
İÇ  KONTROL

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun 
olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim 

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere 
idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç 

denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.
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İç Kontrol; Kurum kültürünü, etik değerleri, personel
performansını, kurumsal organizasyon yapısını, programlama
faaliyetlerini, vizyon ve misyon çerçevesinde stratejik amaçlar ve
hedefler tesis edilmesini, kurumsal risklere yönelik kontrol
faaliyetleri geliştirmesini, kayıt ve dosyalama sistemini, kurum içi
yatay ve dikey iletişim kanallarını, bilgi güvenliği politikalarını,
raporlama sistemlerini ve iç denetimi içinde barındıran bir
yönetim modelidir.
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İç Kontrolün Amacı

Kanunun 56. maddesinde iç kontrolün amaçları;

 Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli 
bir şekilde yönetilmesini,

 Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 
göstermesini,

 Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

 Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve 
bilgi edinilmesini,

 Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı 
korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiştir.
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Kanunun 57 nci maddesinde ise kamu idarelerinin malî 
yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve 
malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu 
belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin 
oluşturulabilmesi için; 

 Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, 

 Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle 
personele verilmesi,
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 Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, 

 Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, 

 Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma 
ortamının ve saydamlığın sağlanması,

bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer 
yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz 
önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması 
öngörülmüştür. 
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COSO Küpü 
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1.KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil 
eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, 
yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik 
destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, 
insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim 
felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.
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Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

 Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel 
tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

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

 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında 
personele örnek  olmalıdırlar.
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 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara 
uyulmalıdır.

 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik 
sağlanmalıdır.

 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit 
davranılmalıdır.

 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam 
ve güvenilir olmalıdır.
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Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

 İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları 
yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede 
uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve 
personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 

 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri 
ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak 
tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
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 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin 
yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi 
oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.

 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı 
olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. 

 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve 
sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama 
ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.
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 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas 
görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele 
duyurmalıdır. 

 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu 
izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.
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Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı

 İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu 
sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine 
yönelik önlemler almalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin 
gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.

 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir 
şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip 
olmalıdır.
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 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun 
personel seçilmelidir. 

 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve 
yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel 
performansı göz önünde bulundurulmalıdır.

 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı 
giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve 
gerektiğinde güncellenmelidir. 

 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi 
tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve 
değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.
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 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz 
bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik 
önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için 
ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.

 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, 
eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan 
kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak 
belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.
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Standart: 4. Yetki Devri

 İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli 
ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski 
dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve 
personele duyurulmalıdır.

 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar 
çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde 
yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.
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 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.

 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim 
ve yeteneğe sahip olmalıdır.

 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak 
belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki 
devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.
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2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
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 Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini 
engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli 
önlemlerin belirlenmesi sürecidir.

Standart: 5. Planlama ve Programlama

 İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları 
gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan 
ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin 
plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
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Bu standart için gerekli genel şartlar:

 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar 
ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, 
izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle 
stratejik plan hazırlamalıdır.

 İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların 
kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 
performans programı hazırlamalıdır.

 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans 
programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.
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 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve 
performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere 
uygunluğunu sağlamalıdır.

 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine 
uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.

 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, 
ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. 
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Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

 İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve 
hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri 
tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri 
belirlemelidir. 

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik 
riskleri belirlemelidir. 

 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az 
bir kez analiz edilmelidir.

 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları 
oluşturulmalıdır. 
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3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
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 Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin 
gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri 
yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.

Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri

 İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri 
karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini 
belirlemeli ve uygulamalıdır.
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Bu standart için gerekli genel şartlar:

 Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve 
yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla 
kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, 
doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, 
izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
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 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç 
kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.

 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve 
güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. 

 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı 
aşmamalıdır.
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Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı 
prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, 
güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. 
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Bu standart için gerekli genel şartlar:

 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı 
prosedürler belirlemelidir.

 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve 
işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması 
aşamalarını kapsamalıdır.

 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata 
uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir 
olmalıdır.
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Standart: 9. Görevler ayrılığı

 Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini 
azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin 
onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi 
görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, 
uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere 
verilmelidir.

 Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı 
ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri 
risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.
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Standart: 10. Hiyerarşik kontroller

 Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli 
bir şekilde kontrol etmelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde 
uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.

 Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, 
hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları 
vermelidir.
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Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği

 İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli 
önlemleri almalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden 
ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat 
değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin 
sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler 
alınmalıdır.
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 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel 
görevlendirilmelidir.

 Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin 
durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması 
ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici 
tarafından sağlanmalıdır.
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Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri

 İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini 
sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak 
kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 
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 Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim 
konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve 
usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini 
sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.

 İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar 
geliştirmelidir. 
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4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
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 Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel 
ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve 
diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek 
bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim 
ve kayıt sistemini kapsar.

Standart: 13. Bilgi ve iletişim 

 İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının 
izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde 
işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin 
sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine 
sahip olmalıdır.
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Bu standart için gerekli genel şartlar:

 İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan 
etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.

 Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için 
gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.

 Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir 
olmalıdır.

 Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin 
uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere 
zamanında erişebilmelidir.
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Standart: 14. Raporlama

 İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, 
saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda 
raporlanmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, 
yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna 
açıklamalıdır.
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 İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci 
altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini 
kamuoyuna açıklamalıdır.

 Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet 
raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.

 Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey 
raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, 
görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken 
raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.
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Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi

 İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin 
kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel 
bir sisteme sahip olmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen 
ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.

 Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici 
ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.

 Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve 
korunmasını sağlamalıdır. 
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 Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun 
olmalıdır.

 Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara 
uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun 
olarak muhafaza edilmelidir.

 İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması 
ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun 
arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.
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Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

 İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen 
içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar

 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri 
belirlenmeli ve duyurulmalıdır.

 Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında 
yeterli incelemeyi yapmalıdır.

 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve 
ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır.
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5. İZLEME STANDARTLARI
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İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek 
üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar.

Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi

 İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez 
değerlendirmelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir 
değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte 
kullanılarak değerlendirilmelidir.

46



 İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol 
yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. 

 Kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı 
sağlanmalıdır.

 İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi 
ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim 
sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.

 İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken 
önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde 
uygulanmalıdır.
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Standart: 18. İç denetim

 İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim 
faaliyetini sağlamalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar:

 İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu 
tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde 
yürütülmelidir.

 İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli 
görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, 
uygulanmalı ve izlenmelidir.
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 Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli 
bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı 
sunacak şekilde tasarlanmalıdır.

 Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları 
çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları 
kapsamında personele bildirmelidir.

 İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin 
değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini 
sağlamalıdır. 

49



50



İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar 

Üst yönetici: İdarede yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin 
kurulmasını sağlamak, işleyişi izlemek ve gerekli tedbirleri alarak 
geliştirmek üst yöneticinin sorumluluğundadır. İç kontrol 
sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici, genel olarak izleme 
görevini üstlenmekle birlikte kurumun hedefleri doğrultusunda 
faaliyetlerini yürütmesinden ve iç kontrol sisteminin düzgün 
biçimde işleyişinin sağlanmasından sorumludur. 

Diğer yandan, 5018 sayılı Kanuna ekli(1) ve(II/B) sayılı 
cetvellerde yer alan kamu idarelerinde yürütülen Kamu İç Kontrol 
Standartlarına uyum çalışmaları hakkında her yılın Ocak ayında 
üst yönetici tarafından ilgili Bakana bilgi verilir. 
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Birim yöneticileri (harcama yetkilileri): Birimlerinde etkili 
bir iç kontrol sistemi oluşturmak, uygulanmasını sağlamak ve 
izlemek, zayıf yönleri geliştirmekle sorumludur. 

Strateji Geliştirme Birimi Yöneticileri: İç kontrol sisteminin 
harcama birimlerinde oluşturulması, uygulanması ve 
geliştirilmesi çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, eğitim ve 
rehberlik hizmeti sağlamaktan sorumludur. 
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Personel: İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. 
Kurumda çalışan herkes iç kontrol sisteminin hayata 
geçirilmesinde rol oynar. İç kontrol yalnızca bir birimdeki 
personelin yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalışan 
herkesin yürüttüğü faaliyetlerin içine yerleşmiş bir süreçtir. Bu 
nedenle ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemelidir. 
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İç Denetim Birimi: İç kontrol sisteminin tasarım ve 
işleyişini sürekli olarak incelemek, güçlü ve zayıf 
yönlerinin belirlenmesini sağlamak ve geliştirilmesi için 
değerlendirme ve tavsiyeler sunmak suretiyle iç kontrol 
sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunur. 



Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi 
(Maliye Bakanlığı)

İç kontrol süreçlerine ilişkin 
standartlar ve yöntemler belirlemek, 
geliştirmek ve uyumlaştırmak, 
koordinasyon sağlamak ve idarelere 
rehberlik hizmeti vermekle 
sorumludur. 
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Kurum dışındakiler (hizmetten yararlananlar, paydaşlar vb.):

Kurum dışındaki kişiler de iç kontrol sürecinde önemli rol 
oynarlar. Bu kişiler kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda 
bulunabilecek yararlı bilgiler sağlayabilirler. Ancak kurumdaki iç 
kontrol sisteminin tasarlanmasından, uygulanmasından ve düzgün 
işlemesinden bu gruplar sorumlu tutulamazlar. 



Sayıştay
6085 sayılı Sayıştay Kanunu 

hükümlerine göre kamu idarelerinde iç 
kontrol sistemlerinin işleyişini 
değerlendirir. 

Dış denetim organı olarak yapacağı 
düzenlilik denetimlerinde kamu idaresinin 
iç kontrol sisteminin düzgün biçimde işleyip 
işlemediğini değerlendirir. 

