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SUNUŞ 

Tüm dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte, kamu mali yönetimi ve mali kontrol anlayışında da 

değişimler yaşanmaya başlanmıştır. Bu değişim sonucunda ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile etkililik, ekonomiklik, verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık, iç kontrol, 

stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme gibi kavramlar kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin yeni 

yapı taşları haline gelmiştir. 

Söz konusu Kanunda öngörülen hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkelerinin tam anlamıyla yerine 

getirilmesi yeterli ve etkili bir İç Kontrol Sisteminin varlığı ile mümkündür. 

İç kontrol asıl olarak yönetim sorumluluğunu esas almakla birlikte etkin bir iç kontrol sisteminin 

kurulması ve işleyişinin sağlanması sürecinde idarenin bütün yönetim kademeleri ve personeli sorumludur.   

Bu sorumluluk bilinci ve anlayışı içerisinde Bakanlığımız tüm birimlerin birbiriyle uyum içinde 

çalışmasını gözeterek iç kontrol sistemini benimseyen bir yapı ile katılımcı bir iç kontrol sistemi oluşturmuş olup 

eylem ve faaliyetlerinde kamu iç kontrol standartlarına uyumu sağlayarak iç kontrol çalışmalarını özverili bir 

şekilde yürütmektedir. 

Ayrıca Bakanlığımızda mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, belirlenmiş standartlara uyumun, 

kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun çalışma ortamının ve şeffaflığın sağlanması amacıyla 2019-2020 Kamu İç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı oluşturulması planlanmaktadır. Bu kapsamda tüm birimlerin desteği ile 

katılımcı bir yöntemle uygulamaya konulması planlanan eylem ve faaliyetler belirlenmektedir. 

İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar belirlenir. İç kontrol sistemine ilişkin 

yöntem ve süreçlerin belirlenmesinde, risk esaslı bir yaklaşımla, yasal ve idari yapı ile personel, mali durum ve 

diğer koşulları dikkate alınır. 

Bu kapsamda Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

hazırlanan 2019-2023 Orta Vadeli Mali Planda (Yeni Ekonomi Programı) belirlenen politikalar ile kamu 

maliyesinde değişim vurgulanmış ve Mali Disiplin başlığı altında iç kontrol sisteminin etkinliği ve izlenmesinin 

önemine de yer verilmiştir. Bu itibarla Bakanlığımızda kamu iç kontrol standartlarına uyum kapasitesi artırılacak, 

kamuda risk yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 

İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, personel talep ve 

şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez 

değerlendirmeye tâbi tutulup gerekli önlemler alınmaktadır. 

Bu çerçevede Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, güçlü zayıf yönler, sistemde 

çıkabilecek sorunların tespiti ve çözümü açısından her yıl iç kontrol sistemi değerlendirme raporu 

hazırlanmaktadır. Söz konusu raporda, Bakanlığımızca yapılan iç kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik 

gerçekleştirilen faaliyetler ve geleceğe yönelik planlardan bahsedilmiştir. İç Kontrol Sisteminin bir parçası olan 

ön mali kontrol faaliyetlerine ilişkin veriler, Kalite Yönetim Sistemi ve risk yönetim çalışmaları da bu rapor 

kapsamında değerlendirilmiştir. Aynı zamanda raporda detaylı olarak bahsedildiği üzere Kurumsal Risk 

Yönetiminin kurumlara entegre edilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yakın 

zamanda yürürlüğe girecek olan Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi taslağına uygun bir risk yönetim modeli 

oluşturularak risk yönetim sürecinin daha etkin ve sağlıklı işletilmesi hedeflenmiştir.  

 

 

 

                                                                                    Sadi KIZIK 

                                                                                                                                 Strateji Geliştirme Başkanı
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Sürdürülebilir Çevre, Medeniyetimizi Yaşatan
Şehirler

VİZYON

Doğal çevreyi korumak, sürdürülebilir şehirler ve yerleşmeler
oluşturmak üzere; şehirlerimizin kimliğini canlandıran ve yatay
mimariyi esas alan planlama, dönüşüm, güvenli yapılaşma,
taşınmaz yönetimi ve konut sektörü ile çevreye yönelik tüm
hizmetleri düzenleyici ve denetleyici bir anlayışla yapmak.

MİSYON
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İÇ KONTROLÜN TANIMI, GENEL ESASLARI 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 55’inci maddede İç Kontrolün 

tanımını şu şekilde yapmıştır: 

“İç Kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin; 

1. Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 

2. Varlıkların ve kaynakların korunmasını, 

3. Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 

4. Malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak 

 üzere idare tarafından oluşturulan, 

 

‘i kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.” 

Başarılı bir yönetim için iç kontrol doğru anlaşılmalı, sağlıklı kurulmalı ve etkin 

uygulanmalıdır. Bir organizasyonun karşı karşıya kaldığı değişimlere sürekli bir biçimde uyum 

gösteren dinamik ve tamamlayıcı bir süreç olarak iç kontrol, örgütsel amaçların 

gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden iç kontrolün doğru 

tanımlanması, sağlıklı kurulması ve etkin uygulanması süreçleri birbirilerini tamamlamalıdır. 

Türk kamu yönetiminde reform çalışmaları çerçevesinde, iç kontrol sistemi kamu mali yönetimi 

sistemine dâhil edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Organizasyon
Yöntem ve 

Süreç
İç Denetim
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İÇ KONTROLÜN NİTELİKLERİ NELERDİR? 

 

İÇ KONTROLÜN ÖNEMİ VE ETKİNLİĞİ 

İç kontrol bir örgütü yönetmenin önemli bir parçasıdır. Mali tabloların güvenilirliğini, 

kurum varlıklarının korunmasını, kurum faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu ve faaliyetlerin 

gerçekleştirilirken etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere oluşturulmuş bir iç kontrol 

sistemi, varlıkları korumada ve hataları ve yolsuzlukları önlemede ve ortaya çıkarmada ilk 

savunma hattı olarak işlev görür. 

Kurumun geleceğe taşınması, değişime adapte olması ve kurumsallaşmasının 

hızlandırılması için mutlaka etkin bir iç kontrol sistemi olmalıdır.  

İç kontrolün etkinliğinden bahsedebilmek için öncelikli olarak doğru anlaşılması ve 

kurumun yapısına doğru şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu noktada, üst yönetimin iyi 

önderliği ile diğer personelin mesleki yetkinliği ve etik anlayışı önemli rol oynamaktadır. 

Sistemin etkin olup olmadığını anlayabilmek için ise kurulmuş olan iç kontrol sisteminin 

planlandığı gibi uygulanıp uygulanmadığına bakmak gerekir. 

 

 

 

Herkesin işidir.

Sürekli 
güncellenmelidir.

Üst yönetimin 
olumlu bakışı 

önemlidir.

Bir zorunluluktur.

Kurumun tüm 
faaliyetlerini 

kapsar.

Bir araçtır.

Makul güvence 
sağlar.
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 İç kontrol sisteminin etkenliğini ölçen üç temel kıstas vardır. Bunlar: 

 

 

Bir organizasyon içinde iç kontrolün belirli kişiler tarafından kurulacağı ve uygulanacağı 

algısı iç kontrol adına en büyük yanılgıdır. Kurumda görev yapan herkes iç kontrol sisteminde 

de yer almaktadır. Etkili bir iç kontrol sistemi, sorumluluk almaya istekli yönetici ve 

çalışanların olmasıyla mümkündür. 

İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması üst yönetici bakımından da büyük önem 

arz etmektedir. Üst yöneticiler 5018 sayılı Kanunla verilen sorumluluğunu yerine getirebilmek 

için kendisine makul bir güvence verecek kontrol ortamının varlığına ihtiyaç duymaktadır. 

Bu durumda;  üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama biriminin 

yöneticisi olan harcama yetkililerinin; tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali 

yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığı ve uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin 

yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığı hususlarında güvence beyanı 

vermek için iç kontrol sisteminin kurulması ve iç kontrol sistemi üzerinde iç denetimlerin 

yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

ETKİN BİR İÇ KONTROL SİSTEMİ BİR KURUMA NE KAZANDIRIR? 

İç kontrol sistemi ülkemizde uygulanmaya başladığı zamandan günümüze gelindiğinde; 

idareler, etkin bir yönetim ve organizasyon kapasitesi kazanmak, kurumsal kapasite artışı 

sağlamak ve bu şekilde daha iyi hizmet üretmek için iç kontrole ihtiyaç duyduklarının farkına 

varıyorlar. İç kontrolün, yönetim etkinliğini artıran bir araç olduğu konusunda farkındalık 

artmaktadır.  

 

  

Sistemin 
Tasarımı

Sistemin 
Sürdürülebilirliği

Fayda-Maliyet 
Dengesi
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Kurumsal amaçlara uygun olarak yürütülen faaliyetler 

mevzuat hükümlerine ve yönetimin koyduğu politikalara 
uyum sağlaması,

Düzenli, verimli ve etkili faaliyetlerin teşvik edilmesi, 
planlanmış çıktıların gerçekleştirilmesi,

Kamu yararı odaklı bir kamu yönetimi anlayışının 
benimsenmesi ve teşvik edilmesi,

Hata ve usulsüzlüklerin engellenmesi veya ortaya 
çıkarılması,

Kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması,

İşlemlerin, yönetimin devrettiği genel ve özel yetkilere 
uygun olarak yürütülmesi,

Kurumun amaçlarına uygun olmayan ya da işlevini 
yitirmiş, artı değer yaratmayan faaliyetlerin belirlenmesi 

ve faaliyetlerin sonlandırılması,

Yönetim tarafından kurum kaynaklarının hatalı, hileli ve 
gereksiz yere kullanımının önlenmesi,
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İç 
Kontrol 
Nedir?

İç kontrollerde bilgi sistemleri çok önemlidir.

İç kontrollerle ilgili maliyet fayda karşılaştırması yapılmalıdır.

İç kontroller iş akışlarının üstüne değil, içine yerleştirilmelidir.

Kontrollerin özünün önceliği önemlidir. Biçimin ön plana çıkmasına izin
verilmemelidir.

İç kontrolün gerçek amacı insanı kontrol değil, iş sürecini kontrol
etmektir.

İç kontrol sistemi oluşturmak ciddi bir bilgi birikimi ve yetkinlik
gerektirir.

İç kontrol, kurumun risklerini daha iyi yönetmesi ve amaçlarına
ulaşması için kurulmalıdır. İç kontrol, yaşayan, faaliyetler ile entegre ve
her daim güncel tutulması gereken bir yönetsel fonksiyondur.

Etkili olmak için kontroller denetime değil, önemli noktalara
yerleştirilmelidir.

İç kontroller işlerin ilk seferinde ve her seferinde doğru olmasına
yardımcı olur.

Güçlü bir iç kontrol sistemi, ancak güçlü bir iç denetim faaliyeti var ise
söz konusudur. Çağdaş, risk odaklı iç denetim faaliyeti tarafından
denetlenmeyen bir iç kontrol sistemi etkin kabul edilemez.

Eylem planlarına sahip olmak demek iç kontrol sistemine sahip olmak
demek değildir. Eylem planlarında yer alan tüm faaliyetleri yerine
getirmek ve bunları makul sürelerde gerçekleştirmek gerekmektedir.

İç kontrol riskler için vardır ve özünde riskler yer alır. Risklerini tespit
etmeyen, doğru yöntemler ile ölçmeyen ve bunlara yönelik iç
kontrollerini değerlendirme altına almayan bir kurumda iç kontrol
sistemi var denemez.
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İç 
Kontrol 

Ne 
Değildir?

İç kontrol, ön mali kontrol değildir.

İç kontrol, bir iç denetim faaliyeti değildir.

İç kontrolün özü ne süreç yönetimidir, ne de kalite yönetimi.

İç kontrol yeterince kuvvetli ise kaynakların etkin kullanıldığından, 
yolsuzluk olmayacağından ve mali tabloların doğruluğundan emin 
olabiliriz diye bir sonuç çıkarmak yanlıştır. İç kontrol kesin güvence 
vermez. Hedeflerin ne derece başarılacağına ilişkin makul güvence 
verir.

İç kontrol, kurumların mali hizmetlerini yürüten birimler tarafından
yapılması gereken bir iş olmamakla beraber, iç denetçiler tarafından
yapılması gereken bir iş de değildir. İç kontrol sisteminin sahibi
yönetimdir. Mali hizmetleri yürüten birimler ve iç denetçiler, yönetime
bu alanda destek sağlar.

İç kontrol yazılı prosedürlerle başlamaz. İç kontrol, güçlü bir iç kontrol
ortamıyla başlar.

Küçük birim ve faaliyetlerde iç kontrol sistemine ihtiyaç yok değildir.
Küçük birim ve faaliyetler için maliyeti, yararını aşmayan farklı
kontroller düşünülmektedir.

İç kontrol bürokrasiye neden olarak çalışanları oyalayan bir sistem
değildir. İç kontrol süreçlere ilave yapılan işler olarak düşünülmelidir.
Süreçlerin bir parçası olarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

İç kontrol sadece mali bir konu değildir. İç kontrol idarenin tüm
fonksiyonlarını kapsamakta ve tüm birimlerini ilgilendirmektedir.



