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Bilindi9i gibi; 10/12/2003 tarihli ve 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile tüm kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin olu?turulmas öngörülmü?tür.
Bakanl 9 m zda, iç kontrol sisteminin olu?turulmas , uygulanmas , geli?tirilmesi ve izlenmesini
sa9lamak amac yla, 2010 y l ndan itibaren “Kamu ç Kontrol Standartlar na Uyum Eylem
Planlar ” ( KEP) haz rlanmakta ve uygulamaya konulmaktad r.
Bu amaçla,
-

Vergi Denetim Kurulu Ba?kanl 9 (VDK) için 08/02/2012 tarihinde yürürlü9e
konulan KEP ile defterdarl klar için 01/03/2013 tarihinde yürürlü9e konulan KEP
eylemlerinin bir k sm n n 2016 y l na sirayet etmesi ve bir k s m eylemlerin de
y lsonu
itibariyle tamamlanamam ?
olmas
nedeniyle,
bu
eylemler
gerçekle?tirilinceye kadar sözü edilen eylem planlar n n 2016 y l içerisinde
uygulanmas na devam edilmesi uygun görülmü?tür.

-

Bakanl k merkez birimlerinde (VDK hariç) uygulanan KEP’in 2015 y lsonu
itibariyle tamamlanm ? olmas nedeniyle ve Bakanl 9 m zca yay mlanan 02/12/2013
tarihli ve 10775 say l “Kamu ç Kontrol Standartlar na Uyum Genelgesi” gere9ince
haz rlanan yeni KEP 01/01/2016 tarihi itibariyle yürürlü9e konulmu?tur.

Bakanl 9 m zda kurulmakta olan iç kontrol sisteminin izlenmesi amac yla Bakanl k
merkez birimlerinde (VDK hariç) 2014 y l ba? nda uygulamaya konulan “MB ç Kontrol
zleme ve De9erlendirme Rehberi”ne göre, üst yöneticinin iç kontrol sistemi ile ilgili
beklentilerine yönelik her y l n ba? nda duyuru yay nlamas gerekmektedir. Buna göre,
a?a9 daki aç klamalar n yap lmas gerekli görülmü?tür.
Bakanl 9 m z merkez birimlerinde (VDK hariç) 2015 y l içerisinde yap lan iç kontrol
özde9erlendirme anket ve çal ?taylar ndan elde edilen bulgu ve sonuçlara göre önümüzdeki
dönemde iyile?tirmeye aç k alanlar;
-

ç kontrol sahipli9inin ve fark ndal 9 n n art r lmas ,

- Personelin performans n n ölçülmesi ve motivasyonun yükseltilmesi,
- Risk alg s n n yükseltilmesi ve risk yönetiminin güçlendirilmesi,
-