Bu kapsamda, üst yönetici ve harcama 
yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol 
güvence beyanlarını ve iç denetim 
raporlarını da dikkate alır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM

KONTROL ORTAMI
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Kontrol Ortamının Temel Unsurları

• Yetki devri• Yönetin 
felsefesi ve 
iş yapma 
tarzı

• Yönetimin ve
personelin etik
değerleri
benimsemesi

• Kişisel ve 
mesleki 
dürüstlük 
ilkeleri Üst 

yönetimin iç 
kontrole 
yönelik 

destekleyici 
tutumu

Kurumsal 
yapı

İnsan 
kaynakları 

ve 
politikaları

Personelin 
mesleki 

yeterliliği ve 
performansı
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İç kontrol kurumun tarihi ve kültürel yapısından etkilenir. 
Kurum bünyesindeki her birey kişisel ve mesleki dürüstlüğü, etik 
değerleri benimsemeli ve uygulamalıdır. Bunu sağlamak üzere 
yöneticiler, iç kontrolü destekleyici yaklaşımlarıyla etik 
davranışları özendiren performans değerlendirmeleri yapmalıdır. 



Kontrol Ortamı Standartları
Kamu İç Kontrol Standartlarında kontrol ortamı ile ilgili 4 

standart belirlenmiştir. 
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İdarelerde yetkiler 
ve yetki devrinin 
sınırları açıkça 
belirlenmeli ve yazılı 
olarak bildirilmelidir. 

Devredilen yetkinin 
önemi ve riski dikkate 
alınarak yetki devri 
yapılmalıdır. 

64



65



66



67



68



Etik Değerler ve Dürüstlük

Etik, çeşitli mesleklerin yürütülmesinde uyulması 
veya kaçınılması gereken davranışlar bütünü olarak 
tanımlanmaktadır. 

Kamu yönetiminde etik kavramı, kamu 
görevlilerinden beklenen davranış standartları ve 
ilkelerini ifade eder. 

Etik, kamu görevlilerinin çalışmaları sırasında 
kullandıkları, kamu gücünü sınırlayan kontrol ve denge 
noktalarının bütünüdür. 

Kamu yönetiminde etik, kamu gücünün yanlış veya 
kamu yararına aykırı kullanımının önlenmesi 
bakımından önem taşımaktadır. 
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ETİK 
DAVRANIŞ 
İLKELERİ

Eski kamu 

görevlileriyle 

ilişkiler

Bağlayıcı 

açıklamalar 

ve gerçek 

dışı beyan

Bilgi 

verme,sayd

amlık ve 

bağlayıcılık

Dürüstlük 

ve 

tarafsızlık

Yöneticilerin 

hesap verme 

zorunluluğu

Yetkili 

makaml

ara 

bildirim

Amaç 

ve 

misyona 

bağlılık
Görevin yerine 

getirilmesinde 

kamu hizmeti 

bilinci

Kamu 

mallarının ve 

kaynaklarının 

kullanımı

Hediye 

alma ve 

menfaat 

sağlama 

yasağı

Savurgan

lıktan 

kaçınma

Görev ve 

yetkilerin 

menfaat 

amacıyla 

kullanılmaması

Çıkar 

çatışmasın

dan 

kaçınma

Nezaket 

ve saygı

saygınlık

Halka 

hizmet 

bilinci

güven

Mal 

bildirimin

de 

bulunma



71Kamu Görevlilerinden Beklenen Başlıca Etik 
Davranışlar

 Her zaman yüksek etik standartların izlenmesi, kamu yararı 
doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan 
güvenini artırmak için çalışılması. 

 Görevi yerine getirirken, kamu kaynaklarını kullanırken ve 
elde ederken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı 
kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranılması. 

 Meslektaşlara ve hizmetten yararlananlara saygı gösterilmesi, 
tarafsız ve adil davranılması. 

 Meslektaşların ve hizmetten yararlananların görüşlerini 
dikkate alarak, karar alma sürecinde katılımcı olunması. 
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 Meslektaşların yaptığı iyi işlerin takdir edilmesi ve 
duyurulması. 

 Kamu görevinin ve kaynaklarının kişisel çıkarlar için 
kullanılmaması, akraba eş-dost ve yakınların kamu 
hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırılmaması, 

 Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli 
olunması. 

 Davranış ve kararların sorumluluğunun üstlenilmesi. 
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 Mal bildirimi formlarının zamanında, eksiksiz ve doğru bir 

şekilde doldurulması, mal varlığında artış olması durumunda 
duyurulması.

 Kamu görevinin dışında mevzuatça yasaklanan ikinci bir işte 
çalışılmaması. 

 Görev yapılan kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla 
özel iş ilişkisine girilmemesi. 

 Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarının 
uyarılması, sonuç alınmaması durumunda yetkili mercilere 
başvurulması. 
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Kamuda yöneticiler görevlerini yerine getirirken; 

 Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm 
görevlilere bildirmelidirler. 

 Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve herhangi bir 
ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı 
oluşturulmalıdırlar. 

 Kurumun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul 
etmelidirler. 

 Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut 
davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne almalıdırlar. 
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 Tüm personele adil, eşit ve tarafsız davranmalıdırlar. 

 Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözmelidirler.

 Karar ve davranışlarında tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve 
nesnel olmalıdırlar. 

 Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek davranış 
göstermelidirler. 

 İşte verimlilik ve etkililik konularında örnek alınacak olası en 
yüksek standartları sürdürmelidirler. 
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MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER 

Kontrol Ortamının ikinci standardı, idarede uygun bir organizasyon 
yapısının oluşturulmasını, birim ve personelin görev, yetki ve 
sorumluluklarının belirlenmesini öngörmektedir. 

İdarenin misyonu, idarenin var oluş amacını ve devlet yapısı 
içindeki temel fonksiyonunu göstermektedir. Organizasyonel yapı, 
idarenin amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesi için yürütülen görevlerin 
kontrol edilmesini ve gözetiminin yapılmasını sağlamaktadır. 

İdarenin yürüttüğü görevlere ise misyonu ve idarenin 
organizasyonu yön vermektedir. Birbirini tamamlayan söz konusu 
unsurlar, iç kontrol sisteminin diğer bileşenleri için önemli bir temel 
teşkil etmektedir. 



77Misyon
Kamu idareleri, misyon ve vizyonları ile amaç, hedef ve stratejilerini 

stratejik planlarında ortaya koymaktadırlar. Kamu İdareleri İçin Stratejik 
Planlama Kılavuzunda belirtildiği üzere misyon, bir kuruluşun varlık sebebi 
olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında misyon idarenin sunduğu tüm 

hizmet ve faaliyetleri kapsamaktadır.

Üniversitemizin Misyonu:  Yüksek kalite düzeyini esas alarak yararlı 

buluşlar gerçekleştirmek, üstün, etik ve bilimsel değerlerle donanımlı 
bireylerler yetiştirmek,Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğini güçlendirmek ve 

böylece  şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz geleceğinde önemli bir rol üstlenmek ve 
bu etki alanını genişletmek; yurtdışı ilişkilerini artırarak uluslar arası 

üniversite olmak.
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Bir başka deyişle; misyon kamu idaresinin ne yaptığı, nasıl 
yaptığı ve kimin için yaptığı sorularına verilen cevaptır. 

Kamu idaresine yol gösterici olması bakımından misyonun 
sağlıklı, gerçekçi ve katılımcı bir süreç sonucunda belirlenmesi ve 
zaman içerisinde gelişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Misyonun oluşturulmasında ya da güncellenmesinde 
personelin ve paydaşların da görüşünün alınması uygun 
olacaktır. 
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Kamu idarelerinin misyon bildirimlerinde aşağıdaki 
hususların dikkate alınması gerekmektedir: 

 Misyon, güncel, kesin ve açık ifadelerle ortaya konulmalıdır.

 Misyon, hizmetin yerine getirilme sürecine yönelik olarak değil 
idarenin kuruluş amacı doğrultusunda belirlenmelidir.

 Misyon belirlenirken yasal düzenlemelerle idareye verilmiş olan 
görev ve yetkiler dikkate alınmalıdır.

 Misyon tanımında kamu idaresinin hizmet sunduğu kişi ve 
kuruluşlar ile kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler 
belirtilmelidir. 



80Uygun bir kontrol ortamının oluşturulması için 
idarenin organizasyon yapısının,

İdare birimlerinin teşkilat içerisindeki görev dağılımını göstermesi,

Hesap verme mekanizmalarını ve bu mekanizmaların işleyişini sağlayacak 
raporlama kanallarını içermesi, 

Siyasi sorumluluk, yönetsel sorumluluk, uygulama-yerine getirme 
sorumluluğu, kontrol sorumluluğu ile denetim ve raporlama 
sorumluluğunu görevler ayrılığı ilkesi çerçevesinde belirlemesi, 

Koordinasyon, danışma ve destek birimlerini göstermesi, gerekmektedir.
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Görev Tanımları 

Kamu İç Kontrol Standartlarında da ifade edildiği üzere idarelerin 
birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevlerin yazılı olarak 
tanımlanması, personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve 
sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesinin oluşturulması gibi 
hususlar idarenin misyonunun gerçekleştirilmesi açısından önemlidir. 

Bu çerçevede görev tanımlarının hazırlanma süreci aşağıda 
gösterilmektedir. Kamu idareleri aşağıdaki süreci izleyerek görev 
tanımlarını hazırlayabileceklerdir. 



Görev Tanımlarının Hazırlanma Süreci 
82

İş analizinin 
yapılması

İş analizi, idarede 
yapılan her bir işin 
niteliği ile çevre ve 
çalışma koşulları 
hakkında bilgi 
toplanmasını, toplanan 
verilerin sistematik 
şekilde incelenmesini 
ve değerlendirilmesini 
kapsayan bir süreçtir. 
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İŞ ANALİZİ SÜRECİNDE KİLİT SORULAR 

 İşin gerekleri nelerdir? (Bilgi, beceri ve 

deneyim bağlamında) 

 İş nasıl yapılır? 