 
11 

 

İÇ KONTROL SİSTEMİ GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER İLE 

İYİLEŞTİRİLMEYE AÇIK ALANLAR 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 

KONTROL ORTAMI

•Bakanlığımızda Kontrol Ortamı Standartlarının benimsenmesi ve bu standarda ilişkin eylemlerin büyük
ölçüde tamamlanması

•Kalite Yönetim Sisteminde Risk yönetimini de kapsayan ISO 9001:2015 standardına geçiş sağlanarak İç
Kontrol Sistemi ile koordineli olarak yürütülmesi

•İç denetim birimiyle iç kontrol alanında koordineli şekilde çalışılıyor olması

•Birimlerin teşkilat şemalarını oluşturmaları, tüm birimlerin ve bu birimlerde görevli personelin görev
tanımlarının yapılarak birimlerin web sayfalarında yayınlanması

RİSK 
DEĞERLENDİRME

•Bakanlığımız misyon ve vizyonu, stratejik amaçları ve hedefleri ve bu hedefleri ölçmek, izlemek ve
değerlendirmek üzere katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanması

•Birimlerde yürütülen faaliyetlerin performans programı ile belirlenen amaç ve hedeflerle uyumlu olması

•Performans Programı ve performans esaslı bütçe uygulamalarının kurum düzeyinde etkin biçimde
yürütülmesi

•Risk yönetiminin ISO 9001:2015 risk tabanlı Kalite Yönetim Sistemi ile koordineli yürütülmesi

•Stratejik plan ve performans programı çalışmalarında stratejik riskler ve hedeflere ilişkin riskler
belirlenmesi.

KONTROL 
FAALİYETLERİ

•Tüm birimlerde faaliyetlerin, mali karar ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli prosedürler ve diğer
düzenlemelerin yerine getiriliyor olması

•Tüm birimlerde iş ve işlemlerin yöneticiler tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak sistemli bir
şekilde kontrol edilmesi

•Mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreçlerinin görev ayrılığı ilkesi
doğrultusunda yerine getiriliyor olması

BİLGİ VE İLETİŞİM

•Yönetici ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü güncel mevzuat, iş, işlem, yönerge ve
talimatlara kolayca ulaşılabilmesi

•Personel ve hizmet alanların görüş ve şikâyetlerin alındığı, memnuniyetlerinin ölçüldüğü ve geribildirim
sağlandığı bir sistemin olması

•Kurumumuz amaç, hedef ve faaliyetleri ile sonuçlarının saydamlık, hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda
raporlanabiliyor olması

•Elektronik Belge Yönetim Sisteminin tüm birimlerde kullanımının sağlanmış olması

•Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanan dış kullanıcılar ile Alo 181 hizmeti, fuarlar, afiş ve kamu spotu ile
iletişimin sağlanabiliyor olması

İZLEME

•Bakanlığımızca düzenlenen eğitim/çalıştay/konferans gibi etkinliklerde İç kontrol farkındalık anketlerinin
uygulanarak, sistemin değerlendirilmesi

•Kalite Yönetim Sistemince iç kontrol sisteminin bazı alanlarının izlemelerinin yapılabiliyor olması

•Bakanlık Stratejik Planı, performans programı Cumhurbaşkanlığı programları ile diğer üst politika
belgelerinde Bakanlığımız için öngörülen eylemlerin izlendiği bir yapının bulunması
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İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR 

 

KONTROL 
ORTAMI

•Kurum misyonunun belirlenmiş,kurum personeli tarafından benimsenmiş ve 
biliniyor olması

•Birimler arası personel dağılımında ki dengesizliğin giderilmesi için norm kadro 
çalışmalarının yapılması 

•Performans değerlendirmesine yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi

•Bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar 
ile faaliyetlerin daha etkili ve verimli yürütülmesi 

•Stratejik, performans, kalite hedeflerinin esasen faaliyetlerin aslı bir unsuru 
olduğunun algılanmaya başlanmış olması 

RİSK 
DEĞERLENDİRME

•Stratejik Plan çalışmaları kapsamında, sistemli analizler ile idarenin hedeflerinin 
gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak gerekli önlemlerin 
alınması 

•Kamu Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında Risk Strateji Belgesinin hazırlanması 

•Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarının tüm birimleri kapsayacak 
şekilde hayata geçirilmesi

KONTROL 
FAALİYETLERİ

•Faaliyetlerin ve mali karar ve işlemlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik standartlara 
uygun olarak hazırlanan dokümanların sürekli gözden geçirilerek güncellenmesi ve 
tüm personelin bu dokümanlara ulaşılabilirliğinin sağlanması 

•Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenirliliğini sağlamak için var olan kontrol 
mekanizmalarının sürekli gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi 

•Kontrol faaliyetleri geliştirilirken risk puanına göre önceliklendirme yapılmaya 
başlanması

BİLGİ VE İLETİŞİM

•Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine uygun arşiv ve dokümantasyon sisteminin 
mevcut olması

•Bakanlıkça verilen hizmetlerin e-devlet sistemine aktarılmasının hızlandırılması

İZLEME

•Anket, yıllık faaliyet raporları, stratejik planlar, iç ve dış denetim raporlarının 
izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksiklik, hata ve usulsüzlüğe 
ilişkin düzenleyici ve düzeltici önlemlerin alınması
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ZAYIF YÖNLER 

 

KONTROL 
ORTAMI

•Birimler arası koordinasyonun zayıf olması nedeniyle faaliyet alanlarında 
benzer/mükerrer projelerin yürütülmesi, 

•Etik komisyonun öngörülen faaliyetleri yürütmemesi ve etik faaliyetlerinin yetersiz 
olması

RİSK 
DEĞERLENDİRME

•İdarenin hedeflerine yönelik belli risklerden kaçınmanın sonuçlarını etkisinin 
ölçülememesi 

•Risk Değerlendirilmesinde detaylı paydaş analizinin yapılmaması

KONTROL 
FAALİYETLERİ

•Kontrol faaliyetleri belirlenirken fayda-maliyet analizinin yapılmaması 

•Kontrol faaliyetleri sınıflandırılmasında yetersizlik 

BİLGİ VE İLETİŞİM

•Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerinin personelin büyük bir 
çoğunluğu tarafından bilinmemesi  

•Yatay iletişim kanallarının zayıf olması (Personelin diğer personelle, birimlerin 
birimlerle işbirliğinin zayıf olması)

İZLEME

•İzleme faaliyetlerinin program ve projelerle bütünleşik bir biçimde yürütülememesi 

•İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımının sağlanması, İç 
kontrol sisteminin sadece Strateji Geliştirme birimi tarafından değerlendirilmeye 
çalışılması 



 
14 

 

BAKANLIĞIMIZDA İÇ KONTROL SİSTEMİ 

İç kontrol, bir organizasyonun karşı karşıya kaldığı değişimlere sürekli bir biçimde 

uyum gösteren dinamik ve tamamlayıcı bir süreçtir. Yönetim ve her düzeydeki personel 

kurumun misyonunu ve genel hedeflerini başarması için riskleri karşılayan ve makul güvence 

sağlayan bu sürece müdahil olmak durumundadır. 

İç kontrol asıl olarak yönetim sorumluluğunu esas almakla birlikte etkin bir iç kontrol 

sisteminin kurulması ve işleyişinin sağlanması sürecinde idarenin bütün yönetim kademeleri ve 

personeli sorumludur.   

Bakanlığımızda kurulması gereken iç kontrol sistemine ilişkin sorumluluk bakımından 

aktörler; Strateji Geliştirme Başkanlığı, harcama yetkilileri, süreç sahipleri ve İç Denetim 

Birimi Başkanlığıdır. 

Bakanlığımızca tüm birimlerin birbiriyle uyum içinde çalışmasını gözeterek iç kontrol 

sistemini benimseyen bir yapı ile katılımcı bir iç kontrol sistemi oluşturmuş olup eylem ve 

faaliyetlerinde kamu iç kontrol standartlarına uyumu sağlayarak iç kontrol çalışmaları başarılı 

bir şekilde yürütülmektedir.  

Ayrıca Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından hazırlanan 2019-2023 Orta Vadeli Mali Planda (Yeni Ekonomi Programı) 

belirlenen politikalar ile kamu maliyesinde değişim vurgulanmış ve Mali Disiplin başlığı 

altında iç kontrol sisteminin etkinliği ve izlenmesinin önemine ilişkin aşağıdaki eylemler 

öngörülmüştür: 

 Kamu kurumlarının uzun vadeli tedarik planları hazırlanacak, benzer ihtiyaçlarının 

ortak alım yöntemiyle temin edilmesi yaygınlaştırılacaktır. Kamu alımlarının; Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini teşvik 

edecek şekilde kullanılması uygulamasına devam edilecektir. 

 Kamu kurumlarında taşıt kullanımında maliyet etkinlik analizleri yapılarak tasarruf 

sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan 

ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar 

sınırlandırılacaktır. 

 İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır. 

Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun 

zamana yayılmış iş planları oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı 

yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecektir. Kamu özel iş birliği 

(KÖİ) uygulamalarının, daha etkin ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik bir 

çerçeve oluşturulacak; bu çerçevede uygulamaların bütüncül olması sağlanacaktır. 

 Kamu idarelerinin kamu iç kontrol standartlarına uyum kapasitesi artırılacak, 

kamuda risk yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 

 Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin izleme fonksiyonu 

güçlendirilecektir. Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki hizmetlerinin 

etkinliğini artırmaya yönelik olarak insan kaynakları alt yapısını güçlendirmek amacıyla 
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faaliyetler yürütülecektir. Bu çerçevede, kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrole 

ilişkin kurumsallaşma, düzenleme ve uygulama düzeylerinin elektronik ortamda 

izlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir. 

 Merkezi yönetim bütçesinin kamuoyu tarafından daha kolay anlaşılması amacıyla 

hazırlanan Vatandaş Bütçe Rehberinin yayımlanmasına devam edilecektir. 

 Yerel yönetimlerin vergi gelirlerinin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlamaya yönelik 

çalışmalar yapılarak yerel yönetimlerin öz kaynak oluşturma kapasiteleri geliştirilecek, 

böylece genel bütçeye olan bağımlılıkları azaltılacaktır. 

 Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, 

gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 

Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacaktır. Bu ofis tarafından 

hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu 

maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ve kurumlarla 

hazırlanan, YEP’te belirlenen her eylemin etki ve maliyet/fayda analizlerini, uygulama 

takvimini ve performans kriterlerini içeren bir YEP Eylem Planı, bütçe yılıyla birlikte 

uygulamaya konulacaktır. Bu plan çerçevesinde gerçekleştirilen ilerlemeler 3 aylık 

dönemlerde takip edilecektir. 

 Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, 

şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme 

hayata geçirilecektir. 

 

 

 

 

 



 
16 

 

Orta Vadeli Mali Planda yer alan politikalar da göz önünde bulundurularak Bakanlığımızda 

İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesi kapsamında; 

 

•Bakanlık faaliyetleri, kamu iç kontrol standartlarına uygun şekilde ve
hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik olarak yürütülmektedir.
Bakanlığımızca kamu mali sisteminin değişen koşullara uygun
olacak şekilde daha etkin, hesap verebilir ve şeffaf bir yapıya sahip
olmak ve kamu iç kontrol standartlarına uyum kapasitesi artırmak
amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

REVİZYON

•İç Kontrol Sisteminin düzenli bir şekilde çalıştırılması amacıyla
belirlenen iç kontrol eksiklikleri hususunda birimler arasında gerekli
koordinasyon yapılmaktadır.

KOORDİNASYON

•İç kontrol sisteminin işleyişinin gözetim ve izlenmesi, iç kontrol
sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların
oluşturulması gibi düzenlemeler yapılmaktadır.

PROSEDÜR VE 
TALİMATLAR

•Bakanlığımız iç kontrol uygulamalarının, mevzuatının ve birimlere
ait iç kontrol çalışmalarının yer aldığı bir İç Kontrol Web Sayfası
oluşturulmuştur. Bakanlığımızca oluşturulan gerekli yazılı prosedür
ve talimatlar, birimlere ait iş süreçleri, organizasyon yapısı, teşkilat
şemaları, hassas görevler vb. iç kontrol çalışmaları bu uygulama ile
erişilebilir hale getirilerek iç kontrol sisteminin daha çok
benimsenmesi ve bilinirliğinin artırılması amaçlanmıştır.Söz konusu
web sayfasının güncellenmesi çalışmaları da devam etmektedir.

İÇ KONTROL 
WEB SAYFASI

•Bakanlığımızda denetime hazır, etkili ve güvenilir bir kontrol ortamı
oluşturularak birimlerde iç kontrol standartlarına uyumun
sağlanması sürecinde izlenecek yol haritasını oluşturmak amacıyla
ihtiyaç duyulması halinde 2019-2020 İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı oluşturulması planlanmaktadır.Bu kapsamda
tüm birimlerin desteği ile katılımcı bir yöntemle uygulamaya
konulması planlanan eylem ve faaliyetler belirlenmektedir.

İÇ KONTROL 
STANDARTLARI

NA UYUM

•Bakanlığımızda uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi ile
kamunun sunduğu hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması
çalışmaları daha hızlı ve bilinçli bir şekilde yapılmaya başlanmış ve
vatandaş odaklı bir anlayış benimsenmiştir. Risk Tabanlı ISO
9001:2015 standardı ile birlikte sunulan hizmetlerin ve
gerçekleştirilen faaliyetlerin sürekliliği ve kalitesinin geliştirilmesi
amaçlanmıştır.Sistemin katkısına ilişkin İç Kontrol Sistemi
Değerlendirme Anketi yapılması planlanmaktadır.

