Kontrolün Niteliği
Madde 5 - Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici
nitelikte olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı
değildir.
Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda uygun
görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
Ön Malî Kontrol Süreci ve Usulü
Madde 6 – 5018 sayılı kanunun 58. Maddesinin 4. Fıkrasına dayanılarak Harcama
Birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgari kontrollerden sonra Ön
Mali Kontrol Birimi ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemler, kontrol edilmek üzere Mali
Hizmetler birimine gönderilir. Mali Hizmetler Birimince kontrol edilen işlemler hakkında malî
karar ve işlemin uygun görülmesi halinde "Ön Mali Kontrol Görüş Formu" ve ekleri düzenlenir
veya dayanak görüş formlarının üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi
düşülerek ilgili birime gönderilir. Ön Mali Kontrol Görüş Formu ve ekleri harcama birimince ilgili
işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de, muhasebe yetkilisi tarafından gerek görülmesi halinde,
ilgili harcama birimi tarafından ödeme emri belgesine eklenir.
Mali Hizmetler Birimi tarafından malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise; Ön
Mali Kontrol Görüş Formu ve ekleri düzenlenir ve dayanak görüş formlarının üzerine gerekçeleri
belirtilerek "Mali Karar ve Đşlem Uygun Görülmemiştir." şerhi düşülerek ilgili birimine geri
gönderilir.
Yönergenin 10'uncu maddesi uyarınca yapılan kontrollerde Ön Mali Kontrol Görüş Formu
ve Ekleri düzenlenmesi zorunludur. Bu görüş formlarında, yapılan kontrol sonucunda malî karar
ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir.
Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemler
için, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların düzeltilmesi
kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir.
Harcama birimlerince yerine getirilecek ön malî kontrol işlemi ise süreç kontrolü olarak
yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde
tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki
işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla mali işlemelerin süreç akış
şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur. Süreç akış şemaları, üst
yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur
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Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri
arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle
görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri,
ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup
olmadığı hususları ile daha önceki işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde ön malî kontrol
yapar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi
üzerine ‘Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür’ şerhi düşülerek imzalanır.
Kontrol Yetkisi
Madde 7 – Mali Hizmetler Biriminde ön malî kontrol yetkisi Mali hizmetler Birimi
yöneticisine aittir. Bu yetki zorunlu hallerde, Birimde çalışan diğer kamu görevlilerine hiyerarşik
sıralama göz önünde bulundurularak, Başkanın uygun görüşüyle ve yazılı olarak devredilir.
Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri imzalanır.
Görevler Ayrılığı Đlkesi
Madde 8 - Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali
Hizmetler Birimi'nde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve
sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin
teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında
görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye
olamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hizmetler Birimi’nin Ön Malî Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve Đşlemler
Mevzuat değişikliklerinin sonuçlarının hesaplanması
Madde 9 -Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye
yükümlülük ya da imkân getirecek mevzuat değişikliklerinin idarenin stratejik planı, performans
programı, bütçesi, kullanılabilir ödenekleri ve nakit yönetimi üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesi yapılır. Birim mevzuat değişikliklerinin yayımlanma tarihini izleyen üç işgünü
içinde değerlendirmelerini tamamlar. Bu değerlendirme sonucunu, Mali Hizmetler Müdürü üst
yöneticiye ve ilgili birimlere yazılı olarak bildirir.
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilmesi
Madde 10 - Harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı
gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından Đç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Đlişkin Usul
ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal tutarları aşanlar ön mali kontrole
tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakı
tutarı ne olursa olsun kontrole tabi değildir.
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Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri
içerecek şekilde oluşturulan iki nüsha işlem dosyası, harcama yetkilisi tarafından sözleşme
imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce birime gönderilir.
Kontrol edilmek üzere Birime gönderilen işlem dosyasında bulunması gereken bilgi ve
belgeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Onay belgesi,
b) Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri,
c) Đhale komisyonlarının kurulmasına ilişkin (asil ve yedek üyelerin belirtildiği) ihale
yetkilisi onayı,
d) Kamu Đhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası verilen Đhale Kayıt Formu,
e) Đlanın yapıldığına ilişkin belgeler,
f) Đlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, isteklilerin davet edildiğine dair davet yazıları,
g) Đlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu gerekli olan
işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin ve kararları,
h) Yapım işlerinde (4734 sayılı kanunun 62'inci maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar
hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin tamamlandığına dair belgeler
i) Đhaleye ilişkin tüm şartnameler,
j) 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22'nci maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek
kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale mevzuatında belirlenen standart form,
k) Sözleşme veya protokol tasarıları,
l) Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak, 4734 sayılı kanun ile ve 4735 sayılı Kamu
Đhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin yayınlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat
hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken standart formlar ve diğer belgeler,
m) Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair
belgeler,
n) Đhalelere Karşı Yapılacak Đdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve
Kamu Đhale Kurumuna başvuru bulunduğu takdirde, buna ilişkin yazışmalar,
o) Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait
geçici teminat alındı belgesi (Banka Teminat Mektubu olması durumunda ayrıca Geçici Teminat
Mektubu fotokopisi ve bankadan alınacak teyit yazıları)
p) Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait
şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamı,
r) Đhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,
s) Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme
nedeni olan bütün belgeler,
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t) Đhale üzerine kalan isteklinin, 4734 sayılı kanunun 58'inci maddesine göre yasaklı olup
olmadığına dair Kamu Đhale Kurumundan alınan teyit belgesi,
u) Đhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması
gerekmektedir)
v) Đşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası,
Ayrıca, söz konusu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra, beş işgünü içinde aşağıda
belirtilen belgelerin onaylı birer nüshası Mali Hizmetler Birimine gönderilecektir.
• Sözleşme,
• Kesin Teminata ilişkin alındının örneği, (Banka Teminat Mektubu olması durumunda Kesin
Teminat Mektubu fotokopisi ve bankadan alınacak teyit yazıları)
• Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın
müteahhidine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap
cetveli ile ek kesin teminata ilişkin belge,
• Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi,
Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenmiş olanların harcama birimlerince onaylı Türkçe
tercümelerinin ayrıca işlem dosyasına eklenmesi gerekmekte olup, belgelerin yabancı dildeki
asılları ile taahhütlere ilişkin diğer belgeler harcama birimlerinde muhafaza edilir.
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, Birim tarafından en geç on işgünü içinde kontrol
edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyasının bir nüshası ile birlikte
aynı süre içinde harcama yetkilisine gönderilir.
Ödenek aktarma işlemlerinin kontrol edilmesi
Madde 11- Kamu idareleri bütçeleri içinde yapılacak aktarmalar, harcama birimlerinin
yazılı talebi üzerine, Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına
sunulmadan önce ön mali kontrol Birimi tarafından kontrol edilir. Ön mali kontrol birimi
tarafından ödenek aktarma talebi iki iş günü içinde kontrol edilerek sonuçlandırılır.
Aktarma talebi mevzuata uygun görülmeyenler, ilgili harcama birimine ve Mali Hizmetler
Birimine aynı süre içinde iade edilir. Mevzuata aykırı bulunan aktarma talepleri gerekçeli bir
yazıyla, harcama yetkilisine gönderilir
Kadro dağılım cetvellerinin kontrol edilmesi
Madde 12- Kadro dağılım cetvelleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön mali kontrol
birim tarafından en geç beş iş günü içinde kontrol edilir. Đlgililerine yapılacak ödemeler, bu onaylı
kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Bu cetvellerde yapılacak değişiklikler de aynı şekilde
kontrole tabidir
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Seyahat Kartı Listeleri
Madde 13- 6245 sayılı Harcırah kanunun 48’inci maddesi uyarınca Đçişleri, Maliye ve
Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı
verilecek personel listesi, harcama birimlerinin teklifi üzerine değerlendirilerek Ön Mali Kontrol
Birimince ilgili mevzuat ile bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç iş günü içinde
değerlendirilerek kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler, aynı süre içinde geçerli bir yazıyla
ilgili birime gönderilir.
Seyyar Görev Tazminatı Cetvelleri
Madde 14- Harcama birimlerince ayı ayrı hazırlanan seyyar görev dağılım listeleri, Ön mali
Kontrol Birimi tarafından 6245 sayılı Harcırah kanunu, bu kanuna dayanılarak yapılan
düzenlemeler, yılı bütçesinde bu amaçla konulan ödenekler en geç üç iş günü içinde kontrol edilir.
Uygun görülmeyen talepler aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.
Geçici işçi pozisyonlarının kontrol edilmesi
Madde 15- Yılı merkezi yönetim yılı kanununda belirlenen yetki çerçevesinde, geçici işçi
pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibariyle dağılımı kontrole tabidir.
Geçici işçi pozisyonları ön mali kontrol birimi tarafından en geç beş işgünü içinde kontrol
edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetveller, gerekçeli bir yazıyla ilgili harcama
birimine gönderilir.
Zam, tazminat ve ek ödemelere ilişkin cetvellerin kontrol edilmesi
Madde 16- Devlet memurlarından, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve
tazminat ödeneceği, ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin
olarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak
personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara
uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden
hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibariyle dağılımını gösteren listeler Ön mali kontrol birim
tarafından beş işgünü içinde kontrol edilir.
Temsil, makam ve görev tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca
ödenen ek ödemelere ilişkin ek ödeme oranları Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından
bir liste şeklinde düzenlenerek kontrol edilmek üzere ön mali kontrol birimine gönderilir. Bu
listeler ön mali kontrol birimi tarafından üç iş günü içinde kontrol edilir.
Kontrol işlemi sonucunda söz konusu listeler, onaylanmak üzere Mali hizmetler birimi
tarafından üst yöneticiye sunulur. Üst yönetici onaylama işlemini, Bakanlar Kurulu kararında
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.
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Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrol edilmesi
Madde 17- Đlgili mevzuatı gereğince Bakanlık vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek
sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmeler kontrole tabidir. Bu sözleşmeler Ön mali kontrol
birimi tarafından, ilgili kanunlarına diğer mevzuatına ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere
uygunluk yönünden en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen sözleşmeler
gerekçeli bir yazıyla ilgili harcama birimine gönderilir.
Ödeme emri belgeleri ve eklerinin ön malî kontrol tabi tutulması
Madde 18 –Mali karar ve işlemlerin ön mali kontrolden geçirilmesine yönelik; Harcama
birimleri tarafından düzenlenen ödeme emri belgeleri, risk unsurları ve harcamalarda etkinlik
sağlanması prensibi dikkate alınarak, mevzuata uygunluk açısından ön mali kontrole tabi tutulur.
Ödeme emri belgelerinden ön mali kontrole tabi tutulacaklar ekonomik kodlama ve tutar olarak
aşağıda belirtilmiştir.
Ekonomik Kodlar:
03.2