 İş ne zaman yapılır? 

 İş nerede yapılır? 

 İş neden yapılır? 

 İş için yardımcı araçlar nelerdir? (Donanım) 

 Ne gibi çıktılar elde edilir? 
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İş analizi tek başına bir anlam ifade etmemektedir. İdarenin 
amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunduğu sürece anlamlıdır. 
Bu nedenle, analiz öncelikle idarenin kendisinin, felsefesinin, 
misyon ve hedeflerinin ve her birimin idare içindeki rolü ve 
öneminin iyice anlaşılmasıyla başlamalı ve bu doğrultuda 
sürdürülmelidir. 
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İş analizinde elde edilen bulgular sistematik ve bilinçli bir 
şekilde sunulmalı ve bu bulgular çerçevesinde son şekli verilen 
görev tanımları için yönetimin onayı alınmalıdır. 

Personel görev tanımları, personelin görev yaptığı birimin 
görev tanımı esas alınarak hazırlanmalıdır. Aynı unvana sahip 
personelin görev tanımı, görev yaptığı birime göre farklı 
olabilmelidir. 
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İŞ ANALİZİ VERİLERİNE GÖRE GÖREV TANIMLARININ 
OLUŞTURULMASI 

Görev tanımlarının asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesi gereklidir;

 Birim ve alt birim 
 Görev adı (unvan adı) 
 Görevin bağlı bulunduğu unvan 
 Yetkinlik düzeyi (bilgi, problem çözme, sorumluluk alanları) 
 Temel görev ve sorumluluklar 
 Yetkiler 
 Görev için gerekli beceri ve yetenekler 
 Diğer görevlerle ilişkisi 
 Onay bölümü ve personele tebligata ilişkin bölüm 



87

GÖREV TANIMLARININ PERSONELE BİLDİRİLMESİ

Kamu idarelerinde görev yapan personelin hangi işleri yapması 
gerektiğini, hangi kurallarla çalıştığını ve hedeflerini öğrenmesi açısından, 
görev tanımlarının tüm personele bildirilmesi gereklidir. 
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GÖREV TANIMLARININ GÜNCELLENMESİ 

Görev tanımlarının yılda en az bir kez gözden geçirilmesi ve 
güncellenmesi gerekmektedir. 



Hassas Görevler 

Kamu yönetiminde yürütülen görevlerden bazıları; gerek doğası 
gereği ve gerekse idarenin itibarı, yolsuzluk riski, gizli bilgilerin 
açığa çıkması ve benzeri yönlerden diğer görevlerle kıyaslandığında 
çok daha büyük önem taşımaktadır. 
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Yönetim Alanları Hassas Görev Örnekleri

Mali yönetim  Harcama talimatı verilmesi
 Muhasebe
 Ödemelerin gerçekleştirilmesi

Taahhüt süreci  İhale komisyonu üyeliği
 Sözleşme taslağının hazırlanması
 Muayene ve kabul

İnsan kaynakları yönetimi  İş tanımı
 İşe alım süreci
 Performans değerlendirme
 Maaş sisteminin uygulanması

Bilgi yönetimi sistemleri  Sistem ve kontrollere erişim
 Sistemlerin ve kilit öneme sahip 

belgelerin güvenliği
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PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI 

Kontrol ortamının üçüncü standardıyla, idarenin amaç ve 
hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak insan kaynağının iyi 
yönetilmesi suretiyle faaliyetlerde etkinliğin, verimliliğin ve 
etkililiğin sağlanması hedeflenmektedir. 
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94İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Unsurları 

İKY’nin temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

İş analizlerinin yapılması; 
 Görev tanımları 
 Görevin gereklilikleri 

İnsan kaynakları planlaması; 
 Kadro analizi 
 Maliyet-fayda analizi 
 Çeşitli yasal düzenlemelerdeki kısıtlar (Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu, Genel Kadro Usulü Hakkında KHK vb.) 
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İşe alım süreci; 

 GZFT analizi (İşe alım sürecinin) 
 Gazete, internet ve idare panolarında ilan 
 Adil, ayrımcılığa yol açmayan, kolay ve ihtiyacı karşılayan 

başvuru yöntemlerinin geliştirilmesi 
 Sınav sürecinin güven verecek şekilde ilgililere açık 

olması 
Kariyer geliştirme ve liyakat sistemi; 

 Yükselme/Başarı kriterleri 
 Personel performans göstergeleri 
 Kariyer planlamaları 
 Ödül mekanizmaları 
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Eğitim ve geliştirme faaliyetleri; 

 Eğitim ihtiyacı anketleri 
 Eğitim programları (teorik ve uygulamalı) 
 Yurtdışı eğitim ve stajlar 
 Eğitim sonu değerlendirmeleri 
 Kişisel gelişimi destekleyen konferans, çalıştay vb. 

çalışmalara katılım 



97Düşük performans ve disiplin uygulamaları; 

 Göreve uygunsuzluk kararının hangi verilere dayandırılacağının, 
mevcut mevzuat da dikkate alınarak belirlenmesi ve bunun bütün 
çalışanlara duyurulması 

 Mevcut mevzuat da dikkate alınarak memuriyete ve göreve son 
verme kriterlerinin açık olarak belirlenmesi ve personele bu 
kriterlerin duyurulması 

Çalışma Ortamı; 

 Çalışan güvenliği 
 Çalışan memnuniyeti 
 Çalışan sağlığı 
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YETKİ DEVRİ 

Yetki, idari kararların veya işlemlerin hangi idari 
makam veya organlar tarafından alınabileceği ya da 
yapılabileceğini ifade etmektedir. 

Yetki devri, bir konuda karar alma, eylemde bulunma 
veya emir verme hakkını başkalarına devretmek ve elde 
edeceği sonuçlardan onu sorumlu tutmak şeklinde ifade 
edilebilir. 



99Yetki Devri ve İş Akış Süreçleri 

İdarelerde faaliyetlere ait iş akış süreçleri yazılı olarak 
oluşturulmalı ve bu süreçlerde görev alanlar yetki sınırları ve 
sorumlulukları ile birlikte belirlenmelidir. Belirlenen bu süreçler 
analiz edilerek süreçlerdeki hangi yetkilerin kimlere devredileceği 
tespit edilmelidir. 

Yetki devrinde beklenen, yetkiyi devralanın o sürece hâkim ve 
süreci yönetebilecek nitelik ve deneyimde olmasıdır. Çalışanların 
yetkiyi aldıkları üstlerine süreçlerdeki mevcut durumu belirli 
dönemlerde raporlamalı ve yetkiyi devreden de bu raporu talep 
etmelidir. 
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Yetki Devri ve Sorumluluk 

Sorumluluk, idare faaliyetleri içerisinde kişinin kendi eylemlerini ya da 
kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. 
Yetki devrinde iki tür sorumluluktan söz edilebilir: 

İdari Sorumluluk; hiyerarşik anlamda astın üste karşı sorumluluğunu 
ifade etmektedir. Yetki devri, devredenin idari sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz. 

Mali Sorumluluk; yetki kullanımından kaynaklanan ve devletin ve/veya 
kişilerin zarara uğratılmasından maddi olarak sorumlu olma durumudur. 
Yetkinin devredilmesi sonucu o yetkinin kullanılmasından kaynaklanan 
mali sorumluluk, yetkiyi kullananın olacaktır. 
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 Yetki devri kanuna dayanmalıdır. Kanunun açıkça izin verdiği 
hallerde ve belirtilen konu ile sınırlı kalmak kaydıyla yetki devri 
yapılmalıdır. 

 Hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve yönetim 
kademelerinin politika üretme ve izleme fonksiyonlarına 
odaklanabilmesi için kanunun açıkça yasaklamadığı hallerde 
yetkilerin alt kademelere devredilmesi teşvik edilmelidir. Yetki 
devrinin oluşturduğu riskler ise hiyerarşik kontroller ve etkin bir 
izleme sistemi kurularak yönetilmelidir. 
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 Hukuken devredilemeyecek yetkiler vardır ve bunlar idarelerin 

takdirinde değildir. Bu yetkilerin kullanılması kanunla doğrudan bir 
kamu görevlisine verilmiştir (Örneğin, atama yetkisi, disiplin cezası 
verme yetkisi). 

 Yetki devri yazılı olarak yapılmalıdır. 
 Devredilecek yetkinin sınırları açık bir şekilde belirlenmelidir. 
 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi dikkate alınarak yapılmalıdır. 
 Yetki devri kısmi olmalı; bütün yetkilerin devredilmesi biçiminde 

yapılmamalıdır. 
 Yetki devredilen personel, görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve 

yeteneğe sahip olmalıdır. 
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 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli 
dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu 
süreci kontrol etmelidir. Bunu sağlamak için standart rapor 
formatları geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. 

 Yetki devri devam ettiği müddetçe yetkiyi devreden o yetkiyi 
kullanamayacaktır. 

 Devredilmiş olan yetki, devralan tarafından başkasına devredilemez. 
 Yetki devri kişiye değil, makama yapılır. Yetkiyi devreden veya 

devralan makamdaki personel değişse bile, yetki devri 
kaldırılmadıkça geçerli olacaktır. 

 Aynı konuda birden fazla kişiye yetki devri yapılamaz. 
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İmza Yetkisinin Devri 

İmza yetkisinin devri, yetkili makamın, yetkili olduğu işlemlerden bir 
kısmının imzalanması yetkisini astlarına devretmesidir. 

İmza yetkisinin devrinde, devralan söz konusu yetkiyi devreden makam 
adına kullanmaktadır. 

Ayrıca, imza yetkisinin devri halinde, devreden makam dilediği zaman 
bu yetkisini bizzat kullanabilmektedir. İmza yetkisinin devri yeterli 
açıklıkta ve yazılı olarak yapılmalıdır. Yetki devri makama, imza yetkisinin 
devri ise kişiye yapılmaktadır. Bunun sonucunda imza yetkisini devreden 
veya devralan görevinden ayrılınca imza yetkisi devri sona erer. 
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İKİNCİ BÖLÜM

RİSK YÖNETİMİ 
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Risk Yönetimi Tanımı 

 Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği 
değerlendirilen olay veya durumlar risk, amaç ve hedefler 
üzerinde olumlu etkide bulunabileceği değerlendirilen olay veya 
durumlar ise fırsat olarak tanımlanır. 

 Gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde idarenin amaç ve 
hedeflerine ulaşmasını etkileyebileceği değerlendirilen olay ya 
da durumların tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunlara 
uygun cevapların verilmesi ile bu temelde yürütülen tüm 
faaliyetler Risk Yönetiminin konusunu oluşturur.
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111RİSK YÖNETİMİNİN İDAREYE SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR 

Risk yönetiminin idareye sağlayabileceği temel yararlar aşağıdaki 
şekilde ifade edilebilir: 
 İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve performansını 

geliştirmesine katkı sağlamak, 
 İdarelerin sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin 

sürekliliğinin sağlanmasına ve kalitesinin geliştirilmesine yardımcı 
olmak, 

 Risk yönetiminde fayda-maliyet, maliyet-etkinlik veya gerek görülen 
diğer analiz yöntemlerinin kullanılması suretiyle kaynak tahsisinde 
etkinliği artırmak, 

 Olası kayıpların etkilerinin kontrol altında tutulması ve bunların neden 
olacağı maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlamak, 
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 Mevzuata ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak, 
 Karar alma mekanizmalarının kanıtlara ve risklere dayalı bir 

yaklaşımla güçlendirilmesini sağlamak, 
 İdarenin risklerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların açıkça 

belirlenmesini destekleyerek hesap verebilirliği artırmak, 
 İdarelerin kamuoyunda daha olumlu bir imaja sahip olmasına katkı 

sağlamak. 
 Çalışanların sahiplenme ve aidiyet duygusunu artırmak. 
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ETKİN BİR RİSK YÖNETİMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ 

Risk yönetiminden beklenen yararların sağlanabilmesi için idarelerde; 

 Risk yönetim sürecinin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi, vizyon 
ve misyon doğrultusunda bir risk stratejisinin oluşturularak 
uygulamanın teşvik edilmesi, 

 Ortak ve tutarlı bir risk yönetim diline sahip olunması için gerekli 
mekanizmaların oluşturulması, 

 Risk yönetimine ilişkin yeterli bilgi, rehberlik ve danışmanlığın 
sağlanması, 

 Risk yönetimi süreçlerinin sade, esnek ve uygulanabilir olması ve diğer 
temel süreçlerle(stratejik planlama, performans yönetimi, insan 
kaynakları yönetimi vb.) bütünleşik olarak planlanması ve 
yürütülmesi, 
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 Risklere ilişkin değerlendirmelerin mutlaka güvenilir kanıtlarla 

desteklenmesi, 
 Risk yönetimi süreçlerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, 

raporlanması ve değerlendirilmesi, 
 Risk yönetimi sürecinde herkesin önemli bir role sahip olduğu ve 

risk yönetiminin mevcut faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak 
yürütülmesi gerektiği bilincinin idarede yerleştirilmesi, 

 Kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmiş olması, idare içinde ve 
dışında uygun iletişim kanallarının oluşturulması, 

 Risk değerlendirmede önemli olanın, uygulanan tekniklerden 
ziyade riskleri değerlendirecek olanların tecrübe ve birikimlerinin 
olduğunun hesaba katılması, gerekmektedir. 
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Risk yönetimine ilişkin 
kurumsal yaklaşıma ve üst 
düzey politikalara Risk 
Yönetimi Stratejisi; bu yaklaşım 
ve politikaların yazılı olarak 
ortaya konduğu belgeye ise 
Risk Stratejisi Belgesi (RSB) 
denir. 
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Risk stratejisi idarenin risklere karşı tutumunu yansıtır ve risk 
yönetim süreci için bir çerçeve oluşturur. İdarenin İç Kontrol 
İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından hazırlanan RSB’nin üst 
yönetici tarafından onaylanarak duyurulması ve tüm çalışanlar 
tarafından erişilebilir olması gerekir. 

RSB hazırlanırken bu bölümün 4. başlığı altında yer verilen 
kritik başarı faktörleri dikkate alınmalıdır. 
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Risk stratejisi idarenin risk iştahını stratejik düzeyde ortaya 
koyacak şekilde belirlenmelidir. Risk iştahı koşullara bağlı olarak 
zaman içinde değişebileceği için idarenin risk stratejisi  yılda en 
az bir kez gözden geçirilmeli ve gerekli görüldüğü takdirde 
güncellenmelidir. 

Aşağıda risk iştahı ile ilgili temel hususlara yer verilmektedir. 



118 Risk İştahı; idarenin amaçları doğrultusunda kabul 
etmeye (tolere etmeye/maruz kalmaya/önlem almamaya) 
hazır olduğu en yüksek risk düzeyidir. Risk iştahı 
kavramı, bu düzeyin üzerindeki risklerin kabul 
edilemeyeceğini ve önlem alınması gerektiğini ifade eder.

 Stratejik Plan hazırlanırken yürürlükte bulunan RSB de 
göz önünde bulundurulur. 

 Risk İştahı; iç ve dış çevre, insanlar ve politikalardan 
etkilenir. Bu kapsamda risk iştahı, Risk Yönetimi 
Stratejisi çerçevesinde, kurum/birim/alt birim 
düzeylerinde yukarıdan aşağıya doğru belirlenir. 
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 İdarenin kurum düzeyinde belirlenen risk iştahı sınırları 
içinde kalınması şartıyla birimler/alt birimler tarafından 
farklı iştah düzeylerinin belirlenmesi mümkündür. 

 Çok risk almak kadar, az risk almak da başarısızlığa neden 
olabilir. Risk iştahının düşük olması güvenilir bir yönetim 
tekniği olarak görülse de yaratıcılık, yenilikçilik (innovasyon) 
ve fırsatlardan yararlanma konusunda idareyi sınırlayabilir. 
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RSB’ de Yer Alması Uygun Görülen Asgari Hususlar 

 Kurumsal Risk Yönetiminin amacı 
 Risk İştahı düzeyi 
 Uygulanacak risk metodolojisi 
 Risk kategorileri 
 Risk belirleme kriterleri 
 Risk değerlendirme kriterleri 
 Risk yönetimine ilişkin organizasyonel yapı ve görevler 
 Risklerin hangi düzeye kadar yönetileceği (birim/alt birim/taşra 

birimleri gibi)* 
 Toplantı ve raporlamaların sıklıkları ve usulleri 
 Çalışanların risk yönetimine ilişkin rolü ve katkısı 
 Kullanılacak belge formatları 
 Kontrol faaliyetlerinde uygulanacak strateji ve yöntemler 
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GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

İyi bir risk yönetimi, iyi organize olmuş bir idare ile mümkündür. 

İdare içerisinde görev, yetki ve sorumlulukların net olarak 
belirlenmesi, kişilerin idarenin politika ve uygulamaları bağlamında 
kendilerinden beklenenleri açık bir şekilde bilmeleri, yatay, dikey ve 
kurum dışı iletişime uygun bir iletişim mekanizmasının bulunması 
gerekmektedir. 
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Risk yönetiminde görev ve sorumlulukların uygun, yetkin ve 
yetkilendirilmiş kişilere verilmesi, idarenin risk yönetimi için güçlü 
bir alt yapı oluşturacaktır. 

Aşağıdaki şekilde idarede risk yönetiminde görev ve 
sorumluluklara ilişkin yapıya yer verilmektedir. İdarelerin, teşkilat 
kanunları ve organizasyonel yapıları çerçevesinde aşağıdaki şemada 
yer alan fonksiyonları yürütecek uygun personeli belirlemeleri 
gerekmektedir. 
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Üst Yönetici 

5018 sayılı Kanun çerçevesinde en üst düzeyde yetkili ve sorumlu olan 
üst yönetici aynı zamanda risk yönetimi konusunda da idaresinin lideri 
konumundadır. 

Risk yönetimi konusunda üst yönetici;

 Her üç yılda bir idaresinin amaç ve hedefleri doğrultusunda risklerin 
yönetilmesi konusunda stratejinin belirlenmesini sağlar ve bu 
stratejinin nasıl uygulayacağını gösteren RSB’yi onaylayarak, söz 
konusu belgeyi tüm çalışanlara yazılı olarak duyurur. 

 RSB’de risk yönetimi için bu Rehber kapsamında gerekli yapıları (İç 
Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) gibi) oluşturarak görev 
ve sorumlulukları açıkça belirler. 
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 Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskler konusunda 
İdare Risk Koordinatörüne (İRK) gerekli desteği sağlar

 Paydaşlar ve kamuoyuna karşı risklerin yönetilmesinde gerekli 
hassasiyeti ve katılımcılığı sağlamak konusunda uygun 
mekanizmalar oluşturulmasını sağlar. 

 İKİYK ile İRK tarafından kendisine sunulan değerlendirme ve 
öneriler doğrultusunda geleceğe ilişkin stratejik eylemler 
belirler. 



126 Risk yönetimi konusunda İKİYK’den ve iç denetim biriminden 
güvence alır ve idaresinde risklerin etkili yönetilip 
yönetilmediğine ilişkin kanıtları bakana, mahalli idarelerde 
ilgili meclise sunar. 

 Risk yönetimi süreçlerinin tutarlılığının sağlanmasını gözetir. 
 İzleme raporlarını inceler ve risk yönetiminin etkinliğini 

sağlar. 

 Özellikle stratejik risklerin yönetiminde örnek davranışlar 
sergiler. 

 Risk yönetiminin tüm aşamalarında çalışanları teşvik eder. 
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İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) 

Bir üst yönetici yardımcısı veya birim yöneticisi başkanlığında 
birim yöneticileri veya görevlendirecekleri yardımcılarından oluşan 
İKİYK, idarenin risk yönetiminin geliştirilmesine ilişkin politika ve 
prosedürler oluşturarak üst yöneticinin onayına sunar. 
Politika ve prosedürleri birimlere bildirir. 
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İKİYK, İRK tarafından kendisine sunulan riskler içerisinden 
stratejik düzeyde önemli gördüğü riskleri gündemine alır. 