RİSK TABANLI 
KALİTE 

YÖNETİM 
SİSTEMİ

•Yönetici ve personelin görevlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç
duydukları her türlü mevzuat ile iş, işlem yönerge ve talimatlar
kategorize edilerek intranet/internet üzerinden erişilebilir hale
getirebilecek bir sistem kurulmuştur.

BİLGİ VE 
İLETİŞİM

•Birimlerimizde, mali raporların ve faaliyet raporlarının
hazırlanması, gözden geçirilmesi, takibi düzenli ve kontrollü bir
şekilde yapılmakta olup raporlardaki hata ve noksanlıkların kısa
sürede telafi edilmesi için gerekli önlemler üst yönetici tarafından
alınmaktadır.

•İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla her yıl "İç Kontrol
Sistemi Değerlendirme Raporu" hazırlanmakta güçlü ve zayıf
yönlerimizi ve alınması gerekli tedbirler yönetimin ve ilgililerin
bilgisine sunulmaktadır.

İZLEME
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KONTROL ORTAMI 

Kontrol ortamı diğer dört bileşenin temelini oluşturur ve iç kontrol sisteminin içinde faaliyet 

gösterdiği yapıyı ve yöneticilerin iç kontrole atfettiği önemi ifade eder. 

Bakanlığımızda kontrol ortamı unsuruna ilişkin 2018 yılında gerçekleştirilen eylemlere aşağıda 

yer verilmiştir. 

İç kontrol sisteminde farkındalığı artırmak amacıyla, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında broşürler 
hazırlanmış, web sayfasında duyurulmuştur. 

Bakanlığımız iç kontrol uygulamalarının, mevzuatının birimlere ait iç kontrol çalışmalarının yer aldığı 
bir İç kontrol web sayfası oluşturulmuştur. 

İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranma genel şartı gereği personel ve 
hizmet alan memnuniyet anketleri yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. 

Merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizde iç kontrol farkındalık ve değerlendirme anketi sonucuna göre 
iç kontrol standartları incelenerek iyileştirilecek alanlar tespit edilmiş ve gerekli çalışmalar 
başlatılmıştır. 

Etik değerler ve dürüstlük standardı kapsamında Bakanlığımız etik kuralları belirlenmiş ve tüm 
personel tarafından benimsenmiştir ayrıca etik değerler ve dürüstlük standardı kapsamında etik 
ilkelere ve etik komisyonumuza, örnek uygulamalara, etkinliklere ve önerilere yer verilen ayrı bir 
web sayfası düzenlenmiştir. 

Elektronik Belge Yönetim Sisteminin tüm birimlerde kullanımı sağlanarak görevlerin sonucunu 
izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturulması sağlanmıştır.  

Bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sayesinde 
Bakanlığımız faaliyetleri daha etkili ve verimli yürütülmesi amaçlanmıştır. 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ ETİK DAVRANIŞ KURALLARI 

 Son yıllarda birçok alanda yaşanan bilim, teknoloji, endüstri ve ekonomi ilişkilerindeki 

olumsuz davranışlar ve bu olumsuzlukların yol açtığı toplumsal sorunlar yeni etik 

yapılanmasını zorunlu hale getirmiştir. 

 Etik kavramı kamu kurumlarında önemli bir yer edinmiş olup, bu konudaki mevzuat 

çalışmaları Başbakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurumları tarafından 

yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.  

 Başbakanlık tarafından kamuda etik kültürünü yerleştirmek ve kamu görevlilerinin 

görevlerini yerine getirirken uymaları gereken davranış ilkelerini belirlemek üzere Kamu 

Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun yürürlüğe 

konulmuştur. 

 Daha sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan 

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nde kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin 

etik değerleri, yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin Etik Değerler ve Dürüstlük 

Standardına yer verilmiştir.   
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 Bu standart için gerekli genel şartlar: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateji Geliştirme Başkanlığı olarak, birim içi işleyişimiz, çalışan ile ilişkilerimiz ve 

paydaşlarımızla olan iletişimimizde uygulanmak üzere, doğruluk ve yüksek iş ahlakı esas alınarak 

hazırlanmış, yönetime, faaliyetlere ve çalışanlara yönelik etik davranış kuralları aşağıda yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan 

Haklarına 

Saygı 

1. Birimimizde ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) 
yapılmaz. 

 

4. İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esas alınır. 
 

2. Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma 
açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır. 
 

5. Özel hayata saygı duyulur. 
 

3. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı kurulur. 
 

1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. 

1.2. İdarenin 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. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. 

1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. 
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Yönetimin 

Hassasiyeti 

1. Strateji Geliştirme Başkanlığı Bakanlık birimlerine 
kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olur. 

 

2. Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır. 
 

3. Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır. 
 

4. Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir. 
 

5. Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir. 
 

10. Olası ve mevcut çıkar çatışmaları önlenir. 
 

9. Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele 
ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır. 

 

8. Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve 
sorumluluğunu paylaşır. 

 

7. Başarılı çalışmalar takdir edilir. 
 

6. Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur. 
 

1. Personelimiz kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini 
zamanında hakkıyla yerine getirir. 

 

Çalışanların 

Özverisi 

2. Mesai kavramına azami özen gösterilir. 

 

3. Çalışanlarımız arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır. 
 

4. Çalışanlarımız birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına 
açıktır. 

 

5. Kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği 
davranışlarda bulunulmaz. 

 

6. Kamu malları ve kaynakların kullanımında etik ilkelere 
uyulur. 
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Yönetici ile 

Çalışan 

Arasındaki 

İlişki 

1. Yöneticilerimiz ve çalışanlarımız birbirlerine güvenir. 
 

2. Yöneticilerimiz ve çalışanlarımız birbirlerini sonuna kadar 
dinler. 
 

3. Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır. 
 

4. Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır. 
 

5. Çalışanlarımıza eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişim ve 
eğitim sağlanır. 
 

10. Personelimize kurum için değerli ve önemli olduğu 
hissettirilir. 
 

9. Çalışanlarımızın performansları ödüllendirilir. 
 

8. Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme 
fırsatı verilir. 
 

7. Çalışanlarımız hiyerarşik kademeleri izleyerek 
gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir. 
 

6. Çalışanlarımızın yanlışlarını ve eksiklerini düzeltmeleri 
konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir. 
 

Paydaşlarla 

İletişim 

1. Strateji Geliştirme Başkanlığı tüm paydaşları ile iyi 
ilişkiler kurar. 
 

Çevrenin 

Korunması 

1. Düzen, temizlik ve atık yönetimi konusunda kurallara 
uymada gerekli hassasiyet gösterilir. 

 

2. Sıfır atık projesi kapsamında atıklar ayrıştırılarak geri 
döşüme katkı sağlanır. 

 

2.Yöneticiler ve çalışanlar iletişime açıktır. 
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RİSK DEĞERLENDİRME 

Risk değerlendirmesi, kurumun belirlenmiş stratejik amaç ve hedeflere ulaşma yolunda 

karşılaşabileceği muhtemel riskleri nasıl tespit ve analiz edeceği ile belirleyeceği bu riskleri 

nasıl yöneteceği ve bunlara nasıl uygun cevaplar vereceği ile ilgilidir.  

Bakanlığımızda risk değerlendirme unsuruna ilişkin 2018 yılında gerçekleştirilen 

eylemlere aşağıda yer verilmiştir. 

Stratejik Planlama, Performans Programı ve performans esaslı bütçe uygulamalarının kurum 
düzeyinde etkin biçimde yürütülmektedir. 

Planlama ve programlama standardı kapsamında Risk yönetimi temel olarak katılımcı yöntemlerle 
stratejik planlama sürecini yürütmek üzere oluşturulan Bakanlık çalışma grubu tarafından üst 
yönetimin desteği ile Bakanlık 2019-2023 yılı Stratejik Planı oluşturulmuştur. 

Birimlerde yürütülen faaliyetlerin performans programı ile belirlenen amaç ve hedeflerle uyumlu 
olarak yürütülmektedir. 

Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında; Bakanlığımızca prosedür ve talimatlar 
hazırlanmış buna bağlı olarak risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinin yapılacağı formlar 
oluşturulmuştur. Stratejik plan ve performans programı çalışmalarında risk belirleme çalışması 
yapılmış ana hizmet birimleriyle koordine sağlanarak her birime ait 2019-2023 Stratejik Planında yer 
alan stratejik amaç ve hedeflere ilişkin riskler ve risklere ilişkin kontroller belirlenmiştir. Belirlenen 
risklere risk puanlaması yapılmış ve önceliklendirilmiştir. 
 

Ayrıca risk yönetimi ISO 9001:2015 risk tabanlı Kalite Yönetim Sistemi ile koordineli yürütülerek 
hizmetlerin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin sürekliliği ve kalitesinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

Merkez ve Taşra Teşkilatında; “Risk Yönetimi Prosedürü” ve “Risk Değerlendirme Talimatı” 
hazırlanmıştır. Bu prosedür ve talimata uygun şekilde her süreç için ayrı olarak “Risk Kontrol Matrisi 
Formu” oluşturulmuştur. Matris formlarında yer alan riskler,  “Risk Envanteri Formuna” işlenerek tek 
bir formda konsolide edilmektedir. 

Risk Kontrol Matrisi Formu ile Risk Envanter Formu en az yılda bir kez süreçler ve hedefler ile birlikte 
gözden geçirilmektedir. Risk sahibi süreçlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda da bu 
formları revize edecektir. 

Kurum iş yapış şeklinin, süreçlerinin, kullandığı teknolojisinin veya tabi olduğu regülasyonun 
değişmesi sonucu risklerin sıklığı, etkisi veya niteliği değişebilmekte veya var olan riskler geçerliliğini 
yitirebilmektedir. Bu kapsamda ilgili formlarda yıllık olarak izlenmekte ve gerekli güncellemeler 
yapılmaktadır.  

 

 

Finansal 

Raporlar 
1. Başkanlığımız yöneticileri ve personelleri finansal 
raporların gerçeği yansıtması için gereken özeni gösterir. 
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Ayrıca Dünya bankasıyla işbirliği kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 

zorunlu olarak risk envanterini girebileceği Risk Yönetimi Yazılımı oluşturulması 

planlanmaktadır. Sisteme yönelik merkezi uyumlaştırma görevini yürüten Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından Kurumsal Risk Yönetiminin kurumlara entegre edilmesinde, Kurumların 

stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını etkileyebilecek öncelikli risklerin belirlenmesi,  

değerlendirilmesi, izlenmesin ve raporlanmasında, kurumları yönlendirmek üzere Kamu 

Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi taslağı hazırlanmıştır. Bakanlığımız tarafından 

gerçekleştirilen risk yönetim faaliyetleri, yakın zamanda yürürlüğe girecek olan söz konusu 

taslak rehbere uygun şekilde revize edilmesi ve kurumsal risk yönetimine geçiş için 

hazırlıkların tamamlanması planlanmaktadır.  

 

Söz konusu taslak rehberin içeriğine ilişkin değerlendirmeye aşağıda yer verilmiştir. 

 

KAMU KURUMSAL RİSK YÖNETİM REHBERİ 

Kamu yönetiminde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, paydaş 

(vatandaş, çalışanlar, ilişkili kurumlar, sivil toplum kuruluşları vb.)  beklentilerinin 

karşılanması, kaliteli kamu hizmeti sunulması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve belirsizliklerin 

etkin yönetimi ile hedeflere ulaşabilme konusundaki güvencenin arttırılması ön plana çıkan 

amaçlar arasındadır. Bu amaçlara ulaşabilmek için, performansı izlemeye ve performansı 

arttırmaya yönelen, şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini esas alan 

Kurumsal risk yönetimi yaklaşımıyla oluşan risk bilgisi, Üst Yönetimin karar alma süreçlerini 

destekleyerek yönetim sorumluluklarını gerektiği şekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç 

duydukları önemli bir bilgi kaynağı olmuştur.  

Kamu Kurumsal Risk Yönetim Rehberi; 

 Kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını etkileyebilecek öncelikli 

risklerinin tehdit ve fırsat boyutları göz önünde bulundurularak belirlenmesinde,  

 Risklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesinde,   

 Risklere yönelik alınacak kararların belirlenmesinde, 

 Risklerin izlenmesinde ve raporlanmasında, 

 Kurumsal risk yönetimine ilişkin rol ve sorumlulukların paylaşımında,   

 Kurumsal risk yönetimi ile iç kontrol, iç denetim, dış denetim ve kalite yönetimi 

arasındaki ilişkinin tanımlanmasında kurumları yönlendirmek üzere hazırlanmıştır. 
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KAMU KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ REHBERİ TASLAĞINDA YER ALAN ANA 

BAŞLIKLAR ŞUNLARDIR: 

 

 

 

                   

Sistemin kurulması, işletilmesi ve izlenmesinden sorumlu olan Üst Yönetici 

Kurumsal risk yönetimi uygulamalarının kurum içerisinde etkin bir 

şekilde yürütülmesinden sorumlu 

İdare Risk Koordinatörü ve 

Komite 

 

Görev ve yetki alanları çerçevesinde, kurumsal risk yönetimi 

faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu olan  

Birim Yöneticileri ve kurumda 

görev alan tüm çalışanlar 

 

Sistemin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında koordinasyon 

rolü üstlenen 

 

Strateji Geliştirme Birimi (SGB) 

içerisinde yer alan Stratejik 

Yönetim ve Planlama Fonksiyonu 

yöneticileri ve çalışanları 

 

Komite ile koordineli şekilde kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin ve 

iç kontrol sistemi ile kurumsal risk yönetimi sistemi arasındaki 

etkileşimin takip edilmesinden sorumlu 

İç Kontrol Fonksiyonu ve İç 

Kontrol İzleme ve Yönlendirme 

Kurulu (İKİYK) 

Sistemin etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmekle görevli olan İç Denetim Birimleri 

Sisteme yönelik merkezi uyumlaştırma görevini yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili 

yönetici ve çalışanları 

Kurumları denetlemekle görevli olan Dış Denetçiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehberin Temel Kullanıcıları, Rol ve Sorumlulukları Tanımlanmıştır 

 



 
24 

 

 

 

 

Mevcut yönetim yapısına uyarlanması ve stratejik planlama aşamasından faaliyetlerin 

raporlanması aşamasına kadar entegre bir şekilde yönetilmesi, kurumun stratejik amaç ve 

hedeflerine ulaşmasında kurumlarda kurumsal risk yönetimi, stratejik planlama süreci ile 

başlar. 