Ön Mali Kontrole Tabi Harcamalar :

Limitler:

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
(Doğalgaz bedeli ve elektrik bedeli hariç)

50.000.- TL ve üstü

Hizmet Alımları (Haberleşme Giderleri hariç) 50.000.- TL ve üstü

03.5
03.7

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri

50.000.- TL ve üstü

03.8

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 50.000.- TL ve üstü

06

Sermaye Giderleri

100.000.- TL ve üstü

(2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalar hariç)

Harcama birimleri Belirtilen ekonomik kodlardan ve belirtilen limitlerin üzerinde
düzenledikleri ödeme emri belgelerini ödenmek üzere, ön mali kontrol birimine gönderir. Birim,
ödeme emri belgesi ve eki belgeleri ilgili mevzuatına uygunluk açısından iki işgünü içinde kontrol
ederek uygun görülen ödeme emri belgelerinin sol alt köşesine "Kontrol Edilmiş ve Uygun
Görülmüştür" şerhini düşerek, Mali hizmetler birimine gönderir.
Mevzuat açısından uygun görülmeyenler ise üç işgünü içinde gerekçeleri de belirtilerek
harcama birimine geri gönderilir. Harcama yetkilisi ortaya konulan gerekçelere göre düzeltme
yaptırabileceği gibi, aynı ödeme emri belgesinin ödenmesini de yazılı olarak isteyebilir. Bu
durumda muhasebe yetkilisi 5018 sayılı Kanunda muhasebe yetkilisi tarafından yapılacağı
belirtilen kontrolleri yaparak ödemeyi gerçekleştirir.
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Mali hizmetler müdürü, uygun görülmediği halde harcama yetkilisinin yazılı talebiyle
ödemesi yapılan ödeme emirlerine ilişkin bilgileri aylık olarak üst yöneticiye sunar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yapılacak düzenlemeler
Madde 19- Müdürlüğün ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemler, riskli
alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibariyle belirlenir ve bu düzenlemeler her yıl
tekrar gözden geçirilir.
Kontrol süresi
Madde 20 - Birim, kontrol ve uygun görüş işlemlerini Yönergede belirlenen süreler içinde
sonuçlandırır. Yönergede belirtilen sürelerin başlangıç tarihinin belirlenmesinde, Mali hizmetler
birimi evrak giriş kayıt tarihini izleyen işgünü esas alınır. Mali hizmetler biriminin talebi ve üst
yöneticinin onayı üzerine bu süreler bir katına kadar arttırılabilir.
Tereddütlerin giderilmesi
Madde 21- Bu yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Mali
hizmetler birimi yetkilidir.
Yürürlük
Madde 22- Bu yönerge onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23- Bu yönerge hükümlerini üst yönetici yürütür.
Tarsus Belediyesi Tarafından Hazırlanan Yönergenin kabulüne ve yönergenin yürürlüğe
konulmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile kabul
edildi.
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Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Gündem maddesi gereğince; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 05/06/2012 tarih ve
665 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
Bölgemizde sanayinin çökmesi, fabrikaların kapanması, göçle gelen nüfusun artması
neticesinde işsizlik Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış olup tarım alanları genişletilirken
yetiştirilmesi kolay ve getirisi yüksek yurt içi ve yurt dışı Pazar avantajları olan yeni alternatif
ürünlere yönelmek zaruret halini almıştır. Belediyemizde vatandaşlarımızı yeni ve avantajlı
ürünlere yönlendirmek, yeni üreticiler yetiştirmek; bu konuda küçük ve büyük üreticileri organize
edip bir çatı altında birleştirmek, yeni üretim alanları oluşturmak konularında;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bahçe Kültürleri Araştırma Đstasyonu Müdürlüğü,
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve müştereken” dış mekan süs bitkileri sektörünü” bölgemizde
yaymak, geliştirmek üzerine bir proje çalışması başlatılmıştır.
Bu projede; bölgemizde yapılacak alan taraması neticesinde iklimi, konumu ve coğrafi
yapısı müsait yeterli büyüklükte arazi(tercihen hazine arazisi) bulunup;
-Bu arazi ile ilgili alan taraması, parselasyon işleri, içme ve kullanma suyu temini, elektrik
v.s. gibi alt yapı işleri belediyemiz tarafından,
-Her türlü mühendislik ve teknik danışmanlık işleri Bahçe Kültürleri Araştırma istasyonu
tarafından,
-Sektörün gelişimine yönelik işletme modelinin oluşturulması, iç ve dış ticaret
potansiyelinin geliştirilmesi, firma kümeleme çalışmalarının yapılması da Mersin Ticaret ve
Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilmesi ve Belediyemizin yapacağı işlerle ilgili harcamanın
belediye bütçesinden yapılmasına, yapılan işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin
oybirliği ile karar verildi.
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Karar Tarihi : 07/06/2012

Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/06/2012 tarih ve
3800 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
04/06/2012 Pazartesi günü saat 14:00’ da toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu
tarafından görüşülüp karara bağlanan;
Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 12 ada 1 nolu parsel, imar planlarında
Resmi Kurum Alanına isabet etmektedir ve mülkiyeti Maliye Hazinesine aittir.
07.05.2012 tarihli dilekçelerinde, Vergi Dairesi Hizmet Binası için yapılacak olan Trafo
Tesisi için imar plan tadilatı yapmak isteklerini belirtmiş olup, hazırlanan haritada görüldüğü gibi
Resmi Kurum Alanının bir kısmına Trafo Alanını işaretleyen 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı
tadilatını hazırlatmışlardır.
Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 12 ada 1 nolu parsel imar planlarında Resmi
Kurum Alanına isabet etmekte iken parselin bir kısmını Trafo Alanı olarak düzenleyen 1/1000
ölçekli Uygulama Đmar Planı tadilatının; 3194 sayılı imar kanununun 8(b) maddesine göre yapılan
işaretle oylama neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Burhanettin KOCAMAZ
Belediye Başkanı

Đsmail DEMĐR
Katip Üye

Yeşim SANCAKTAR
Katip Üye

T.C. TARSUS BELEDĐYE BAŞKANLIĞI
Tozkoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSĐN
Tel.(0324) 6162512-1165/1166 Faks:(0324) 6163343
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: yaziisleri@tarsus.bel.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL

T.C.
TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ
KARARI
Karar No
: 2012/6-1 (61)
Karar Tarihi : 07/06/2012

Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/06/2012 tarih ve
3801 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
04/06/2012 tarih ve Pazartesi günü toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu tarafından
görüşülüp karara bağlanan;
Tarsus, Gaziler Mahallesi 4589 ada 1 nolu parsel onaylı imar planında Ayrık Nizam 5 Katlı
Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsel 1.144.00 m² yüzölçümünde olup,
23249/57200 hisse (464,98 m²) Tarsus Belediyesi Tüzel Kişiliğine aittir.
Söz konusu parsel hissedarları 10/05/2012 tarihli dilekçesiyle Tarsus Belediyesi Tüzel
Kişiliğine ait olan 464,98 m²’lik hisseyi satın almak istemektedirler.
5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) bendinde ‘‘Taşınmaz mal alımına,
satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu
hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve
süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek Belediye
Meclisinin karar ve yetkileri arasındadır ’’denilmektedir.
Gaziler Mahallesi 4589 ada 1 nolu parselde bulunan Tarsus Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait
23249/57200 (464,98 m²) hissenin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) bendine
göre Kat karşılığı inşaat yapımı veya diğer hissedara satışına ve satış işlemlerinin Belediye
Encümenince yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan işaretle oylama
neticesinde celsede mevcut üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Burhanettin KOCAMAZ
Belediye Başkanı

Đsmail DEMĐR
Katip Üye

Yeşim SANCAKTAR
Katip Üye
T.C. TARSUS BELEDĐYE BAŞKANLIĞI
Tozkoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSĐN
Tel.(0324) 6162512-1165/1166 Faks:(0324) 6163343
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: yaziisleri@tarsus.bel.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL

T.C.
TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ
KARARI
Karar No
: 2012/6-1 (62)
Karar Tarihi : 07/06/2012

Belediye Meclisi 07/06/2012 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Başkanı Burhanettin
KOCAMAZ Başkanlığında, 2012 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak,
Belediye Meclis Üyeleri; Behçet SARI ve Mehmet KIRAÇ’ın haricinde, Meclis Üyelerinin
katılımlarıyla Belediye Meclis Salonunda toplandı.

Gündem maddesi gereğince; Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/06/2012 tarih ve
3802 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;
04/06/2012 Pazartesi günü saat 14:00’ da toplanan Tarsus Belediyesi Đmar Komisyonu
tarafından görüşülüp karara bağlanan;
Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 1096 ada 37 nolu parsel imar planlarında
E=0.50 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına, Kemalpaşa Mahallesi 4 ada 353 nolu parselin bir
kısmı imar planlarında Çarşı Alanına ve Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanına isabet etmektedir.
Parsel malikleri, Mithatpaşa Mahallesi 1096 ada 37 nolu parsellerini Otel Alanı olarak
kullanabilmek amacıyla KAKS=2.00, TAKS=0.60 ve Hmaks=29.00 Ticaret Alanı olarak
düzenleyen ve artan yoğunluk için gereken yeşil alan ihtiyacını karşılayabilmek için Kemalpaşa
Mahallesi 4 ada 353 nolu parselin bir kısmını park alanı olarak düzenleyen ve 7 metrelik imar
yolunu kaydıran 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı
tadilatını hazırlatmışlardır.
Mersin Đli, Tarsus Đlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 1096 ada 37 nolu parsel imar planlarında
E=0.50 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı iken KAKS=2.00, TAKS=0.60 ve Hmaks=29.00
Ticaret Alanı olarak düzenleyen, Kemalpaşa Mahallesi 4 ada 353 nolu parsel imar planlarında
Çarşı Alanı iken Park Alanı olarak düzenleyen ve 7 metrelik imar yolunu kaydırarak tekrar
düzenleyen 1/5000 ölçekli Nazım Đmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Đmar Planı
tadilatının; 3194 sayılı imar kanununun 8(b) maddesine göre yapılan işaretle oylama neticesinde
Meclis Üyeleri; Müjdat KARTAL, Cumali ÇOLAK, Nihat DOĞAN ve Salim TAKAN’ın red oy
kullanması haricinde celsede mevcut üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Burhanettin KOCAMAZ
Belediye Başkanı

Đsmail DEMĐR
Katip Üye

Yeşim SANCAKTAR
Katip Üye
T.C. TARSUS BELEDĐYE BAŞKANLIĞI
Tozkoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSĐN
Tel.(0324) 6162512-1165/1166 Faks:(0324) 6163343
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: yaziisleri@tarsus.bel.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: G. YEŞĐL