İKİYK’nin sekretarya hizmetleri SGB tarafından yürütülür. 
Toplantılara gerek görülmesi halinde idare içerisinden veya 
dışarısından uzman kişiler davet edilebilir. 



129Risk yönetimi konusunda İKİYK; 

 İdarenin RSB’sini hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar.

 İdarenin risk yönetimi kültürünün oluşturulmasında politikalar 
belirler. 

 Risklerin kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir. 

 Harcama birimlerine ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri 
ve bunlara ilişkin politika ve prosedürleri belirleyerek koordine 
etmesi açısından İRK’ye bildirir. 
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 Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskleri belirler ve 
bunları İRK’ye bildirerek ilgili idarelerle ortak yönetilmesi 
konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

 İKİYK RSB’de belirledikleri sıklıkta toplanarak idarenin risk 
yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde 
gelinen durumu değerlendirerek üst yöneticiye raporlar. 

 Sayıştay ve iç denetim raporlarından da yararlanarak iyi 
uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve yaygınlaştırılmasını 
destekler. 



131

İdare Risk Koordinatörü (İRK) 

Üst yönetici, yardımcılarından birini veya SGB yöneticisini İRK 
olarak görevlendirir. İRK, İKİYK’nin doğal üyesidir ve idarenin 
risk yönetimi süreçlerinin uygulanması konusunda üst yöneticiye 
karşı sorumludur. 
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Risk yönetimi konusunda İRK;

 Risk yönetimi çerçevesinde Birim Risk Koordinatörlerini 
(BRK) toplantıya çağırır. 

 Her bir BRK tarafından raporlanan birim risklerinden yola 
çıkarak Konsolide Risk Raporunu(RY EK 4) hazırlar; bu 
raporu belirlenen dönemlerde İKİYK ve üst yöneticiye 
sunar. Bu raporla birlikte izlenmesi gereken önemli riskleri 
ve kendi değerlendirmelerini de raporlar. 
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 Diğer idarelerin İRK’leri ile ortak risk alanlarına ilişkin 
konuların görüşülmesi ve bunların idare içerisinde 
koordinasyonundan sorumludur. 

 Birimlerin risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek 
bunu her toplantı öncesinde İKİYK’ye raporlar. 

 İKİYK’nin görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin BRK’lere
geri bildirim sağlar ve idarenin risk yönetim süreçlerinin 
tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır. 
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Birim Risk Koordinatörü (BRK) 

BRK, birim yöneticisi tarafından; birimin görevleri ve iç kontrol 
uygulamaları konusunda birikim ve tecrübesi olan kişiler arasından 
belirlenir. 

Ancak teşkilat yapısının küçüklüğü ve personel sayısının yetersizliği 
gibi nedenlerle BRK belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde birim 
yöneticisinin, BRK olması mümkündür. 
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Risk yönetimi konusunda BRK’ ler; 

 Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini 
koordine eder ve rehberlik sağlar. Tespit edilen riskleri alt 
birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile 
eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar. 

 Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları idare 
tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirir (aylık, 3 aylık 
gibi) ve birim yöneticisinin de onayını alarak İRK’ye raporlar. 
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birim düzeyinde izler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa 
yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun görüşünü 
alarak İRK’ ye raporlar. 

 Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya 
çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları 
İRK’ye sunar. 

 İRK ve İKİYK’nin görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda 
varsa ARK’lere geri bildirim sağlar. 

 Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder. 
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Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK) 

Risklerin alt birim düzeyinde yönetilmesinin uygun görüldüğü 
idarelerde ARK, alt birim yöneticisi veya görevlendirdiği kişidir. ARK, 
risk yönetim faaliyetlerinin alt birim düzeyinde koordinasyonundan 
sorumludur. 
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 Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, 
cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin 
yerine getirilmesini koordine eder. 

 İdarenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait 
yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları 
azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini BRK’nin belirlediği 
periyotlarla BRK’ye raporlar. 

 İRK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle 
yükümlüdür. 
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Çalışanlar 

Risk yönetiminin başarısı çalışanların risk yönetimini 
sahiplenmesine bağlıdır. Dolayısıyla, her bir çalışan, görev alanı 
çerçevesinde risklerin yönetilmesinden (risklerin tespit edilmesi, 
değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve 
raporlanması) sorumludur. 
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 Yeni ortaya çıkan ve değişen riskleri tanımlamak, iletmek ve bunlara 
cevap vermek yoluyla birimlerinde risk yönetimi süreçlerine 
doğrudan katkıda bulunur. 

 Görev alanındaki riskleri, idare tarafından belirlenen yetki ve 
sorumlulukları çerçevesinde yönetir. 

 Görev alanındaki risklerin iyi yönetilip yönetilmediği konusunda 
ARK’ye; ARK bulunmadığı durumlarda BRK’ye gerekli kanıtları 
sağlar. 
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İç Denetim Birimi 

İç denetim birimi, risk yönetimi sürecinin etkili olup olmadığı, 
risklerin gereken şekilde yönetilip yönetilmediği hususunda 
incelemeler yaparak üst yöneticiye mevzuatları çerçevesinde gerekli 
raporlamaları yapar. 

İdareler risk yönetim sürecinin kurulması ve geliştirilmesinde, iç 
denetim birimlerinin kolaylaştırıcılık ve eğitim gibi danışmanlık 
hizmetlerinden yararlanabilirler. 
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Strateji Geliştirme Birimleri

 İdarede risk yönetimine ilişkin çalışmaları koordine eder ve 
iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi kapsamında risk 
yönetiminin etkinliğini de değerlendirerek belirli dönemler 
halinde İKİYK’ye raporlar.

 Risk yönetimi süreçlerinin idarenin tüm birimlerinde etkin 
işlemesini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti 
verir. 
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 Risk yönetimine ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesinden 
sorumludur 

 Risk yönetimine ilişkin idaresindeki iyi uygulamaları belirler, 
bu uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yapar. 

 İKİYK’nin ve SGB yöneticisinin İRK olmaması durumunda 
İRK’nin sekretarya hizmetlerini yürütür. 
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MYK Merkezi Uyumlaştırma Birimi (MYK MUB) 

MYK MUB, risk yönetimini de kapsayacak şekilde iç kontrol 
alanında düzenlemeler yapar. Ulusal ve uluslararası iyi uygulamalar 
doğrultusunda, risk yönetimine ilişkin standart ve yöntemlerin 
geliştirilmesi, eğitim, rehberlik, uyumlaştırma ve raporlama 
faaliyetlerini yürütür. 
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RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ 

Kurumsal Risk Yönetimi(KRY) idarenin amaç ve hedeflerine 
ulaşabilmesi açısından makul güvence sağlamaya yönelik yönetsel bir 
araçtır. Bu bağlamda idarelerin KRY çalışmalarını stratejik plan ve 
performans programı hazırlık çalışmaları ile eşzamanlı* olarak 
yürütmeleri gerekmektedir.

İdareler öncelikle stratejik planda gösterilen amaçları 
gerçekleştirmeyi sağlayacak hedefler ile riskler arasında bir denge 
kurarlar ve RSB ile belirlenmiş olan risk iştahları çerçevesinde 
hedeflerini belirlerler.* 
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Risk yönetimi döngüsü, stratejik plan hazırlık aşamasında 
hedeflerin belirlenmesi ile başlayan ve hedeflerin öngörüldüğü 
şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin analiz edilmesiyle 
sonuçlanan bütün aşamalarda dikkate alınır.
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İdare düzeyi (stratejik düzey)

Tüm idareyi kapsayan, stratejik hedeflere ilişkin kararların 
verildiği ve idarenin üst yönetiminin sorumluluğunda olan alandır. 
Stratejik hedefler orta ve uzun döneme yöneliktir ve üst düzey 
politika belgeleriyle ilişkilidir. 

Bu nedenle geleceğe ilişkin kararlar verilirken, karar vericiler (üst 
yönetim) çok fazla belirsizliği göz önünde bulundurmak 
durumundadırlar. 
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Risklerin etkisinin en yüksek olduğu; hükümet politikaları, genel 
ekonomi, teknolojik gelişmeler gibi dış risklerden en fazla etkilenen 
alandır. 

Stratejik düzeyde iyi yönetilmeyen riskler diğer düzeyleri de 
etkileyeceğinden özel öneme sahiptir. Stratejik düzeyde yönetilmesi 
gereken risklerin sahibi üst yöneticidir. 
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Birim düzeyi (program/proje düzeyi)

Üst yönetimin politikalarının uygulandığı ve idare içinde kamu 
kaynaklarının kullanılmasından en üst düzeyde sorumlu olunan 
birimleri ifade eder. Bu düzeyde yer alan riskler, stratejik risklere 
göre daha kısa dönemde etkilidir. 

İdarenin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi açısından birimin 
kendi fonksiyonlarına yönelik hedeflerini belirlemiş olması ve bu 
hedeflere ilişkin riskleri yönetmesi gereken alandır. 
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Hem dışarıdan hem de idare içinden kaynaklanan risklerden 
etkilenir. 

Alt ve üst düzeyden gelen risklerin bu düzeyde 
değerlendirilmesi ve aynı stratejik hedef doğrultusunda farklı 
faaliyetler gösteren birimlerle iyi bir koordinasyon gerektirmesi 
nedeniyle, kilit öneme sahiptir. 

Birim düzeyinde yönetilmesi gereken risklerin sahibi birim 
yöneticisidir. 
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Bu düzeyde yürütülen faaliyetler, sadece birim hedeflerini 
gerçekleştirmeye yönelik faaliyet düzeyinde yapılan işlerdir. 
Çalışanların tüm faaliyetleri bu kapsamdadır. Kısa vadeli 
kararların alındığı, kamu hizmetlerinin üretildiği ve 
belirsizliklerin en az görüldüğü alandır. 