Risklerin belirlenmesi süreci, stratejik planlama kapsamında amaç ve hedeflerin belirlenmesi 

süreci ile bir bütün halinde ilişkili olarak yürütülür. 

Kurumsal risk yönetimi, kurumun doğru strateji seçmesinde ve stratejik amaç ve hedeflere 

ulaşmasında önemli bir araçtır.  

Kurumsal risk yönetiminin kurum içerisinde tesis edilmesi ile kurumun stratejik amaç ve 

hedeflerine yönelik olası risklerini belirlemesi ve değerlendirmesi sağlanır. Kurum bu sayede 

öncelikli risklere yönelik gerekli ilave risk yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirir ve bu da 

kurumun performansının artmasına ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlar.   

 

 

Kurum bünyesinde uygulanacak kurumsal risk yönetimi yaklaşımını içeren Risk Strateji 

Belgesi, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve Kamu Kurumsal Risk Yönetimi 

Rehberi ve Kamu İç Kontrol Rehberi ile uyumlu olacak şekilde Strateji Geliştirme Birimi 

içerisinde yer alan Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonu tarafından hazırlanır. 

 Hazırlanan Risk Strateji Belgesi yıllık olarak gözden geçirilir, bir önceki sene edinilen 

tecrübeler doğrultusunda gerekli görülürse güncellenir. 

 

 

Kurumların tabi olduğu iç ve dış çevre, faaliyet gösterdiği alan, faaliyetleri, sunduğu ürün ve 

hizmetleri, maruz kalabileceği risklerin kaynağını oluşturur.   

Kurumsal risk yönetimi yaklaşımının başlangıç noktası,  stratejik planlama çalışmaları 

kapsamında gerçekleştirilen durum analizi aşamasıdır. Bu aşamada, durum analizi 

çalışmalarında ulaşılan tespitlerden faydalanılarak kurumun risk evreni belirlenir. 

 

 

Stratejik planlama aşamasında tanımlanan amaç ve hedefler, kurum kaynaklarının öncelikli 

olarak tahsis edileceği alanları belirlediğinden kurumun, bu öncelikli alanlarda maruz 

kalabileceği risklere odaklanması, söz konusu riskleri tespit etmesi ve yönetmesi gerekir. 

 

Kurumsal Risk Yönetiminin Stratejik Planlama ve Performans ile İlişkisi 
kurulmuştur. 

Kurum Risk Strateji Belgesi Oluşturulacaktır 

Kurum Risk Evreni Belirlenecektir 

Riskler Stratejik Amaç ve Hedefler Seviyesinde Ele Alınacaktır 
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STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER SEVİYESİNDE RİSK BELİRLEME SÜRECİ 4 AŞAMADA ELE ALINIR. 

 

 

GZFT analizi kapsamında belirlenen fırsat ve tehditler kurumun strateji geliştirmesine yardımcı 

olurken aynı zamanda belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için faaliyet gösterirken 

ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesinde yol göstericidir.   

Yıllık faaliyet raporu içerisinde yıl içerisinde gerçekleştirilen kurumsal risk yönetimi 

faaliyetlerine yönelik bilgiler (kurum tarafından oluşturulan ve uygulanan kurumsal risk 

yönetimi yaklaşımı, uygulanan kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin kurum performansına 

etkisi, kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin gelişimi kapsamında hazırlanan istatistikler, 

tablolar vb.) ise kurumun tercih edeceği detayda yer almalıdır. 

 

 

İç kontrol sürecinde faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık 

ve kaynakların korunmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 

üretilmesini olumsuz yönde etkileyebilecek birim, faaliyet ve süreç seviyesinde risklere 

odaklanılırken, kurumsal risk yönetimi sürecinde stratejik seviyede ele alınması gereken 

öncelikli risklere odaklanılır.  

 

 

 

 

•Stratejik amaç ve hedefler belirlenmeden önce kurumun
tabi olduğu yasal düzenlemeler ile Kalkınma Planı başta
olmak üzere ulusal düzeyde hazırlanan üst politika belgeleri
esas alınır.

1. AŞAMA

•Stratejik amaç ve hedefler belirlenmeden önce, kurumun 
misyon, vizyon ve temel değerleri göz önünde 
bulundurulur.

2.AŞAMA

•Stratejik amaç ve hedefler belirleme aşamasında kurumun 
maruz kalacağı riskler göz önünde bulundurularak uygun 
stratejik amaç ve hedef seçimi yapılır.

3. AŞAMA

•Stratejik amaç ve hedefler belirlendikten sonra riskler 
belirlenir.4. AŞAMA

İç Kontrol İle İlişkisi Kurulmuştur 
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Kurumlarda stratejik planlama süreciyle tetiklenen ve sürekli uygulanan kurumsal risk yönetimi 

yaklaşımında, iç risklerin belirlenmesi aşamasında, iç kontrol sürecinde ele alınan operasyonel iç iç   

İç kontrol sürecinde ele alınan operasyonel seviyedeki risklerden stratejik amaç ve hedeflere 

ulaşılmasını etkileyebilecek öncelikte olanlar mutlaka kurumsal risk yönetimi kapsamına alınmalı, 

değerlendirilmeli, izlenmeli ve raporlanmalıdır.  

İç kontrol sürecinde ikinci aşama olan risklerin değerlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilirken de 

kurumsal risk yönetimi kapsamında belirlenmiş olan risk evreni ve öncelikli riskler mutlaka incelenmeli 

ve değerlendirilmelidir.  

Risklere yönelik cevapların belirlenmesi aşamasında ise riskin azaltılmasına karar verilmesi durumunda 

iç kontrol sürecinde yürütülen kontrol faaliyetlerinin neler olduğu ve ne düzeyde etkin olduğu 

değerlendirilmeli ve kurum gerekli gördüğü durumlarda ilave risk yönetimi faaliyeti tanımlayarak iç 

kontrol çalışmaları ile entegre bir şekilde izleme sürecini yürütmelidir.   

 

 

 

2019-2023 STRATEJİK PLAN GZFT STRATEJİLERİ 

 

Kurumsal risk yönetiminin etkinliğinin sağlanması adına kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol 

yaklaşımları birbirleriyle doğrudan iletişim içinde olmalıdır. 

Hem İç Kontrolde hem de Kurumsal Risk Yönetiminde amaç kurumun amaç ve hedeflerine 

ulaşmasına destek olmaktır. 
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STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 
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KONTROL FAALİYETLERİ 

Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşma yolunda karşılaşacağı riskleri göğüslemek ve kurumun 

hedeflerini gerçekleştirmek üzere oluşturulan politikalar ve prosedürler kontrol faaliyetleri 

olarak adlandırılmaktadır.  

Bakanlığımızda kontrol faaliyetleri unsuruna ilişkin 2018 yılında gerçekleştirilen eylemlere 

aşağıda yer verilmiştir. 

Bakanlığımız faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında hem iç kontrol hem Kalite Yönetim 
Sistemi kapsamında yazılı prosedürler belirlemektedir. Prosedürlere uygun olarak birimlerin iç 
işleyişlerine uygun olacak biçimde talimatlar oluşturularak birimlerimiz çalışmalarını yürütmektedir. 

Bakanlığımız süreçlerinin, iş akışlarının ve organizasyon el kitapları belirlenmiştir.  

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında süreç hedeflerine uygun kontrol kriterleri geliştirilmiştir. 

Birimlerimizce kullanılan web tabanlı sistemlerde gerekli kontroller sorunların tespitine yönelik 
çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır. 

Birimlerimizce yapılan düzenlemeler ve prosedürler, hiyerarşik olarak yürürlükte yer alan mevzuat 
çerçevesinde (paraf, uygun görüş vb.) uygun şekillerde kontrol edilmektedir. Kontroller sonrasında 
hata ve eksiklikler tespit edilerek gerekli düzeltmeler yapılmakta ve yöneticilerimiz tarafından 
değerlendirilmektedir.  

Birimlerimizin web sitelerinde; yönerge, genelge, genel yazı vb. de dahil olmak üzere ilgili mevzuat 
yer almakta olup söz konusu mevzuatın güncel tutulması sağlanmaktadır. 

Kontrol stratejileri ve yöntemleri standardı gereği risk yönetimi çalışmalarında belirlenen 
kontrollerin işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsaması 
sağlanmıştır. 

Faaliyetlerde karar alma ve onaylama merciileri açık ve yazılı bir şekilde belirlenmiş karar alma ve 
onaylama yalnızca yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. 

Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla mali ve mali olmayan süreçlere ilişkin mali yönetim ve 

kontrol konularında tereddüt edilen hususların açıklandığı kamu yönetimine ilişkin pek çok konunun 

soru-cevap yöntemiyle değerlendirildiği “Stratejik ve Mali Yönetim Kılavuzu” hazırlanmıştır. 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM  

Bilgi ve iletişim, sistemin genelindeki kurumsal faaliyet alanlarına ilişkin bilginin üretilmesine 

ve üretilen bilginin çeşitli iletişim araçları (yatay ve dikey iletişim kanalları, raporlama vb.) 

yardımıyla ilgililere iletilmesine yönelik yapılan tüm faaliyetleri ifade etmektedir.  

Bakanlığımızda bilgi ve iletişim unsuruna ilişkin 2018 yılında gerçekleştirilen eylemlere aşağıda yer 

verilmiştir 
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•İş ve işlemlerin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimi de kapsayan, belirlenmiş standartlara
uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi kurulmuştur. Bilgi sistemlerinde üretilen bilgilerin doğru,
güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılır olarak Bakanlık portalında yer alması sağlanmıştır. Ayrıca belgelere
yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir olması sağlanmıştır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

•Bakanlığımızca dış paydaşlardan alınan veya verilen verilerin doğru, güvenilir, anlaşılır ve standart
olması maksadı ile merkezi web servis havuzu oluşturularak Bakanlığımız portal altyapısına entegre
edilmiştir. İhtiyaç duyulacak veri alışverişleri bu havuzda toplanmaktadır.

Merkez Web Servis Havuzu

•Kurumumuz amaç, hedef ve faaliyetleri ile sonuçlarının saydamlık, hesap verebilirlik ilkesi
doğrultusunda raporlanmaktadır. İş sürecinde yer alan hata ve taleplerin takip edilmesini sağlayarak,
proje iş emirlerinin önceliklerinin belirlenmesine ve iş sürecinin raporlanarak, denetlenmesini sağlayan
sistemdir.

Bakanlık Süreç ve Talep Yönetim Sistemi

•Bakanlığımız yatırım ve ihaleleri, merkezi bir yapıda şeffaf ve izlenebilir hale getirilmiştir. Sistem ile;
İhale süreçleri, Bütçe ve ödenek bilgileri, İhalelere katılan firmalara ait kurum görüşleri, Yatırımlar,
birim ve il bazında, izlenebilmektedir.

Yatırım İhale Takip Sistemi

•Entegrasyonu olan kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilere ait evraklar anlık olara kiletilebilmektedir

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

•IOS ve Android işletim sistemli mobil cihazlarda Bakanlık dışından da evrak işlemleri yapılabilmektedir.

BELGENET Mobil Uygulama

•Üretilen verilerin analizlerinin gerçekleştirilmesinde ve üst yönetime sunulmasında kullanılmak üzere "Karar Destek 
Sistemi" projesi çalışmalarına başlanmıştır.

Karar Destek Sistemi

•Yönetim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında yönetimin ihtiyaç duyduğu raporların üretilebilmesi için 
"İl Faaliyet Sistemi" hazırlanmış, bu sistem aracılığıyla Bakanlık birimlerine ait veriler toplanarak 
"Faaliyet İzleme Sistemi" ile verilerin görselleştirilmesi sağlanmıştır. 

Faaliyet İzleme Sistemi

• Kurum bünyesindeki tüm dijital dokümanların depolanması, yetkilere göre erişimi, versiyonlanması, 
veri miktarını azaltmak için gerekli entegrasyonların oluşturulmasını ve kurumsal bilgi havuzunun 
merkezi bir yapıya dönüştürülmesini sağlayacak Kurumsal İçerik Yönetim Sistemi kurulmuştur.

