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raporu

KURUMSAL KABİLİYET VE 
KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Güçlü Yönler
B. Zayıf Yönler
C. Fırsatlar
D. Tehditler



> Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirmesi

B - ZAYIF YÖNLER

Ÿ Yeters�z yol gen�şl�ğ� ve kavşak alanlarından 
dolayı  trafiğ�  rahat latacak projeler �n 
uygulanmasında çek�len güçlükler

Ÿ Nitelikli personel sayısının yetersiz olması,
Ÿ Gelişen ve büyüyen ilçemizde mevcut araç ve 

ekipmanların yetersiz kalması,
Ÿ Gelecekteki ihtiyacı karşılayacak modern fiziki 

arşiv sisteminin yetersiz olması,

Ÿ Doğal afet kültürünüyerleştirecek çalışma ve 
projelerin yetersiz kalması,

Ÿ Kentsel tasarım çalışmalarının eksik olması,
Ÿ Personelin sosyal iletişimini sağlayacak 

aktivite yetersizliği
Ÿ Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

altyapısının kurulmuş ama henüz geçilmemiş 
olması,

Ÿ Belediyemize başvuran vatandaşların talep, 
istek ve şikâyetlerinin değerlendirilip en kısa 
zamanda çözüme kavuşturulması,

Ÿ Paydaşlarımızla etk�n �let�ş�me sah�p olunması
Ÿ İlçemizin çeşitli noktalarında ve hizmet 

binalarımızda kameralı güvenlik sistemine 
sahip olunması,

Ÿ Kurum içi bilgisayar ağının etkinleştirilmesi ve 
bi lgi  al ışverişinin elektronik ortamda 
sağlanması,

Ÿ Güncel teknoloj�ler�n yakından tak�p ed�lmes�
Ÿ Kablosuz �nternet h�zmetler� sunulması
Ÿ Her türlü fiz�k� araç ve gereçler�n halkımıza 

h�zmet vermek �ç�n her an hazır olması
Ÿ İşinin uzmanı teknik ekibe sahip olunması,
Ÿ Vatandaşlarımızın belediyemize telefon, mail, 

internet gibi haberleşme araçlarıyla kolaylıkla 
ulaşılabilir olması,

Ÿ Her türlü fiziki araç ve gereçlerin halkımıza 
hizmet vermek için her an hazır olması 

Ÿ Yerleşmiş bir kurum kültürüne sahip olunması,
Ÿ  Personelin özverili çalışması ve uyum 

içerisinde hareket etmesi,
Ÿ Çal ışanlar ımız ın  ve yönet ic i ler imiz in 

deneyimli ve tecrübeli olması,
Ÿ Etkin bir denetim ve kontrol mekanizmasına 

sahip olunması,
Ÿ Ulusal ve yerel basınla kurulmuş olan etkin 

iletişim ile belediyemiz faaliyetlerinin doğru 
ve ve hızlı duyurulması

Ÿ Sevg iye ,  güvene  dayanan  kat ı l ımc ı , 
demokratik ve eleştirilere açık bir yönetim 

anlayışının bulunması,
Ÿ Plan, halihazır ve kadastral paftaların sayısal 

ortamda bulunması,
Ÿ B e l e d i ye  m i s yo n  vev i z yo n u n u  t ü m 

çalışanların benimsemiş olması ve bu 
doğrultuda hizmet üretmesi,

Ÿ Stratejik planlama ve performans plan 
çalışmaları doğrultusunda faaliyetlerin,

Ÿ Personel özlük programına sahip olunması 
Ÿ Cenaze Hizmetlerinde 24 saat kesintisiz 

hizmet sunulması,
Ÿ Çalışanlarımıza yönel�k b�lg� b�r�k�mler�n� ve 

kapas�teler�n� etk�n kullanmasını sağlayacak 
h�zmet �ç� eğ�t�mler�n ver�lm�ş olması

Ÿ Üst yönetimin yenilikçi ve vizyon sahibi 
olması,

Ÿ Paydaşlar ımızla etkin i let iş ime sahip 
olunması,

Ÿ STK ile etkin işbirliği yapılması 
Ÿ Açılan kurslar ile halkımızın beğenisini 

kazanıyor olması,
Ÿ Tarihi ve kültürel zenginlik lerimizi genç nesle 

aktaracak etkinliklerin yapılıyor olması,
Ÿ Mak�ne parkımızın modern�ze ed�lmes� 

sonucunda yapılan �şler�n süres�n�n azaltılması 
ve araçlarımızdak� arızaların m�n�mum 
sev�yeye �nd�r�lmes�

A - GÜÇLÜ YÖNLER
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Ÿ Coğrafi olarak ilçemizin ulaşım sorunu 
olmaması,

Ÿ İlçemizde gecekondunun çok az olması 
nedeniyle yapılaşma ve hizmetin daha hızlı 
yapılabilmesi,

Ÿ Organize sanayi bölgesinin i lçemizde 
bulunması,

Ÿ Konutlaşmaya müsait alanla- rın olması,
Ÿ İlçemizin genç ve dinamik bir nüfusa sahip 

olması,

Ÿ İlçemizin genç ve dinamik bir nüfusa sahip 
olması,

Ÿ Halkımızın çevre bilincinin artması,
Ÿ Teknolojinin hızlı ve sürekli gelişimi sayesinde 

maliyetlerin düşmesi ve hizmet çeşitliliğinin 
artması,

Ÿ Belediyemizin ihtiyacı olan mal ve malzeme 
temininin kolayca temin edilebilir olması,

