T.C.
MAL9YE BAKANLI<I
Strateji Geli?tirme Ba?kanl 7
Say :
Konu :

41356305-010.06.01-50Otomatik
9ç Kontrol Genelgesi

09/01/2018

GENELGE
(2018/1)
10/12/2003 tarihli ve 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tüm kamu
idarelerinde iç kontrol sisteminin olu?turulmas öngörülmü?tür. 26/12/2007 tarihli ve 26738
say l Resmi Gazetede yay mlanan Kamu 9ç Kontrol Standartlar Tebli7i’nde yer alan standart
ve ?artlara uyumun sa7lanabilmesi amac yla 2010 y l ndan itibaren “Kamu 9ç Kontrol
Standartlar na Uyum Eylem Planlar ” (9KEP) haz rlanmakta ve uygulamaya konulmaktad r.
Bu amaçla 2018-2019 y llar nda uygulanmak üzere;
-

Bakanl k merkez birimlerinde 26/12/2017 tarihli ve 1500 say l Bakanl k Makam
Onay ile “Merkez 9KEP”,

-

Defterdarl klarda 11/08/2017 tarihli ve 954 say l Bakanl k Makam Onay ile
“Defterdarl klar 9KEP”

yürürlü7e konulmu?tur.
Kamu 9ç Kontrol Standartlar ’n n 1.1 nolu “9ç kontrol sistemi ve i?leyi?i yönetici ve
personel taraf ndan sahiplenilmeli ve desteklenmelidir” ?art uyar nca ve “Maliye Bakanl 7
(MB) 9ç Kontrol 9zleme ve De7erlendirme Rehberi” gere7ince üst yöneticinin iç kontrol sistemi
ile ilgili beklentilerine yönelik her y l n ba? nda duyuru yay nlamas gerekmektedir.
Bu kapsamda, a?a7 daki aç klamalar n yap lmas gerekli görülmü?tür.
Bakanl 7 m z merkez birimlerinde ve defterdarl klarda 2017 y l içerisinde yap lan iç
kontrol özde7erlendirme anket ve çal ?taylar ndan elde edilen bulgu ve sonuçlara göre
önümüzdeki dönemde iyile?tirmeye aç k alanlar;
- 9ç kontrol fark ndal 7 ve sahipli7i,
- 9nsan kaynaklar yönetimi,
- Risk fark ndal 7 ve risk yönetimi,
- 9zleme ve denetimin etkinli7i
olarak belirlenmi?tir.
A. Bu bulgu ve tespitler ? 7 nda haz rlanan ve Merkez 9KEP kapsam nda, 2018 y l nda
gerçekle?tirilecek baz eylemler için a?a7 da yer alan aç klamalar yap lm ?t r:
1) 9ç kontrol fark ndal 7 ve sahipli7ini iyile?tirmeye yönelik olarak;
a) Ocak ay içerisinde birim yöneticilerince yay nlanacak olan “Yönetim Kararl l k
Beyan ”nda, üst politika belgeleri ile Bakanl 7 m z için belirlenen hedeflere, birimlerine verilen
görev ve sorumluklara, bu kapsamda birimleri taraf ndan gerçekle?tirilecek eylemlere, stratejik
plan ve performans program hedefleri ile bunlara yönelik faaliyetlere ve Merkez 9KEP
kapsam nda 2018 y l içerisinde yürütülecek eylemlere özet olarak yer verilecektir.
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Bu beyan, birim yöneticisi taraf ndan imzalanmas sonras nda tüm personele e-posta ile
duyurulacak ve takiben birim yöneticileri alt birim yöneticileriyle, alt birim yöneticileri de
personeliyle “Beyan Bilgilendirme Toplant lar ” yapacakt r. Bu toplant lar, Temmuz ay
içerisinde tekrarlanacakt r. Ayr ca, beyanda yer alan hususlar birim yöneticilerince üçer ayl k
periyotlarda izlenecektir.
b) Strateji Geli?tirme Ba?kanl 7 (SGB) taraf ndan, kurumsal yönetim, iç kontrol, risk
yönetimi ve stratejik yönetim gibi konularda geni? kat l ml konferans düzenlenecektir.
c) Birimlerde göreve yeni ba?layan ve/veya bu konuda e7itim ihtiyac olan personele birim
iç kontrol e7iticileri taraf ndan e7itimler verilecektir.
d) Bakanl 7 m zca kurulacak e-E7itim Sistemi üzerinden birimlerince belirlenecek
personele iç kontrol e7itimi ald r lacakt r.
2) 9nsan kaynaklar yönetimine geçi? çal ?malar na yönelik olarak;
a) Personel Genel Müdürlü7ü (PERGEN) koordinasyonunda, üst düzey (birim yöneticisine
en yak n düzey) yetkililerden olu?acak bir komisyon taraf ndan “9nsan Kaynaklar Yönetimine
Geçi?” çal ?malar tamamlanarak bir eylem plan na ba7lanacakt r.
b) Bakanl k merkez personelinin memnuniyeti PERGEN taraf ndan gizlili7e dayal olarak
yap lacak anket ile tespit edilecek ve sonuçlar bir rapora ba7lanacakt r.
3) Risk fark ndal 7 ve risk yönetiminin güçlendirilmesine yönelik olarak;
a) Bakanl k üst yönetimince “MB Risk Strateji Belgesi” olu?turulacak ve Bakanl k
stratejik riskleri belirlenerek “MB Stratejik Risk Eylem Plan ” yürürlü7e konulacakt r.