Kamusal İçerik Yönetim Sistemi

• Bakanlığımızda yürütülmekte olan çalışmalar ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Standardına göre
yürütülmektedir. Kamu kurumları için son derece önemli olan bilginin yönetilebilmesi ve güvenliğinin
sağlanması konusunda kararlı çalışmalar yürütülmüş, kayıt ve dosyalama sistemlerinin, kişisel verilerin
güvenliğini ve korumasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetimi

• Birimlerde her hafta hangi personelin hangi işi yaptığını gösteren “Haftalık Faaliyet Raporları” 
düzenlenmekte olup haftalık olarak Bakan Yardımcısına iletilmektedir. 

Haftalık Faaliyet Raporları

•Yönetici ve personelin görevlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları her türlü mevzuat ile iş,
işlem yönerge ve talimatlar kategorize edilerek intranet/internet üzerinden erişilebilir hale
getirebilecek bir sistem kurulmuştur. Temel bilgi akışını sağlamak için her çalışanın bilgisayara ve
kurumsal maillere erişimi vardır. Ayrıca evrak takibi için e imza sistemine geçilmiştir.

Bilgi ve İletişim

•İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Üst Yönetici ve
birimler ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

Raporlama
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İZLEME 

İzleme; idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma konusunda iç kontrol sisteminin beklenen 

katkıyı sağlayıp sağlamadığının, iç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde değerlendirilmesi 

ve sistemin iyileştirmeye açık alanlarına yönelik eylemlerin belirlenmesidir.  

Bakanlığımızda izleme unsuruna ilişkin 2018 yılında gerçekleştirilen eylemlere aşağıda 

yer verilmiştir. 

Birimlerinde iş ve işlemlerin hiçbir aksaklığa meydan verilmeden devam ettirilmesi için sürekli 
izleme faaliyetleri uygulanmaktadır. Birimlerimizde, mali raporların ve faaliyet raporlarının 
hazırlanması, gözden geçirilmesi, takibi düzenli ve kontrollü bir şekilde yapılmakta olup raporlardaki 
hata ve noksanlıkların kısa sürede telafi edilmesi için gerekli önlemler üst yönetici tarafından 
alınmaktadır. 

İç kontrol sisteminin etkinliği amacına uygun olarak belirlenen yöntemler çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. 

İç kontrol farkındalık anketlerinin, toplantılarının düzenlenerek sistem değerlendirilmektedir. 

İç Denetim Birimi ile Sayıştay Denetim raporları ilgili harcama birimleri arasında koordinasyonu 
sağlanarak gerekli, düzenlemeler yapılmaktadır. 

Ön mali kontrol sonucu uygun görülmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen mali 
işlemlere ilişkin aylık raporlar üst yönetici tarafından değerlendirilmektedir. 

Ayrıca 2019-2023 yılı Bakanlığımız Stratejik planında yer alan faaliyet ve projeler, ilgili birimlerce, 
performans göstergeleri doğrultusunda izlenecek, planın ne ölçüde gerçekleşmekte olduğunu 
ortaya koyacak çeyrek dönem gerçekleşme raporları hazırlanacaktır.  

Performans esaslı bütçelemede yapılmakta olan çeyrek dilim bütçe gerçekleşmeleri stratejik hedef 
ve faaliyetler ile paralel olarak kurgulanacak aynı izleme sistemi üzerinden raporlanacaktır.  

Plan döneminde her üç ayda bir birimlerce hazırlanacak izleme ve değerlendirme tablo ve 
raporlarından hareketle, her yılın aralık ayı sonu itibariyle analizler yapılacak ve yıllık izleme ve 
değerlendirme raporu hazırlanacaktır. 

Faaliyet raporları, stratejik plan ve performans faaliyetlerine ilişkin stratejik amaç ve hedeflere 
ulaşılma düzeylerini göstermek amacıyla yıllık olarak hazırlanmakta ve kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır.  

Yıllık faaliyet raporu içerisinde yıl içerisinde gerçekleştirilen kurumsal risk yönetimi faaliyetlerine 
yönelik bilgiler (kurum tarafından oluşturulan ve uygulanan kurumsal risk yönetimi yaklaşımı, 
uygulanan kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin kurum performansına etkisi, kurumsal risk 
yönetimi faaliyetlerinin gelişimi kapsamında hazırlanan istatistikler, tablolar vb.) yer almaktadır.  

Sürekli izleme sonucu tespit edilen yeni, değişen, gerçekleşen ve geçerliliğini yitiren riskler 
değerlendirilmekte ve ilgili birime raporlanmaktadır. 
 

İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla her yıl “İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” 
hazırlanarak web sayfasında duyurulmaktadır. 
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BAKANLIĞIMIZDA İÇ DENETİM 

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını 

güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk 

yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına 

yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı 

olur. 

İç denetçiler; 

 Mevzuata, denetim standartlarına ve etik kurallarına uygun bir şekilde iç kontrol 

sisteminin denetlenmesi görevini yerine getirirler. 

 Kurum kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını 

değerlendirirler. İdarelerin kontrol yapılarını, mali işlem ve faaliyetlerin risk 

yönetimini, kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde 

sistematik bir yapı oluşturmak işlevini yerine getirerek durumu üst yönetime rapor 

ederler. 

 İç kontrol sisteminin işleyişini sürekli olarak incelemek, güçlü ve zayıf yönlerinin 

belirlenmesini sağlamak ve geliştirilmesi için değerlendirme ve tavsiyeler sunmak 

suretiyle iç kontrol sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunurlar.  

 Nesnel risk analizlerine dayanarak organizasyonların yönetim ve kontrol yapısını, 

kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını değerlendirir, mali 

işlemlere ilişkin tasarrufların plan, program ve politikalara uygunluğunu denetler, 

iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunurlar. 

İç Denetim Faaliyeti;  

 Hataları küçükken, büyük problem haline gelmeden önlemeye yardımcı olur, 

hatalara ve risklere karşı önlem alınmasını sağlar. 

 Bilinçsizce yapılan bir hatanın veya bir yolsuzluğun Kuruma vereceği zararı 

engeller. 

 Kurum faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olmasını sağlar. 

 Tüm işlemlere ilişkin fiili durum ile kaydi durumun mutabakatı sağlanıp yönetime 

doğru bilgileri içeren raporların sunulmasına katkıda bulunur. 

 Kurumun faaliyetleri ile ilgili yapmış oldukları tüm uygulamaların ilgili kanunlara 

uygun yapılmasını sağlar. 

 Kurum hedeflerine uygun yapılanmaya destek olur. 

Bu kapsamda; Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından, üst yöneticinin 

önerileri de dikkate alınarak yıllık olarak oluşturulan denetim programına uygun olarak, süreç 

denetimleri yapılmaktadır. 

Denetim sonunda hazırlanan raporlar 5018 sayılı Kanun gereği doğrudan üst yöneticiye 

sunulmakta, üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için raporda belirtilen 

birimlere ve Strateji Geliştirme Başkanlığına verilmektedir.  
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Bu kapsamda faaliyetlerin iyileştirilmesi ve denetime hazır bir ortamın oluşturulması 

amacıyla denetim raporları Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından değerlendirilmekte ve 

genel kontrol eksikleri hakkında gerekli önlemlerin alınması için birimlerimiz 

bilgilendirilmektedir. 

BAKANLIĞIMIZDA DIŞ DENETİM 

Dış denetim, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde, mali faaliyet, karar ve işlemlerinin incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük 

Millet Meclisine raporlanmasıdır. İlgili mevzuatı uyarınca yasama organı adına dış denetim, 

Sayıştay tarafından genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yerine 

getirilmektedir. 

Kanunun denetimin genel esasları başlıklı 35 inci maddesinde “kamu idarelerinin hesap, 

mali işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve kaynakların etkili, 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasının değerlendirilmesidir.” Denilmek 

suretiyle de iç kontrol sisteminin kurulmasının ve izlenmesinin dış denetime konu olabildiği 

vurgulanmıştır.  

Denetim, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla; kamu 

idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit 

etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu 

doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç 

kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

de değerlendirilmiştir. 

2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre; 

Bakanlığımızın farklı birimlerine ait 10 bulgu bazı muhasebe kayıtlarında mevzuata 

ve bilanço ilkelerine uyumsuzluk ve hatalı kodlamalar ve kurumsal kod hataları ile ilgili 

olup, bilgilendirme yazıları ile hataların giderilmesi için gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. 
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Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2 Bulgu 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 7 Bulgu  

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne, 8 Bulgu  

Bakanlığın Genel Muhasebe kayıtlarına ilişkin, 5 Bulgu  

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 1 Bulgu 

Performans Denetim Raporuna göre ise 1 Bulgu olmak üzere toplamda 24 Bulgu tespit 

edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı tarafından Bakanlığımız faaliyet ve işlemlerine ilişkin 2017 yılında 

tespit edilen bulguları içeren rapor hakkında birimlere bilgilendirme yazıları yazılmıştır. Tespit 

edilen bulgulara ilişkin gerekli değerlendirmeler yapılarak, düzeltilmesi gereken hususlar 

hakkında çalışmalar devam etmektedir. 

Bakanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli I sayılı cetvelde 

yer alan genel bütçeli idarelerden olup, faaliyetlerini merkezi yönetim bütçe kanunlarıyla 

verilen ödeneklerle gerçekleştirmektedir. 2017 yılı bütçesiyle Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına 1.823.914.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutar Genel Bütçenin % 

0,3'üne tekabül etmektedir. 

Bakanlığımızca, bütçeyle verilen ödenekler dışında, uluslararası antlaşmalar gereğince 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2017 yılında sağlanan 

fonlardan 189.599.723,66 Avro kaynak kullanılmıştır. Ulusal katkı payı hesabından 

8.699.924,42 Avro Hazine Müsteşarlığı hesaplarındaki Ulusal Fona aktarılmıştır. 

Bakanlık bünyesinde faaliyetleri yürütülen Dönüşüm Projeleri Özel Hesabının gelirleri 

2.601.331.086,88 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Ayrıca Bakanlık faaliyetlerinin finansmanında, bütçe dışında kalan döner sermaye 

işletmesinden temin edilen 222.555.049,00 TL kaynak kullanılmıştır. 

 

 

Sayıştay Denetim Raporunda Bakanlığımız Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans 

Yönetimi  

Bakanlığımız Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları ile ilgili olarak 

Sayıştay denetim raporunda aşağıdaki tespitlere yer verilmiştir. 
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 2015-2017 dönemine ait Stratejik Plan, 2017 yılı Performans Programı ve 2017 yılı 

İdare Faaliyet Raporu incelenerek faaliyet sonuçlarının ölçülmesine yönelik olarak 

üretilen performans bilgisinin güvenilir olup olmadığı değerlendirilmiştir. 

 2015-2017 Stratejik Planında 4 adet stratejik amaç, bu dört amaca ulaşmak için de 26 

stratejik hedef, stratejik hedeflerin ölçülebilmesi için de 141 adet performans göstergesi 

belirlenmiştir. 26 hedef ve 141 adet performans göstergesi bazında gerçekleşme düzeyi 

% 86 düzeyinde olmuştur. 

 Bakanlığımız 2017 yılı Performans Programı ve Faaliyet Raporu değerlendirildiğinde, 

ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanıp yayınlandığı görülmüştür. Yapılan inceleme 

neticesinde, performans göstergelerine ilişkin veri kayıt sisteminin performans ölçme 

ve raporlama amacına uygun olduğu ve sunulan verilerin güvenilir olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 Bakanlığımız stratejik planı, performans programı ve faaliyet raporunu hazırlamakla 

birlikte söz konusu belgelerin mevzuat hükümlerine uygun olarak zamanında, birbirleri 

ile koordineli hazırlanması, performans bütçelemelerinin daha gerçekçi yapılması için 

performans yönetimi sisteminin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.  

Sonuç olarak; Bakanlığımız Stratejik Planı, Performans Programı ve Faaliyet Raporları ile 

ilgili genel değerlendirmelere ve 1 adet denetim bulgusuna yer verilmiştir. 
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ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ VE DİĞER FAALİYETLER 

 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrolü: İç Kontrol ve Ön Mali 

Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17’ nci maddesi gereğince, Bakanlığımızda İhale Kanununa 

tabi olsun veya olmasın harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı 

mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için üç milyon Türk Lirasını 

aşanlar Strateji Geliştirme Başkanlığının ön mali kontrolüne tabidir. 

Başkanlığımızca 2018 yılında toplam 78 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısının ön 

mali kontrolü yapılmıştır.  

 

Başkanlığımıza ön mali kontrolü yapılmak üzere gönderilmiş olan taahhüt evrakı ve 

sözleşme tasarılarının ihale usullerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir; 

 

Yapım İşi

• 39 adet

Hizmet Alımı

• 35 adet

Mal Alımı

• 5 adet

İstisna 
%19

Pazarlık
%28

Açık İhale
%53

İhale Usulleri Yüzde Cinsinden Dağılım

İstisna

Pazarlık

Açık İhale

Açık İhale

• 42 adet

Pazarlık

• 22 adet

İstisna

• 15 adet
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Ön mali kontrolü yapılan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının verilen görüşlere göre 

dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Uygun görülen 54 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısına “uygun görüş yazısı”, 

mevzuatına uygun olmayan 1 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısına “uygun olmayan görüş 

yazısı”, düzeltilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan 23 adet taahhüt evrakı ve sözleşme 

tasarısına eksikliklerin giderilmesi şartıyla “uygun görüş” yazısı düzenlenmiştir. 