zleme ve denetimin etkinli9inin sa9lanmas

olarak belirlenmi?tir.
Bu bulgu ve tespitler ? 9 nda haz rlanan ve Bakanl k merkez birimlerinde (VDK hariç)
2016 y l nda uygulanacak olan KEP kapsam nda gerçekle?tirilecek baz eylemler için a?a9 da
yer alan aç klamalar yap lm ?t r:
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-2Buna göre;
1) ç kontrol sahipli9inin ve fark ndal 9 n n art r lmas na yönelik olarak;
a) Ocak ay içerisinde birim yöneticilerince yay nlanacak olan “Yönetim Kararl l k
Beyan ”nda, üst politika belgeleri ile Bakanl 9 m z için belirlenen hedeflere, birimlerine verilen
görev ve sorumluklara, bu kapsamda birimleri taraf ndan gerçekle?tirilecek eylemlere, Stratejik
Plan ve Performans Program hedeflerine yönelik faaliyetlere ve KEP kapsam nda yürütülecek
eylemlere özet olarak yer verilecektir.
Beyan’ n birim yöneticisi taraf ndan imzalanmas sonras nda tüm personel
bilgilendirilecek ve bu beyanda yer alan hususlar, birim yöneticilerince 3’er ayl k periyotlarda
izlenecektir.
Ayr ca, birim yöneticileri taraf ndan Beyan’da yer verilen hususlar de9erlendirmek
üzere alt birim yöneticileri ile y lda en az iki kez toplant yap lacakt r. Ayn ?ekilde, alt birim
yöneticileri de birimdeki personeliyle y lda en az iki kez toplant yapacaklard r.
b) Birimlerde iç kontrol e9itimi vermek üzere yeti?tirilen iç kontrol e9iticilerinin say lar
her dairede/alt birimde en az bir e9itici olacak ?ekilde art r lacak ve bu e9iticilere Strateji
Geli?tirme Ba?kanl 9 (SGB) uzmanlar taraf ndan uygulamal e9itimler verilecek ve Personel
Genel Müdürlü9ü (PERGEN) taraf ndan da “Etkili Sunu? Teknikleri E9itimi” düzenlenecektir.
E9iticilerin e9itimleri, May s ay sonuna kadar tamamlanacak ve sonras nda bu
e9iticilerin birim personelini e9itmeleri amac yla, birim yöneticisi taraf ndan onaylanacak bir
program dahilinde ve tüm personeli (yard mc hizmetliler hariç) kapsayacak ?ekilde A9ustos
ay sonuna kadar iç kontrol konulu uygulamal e9itimler düzenlenecektir.
2) Personelin performans n n ölçülmesi ve motivasyonun yükseltilmesine yönelik olarak;
a) Bakanl 9 m zda insan kaynaklar yönetimine geçi? süreçlerinin geli?tirilmesi ve
personel performans n n ölçülmesine yönelik olarak öneriler geli?tirmek üzere, PERGEN
koordinasyonunda olu?turulan çal ?ma grubunca yürütülen çal ?malar Haziran ay sonuna kadar
tamamlanacak ve neticede bu konuda bir eylem plan da içeren bir öneri raporu haz rlanacakt r.
b) PERGEN taraf ndan Bakanl k merkez personeli için gizlili9e dayal “Personel
Memnuniyet Anketi” yap larak anket sonuçlar na göre, personel memnuniyetini art rmaya
yönelik gerekli iyile?tirmelerin yap lmas amac na matuf eylem plan n da içeren bir öneri
raporu Haziran ay sonuna kadar haz rlanacakt r.
Yukar da sözü edilen raporlar, Temmuz ay nda yap lacak zleme ve Yönlendirme
Kurulu ( YK) toplant s nda görü?ülecek ve sonras nda taraf ma sunulacakt r.
3) Risk alg s n n yükseltilmesi ve risk yönetiminin güçlendirilmesine yönelik olarak;
a) SGB taraf ndan Nisan ay nda, yöneticiler için uygulamal risk yönetimi çal ?taylar
yap lacakt r. Bu çal ?taylara birim yöneticisi alt nda bulunan tüm yöneticiler kat lacaklard r.
b) Alt birimler, May s ay içerisinde operasyonel düzey risklerini de9erlendireceklerdir.
c) SGB koordinasyonunda düzenlenecek bir çal ?tay ile Bakanl k üst yönetimince “MB
Risk Strateji Belgesi” olu?turularak yürürlü9e konulacak ve Bakanl 9 n stratejik riskleri
belirlenecektir.
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-3d) Stratejik risklerin belirlenmesini takiben tüm birimler (VDK dahil), performans düzey
risklerini de9erlendireceklerdir.
e) Defterdarl klarda ve VDK’da, operasyonel düzeyde yürütülen risk de9erlendirme
çal ?malar merkez birimleri ile e? zamanl olarak May s ay içerisinde tamamlanacakt r.
Yukar da sözü edilen risk de9erlendirme çal ?malar , daha önce yay mlanan iç kontrol
genelgelerinde belirtilen aç klamalar ve MB ç Kontrol zleme ve De9erlendirme Rehberinde
düzenlenen hususlar çerçevesinde yürütülecektir.
4) zleme ve denetimin etkinli9inin sa9lanmas na yönelik olarak;
a) Bakanl 9 m zda iç kontrol sisteminin izlenmesinde, VDK hariç Bakanl k merkez
birimlerinde 2014 y l ba? nda uygulamaya konulan “ ç Kontrol zleme ve De9erlendirme
Rehberi” esas al nacakt r.
b) KEP ile uygulamaya konulan (operasyonel planlar, i?lem süreçleri, i?lem yönergeleri,
birim yönergeleri ve eki görev da9 l m çizelgeleri, hassas görev listeleri, bilgi güvenli9i
sertifikalar , yatay ve dikey rapor ak ? onaylar vb.) mekanizmalar n güncel tutuldu9u bilgisi
y lda bir kez SGB’ye bildirilecektir.
c) ç denetçi say lar art r lacak ve iç denetim programlar nda iç kontrol sisteminin
de9erlendirilmesine a9 rl k verilecektir.
d) ç Denetim Birimi taraf ndan birimlere iç kontrol konusunda dan ?manl k yap lacakt r.
e) “MB ç Denetim Yönergesi” ç Denetim Birimi taraf ndan yürürlü9e konulacakt r.
5) Di9er hususlara yönelik olarak;
a) Bakanl k misyonunun daha etkili bir ?ekilde gerçekle?tirilmesini sa9lamak üzere
“Görev Çak ?malar Tespit ve De9erlendirme Raporu” ile belirlenen hususlar da dikkate
al narak “Bakanl k Te?kilat Kanun Tasar s Tasla9 ” PERGEN koordinasyonunda olu?turulmu?
bulunan çal ?ma grubu marifetiyle Kas m ay sonuna kadar tamamlanacakt r.
b) Muhasebat Genel Müdürlü9ü taraf ndan, yöneticilerce verilen görevlerin sonucunu
izlemeye yönelik gerekli düzenlemeler ile yetki devredene yetki devredilen personel taraf ndan
rapor sunulabilmesi amac yla EBYS, Mart ay sonuna kadar teknik olarak haz rlanacakt r.
c) Yönetimin ihtiyaç duydu9u gerekli bilgileri ve raporlar üretebilecek ?ekilde bütünle?ik
bir yap da tasarlanan “Modüler Yönetim Bilgi Sistemi” SGB taraf ndan 2016 y l içerisinde
olu?turulacakt r.
Bilgilerini ve geçti9imiz y l iç kontrol alan nda tüm birimlerce gösterilen gayret ve
özenin bu y l da sürdürülmesi hususunda gere9ini önemle rica ederim.
Seyit Ahmet BAM
Müste?ar
DA<ITIM :
- Bakanl k Merkez Birimlerine
- 81 l Valili9ine (Defterdarl klar)
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