Dış risklerden ziyade iç risklerden etkilenir. Risklerin bu 
düzeyde iyi yönetilmemesi öncelikle birim hedeflerine ve 
dolayısıyla stratejik hedeflere ulaşılmasını olumsuz yönde 
etkiler. 
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Risklerin Tespit Edilmesi 

Risk yönetimi sürecinin ilk aşaması olan risklerin tespit 
edilmesi, idarenin hedeflerine ulaşmasını engelleyen veya 
zorlaştıran risklerin, önceden tanımlanmış yöntemlerle 
belirlenmesi, gruplandırılması ve güncellenmesi sürecidir. 

Aşağıdaki şablon, idareler tarafından risklerin tespit 
edilmesine başlanırken dikkate alınabilecek soruları 
içermektedir. 
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 Ana hedefler nelerdir? 
 Kilit faaliyetler nelerdir? 
 Paydaşlar kimlerdir? 
 Risk Kategorilerimiz nelerdir? 

Riskleri Tespit Etmeye Başlarken Göz Önünde 
Bulundurulması Gereken Sorular 
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Riskler tespit edilirken aşağıdaki hususların göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir: 

 İdareler riskleri tespit sürecine, stratejik düzeyden faaliyet 
düzeyine (top-down) ya da faaliyet düzeyinden stratejik düzeye 
(bottom-up) doğru bir yaklaşım belirleyebilecekleri gibi her iki 
yöntemi birlikte uygulayarak da risk yönetimi sürecini 
başlatabilirler. 

 İdareler idare(stratejik), birim (program/proje) ve alt birim 
(faaliyet /operasyonel) düzeyinde risklerini tespit ederler. 



156

 Genel kural olarak, idareyi etkileyebilecek stratejik riskler, 
stratejik plan hazırlama aşamasında tespit edilir. 

 Stratejik amaç ve hedefler çerçevesinde birim ve alt birimler de 
yıllık hedeflerini belirleyerek bunlara ilişkin riskleri tespit 
ederler. Birim ve faaliyet düzeyindeki riskler belirlenirken 
stratejik riskler göz önünde bulundurulur. Ancak, birim ve 
faaliyet riskleri tespit edilirken, stratejik düzey ile sınırlı 
kalmayıp geniş kapsamlı düşünmek önemlidir. 
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 İdare risklerini tespit ederken hiyerarşik olarak yukarıdan 
aşağıya ya da aşağıdan yukarıya doğru bir yöntem belirleyebilir. 
İdarenin tercihine göre bu iki yöntem bir arada da kullanılabilir.

Başlangıçta idareye ilişkin tespit edilen tüm risklerin yer 
aldığı bir risk kataloğu oluşturulabilmesi ve personelin risk 
yönetimine ilişkin sahipliğinin arttırılabilmesi açısından risklerin 
aşağıdan yukarıya doğru bir yöntemle (faaliyet düzeyinden stratejik 
düzeye) belirlenmesi yararlı olacaktır. 
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 Tespit edilen riskler hedefler ile ilişkilendirilmelidir. Ancak, bazı 

risklerin doğrudan değil dolaylı olarak hedefleri etkileyebileceğinin 
göz önünde bulundurulması gerekir. 

Örneğin kurumsal itibarın zedelenmesi, gerçekleştirilen faaliyet 
sonucunda doğrudan paydaş olarak belirlenmemiş grupların olumsuz 
etkilenmesi gibi. Riskler, sistematik olarak ve önceden belirlenmiş 
yöntemlere göre tespit edilmelidir. Söz konusu yöntemler idarenin ve 
faaliyetlerin özelliklerine göre farklılıklar gösterebilecektir. Bu süreçte 
aşağıda yer verilen yöntemlerden birine veya birkaçına 
başvurulabileceği gibi idarelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda yeni 
yöntemler geliştirmeleri de mümkündür. 
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 Tespit edilen risklerin; “x” riski veya “x’ in olması” riski 
şeklinde ifade edilmesi gerekir. Risk Kayıt Formuna da bu 
şekilde kaydedilmesi uygun olacaktır

 Tespit edilen riskler iç risk mi yoksa dış risk mi olduğu 
değerlendirilerek gruplandırılmalıdır. 
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 İç riskler; doğrudan idare tarafından kontrol edilebilecek 
olaylar sonucunda ortaya çıkan risklerdir. İç riskler kendi 
içinde; stratejik riskler, birim riskleri ve faaliyet riskleri 
olarak üç düzeyde sınıflandırılmalıdır. 
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 Dış riskler ise; idarenin kontrolü dışında gerçekleşen olaylar 
sonucunda ortaya çıkan risklerdir. Dış risklerin konularına göre 
sınıflandırılarak belirlenmesi yararlı olacaktır. Riskler tespit 
edildikten sonra bunların sahibi yani kimin sorumluluğunda 
olduğu belirlenmeli ve Risk Kayıt Formunda bu bilgiye yer 
verilmelidir. 
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 Risk yönetimi dinamik bir süreç olduğundan mevcut 
risklerdeki değişikliklerin yanı sıra yeni ortaya çıkabilecek 
risklerin de sürekli takip edilmesi gerekmektedir. 
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Risklerin Tespitinde Dikkate Alınabilecek Unsurlar ve 
Yöntemler 

Riskleri Nasıl Tespit Edebilirim? 

 Riskleri önce stratejik seviyede mi, faaliyet seviyesinde mi, yoksa iki yöntemi 
birlikte kullanarak mı belirleyeceğinize karar verin. 

 Çalışma yöntemlerine karar verin. 
 Riskleri iç risk ve dış risk olarak gruplandırın. 
 Tehdit ya da fırsatları dikkate alarak riskleri belirleyin ve gruplandırın (ekonomik, 

sosyal, kültürel, politik, teknolojik, yasal, etik, çevre vb.). 
 Paydaş analizi gerçekleştirin (paydaşların pozisyonu ve tutumlarını belirleyin). 
 Düzenli olarak ve özellik arz eden dönemlerde (seçimler, ekonomik kriz, doğal 

afetler vb.) tespiti tekrarlayın. 
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Riskleri tespit etmek için yaygın olarak aşağıdaki yöntemler 
kullanılmaktadır. Ancak bunların dışında da idareler ihtiyaçlarına 
göre farklı yöntemler belirleyebilirler. 
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PESTLE Analizi 

Risklerin, aşağıdaki kategoriler bazında değerlendirmeler 
yapılarak belirlenmesidir. 

P olitic → Politik 
E conomic → Ekonomik 
S ocial → Sosyal 
T echnologic → Teknolojik 
L egal → Yasal 
E nvironmental → Çevresel 
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Politik : Hükümetin önceliklerinin değişmesi riski 

Ekonomik : Enflasyon oranının beklenenin üzerinde gerçekleşmesi riski 

Sosyal : Nüfus artış oranının beklenin çok üzerinde gerçekleşmesi riski 

Teknolojik : Bilgi işlem altyapısının kurulmaması riski 

Yasal : İlgili alandaki düzenlemenin karmaşık olması riski 

Çevresel : Faaliyetin çevre kirliliğine yol açma riski 

ÖRNEK
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SWOT (GZFT) Analizi (Kuruluş içi analiz) 

Strengths → Güçlü Yönler 
Weaknesses → Zayıf Yönler 
Opportunities → Fırsatlar 
Threats → Tehditler 
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ÖRNEK

Güçlü Yönler - Konusunda yetkin personel 

Zayıf Yönler - Eski teknoloji 

Zayıf Yönler - Eski teknoloji 

Tehditler - Ani politika değişikliği 
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Risklerin Tespit Edilmesine İlişkin İpuçları 

 Tespit edilen risk kadar, riskle ilgili kanıtların var olup 
olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Farklı uzmanlıkların bir arada bulunduğu bir çalışma 
ekibi yeni riskleri tespit etme olasılığını arttırır. 
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Risk Tespiti Sürecinde Sorulabilecek Sorular 

 Hedeflere ulaşma yolunda neler yanlış gidebilir? 
 Kritik süreçlerimiz nelerdir? 
 Paydaşlarımız kimlerdir ve faaliyetlerimiz üzerindeki 

etkileri veya faaliyetlerimizin paydaşlar üzerindeki 
etkileri neler olabilir? 

 Risk kategorilerimiz nelerdir? 
 Zayıf olduğumuz alanlar nelerdir? 
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 Hangi varlıklarımız kritik öneme sahiptir? 
 Usulsüzlük ve yolsuzluk alanları neler olabilir? 
 Faaliyetlerimiz hangi durum ya da olaylar karşısında 

aksayabilir? 
 En kritik bilgi kaynaklarımız nelerdir? 
 En fazla harcama yaptığımız alanlar hangileridir? 
 Hangi faaliyet ya da süreçler daha karmaşıktır? 
 Yasal gereklilikler nelerdir? 
 Kaynak kısıtları nelerdir? 
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Risklerin Değerlendirilmesi 

Risklerin değerlendirilmesi, riskler tespit edildikten sonra 
risklerin ölçülmesi, önceliklendirilmesi ve kaydedilmesi 
aşamalarını kapsar. 
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Riskleri Değerlendirmeye Başlarken Göz Önünde 

Bulundurulması Gereken Sorular 

Hedefler nelerdir? 

 Mevcut kontroller nelerdir? 
 Risk gerçekleşirse hedefler üzerindeki olası sonuçları nelerdir? 
 Başka bir idarenin / birimin faaliyeti bizim riskimizi etkiler mi? 
 Paydaşlarımız kimlerdir? 
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Riskleri değerlendirmenin üç önemli aşaması vardır; 

1- Risklerin ölçülmesi: 

a)Her risk için etki ve olma olasılığının tespit edilmesi 

 Tespit edilen risklerin olasılık ve etkileri ölçülür. 
 Olasılık, bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi 

durumunu ifade eder. 
 Etki ise bu olayın meydana gelmesi halinde, idarenin hedef ve 

faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder. 