Ön mali kontrolü yapılmak üzere Başkanlığımıza gelen 1 adet taahhüt evrakı ve sözleşme 

tasarısı idareye şikayet süresi dolmadığından ön mali kontrolü yapılmadan harcama birimine 

iade edilmiştir. 

2018 yılında ön mali kontrolü yapılan taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarında uygun 

görüş verilmeme veya şartlı uygun görüş verilme nedenleri: 

Arsa teminine ilişkin işlemlerin eksik yapılması 

Bilanço bilgileri tablosunda ve eklerinde eksiklikler bulunması 

Sözleşme sürelerinin yılı yatırım programı ekinde yer alan proje sürelerine uygun olmaması 

Teklif mektubunda yer alan yazı ile rakamın birbirine uygun olmaması 

İstekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale dokümanında belirtilen benzer iş grubu kapsamında olup 

olmadığın değerlendirilememesi 

Protokol ile alımlarda Bakanlık Onayı ile Harcama Yetkilisi Onaylarının eksik olması 

İhale üzerinde kalan isteklinin %50’ sinden fazla ortağına ait yasaklılık sorgulamasının yapılmaması 
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 Kadro Dağılım Cetvellerinin Ön Mali Kontrolü: Personel Dairesi Başkanlığınca 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında yapılması düşünülen tahsis ve tenkis 

talepleri, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uyum sağlandıktan sonra 

Başkanlığımızca 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine göre incelenerek onaylanmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılında Personel Dairesi 

Başkanlığından gönderilen kadro dağılım (iptal/ihdas, tenkis/tahsis) cetvellerinin ön mali 

kontrolleri yapılarak onaylanmıştır. 

 

 Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrolü: Bakanlığımız merkez ve taşra 

teşkilatında görev yapan personele ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin yan ödeme cetvelleri 

Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanmakta ve Başkanlığımızca ön mali kontrolü 

yapılmaktadır. 2018 Yan Ödeme Kararnamesi ile 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu 

Genel Tebliği hükümlerine göre kontrol edilen ve uygun görülen yan ödeme cetvelleri 

onaylanarak Personel Dairesi Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

 

 Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerinin Ön Mali Kontrolü: Bakanlığımızda 

çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayı ve sözleşmelerinin ön mali kontrolü Maliye Bakanlığı 

tarafından yıllık olarak vize edilen cetvellere ve tip sözleşmelere uygun olarak Başkanlığımızca 

yapılmaktadır.  

 

 Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın 5. Maddesi Kapsamındaki 

Görevlendirmelerin Ön Mali Kontrolü: İdareler, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 

bütçelerine yurtdışı geçici görevlendirmeler için tefrik edilen ödeneklerin etkili, ekonomik ve 

verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla Kararın 5 inci maddesi kapsamında yapılacak 

giderlerin gerçekleştirilmesinde azami özeni göstermekle yükümlüdürler.  

Bu kapsamda idarelerin Mali Hizmetler Birimi 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 34. 

Maddesi gereğince çıkarılan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın 5. Maddesi kapsamındaki 

işlemleri 5018 sayılı Kanun uyarınca ön mali kontrole tabi tutmak suretiyle limitlerin 

aşılmaması hususunu gözetmektedirler. 2017 yılında harcama birimleri Bakanlığımız 

Bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan ödenek tutarının %30 nun 

(690.000*%30=207.000 TL) aşılmayacağı konusunda Başkanlığımızca yazılı olarak 

bilgilendirilmiş, görevlendirme onayları alınmadan önce Başkanlığımızın koordinasyon 

parafına yer vermek suretiyle ön mali kontrol yönünden incelenerek ödenek limitlerinin takibi 

yapılmıştır. 

 Ödenek Gönderme Belgelerinin Ön Mali Kontrolü: Başkanlığımızca 2095 adet 

ödenek gönderme belgesinin, 60 adet ödenek aktarma belgesinin ve 138 adet tenkis belgesinin 

ön mali kontrolü yapılmıştır. 

 

 Ödenek Aktarma İşlemlerinin Ön Mali Kontrolü: Bakanlığımız harcama 

birimlerinden gelen, ödenek aktarma talepleri, 5018 sayılı Kanun, 2018 Yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanunu, 2018 Yılı Yatırım Programı ve ilgili Bütçe Uygulama talimatları/tebliğleri 

çerçevesinde İç Kontrol Daire Başkanlığınca incelenerek, uygun görülenler Müsteşarlık 

Makamının onayına sunulmuştur. 
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Başkanlığa Gönderilen Belgelerin Ön Mali Kontrolü 

 

DİĞER FAALİYETLER 

 

MALİ KONULARDA GÖRÜŞ VERMEK VE DANIŞMANLIK YAPMAK 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanan, Strateji 

Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe malî kanunlarla ilgili 

mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri 

sağlamak ve danışmanlık yapma görevi Strateji Geliştirme Birimlerine verilmiştir.  

Bu kapsamda Bakanlığın görev alanına giren mali konularda standartlar hazırlanmakta 

ve idarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütülmektedir. 

Harcama birimlerine mali konularda danışmanlık desteği verilerek mali mevzuata ilişkin gerek 

sözlü gerek yazılı görüş talepleri cevaplandırılmış, örnek görüşler Strateji Geliştirme 

Başkanlığının web sitesinde yayınlanmıştır. Bununla birlikte, Bakanlığımız birimlerinde 

uygulama birliği sağlamak, tereddütleri gidermek ve harcamaları kontrol altında tutmak 

amacıyla genel yazılar ve Genelgeler hazırlanarak Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmıştır.  

 

 

 

 

Belgeler Sayı 

Ödenek Gönderme Belgeleri 2095 

Ödenek Aktarma Belgeleri 60 

Tenkis Belgeleri 138 
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İÇ DENETİM RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Faaliyetlerin iyileştirilmesi ve denetime hazır bir ortamın oluşturulması amacıyla İç Denetim 

Birim Başkanlığı tarafından hazırlanan iç denetim raporları İç Kontrol Dairesi tarafından 

değerlendirilmekte ve genel kontrol eksikleri hakkında gerekli önlemlerin alınması için 

birimlerimiz bilgilendirilmektedir. 

Söz konusu bilgilendirmeye ilişkin örnek formlara aşağıda yer verilmiştir. 
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SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARININ TAKİBİ 

2018 yılında hesap verme sorumluluğu çerçevesinde Sayıştay Başkanlığı tarafından 

Bakanlığımız 2017 yılı faaliyet ve işlemleri denetime tabi tutulmuştur. Sayıştay denetimleri 

sonucunda düzenlenen taslak denetim raporu harcama birimlerine dağıtılmış ve sorumlu 

birimlerden gelen bulgulara ait cevap yazıları koordine edilerek Sayıştay Başkanlığına 

gönderilmiştir. Bulgularda yer alan Bakanlık hesap ve işlemlerinde tespit edilen hata veya 

eksiklikler ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alındığına ve düzeltmeler yapıldığına dair belgeler 

düzenlenmiş ve yazışmalar yapılmış olup üst yönetici bilgilendirilmiştir. 

Bakanlığımız taslak rapora ilişkin değerlendirmeleri ve açıklamaları sonucunda 

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan Nihai Denetim Raporu Bakanlığımıza gönderilmiş ve 

kamuoyuna duyurulmuştur. Tespit edilen 2017 yılına ait bulguları içeren nihai denetim raporu 

hakkında birimlere bilgilendirme yazıları yazılmıştır. Tespit edilen bulgulara ilişkin gerekli 

değerlendirmeler yapılarak, düzeltilmesi gereken hususlar hakkında çalışmalar devam 

etmektedir. 

 Diğer Faaliyetler Tablosu 

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

Kalite Yönetim Sistemi; etkin bir yönetimi, çalışanların tatminini, kurumun iç iletişiminde 

iyileşmeyi, tüm süreç ve faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, hizmet alanların memnuniyetinin 

artmasını sağlayan bir yönetim sistemi modelidir. 

Etkin bir Kalite Yönetim Sistemini tanımlayan, standardizasyon çalışmalarını yürüten 

uluslararası bir örgüt olan Sistem Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), her 5 yılda bir 

standartları gözden geçirmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmekte ve ilgili taraflar için kullanışlı 

hale getirmektedir Bu çerçevede, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, ISO tarafından Eylül 

2015'te yayımlanmış; Türk Standardları Enstitüsü tarafından ise Ocak 2016'da Türk Standardı (TS EN 

9001:2015) olarak yayımlanmış olup Bakanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan TS EN ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sisteminden TS EN ISO 9001:2015 Standardına geçiş süreci tamamlanmıştır. 

Bakanlığımızda uygulamaya konulan Kalite Yönetim Sisteminin amacı, hizmeti zamanında 

gerçekleştirmek, hizmet sunumu esnasında oluşan hataları yok etmek veya olabilecek hataları önceden 

tespit etmek ve hataların tekrarlanmasını önlemek, müşteri beklenti ve istekleri ile ulusal ve 

uluslararası standartlar doğrultusunda hizmet sunmaktır. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde bir Kalite Koordinatörlüğü Birimi oluşturulmuş, söz 

konusu birim Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinin kalite çalışmalarına rehberlik etmiştir. 

Belgeler Sayı 

Yazılı olarak verilen idari görüşler  35 

Değerlendirilen İç Denetim Raporları                   4 
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Bakanlığımızda İç Kontrol Sistemi ile koordineli bir şekilde yürütülen Kalite Yönetim Sistemi 

çalışmaları 2018-2022 Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere uygun olarak devam etmektedir. 

Risk Tabanlı ISO 9001:2015 standardı risk yönetim sürecine olumlu katkısıyla birlikte sunulan 

hizmetlerin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin sürekliliği ve kalitesinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

 

TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2018 yılında 

gerçekleştirilen çalışmalar şunlardır: 

EĞİTİM FAALİYETLERİ 

Türk Standardları Enstitüsü tarafından 28.11.2017-01.12.2017 ve 05.12.2017-08.12.2017 tarihleri 

arasında Bakanlığımız  Merkez ve Taşra Teşkilatında kalite yönetim sisteminde görev yapan 196 

personele ISO 9001:2015 standardına geçiş süreci konusunda 2 gün temel eğitim 2 gün 

çalıştay/uygulama eğitimi olmak üzere 4 gün süreli kapsamlı bir eğitim düzenlenmiş süreçler ile iş akış 

şemaları örnekler üzerinden anlatılmıştır.  Söz konusu eğitime “İç Tetkik”  eğitimi de eklenerek 

Bakanlığımızdaki iç tetkikçi sayısı artırılmıştır. 

Bakanlığımız personelinin Bakanlığımız Kalite Politikası, Vizyonu ve Misyonu hakkında farkındalığını 

artırmak, çalışmaların eksiksiz, verimli ve etkin şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; Bakanlık 

Hizmet Binası Eğitim salonunda Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki birimlerden gelen 80 personel 

ile bilgi paylaşımı toplantısı yapılmıştır. 

 

DOKÜMANLARIN REVİZYONU 

Bakanlığımız Kalite Politikası güncellenmiş olup 2015 Standardında yer alan yeni kavramlar kalite 

politikasına eklenmiştir. 

ISO 9001:2015 Standardına geçiş sürecinde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan 

tüm dokümanlar Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanarak kalite web sayfasına 

(http://kalite.csb.gov.tr)  yüklenmiştir.  

İl Müdürlüklerine ait faaliyetlere ilişkin süreç ve işlem kartları ihtiyaca ve yeni standarda göre 

revize edilmiştir. 

Kalite Yönetim Sisteminin en doğru şekilde yürütülmesi, personelin iş ve işlemlerinde kolaylığın 
gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Bakanlık kalite web adresine yüklenen dokümanlar yeni 
standarda uygun şekilde revize edilmiştir. 

Kalite yönetim sistemi çalışmalarında etkinliği sağlamak ve uygulamayı sadeleştirmek amacıyla 

doküman sayısı azaltılmış, bazı formlar uygulamadan kaldırılmıştır. Bu kapsamda Kalite hedefleri 

formu kaldırılmıştır. Süreç ve Kalite Hedefleri İzleme Planında hem süreçlere ait hedefler hem de 

İl Müdürlüğünün kendi belirleyeceği Kalite Hedefleri takip edilecektir. 
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HİZMET ALAN VE PERSONEL MEMNUNİYETİ  

 

Müşteri memnuniyeti Bakanlığımız Alo 181 Çağrı Merkezi aracılığı ile ölçülmekte ve 
raporlanmaktadır. 
 
Personel memnuniyet anketlerini intranet üzerinden Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmış 
ve sonuçları web sayfası aracılığıyla duyurulmuştur. 

 
SÜREÇLERİN İZLENMESİ VE TAKİBİ 

 

Kalite Yönetim Sistemi kurulduğu andan itibaren birimlerde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin 
ölçülmesi ve izlenmesi için yapılan söz konusu çalışmalar süreç izleme formları ile üçer aylık olarak 
kayıt altına alınmış, böylece birimlerin süreçlerini daha etkin ve verimli şekilde yürütmesi 
sağlanmıştır. 
 

 
Yıl içinde kalite çalışmalarında yapılacak işlemler için kalite takvimi ve bu işlemlerin hangi sıklıkla 
yapılacağını anlatan tablo hazırlanmıştır.  