b) Birimler performans risklerini, alt birimler operasyonel risklerini de7erlendireceklerdir.
c) Bakanl k tüm merkez yöneticilerince, yap lacak risk çal ?malar öncesinde Risk
De7erlendirme ve Yönetim Sistemindeki (http://riskyonetimi.sgb.gov.tr/login.aspx) “Risk
Yönetim Anketi” doldurulacakt r.
Yukar da sözü edilen risk de7erlendirme çal ?malar , daha önce yay mlanan iç kontrol
genelgelerinde belirtilen aç klamalar ve MB 9ç Kontrol 9zleme ve De7erlendirme Rehberinde
düzenlenen hususlar çerçevesinde yürütülecektir.
4) 9zleme ve denetimin etkinli7inin sa7lanmas na yönelik olarak;
a) Bakanl 7 m zda iç kontrol sisteminin izlenmesinde esas al nan ve SGB taraf ndan
haz rlanarak uygulamaya konulan “MB 9ç Kontrol 9zleme ve De7erlendirme Rehberi” Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlü7ü taraf ndan haz rlanmakta olan “Kamu 9ç Kontrol Rehberi”nin
yay mlanmas sonras nda güncellenecektir.
b) 9ç denetçi say lar art r lacak ve iç denetim programlar nda iç kontrol sisteminin
de7erlendirilmesine a7 rl k verilecektir.
c) 9ç denetim programlar kapsam nda birimlerde iç kontrole yönelik de denetimler
yap lmas ile birimlere iç kontrol konusunda dan ?manl k yap lacakt r.
d) 9ç denetim raporlar uyar nca denetlenen birimler taraf ndan yap lacak i?lemler
hakk nda takip edilecek yöntem ve i?leyi? 9ç Denetim Birimi Ba?kanl 7 taraf ndan
haz rlanacak yönergeyle aç klanacakt r.
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B. Defterdarl klar 9KEP kapsam nda, 2018 y l nda gerçekle?tirilecek baz eylemler için
a?a7 da yer alan aç klamalar yap lm ?t r:
a) Ocak ay içerisinde defterdarlarca yay nlanacak olan “9ç Kontrol Kararl l k Beyan ”nda,
Bakanl 7 m z stratejik plan ve performans program hedefleri ile bunlara yönelik faaliyetlere ve
Defterdarl klar 9KEP kapsam nda 2018 y l içerisinde yürütülecek eylemlere özet olarak yer
verilecektir.
Bu beyan, defterdar taraf ndan imzalanmas sonras nda tüm personele e-posta ile
duyurulacak ve takiben defterdar, defterdar yard mc lar ve müdürlerle; müdürler de
personeliyle “Beyan Bilgilendirme Toplant lar ” yapacakt r. Bu toplant lar, Temmuz ay
içerisinde tekrarlanacakt r. Ayr ca, beyanda yer alan hususlar defterdarlarca 3’er ayl k
periyotlarda izlenecektir.
b) Her müdürlükte, iç kontrol koordinasyonunu sa7lamak üzere bir personel
görevlendirilecektir. 9leti?im personeli olan müdürlüklerde bu amaçla yeni bir görevlendirme
yap lmayacakt r. Görevlendirmeler defterdar onay n takiben SGB’ye bildirilecektir.
Görevlilerin de7i?mesi durumunda ayn yöntem uygulanacakt r.
9ç kontrol koordinasyon görevlileri, müdürlüklerindeki iç kontrol uygulamalar n n
koordinasyonundan ve uygulama sonuçlar n defterdarl k ileti?im personeline iletmekten
sorumludur.
c) 9ç kontrol e7itimi almam ? Defterdarl k 9YK üyeleri, ileti?im personeli ve yeni
görevlendirilen iç kontrol koordinasyon personeline SGB taraf ndan iç kontrol fark ndal k
e7itimleri düzenlenecektir.
d) Her müdürlükte, Oubat ay içerisinde risk de7erlendirme çal ?malar yap lacak ve risk
eylem planlar haz rlanacakt r.
Yukar da sözü edilen risk de7erlendirme çal ?malar , daha önce yay mlanan iç kontrol
genelgelerinde belirtilen aç klamalar ve MB 9ç Kontrol 9zleme ve De7erlendirme Rehberinde
düzenlenen hususlar çerçevesinde yürütülecektir.
e) Defterdarl k personeline yönelik olarak SGB taraf ndan risk yönetimi e7itimi
düzenlenecektir.
f) Defterdarl k yöneticilerince, yap lacak risk çal ?malar öncesinde Risk De7erlendirme
ve Yönetim Sistemindeki (http://riskyonetimi.sgb.gov.tr/login.aspx) “Risk Yönetim Anketi”
doldurulacakt r.
g) Defterdarl k birimlerinde yürütülen faaliyetlerin gerektirdi7i insan kayna7 n n nicelik,
nitelik ve yetkinliklerine ili?kin PERGEN taraf ndan belirlenecek norm ve ?artlara göre bir
ihtiyaç analizi çal ?mas defterdarl klarca yap larak Temmuz ay içerisinde PERGEN’e
bildirilecektir.
h) Defterdarl k i?lem süreçleri müdürlüklerce ba7l olduklar
koordinasyon ve sorumlulu7unda gözden geçirilerek güncellenecektir.