175

 Risklerin olasılık ve etkileri rakamla gösterilir. 

 Olasılık için 1 rakamı, bir riskin gerçekleşme olasılığının hemen 
hemen olmadığı; 10 rakamı riskin gerçekleşmesinin neredeyse 
kesin olduğu anlamına gelir. 

 Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı 
sonucun çok az önemi olduğu; 10 rakamı bu sonucun çok 
önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 
1 ila 10 arasında hangi değeri aldığı belirlenir 
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 İdare, bu aşamada risk iştahını dikkate almalıdır. İdare, belirlenen 
risk stratejisine göre hangi puanlar arasındaki risklerin düşük, 
hangilerinin orta, hangilerinin de yüksek olacağını belirlemeli ve bu 
çerçevede idarenin risk haritasını oluşturmalıdır 

 Riskler değerlendirilirken üçlü bir kategori kullanılır. Düşük risk 
seviyesi (yeşil ile gösterilir), orta risk seviyesi (sarı ile gösterilir) ve 
yüksek risk seviyesi (kırmızı ile gösterilir).

 Risklerin renk kodları ile gösterilmesi riskin önem derecesinin 
kolayca görülmesine yardımcı olur. 
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Riskin seviyesini daha rahat görmek için “risk haritaları” 
kullanılır. Riskler için verilen değerlerin risk haritasında basit 
gösterimi aşağıdaki  gibidir. 
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değerlendirilmesi:

 Doğal risk bir idarenin, hedeflerine ilişkin olarak tespit ettiği 
risklerin, herhangi bir cevap verilmeden önceki seviyesini ifade 
eder. 

 Kalıntı risk, yönetimin riskin olma olasılığını ve etkisini azaltmak 
için aldığı önlemlerden sonra arta kalan riskleri ifade eder. 
Yönetim, riski yönetmek adına verdiği cevaplar sonrasında arta 
kalan riskin seviyesini tespit etmelidir. Kalıntı riskin seviyesi kabul 
edilebilir risk seviyesinden yüksek çıkarsa riske verilen cevap 
yöntemlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin sorgulanması, gerekirse 
risklere verilecek cevapların tekrar gözden geçirilmesi gerekir. 
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Stratejik Amaç 1. Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir 
Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli 
Yönetmek. 

Stratejik Hedef 3. Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek 
kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek. 

Performans Hedefi: Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol 
araçlarını geliştirmek ve kamu mali yönetiminde izleme ve 
değerlendirme sisteminin etkinliğini artırmak. 
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Faaliyet: Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinin idari 
kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Mali Hizmetler Uzman 
Yardımcısı sınavı yapmak. 

- Sınavın Süreçleri 

 Taleplerin toplanması 
 Sınav hazırlıkları (ÖSYM ile protokol, ilan metni, web altyapısı vb.) 
 Yazılı ve sözlü sınavların yapılması ile yerleştirme işlemleri 
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Bilgileri yukarıda verilen örnek olaya ilişkin doğal ve kalıntı risk 
çalışması aşağıdaki şekilde olacaktır: 

Süreç : Taleplerin toplanması 

Doğal Risk: Talep toplama yazısının idarelere ulaşmaması, 
idarelerin taleplerinin Bakanlığımıza ulaşmaması, kadro 
olmaksızın talepte bulunulması, 
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1. Talep toplama yazısının faksla da gönderilmesi, ayrıca web 
sayfasında yayımlanması, 

2. İdarelerin talep yazılarının aynı zamanda faksla 
gönderilmesinin istenmesi,

3. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taleplerinin 
kadro cetvelleri ile uyumunun Maliye Bakanlığının ilgili birim 
kayıtları ile karşılaştırılması (Mahalli İdarelere ait kadro bilgileri 
Maliye Bakanlığında bulunmamaktadır). 
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Kalıntı Risk: Boş mali hizmetler uzman yardımcısı kadrosu 
bulunmadığı halde talepte bulunan mahalli idarelerin 
kadrolarına da sınav ilanında yer verilmesi. 



1842. Risklerin Önceliklendirilmesi

 Risk puanı belirlendikten sonra risklerin, önem derecesine 
göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanmasıdır. Ancak, 
hedefleri doğrudan etkileyebilecek riskleri (kilit riskler) 
yönetim, puanı düşük olmakla birlikte etkileri açısından 
öncelikleri arasına alabilir. 

 Risklerin önem sırasına göre önceliklendirilmesi kaynak 
tahsisinde etkinliği sağlar. 

 Riskler öncelik sırasına göre belirlendikten sonra risklere 
verilecek cevaplara karar verilir. 
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3- Risklerin Kaydedilmesi 

 Risklerin kaydedilmesi, verilen kararlar için kanıt 
oluşturulmasına, kişilerin risk yönetimi içindeki 
sorumluluklarını görmelerine ve izlenmesine yardımcı olur.

 Risk kayıtları iki aşamadan oluşur: Risklerin tespit edilip 
kaydedilmesinde kullanılan Risk Kayıt Formu ve risklerin 
yukarı kademelerdeki yöneticilere raporlanmasında kullanılan 
Konsolide Risk Raporları 
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Risk Değerlendirme İçin İpuçları 

 Tespit edilen risklerin belli bir zaman dilimi için olasılık ve etkilerini 
ölçün. 

 Riskin etki puanını belirlerken, ulaşılmasını zorlaştıracağı/engelleyeceği 
öngörülen hedef üzerindeki etkisini değerlendirin. 

 Bir işin riskini en iyi o işi yapan kişinin değerlendireceğini göz önünde 
bulundurun. 

 Başka idarelerin/birimlerin faaliyetlerinin risklerinizi etkileyebileceğini 
ve risklerin birbirinden bağımsız olmadığını dikkate alın. 

 Tüm riskleri birlikte görebilmek için risk haritaları vb. tablolardan 
yararlanın. 

 Riskleri risk puanlarına (Etki x Olasılık) göre veya önem derecelerine 
göre önceliklendirin. 
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Risk Değerlendirme Örneği 

ÖRNEK
Uzmanlık konunuzla ilgili bir eğitim vermeniz gerekli. 
Hedefiniz: Anlatacağınız konunun dinleyiciler tarafından 
anlaşılması 
Risklerinizi tespit ettiniz: 
Risk 1: Eğitime geç kalmak (bundan dolayı anlatılması gerekenler 
için yeterli zamanın kalmaması)

Risk 2: İçeriğin doğru belirlenememesi (eğitim verilecek grubu 
tanımamak) 

Risk 3: Sunumun yer aldığı taşınabilir belleği unutmak (görsel 
etkinin ve algının azalması) 
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bunun hedefinizi nasıl etkileyeceğine bakalım: 

RİSK 1: 

Etki: Geç kalabilirsiniz ama konuyu çok iyi biliyorsunuz. Kısa sürede 
anlatsanız da dinleyiciler için anlaşılır olur. Geç kalmanın hedefiniz 
üzerinde etkisi: 3 

Olasılık: O saatte trafik fazla olur. Aynı zamanda, o gün başka işleriniz 
de var. Gerçekleşme ihtimali:7 

Risk Puanı: 3x7 = 21 



189

RİSK 2: 

Etki: Konuyu işi bilen uzmanlara anlatacaksanız ayrıntılı, hiç 
bilmeyen birilerine anlatacaksanız genel hatlarıyla anlatmanız 
gerekir. Kişilere yanlış yaklaşımla sunum yapmanızın hedefiniz 
üzerindeki etkisi: 9 

Olasılık: Görevlendirme yazısında konu belli, ancak kimlere 
anlatacağınız yazılmamış. Gerçekleşme ihtimali: 5 

Risk Puanı: 9x5 = 45 
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Etki: Sunumu yansıtmasanız da konuyu çok iyi biliyorsunuz. 
Dinleyiciler için etkili biçimde anlatabilirsiniz. Sunum olmamasının 
hedefiniz üzerinde etkisi: 3 

Olasılık: Bilgisayarınızı yanınızdan genelde ayırmazsınız. 
Çalışmalarınızı taşınabilir bellek ile çantanıza atma gibi bir 
alışkanlığınız da var. Gerçekleşme ihtimali: 2 

Risk Puanı: 3x2 = 6 
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 Risklerin her zaman puanlara göre değerlendirilemeyeceğini 

de söylemek gerekir. 

 Bazı stratejik riskler çok düşük puana sahip olsa bile göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

 Acil eylem planları bulunmalıdır

 Olacakları her zaman öngöremezsiniz. 

 Planlarınız esnek olmalı, beklenmeyen gerçekleştiğinde başa 
çıkabilmelisiniz. 
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Risklere Cevap Verilmesi 

Risklere cevap verilmesi, idareler tarafından tespit edilen ve 
risk iştahları çerçevesinde değerlendirilen risklere verilecek 
yanıtın ne olacağının belirlenmesi ve bu bağlamda beklenen 
tehditlerin azaltılması ve/veya ortaya çıkacak fırsatların 
değerlendirilmesidir. 

Risklere cevap verme yöntemini belirlemeden önce mutlaka 
fayda-maliyet analizini yapmak gerekir. 

Risklere cevap vermenin amacı, riskin olasılığını ve/veya 
etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin bir şekilde ulaşmaktır. 
Aşağıdaki şekilde , risklerin etki ve olasılıkları değerlendirildikten 
sonra verilecek cevaplar hakkında bilgi vermektedir. 
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195Risklere Cevap Verme Aşamasında Göz Önünde 
Bulundurulması Gereken Sorular 

 Riski kabul edersem ne olur? 
 Hangi risklerin kontrol edilmesi gerekir? 
 Faaliyeti maliyet-etkinlik analizi çerçevesinde daha iyi 

yapabilecek bir idare/işletme/kuruluş var mı? 
 Riskten kaçınmak adına faaliyeti başka bir döneme ertelemek 

veya alternatif bir faaliyetle ikame etmenin hedeflerim 
üzerindeki etkisi nedir? 