 

 
 

KALİTE HEDEFLERİ 

 

 
Ana hizmet birimlerinde; Stratejik Planın yıllık uygulama dilimi olan yılı performans programında yer 
alan performans hedefleri, Kalite Hedeflerini oluşturur. 
Kalite hedefleri, Birim Faaliyet, İdari Faaliyet Raporları ile periyodik olarak ölçülmekte ve 
izlenmektedir. 

 

RİSK TABANLI PROSES 

 

2015 Standardı ile birlikte; Merkez Teşkilatta yer alan birimler tarafından Bakanlığımız Stratejik 
Planda yer alan stratejik amaç ve hedefler seviyesinde risk ve kontroller belirlenmiş olup izlemeleri 
yapılmaktadır. 
 

 

Taşra Teşkilatında; her Şube Müdürlüğüne ait süreçlere ilişkin riskler ilgili formlarda belirlenmiş ve bu 
risklere yönelik kontrol faaliyetleri geliştirilmiştir. 
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Risk ve fırsatları değerlendirme hususunda rehber olarak Risk Yönetimi Prosedürü oluşturulmuştur. 
Süreçlere ilişkin risk ve kontrolleri belirlemek ve değerlendirmek için Risk Kontrol Matris Formu, her 
süreç için belirlenen risklerin izlenmesi için Risk Envanter Formu ve bu formların nasıl doldurulacağını 
anlatan Risk Değerlendirme Talimatı oluşturulmuştur. 
 

Merkez Teşkilatı birimlerinin bahsi geçen risk dokümanlarını en doğru şekilde hazırlamalarına 
yardımcı olmak amacıyla Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü ile Merkez Teşkilatı birimleri arasında 
toplantılar düzenlenmiş olup söz konusu dokümanların nasıl hazırlanması gerektiği bu toplantılarda 
ayrıntılı olarak görüşülmüştür. 

Risk Kontrol Matrisi Formu ile Risk Envanter Formu en az yılda bir kez süreçler ve hedefler ile birlikte 
YGG toplantılarında gözden geçirilmektedir. Risk sahibi tarafından süreçlerde herhangi bir değişiklik 
olması durumunda da bu formlar revize edilmektedir. 

 
 

İÇ TETKİKLER 

 

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; Merkez Teşkilatta 12-16 Mart 2018, Taşra Teşkilatında 16-27 
Nisan 2018 tarihleri arasında İç Tetkikler gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü tarafından yaklaşık 30 İl Müdürlüğü ziyaret edilmiş iç tetkik öncesi 
farkındalığın artırılması amacıyla tüm şube müdürlüklerine İç Tetkik Bilgilendirme sunumu yapılmış, 
yeni standart ile gelen değişiklikler anlatılmıştır. Ayrıca yeni standart ile birlikte risk tabanlı proses 
sistemine geçildiğinden Şube Müdürlüklerine risk yönetimi ile ilgili bilgilendirme amaçlı sunum 
yapılmış ve örnek bir süreç üzerinden risk değerlendirme çalışması yapılmıştır. 

İl Müdürlüklerinde gerçekleşen iç tetkik programlarında Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili doküman 
kontrolü yapılmış, eksiklik var ise tamamlanması ya da hatalı bir doküman var ise revize edilerek 
düzeltilmesi yönünde rehberlik yapılmıştır. 

Ayrıca, söz konusu İl Müdürlüklerimizin laboratuvarları, arşivleri ile diğer fiziki durumları denetlenmiş, 
herhangi bir eksiklik var ise düzeltilmesi telkin edilmiştir. 
 

Merkez Teşkilatta gerçekleştirilen iç tetkikler sırasında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne 
ait 5 adet, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne ait 1 adet, Strateji Geliştirme Başkanlığına ait 1 adet 
toplamda 7 adet Düzeltici Faaliyet Formu oluşturulmuş olup sorumlu birimler tarafından söz konusu 
uygunsuzluğu gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 

 
DIŞ TETKİKLER 

 

Türk Standardları Enstitüsü tarafından 27-29 Mart 2018 tarihleri arasında Merkez Teşkilata, 08-10 
Mayıs 2018 tarihleri arasında 11 İl Müdürlüğüne belge yenileme tetkiki gerçekleştirilmiştir. 
Tetkikçiler tarafından yürütülen kalite yönetim sistemi çalışmalarının başarılı şekilde yürütüldüğü ve 
standartlara aykırı herhangi bir durum olmadığı değerlendirilmiş olup Bakanlığımız Taşra Teşkilatı ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır. 
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İyileştirme Önerileri 

Kalite Yönetim Sisteminin esası, hizmetin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin 

artırılmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda sistematik bir şekilde faaliyetlerin kontrolü, izlenmesi ve 

iyileştirmesini öngörmektedir. Bu haliyle bir yönetim sistemi olan KYS’ den hedeflenen sonuçların 

alınabilmesi için Bakanlığımız Merkez Teşkilatı birimlerinin konuya yeterli hassasiyeti göstermeleri 

gerekmektedir. 

Bakanlığımızda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Stratejik Plan ile uyumlaştırılarak 

hazırlanmıştır. Bu sebeple Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının etkili ve verimli bir şekilde 

ilerleyebilmesi için Stratejik Plan farkındalığının en üst seviyede olması gerekmektedir. 

Bu bağlamda, birim amirlerinin Stratejik Planda yer alan bilgilerin edinilmesi ve takip edilmesi 

hususunda personele telkinlerde bulunması, birimlerde görev alan kalite çalışanlarının bu hususta 

eğitimler almasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.     

Birimlerde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında dokümanların hazırlanması ve saklanması ile 

sürece ilişkin koordinasyon işlerinde görev alan kişiler görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri 

için söz konusu görevde yeterli sürede çalışmaları gerekmektedir. Ancak Bakanlığımız Kalite Yönetim 

Sistemi çalışanları görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecekleri bilgi ve tecrübeye erişemeden 

görevlerinden ayrılmaktadırlar. Bu durum çalışmaların aksamasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda, 

kalite çalışanlarının görevlerinde daha uzun süre çalışmalarının sistemin etkinliği ve verimliliği açısından 

daha faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  

İYİ BİR 

DOKÜMANTASYONA 

SAHİP OLMAKTIR 

ETKİN BİR SİSTEM 

OLUŞTURMANIN İLK 

BASAMAĞI 
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*Örnek Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne ait proses kartı 
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Risk Kontrol Matrisinde;   

 Her proses için ayrı ayrı riskler tespit edilir. 

 Her risk için kontroller belirlenir. 

 Risklerin puanlanması yapılır. 

 Risk puanına göre risk türü belirlenir. 

 Risk puanına göre eylem gerekliliği yazılır. 

 

 

Risk Envanteri Formunda; 

 Her prosese ait Risk Kontrol Matrisinde yer alan riskler, kontroller, puanlar konsolide edilerek 

tek bir forma yazılır 

 Eylem gerekiyorsa planlanan eylemler ve tamamlanma tarihi yazılır. 

 Risk önceliklendirmesi yapılır. 
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KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN BAKANLIĞIMIZDA UYGULANMASININ 

AMAÇLARI 

 Kamu hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında müşterinin beklenti ve 

taleplerinin (memnuniyet anketleri, ALO 181 Çağrı Merkezi) dikkate alınarak, kalite standartları ve 

ilkeleri belirlenip uygulamaya geçirilmesi amaçlanmıştır, 

 Memnuniyet anketleri ile vatandaşın çok sık görülen sıkıntı ve şikâyetlerinin önlenmesine ve 

ortadan kaldırılması, 

 Kamunun sunduğu hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması çalışmaları daha hızlı ve bilinçli bir 

şekilde yapmaya başlanmış vatandaş odaklı bir anlayış benimsenmesi 

 Kurumdaki tüm çalışanları süreçlere dahil ederek sinerjik iletişim sağlanması, 

 Bakanlığımıza ait iş süreçlerinin ve sistemlerinin standartları geliştirilmesi,  

 Kalitesizlikten kaynaklanan israfın önlenmesi ve bunların daha verimli alanlara kanalize edilmesi, 

 Çalışanların karar mekanizmalarına katılımı ve grup çalışmaları ile kurumların hizmet kalitesi daha 

da artırılması, 

 Risk Tabanlı ISO 9001:2015 standardı risk yönetim sürecine olumlu katkısıyla birlikte sunulan 

hizmetlerin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin sürekliliği ve kalitesinin geliştirilmesi, 

 İl Müdürlüklerimizin laboratuvarları, arşivleri ile diğer fiziki durumları daha sağlıklı hale getirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

*KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TAKVİMİ 



 
54 

 

 

*KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ WEB SAYFASI 
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BİRİMLER Proses 
Sayısı  

Risk 
Sayısı 

Kontrol 
Sayısı 

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 5 17 12 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 1 4 4 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü 

6 4 12 

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü 3 2 4 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5 2 6 

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü 2 2 4 

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 4 10 22 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü  6 24 38 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 4 4 

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 1 4 4 

Personel Dairesi Başkanlığı 1 4 4 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 1 4 4 

 *Birimlerin Proseslerine Ait Riskler ve Kontroller Sayısı 

PERSONEL MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI 

Bakanlığımızda personel memnuniyeti, intranet üzerinden yapılan personel memnuniyet 

anketi ile merkez ve taşra teşkilatı personeline 52 soru sorularak değerlendirilmiştir. Tüm 

merkez ve taşra teşkilatı dâhil bakanlık çalışanlarının sorulara verdiği cevaplar sonucunda 

genel memnuniyet oranı %59,23 olarak hesaplanmıştır.  

SORULAR 
Memnuniyet 

Düzeyi (%) 

Aldığım öğrenime uygun bir birimde çalışıyor olmaktan 67,37% 

Astları arasında iş yükü dağılımını adil bir biçimde, açık ve 

erişilebilir hedefler göstererek yapmasından 

56,63% 

Bakanlığımızın bir mensubu olmaktan 71,06% 

Bakanlığımızın ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve 

stratejilerinden 

63,96% 

Bakanlığımızın ilke ve değerleri, misyon, vizyon, politika ve 

stratejilerinin personele duyurulmasından 

63,67% 

Bakanlığımızın paydaş memnuniyetinin esas alınmasından 58,21% 

Bakanlığımızın Türkiye'deki diğer Bakanlıklar içindeki konumundan 60,81% 

Bakanlığımızın yenilikçi çabalarından 64,22% 

Bakanlık içinde ve dışında Bakanlığımızın imajına ve değerlerine 

uygun davranışlar sergilemesinden 

63,26% 

Çalışanlara önerilerini ortaya koyabilme imkanı sağlanmasından 56,83% 

Çalışanlara yeni bilgiler kazanma ve kendini geliştirme imkanı 

tanınmasından 

55,38% 

Çalışanlara yeteneklerini uygun alanlarda kullanma imkanı 

verilmesinden 

54,60% 
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Çalışanlara, mesleki ve bireysel gelişiminin arttırılmasını sağlayacak 

yönde eğitimler aldırılmasından 

58,01% 

Çalışanlara, sevinçli ve hüzünlü günlerinde (düğün, doğum, hastalık, 

cenaze vs.) destek olunmasından 

62,52% 

Çalışanların memnuniyetine yönelik çalışmaların olmasından 56,23% 

Çalışanlarına sorumluluk ve yeni işler vermesinden, yapıcı ve 

gelişime yönelik geri bildirimde bulunmasından, eğitime teşvik 

etmesinden 

59,04% 

Çalışma ortamında güvenlik tedbirlerinin (yangın, deprem, güvenlik 

hizmetleri vs.) olmasından 

60,45% 

Çalışma ortamında ısıtma, soğutma sisteminin yeterliliğinden 64,47% 

Çalışma ortamının fiziksel şartlarının işime uygun olmasından 61,62% 

Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasından 61,77% 

Çalıştığım birim bünyesindeki çalışanlar arasındaki iletişimden 66,35% 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kalite Politikasına uygun davranış 

sergilemesinden, bakanlığımızın menfaatlerini kendi beklentilerinin 

üzerinde tutmasından 

61,53% 

Değişen iş süreçleri ve sorunlar karşısında etkin ve hızlı karar 

alabilmesinden, gerekli hallerde inisiyatif kullanabilmesinden 

59,92% 

Etkin denetim için kontrol sistemi oluşturarak astlarının 

performansını sürekli izlemesinden, çalışmalarına değer 

vermesinden, onları objektif ve adil olarak değerlendirmesinden 

57,39% 

Görev alanındaki mevzuat, yönetmelik, yeni sistem ve yöntemleri 

takip etmesinden, bilgi ve becerilerini günün gereklerine, Kurumun 

ihtiyaçlarına göre geliştirmesinden 

60,65% 

Görüş ve düşüncelerini, karşısındakinin neyi bilmesi gerektiğini göz 

önünde bulundurarak açık ve net olarak ifade etmesinden 

60,00% 

İhtiyaç duyduğumda Bakanlığın ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim 

kurabilmekten 

57,07% 

İş dağılımına uygun yetki ve sorumluluk vermesinden 57,24% 

İş ilişkisinde bulunduğu her kademedeki çalışanla yapıcı ilişkiler 

kurarak görevlerin başarı ile sonuçlandırılmasında yönlendirici rol 

oynamasından 

59,22% 

Karar vermeden önce konunun mevzuata uygunluğu, kurum kültürü, 

ilgili tarafların görüşleri vb. tüm unsurları analiz etmesinden 

59,79% 

Kendi sorumluluğundaki işlerin yapılmasına ilişkin uygulamaları 

izlemesinden, değişen koşullara göre gerekirse çalışma planlarında 

revizyon yapmasından 

59,23% 

Kendine bağlı birimler ve/veya personel arasında işlerin zamanında 

ve hatasız olarak yapılması için gerekli işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamasından 

59,37% 

Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olmasından 48,93% 

Kurum içi haberleşme araçlarının yeterliliğinden (e-posta, duyurular, 

web sayfası vs.) 