Ÿ Birimler arasında güçlü bir koordinasyon 
sağlanmış olması,

C - FIRSATLAR

Ÿ İlçemizin yoğun göç alması,
Ÿ İlçe merkezinde kentsel dokuya uygun 

olmayan yapıların bulunması,
Ÿ Doğal afetler�n �lçem�zde yaşanması
Ÿ İlçemiz oluşan taşıt trafiği yoğunluğu.
Ÿ Gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmesinden 

dolayı toplum ve çevre huzurunu bozması,
Ÿ Asılsız ihbarlar ve şikâyetler nedeniyle 

belediyemizin zaman ve kaynak israfına 
sebep olması

D- TEHDİTLERİMİZ
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> Öneri ve Tedbirler

İnsan odaklı hizmet anlayışını ön planda 
tutmak için hareket eden Polatlı Belediyesi, 
Kamu kaynaklarını en doğru ve en yararlı 
şekilde kullanmak, aynı zamanda, şeffaflığı ön 
planda tutmak amacıyla hesap verebilirliği 
sağlamak ve bu ilkeleri ön planda tutan bir 
kuruluş olmak adına; 

Genel Kamu Hizmetleri kapsamında, Modern 
Belediyecilik anlayışına uygun olarak etkin 
iletişimi sağlayacak uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği artırılmalıdır. 

Personel niteliği ve verimliliğini yükseltecek 
“İnsan Kaynakları Yönetim” sistemi devam 
ettirilmelidir. 

Hizmetlerin yürütülmesinde etkinlik ve 
verimliliği sağlayacak birimler ve organlar 
a r a s ı  k o o r d i n a s y o n ,  ü s t  d ü z e y d e 
sağlanmalıdır. 

Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata uygun 
hareket etmeyi sağlayacak kontrol ve 
denetimler sürdürülmelidir. 

Yazılı ve görsel iletişim araçlarını kullanarak 
k u r u m  i m a j ı n ı  y ü k s e l t e c e k  t a n ı t ı m 
çalışmalarını etkin bir şekilde yürütülmelidir. 

Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri kapsamında, 
Özgün ve modern bir kent oluşumu için 
gerekli olan fiziksel ihtiyaçlar, yol yapım ve 
bakımı, hizmet araçlarının zamanında ve hızlı 
temini gibi alt ve üst yapı çalışmaları etkin 
biçimde yürütülmelidir.

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri kapsa 
mında,  İ lçe halkının sağl ık ,  huzur ve 
güvenliğini sağlamak için esnaflarımıza 
yönelik denetim ve ruhsatlandırma faaliyetleri 
en etkin bir şekilde yürütülmelidir. 

Çevre Koruma Hizmetleri kapsamında, 
sağlıklı, sürdürülebilir hijyenik çevre şartlarını 
oluşturmak ve korumak için tedbirler 
alınmalıdır. 

İmar ve şehirleşme hizmetleri kapsamında, 
çağdaş, modern, estetik, çevreci ve marka bir 
kent tesis edilmeli, yaşam kalitesini artıracak 
ve  modern şehi rc i l ik  uygulamalar ın ı 
geliştirecek önlemler alınmalı, yol, asfalt, alt ve 
üst yapı hizmetleri  modern şehirci l ik 
anlayışına uygun olarak yapılmalıdır.

Sosyal ve Kültürel Hizmetler kapsamında, 
milli , manevi ve kültürel değerlerimizi 
yaşatarak gelecek nesil lere aktaracak 
çalışmalar artırılmalıdır. 

Sosyal Yardım Hizmetleri kapsamında, 
sosyal dayanışma içinde ihtiyaç duyan 
kesimlerin hayat standartlarını yükseltecek 
hizmetler çeşitlendirilerek sunul malıdır.

ÖNERİLER
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> İç Kontrol Güvence Beyanları

ÜST YÖNETİCİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, 
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 

kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli 
güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada  raporlanmayan,  idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Mürsel YILDIZKAYA         
Belediye Başkanı
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MALİ HİZMETLER YÖNETİCİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim ve benden önceki yöneticiden aldığım 
bilgiler dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata 
uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini 
ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye 

raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölü- münde yer 
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Hasan LİMAN        
Mali Hizmetler Müdür
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Tayfun HARMAN         
Başkan Yardımcısı 

Özel Kalem Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Vel� KESKİN         
Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
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Vel� KESKİN
Basın ve Halkla İl�şk�ler Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Mustafa YARGIÇ         
Ruhsat ve Denetim Müdür V. 

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
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Mehmet KAPLAN          
İşletme ve İştirakler Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim ve benden önceki yöneticiden aldığım bilgiler dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Özgür ÖZCAN
Park ve Bahçeler Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.



faaliyet  raporu  2019 POLATLI
BELEDiYESi

www.polatli.bel.tr

Özgür ÖZCAN
Temizlik İşleri Müdür V. 

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Orhan OĞUZLAR
Hukuk İşleri Müdürü 

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
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Sİnan GÜVEN
Başkan Yardımcısı         

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim ve benden önceki yöneticiden aldığım bilgiler dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Al� GÜVEN         
Bilgi İşlem Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
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Sabr� ERDEM         
Fen İşleri Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Eyüp ÖZ
Yazı İşler� Müdür V. 

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
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Erdal ÇAĞLAR
İmar ve Şehircilik Müdürü

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

B�r�m SUBAŞI
Destek Hizmetleri Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
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Mel�h YARGIÇ         
Sosyal Yardım İşleri Müdür V.

Sabr� ÜNAL         
Zabıta Müdür V.    

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim ve benden önceki yöneticiden aldığım bilgiler dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
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Gülsüm KESİKTAŞ
Plan ve Proje Müdürü

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

M. Erhan APAYDIN
Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
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Onur KIZILKAYA
Muhtarlık İşleri Müdür V

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Kürşat ÖZTÜRK         
Tesisler Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu rapor da açıklanan faaliyetler için bütçe ile idare bütçesinden harcama 
birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara 

ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve 
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
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