merkez birimlerinin

i) 9?lem yönergeleri, revize edilen i?lem süreçleriyle uyumlu olacak ?ekilde güncellenecek
ve defterdarl k internet sayfas ndaki iç kontrol sekmesinde yay nlanacakt r.
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C. Di7er hususlara yönelik olarak;
a) 2018 y l ba? ndan itibaren operasyonel planlar, defterdarl klarda personel müdürlükleri
hariç tüm müdürlüklerce ve Bakanl k merkezde 5549 say l Kanun’un 22’nci maddesi
kapsam ndaki i?ler ve PERGEN’in alt birimleri hariç olmak üzere tüm alt birimlerce SGB.net
sisteminde kay t alt na al nacak ve izlenecektir. PERGEN ile defterdarl k personel müdürlükleri
ise di7er y llarda oldu7u gibi operasyonel planlar n Personel Otomasyon Projesi (PEROP)
sisteminde kay t alt nda tutmaya devam edeceklerdir.
b) Bakanl 7 m zda iç kontrol uygulama sonuçlar n de7erlendirmek üzere Bakanl k Merkez
9YK’s Nisan ve Ekim aylar nda olmak üzere y lda iki kez ola7an toplant yapacakt r. Ancak, iç
kontrol uygulamalar n n üçer ayl k periyotlarda izlenmesine devam edilecek ve haz rlanan
izleme formlar periyodu takip eden ay n ilk haftas içerisinde SGB’ye gönderilecektir.
c) Defterdarl klar için yay mlanm ? olan 04/01/2013 tarihli ve 24 say l 2013/1 no’lu
Genelgenin “Eylem Plan n n Uygulanmas ve Yönetilmesi” ba?l kl 2’nci maddesinin (c), (d)
ve (f) f kralar nda yer alan hükümler a?a7 daki ?ekilde de7i?tirilmi?tir:
Defterdarl k 9YK’lar ola7an olarak; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylar nda olmak
üzere y lda dört kez toplanacak ayr ca ayl k toplant yap lmayacakt r. Toplant lar, belirtilen
aylar n ilk haftas içerisinde defterdar ba?kanl 7 nda gerçekle?tirilecek ve yap lan toplant lar
sonras nda toplant tutana7 ile defterdarl k izleme formu takip eden hafta içerisinde SGB’ye
gönderilecektir. Defterdarl klardan gelen uygulama sonuçlar , Bakanl k Merkez 9YK’s n n
Nisan ve Ekim aylar nda yapaca7 toplant larda de7erlendirilecektir.
Defterdarl k 9YK’lar n n Ocak ve Temmuz aylar nda yapaca7 toplant larda,
Defterdarl k 9ç Kontrol Kararl l k Beyan nda yer alan hususlar da de7erlendirilecektir.
d) Defterdarl k internet sayfalar , uygulamada birlikteli7in sa7lanmas amac yla personelin
ve vatanda?lar n ihtiyaç duydu7u bilgilere eri?ilebilir olmas n sa7layacak standartta Bilgi 9?lem
Dairesi Ba?kanl 7 taraf ndan tasarlanacakt r.
e) 9ç kontrol eylem planlar yla uygulamaya konulan (i?lem süreçleri, i?lem yönergeleri,
birim yönergeleri ve eki görev da7 l m çizelgeleri, birim misyon ve vizyonlar , hassas görev
listeleri, yatay ve dikey rapor ak ? onaylar vb.) mekanizmalar güncel tutulacak ve buna ili?kin
bilgilendirme y lda bir kez SGB’ye yap lacakt r.
Bilgilerini ve geçti7imiz y llarda iç kontrol alan nda tüm birimlerce gösterilen çaba ile
gelinen noktan n daha ileriye ta? nabilmesi için gereken gayret ve özenin bu y l da
sürdürülmesi hususunda gere7ini önemle rica ederim.
(e- mzal d r)
H. Abdullah KAYA
Müste?ar
DA<ITIM
:
- Bakanl k Merkez Birimlerine
- 81 9l Valili7ine (Defterdarl klar)
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