67,16% 

Kurum içinde alınan eğitimlerin, kişisel gelişime katkısından 58,32% 

Kurum içinde alınan eğitimlerin, yapılan işe katkısından 57,79% 

Kurum içinde, çalışanların yapacağı iş ya da görevlerin, açık ve net 

bir biçimde tanımlanmış olmasından 

56,58% 
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Kurum içindeki çalışanların, görevlerini yerine getirebilmeleri için 

gerekli bilgilerle donatılması ve sorumluluk verilmesinden 

55,47% 

Mediko-Sosyal hizmetlerinden 51,88% 

Personelin duygu ve düşüncelerine değer vermesinden, empati 

göstererek karşısındakinin kaygı ve duygularını anlamaya 

çalışmasından 

58,12% 

Sahip olduğu mesleki ve teknik bilgiyi işine yansıtarak saygınlık 

uyandırmasından, kendisine bağlı çalışanlar için rol model 

olmasından 

59,18% 

Servis olanaklarından 49,27% 

Sorumluluğundaki faaliyetleri Kurumun/Birimin ihtiyaçlarına ve 

önceliklerine göre planlamasından 

59,63% 

Söylem ve eylemlerinde her zaman tutarlı ve dürüst olmasından, 

kurallara ve mevzuata uygun hareket etmesinden 

59,76% 

Stratejik Plan ve İdari Teşkilat Kanunu doğrultusunda Kurum 

vizyonu ve kültürü ile paralel olarak Kurum/birim görevlerinin 

yerine getirilmesi çalışmalarına önderlik etmesinden 

59,92% 

Yemekhane hizmetlerinden 57,63% 

Yoğun ve stresli iş ortamlarında dahi astlarını motive ederek sunulan 

hizmetin kalitesini ve etkinliğini artıracak yönde sinerji oluşmasına 

katkıda bulunmasından 

57,51% 

Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından 67,58% 

Yöneticilerin karar alırken, çalışanların görüşlerini dikkate 

almasından 

54,65% 

Yönetimin çalışanları bilgilendirdiği toplantıların olmasından 56,88% 

Yönetimin yeni fikirleri teşvik edici ve destekleyici bir tutum 

göstermesinden 

55,51% 

Zamanında, kesin ve doğru karar verebilmesinden; kararlarında 

bütünlük, tutarlılık ve süreklilik gözlenmesinden 

55,10% 

ORTALAMA MEMNUNİYET 59,23% 

 

EN YÜKSEK MEMNUNİYET DUYULAN 3 SORU Memnuniyet 

Oranları (%) 

Bakanlığımızın bir mensubu olmaktan 71,06% 

Yöneticilere ulaşabilme kolaylığından 67,58% 

Aldığım öğrenime uygun bir birimde çalışıyor olmaktan 67,37% 

 

EN DÜŞÜK MEMNUNİYET DUYULAN 3 SORU Memnuniyet 

Oranları (%) 

Mediko-Sosyal hizmetlerinden 51,88% 

Servis olanaklarından 49,27% 

Kurum bünyesinde sosyal etkinliklerin olmasından 48,93% 
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TAŞRA TEŞKİLATI 

2016 YILI 

MEMNUNİ

YET 

ORANLARI 

(%) 

2017 YILI 

MEMNUNİ

YET 

ORANLARI 

(%) 

2018 YILI 

MEMNUNİ

YET 

ORANLARI 

(%) 

YILLAR 

BAZINDA 

MEMNUNİ

YET 

ORANLARI 

DEĞİŞİMİ 

(%) (2017-

2018) 

Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 65,7 60 63,5 3,5 

Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
67,8 60,1 57,2 -2,89 

Afyon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 66,8 70,9 79,21 8,31 

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 43,8 57,2 60,42 3,22 

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 66,3 60,6 60,15 -0,45 

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 62,1 60,3 54,81 -5,49 

Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 68,2 63,8 70,89 7,09 

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 62,8 59,8 65,82 6,02 

Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
65,7 59,7 53,63 -6,07 

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 60,2 62,1 55,88 -6,22 

Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 64,3 56,2 60,71 4,51 

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 50,4 68 55,9 -12,1 

Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 62,6 66 60,4 -5,6 

Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 60,1 60,1 52,11 -7,99 

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 57,1 59,5 59,48 -0,02 

Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 64,8 64,9 64,81 -0,09 

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 57,7 56,1 57,38 1,28 
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Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
58 44,4 44,64 0,24 

Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 52,2 50,1 44,64 -5,46 

Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 55,7 65 65,96 0,96 

Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
64,2 64,3 63,16 -1,14 

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 54,8 63,6 56,49 -7,11 

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 62,2 64,9 56,38 -8,52 

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
69,2 76,4 77,39 0,99 

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
61,3 58,6 61,12 2,52 

Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 66,9 63,7 67,19 3,49 

Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
52,6 58,1 64,9 6,8 

Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 70,4 79,5 61,06 -18,44 

Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 65,6 60,6 63,76 3,16 

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 60,4 63,8 63,58 -0,22 

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 58,6 51,5 51,4 -0,1 

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 62,4 61,1 65,44 4,34 

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
59,2 48,2 49,61 1,41 

Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 69,1 69,3 54,55 -14,75 

Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 59,3 52,3 52,05 -0,25 

Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
59,9 56 54,96 -1,04 

Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 59,3 56,2 54,9 -1,3 
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Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
62,2 63,6 60,17 -3,43 

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 71 65,3 63,85 -1,45 

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 56,4 62,3 50,62 -11,68 

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 61,2 57,5 52,38 -5,12 

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 62,8 63,6 62,3 -1,3 

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 59,3 55,9 57,72 1,82 

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 59,5 68 63,52 -4,48 

Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 64,9 61,3 55,98 -5,32 

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 61,5 55 55,61 0,61 

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 63,3 63,5 66,19 2,69 

Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 58 55,9 59,3 3,4 

Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
56,3 59,5 54,9 -4,6 

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 55 54,1 60,49 6,39 

Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 60,8 63 64,06 1,06 

Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
66,5 66,6 78,51 11,91 

Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 59,2 59,5 59,68 0,18 

Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 61,2 58,2 54,89 -3,31 

Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 60,8 59,4 58,49 -0,91 

Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 69,3 69,3 78,51 9,21 

Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 62,2 61,4   -61,4 

Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 59,2 57 59,36 2,36 
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Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
60,3 62,1 56,95 -5,15 

Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 62,8 54,6 51,67 -2,93 

Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 59,9 56,2 56,1 -0,1 

Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 62,1 61,1 60,45 -0,65 

Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 64,8 60 75,23 15,23 

Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 54,8 68,1 69,65 1,55 

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 65,8 58,3 65,13 6,83 

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 63,3 60,4 63,64 3,24 

Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 58,7 56,4 47,83 -8,57 

Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
63,5 60,3 65,83 5,53 

          

TAŞRA TEŞKİLATI GENEL MEMNUNİYET 

ORANI 
61,3 60,4 60,4 0 
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79,21

78,51 78,51

77,39

75,23

2018 Yılı En Yüksek Memnuniyet Oranına Sahip 
5 İl Müdürlüğü

Afyon Osmaniye Siirt Eskişehir Tunceli

44,64 44,64

47,83

49,61

50,62

2018 Yılı En Düşük Memnuniyet Oranına Sahip 
5 İl Müdürlüğü

Çankırı Çanakkale Yozgat Kahramanmaraş Kocaeli
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MERKEZ TEŞKİLATI 2016 (%) 2017(%) 2018(%) MEMNUNİYET 

ORANLARI 

DEĞİŞİMİ (%) 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 58,7 63,5 60,39 -3,1 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 55,9 56,9 60,06 3,1 

YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 50,0 59,1 44,1 -15,0 

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 51,0 56,0 40,56 -15,4 

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 58,4 58,4 53,01 -5,4 

ÇED,İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 59,1 58,5 58,03 -0,5 

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 59,3 59,3 54,41 -4,9 

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
60,9 57,3 55,16 -2,2 

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 59,8 57,4 62,02 4,6 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
51,5 55,1 52,52 -2,5 

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
57,6 57,2 59,46 2,3 

MERKEZ TEŞKİLATI GENEL MEMNUNİYET 

ORANI 
56,6 58,4 54,5 -3,9 

 

HİZMET ALAN MEMNUNİYETİ 

Bakanlığımızda hizmet alan memnuniyeti ALO 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı 

Merkezi hizmetleri kapsamında yapılan geri dönüş memnuniyet oranları ile ölçülmektedir. 

ALO 181 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇAĞRI MERKEZİ 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışma alanları olan Çevre, Şehircilik, Tapu ve 

Kadastro konularıyla ilgili bilgi taleplerine cevap veren, ihbar ve şikayetleri ilgili birimlere 

ileten ve tapu işlemlerine ait randevuları veren Alo 181 Çağrı Merkezi 2013 yılı Ocak ayı itibarı 

ile hizmete sunulmuştur. Çağrı Merkezimiz Trabzon ve Ankara illerinde olmak üzere 2 

Lokasyonda Bakanlığımızın mevzuatını kapsayan konularda tüm Türkiye’ye 7/24 hizmet 

vermektedir. Vatandaşlarımız Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerine, Tapu ve Kadastro 

Müdürlüklerine gitmeden, birçok konuda Alo 181’den yardım alabilmektedir. 

 

 Çağrı Merkezimizce 2018 yılında 877.264 çağrı kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına 

alınan çağrıların %87,19’u Bilgi, %9,32’si Tapu Randevu, %2,57’si Şikayet ve %0,92’si’i de 

İhbar içeriklidir.  
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 2018 yılında Çağrı Merkezimizi arayan 49.133 vatandaşımız, kaydı hakkında geri dönüş 

yapılmasını istemiş; Yapılan geri dönüş aramalarında %92,17 oranında memnuniyet tespit 

edilmiştir.  

 Çağrı sayılarımız her yıl düzenli artış göstermekte olup, 2018 yılındaki çağrı sayımız 

bir önceki yıla göre %110,67 oranında artış göstermiştir.  

 

 Çağrı Merkezimize sırasıyla en çok çağrı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa 

illerimizden, sırasıyla en az çağrı Tunceli, Siirt, Kilis, Iğdır ve Çankırı illerimizden gelmiştir. 

  

 En çok çağrı Şehircilik konusundan gelmiş olup, bu çağrıları sırasıyla Tapu ve Kadastro 

Çevre konulu çağrılar takip etmektedir. Çağrıların %63,73’ü Şehircilik, %24,98’i Tapu ve 

Kadastro, %11,29’u Çevre çağrılarıyla ilgilidir.  

 

 Şehircilik konusunda gelen çağrılarının %99,78’ini vatandaşlarımızdan gelen Bilgi 

talepleri, %0,22’sini de şikayet/ihbar içerikli kayıtlar oluşturmaktadır. Şehircilik çağrıları bir 

önceki yıla göre %1.514,49 oranında artış göstermiştir.  

 

 Çağrı Merkezimiz 2018 yılı içerisinde Şehircilik konusuyla alakalı, Bakanlığımızın 

önderliğinde “yaklaşık 13 milyon yapının imar ve ruhsat sıkıntısını son buluyor” sloganıyla 

04.06.2018 tarihi itibariyle İmar Barışı çağrıları almaya başlamıştır. Bu bağlamda 512.678 

vatandaşımıza imar barışı kapsamında hizmet verilmiştir. İmar Barışı kapsamında en çok 

İstanbul, İzmir ve Ankara illerimizden; en az ise Iğdır, Siirt ve Tunceli illerimizden çağrı 

gelmiştir. 

 

 Tapu ve Kadastro konusunda gelen çağrıların %37,31’ini vatandaşlarımızın Alo 181 

üzerinden aldıkları Online Tapu Randevu, %61,80’ini Tapu ve Kadastro konusunda Bilgi 

talepleri, %0,89’unu da Şikayet/İhbar kayıtları oluşturmaktadır.  

 

 Çevre konusunda gelen çağrıların %72,28’ini vatandaşlarımızdan gelen Bilgi talepleri, 

%27,72’ini de şikayet/ihbar içerikli kayıtlar oluşturmaktadır. Şikayet/İhbar içerikli kayıtlar en 

çok Hava Kirliliği, Çevre Kirliliği ve Gürültü Kirliliği başlıklarında toplanmıştır. Çevre 

çağrıları bir önceki yıla göre %1,18 oranında artış göstermiştir.  

 

 2018 yılında Çevre konusunda Alo 181’e gelen şikayet/ihbarlar doğrultusunda İl 

Müdürlüklerimizce mevzuata aykırı faaliyet gerçekleştiren firmalara denetimler yapılmış, bu 

denetimler neticesinde toplam 8.639.186 ₺ idari para cezası kesilmiştir. 
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TOPLAM ÇAĞRI 
877.264

GERİ DÖNÜŞ 
MEMNUNİYET 

ORTALAMASI %92,17