 Fırsatın büyüklüğü riski almaya değer mi? 
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Aşağıdaki şekilde, risk iştahı çerçevesinde; doğal riskin, riske 
verilen cevap sonucunda nasıl kalıntı riske dönüştüğünü 
göstermektedir 
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Riske Cevap Verme Yöntemleri 
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Kabul Etmek: İdarelerin üstlenmeyi daha uygun gördükleri bir cevap 
yöntemidir. Aşağıdaki durumlarda riskler kabul edilebilir; 

 Doğal risk, risk iştahı içinde ise kabul edilir. 

 Alınacak önlemlerden (kontrol etmek, devretmek veya kaçınmak) 
sağlanacak faydanın, alınacak önlemlerin maliyetinden daha düşük 
olduğunun anlaşılması durumunda kabul edilir.

 Bazı riskler yönetimin kontrolü dışındadır. Bazı riskler ise faaliyet 
sonlandırılmadıkça ortadan kalkmaz ki faaliyeti sonlandırmak her 
zaman mümkün değildir ya da istenmez. Bu durumlarda da risk 
kabul edilir. 
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Kontrol Etmek: Risklerin kabul edilebilir bir seviyede tutulması 
için kontrol faaliyetleri aracılığıyla riske cevap verme yöntemidir. 
Bu yöntem aşağıda yer alan kontrol yöntemleri vasıtasıyla 
uygulanır.

 Yönlendirici Kontroller 
 Önleyici Kontroller 
 Tespit Edici Kontroller 
 Düzeltici Kontroller 
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Devretmek: Daha çok idarenin doğrudan asli görev alanına 
girmeyen veya fayda-maliyet açısından idare tarafından yapılması 
uygun görülmeyen ve bu anlamda riskleri yüksek olduğu 
değerlendirilen faaliyetlerin, uzmanlığı/donanımı/kaynağı olan 
başka bir idare/kişi/kuruluşa devredilmesi şeklinde riske cevap 
verilmesidir. 

Ancak, risk devredilse bile, sorumluluğun devredilemeyeceği 
unutulmamalıdır. Çünkü risk gerçekleştiği takdirde bundan zarar 
görecek olan idarenin kendisidir. Bu bağlamda riskin 
devredilmesi riskin paylaşılması şeklinde de değerlendirilmelidir. 
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Kaçınmak: Risk yönetilemeyecek kadar büyükse ve/veya faaliyet 
hayati öneme sahip değilse, faaliyete son vermek mümkündür.

Örneğin, çok fazla hava kirliliği ortaya çıkarması beklenen bir 
fabrikanın kurulmasından vazgeçilmesi gibi. Ancak, kamu 
yararının gerektirdiği durumlarda idarenin faaliyetleri her zaman 
sonlandırması mümkün olmayabilir. 

Böyle durumlarda da alternatif faaliyetlerle hizmetin 
gerçekleştirilmesi veya faaliyetin uygun bir döneme ertelenmesi 
düşünülmelidir. 
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Riskleri ve fırsatları analiz sonuçlarına göre sırala. 

Riskin içeriğine göre cevabını belirle; 

 Kabul Et 
 Kontrol et 
 Devret 
 Kaçın 

Verilecek cevabın faydasının, getireceği maliyetten yüksek olmasına 
dikkat et. 



204Fırsatların Değerlendirilmesi

Riskler yönetilirken risklerin ortaya çıkardığı fırsatların da göz 
önünde bulundurulması gerekir. Risklerin meydana getirdiği bazı 
olumsuz etkiler yanında, zaman zaman fırsatlar da çıkmaktadır
. 

İdarelerin hedeflerine ulaşmasında ilave katkı getirecek bu 
fırsatlardan yararlanabilmek için idarenin önceden belirlenmiş 
stratejilerinin olması gerekir.

Fırsatları değerlendirmek risklere verilecek cevaplama 
yöntemlerinin bir alternatifi olmayıp onlarla birlikte 
kullanılabilecek bir yöntemdir. 
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Ancak, fırsatlardan yararlanmayı risk yönetimi çerçevesinde 
değerlendirip kabul edilebilir risk seviyesinin belirlenmesinde 
fırsat ile fayda-maliyet analizinin birlikte düşünülmesi 
gerekmektedir. 

Fırsatın önemli görüldüğü yerlerde bir miktar daha fazla risk 
almak ve/veya makul bir ilave maliyete katlanmak yönetimsel bir 
tercih olarak düşünülebilir. 
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 Tehditlerin azalmasının ve olumlu fırsatlardan yararlanmanın 
birlikte gerçekleştiği durumlarda. Bir hastalığa çare bulmak için 
sağlık ve bilim araştırmaları yapmak gibi (Bir yandan hastalık 
tehdidi azalacak; diğer yandan insanların daha az hastaneye 
gitmesi ile daha az maliyet fırsatı olacak). 

 Olumsuz durum meydana gelmeden fırsatların ortaya çıktığı 
durumlarda. Daha etkili çalışabilmek için yeni teknoloji 
kullanmak, e-devlet ile daha fazla vatandaşa ulaşmak gibi. 
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Riske Cevap Verme Sürecine İlişkin İpuçları 

Risklerin önceliklendirilmesi, hangi riske önce cevap verileceğine 
karar vermekte yardımcı olur. 

Kamu idaresi olarak risklere verilecek cevaplar belirlenirken, hizmet 
verilenler (veya dolaylı etkilenenler) ve onlar üzerindeki etkiler de göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Risklere cevap verirken aşırı kontrol önlemlerinden kaçınmak gerekir. 
Kontrol eksikliği kadar kontrollerin gereğinden fazla olması da 
idarenin etkinliğine zarar verir. 

Risklere verilecek cevaplarda, diğer idarelerle koordineli hareket 
edilmesinin daha etkin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Riske Cevap Verme Yöntemleri

Örnek

İdareniz yeni bir Bilişim Teknolojileri (BT) sistemi almaya karar 
verdi. 
Risklerinizi tanımlıyorsunuz: 

Risk 1: Yeni sistemin yanıt süresinin yetersiz olması 
Risk 2: Eski BT sisteminden yeni sisteme verilerin doğru bir şekilde 
aktarılmaması 
Risk 3: Yeni BT sistemini işletecek yetkinliğin olmaması 
Risk 4: Yeni BT sisteminin çalışmaması. 
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Bu risklere ne tür cevaplar verebilirsiniz? 

Risk 1: 

Kabul et: Size yeni BT sisteminin 5 saniyelik bir yanıt hızı 
olduğu söylendi. Bu süre, mevcut sisteminkine benzer bir süre 
olduğundan daha hızlı olmasına ihtiyacınız olmadığına karar 
verebilirsiniz. 
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Risk 2:

Kontrol et: Verinin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak için 
kontrol faaliyeti belirlemeniz gerekiyor. 

Yönlendirici kontroller: Yeni sistemi geliştirme üzerine çalışan BT 
personelinin yeterli nitelik ve deneyime sahip olmasını sağlarsınız. 

Önleyici kontroller: Aktarım sırasında verinin bozulmadığından 
emin olmak için sistemi kabul etmeden önce yeni BT sistemi 
üzerinde test yaparsınız. 
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Tespit edici kontroller: Yeni sistemi işletmeye başladıktan bir ay 
sonra, eski sistemden yeni sisteme aktarılan sürekli verilerin 
doğru olup olmadığını anlamak için test yaparsınız. 

Düzeltici kontroller: Eski sistemden aktarılan veri ile yeni 
sistemdeki verinin karşılaştırılması sonucu hatalı veri aktarımı 
olduğu tespit edilmişse programda gerekli değişikliği 
yaparsınız/yaptırırsınız. 

İş sürekliliği planı: Yeni sistemin verileri gerektiği şekilde 
aktarmaması durumunda eski sistemi tekrar 
kullanabileceğinizden emin olmalısınız. 
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Risk 3: 

Devret: Yeni sisteminin işletilmesinin sorumluluğunu makul bir 
süre hizmeti satın aldığınız yere devredersiniz. 
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Risk 4: 

Kaçın: Eğer yeni BT sisteminin test aşamasında çalışmadığı 
anlaşılırsa, bu sistemi almaktan vazgeçersiniz. Alternatif bir BT 
sistemi araştırırsınız.

Fırsatları değerlendir: Yeni BT sisteminiz daha etkin çalışmanızı 
sağlıyor ve başka işlerle ilgilenmek üzere personelinize daha fazla 
zaman bırakıyor. 
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Risklerin gözden geçirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır; 

 Risklerin hala var olup olmadığı, yeni risklerin ortaya çıkıp 
çıkmadığı, risklerin gerçekleşme olasılıklarında veya etkilerinde 
bir değişiklik olup olmadığı gözden geçirilir. 

 Gözden geçirmede öncelik, risk puanı yüksek olana veya 
yönetim tarafından önceliklendirilmiş kilit risklere verilmelidir. 
Ancak esas olan bütün risklerin gözden geçirilmesidir. 
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 Stratejik risklerin gözden geçirilmesinde; öncelikle varsa 

değişmiş olan politika belgeleri, diğer ülkelerdeki gelişmeler, 
kamuoyunun o dönem için beklentileri, iç denetim raporları, 
teftiş ve denetim(veya rehberlik) birimlerinin raporları, dış 
denetim raporları ve ilgili diğer rapor ve belgeler dikkate 
alınmalıdır. 

 Gelişmeler ışığında, risk profilinde bir değişiklik meydana 
gelmişse, idarenin/birimin/alt birimin risk kaydı gözden 
geçirilmelidir. 

 Değişiklik bilgisi bir üst seviyedeki risk koordinatörüne 
iletilmelidir. 
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 Stratejik seviyedeki kilit ve/veya önemli görülen risklerle ilgili 
önceliklendirme gözden geçirilerek, değerlendirme sonuçları, 
İKİYK toplantısının ardından İRK tarafından üst yöneticiye bir 
rapor olarak sunulmalıdır. 

 Raporun sonuç ve değerlendirme bölümünde, risk yönetim 
sürecinin yeterli güvence verip vermediği ve yeni tedbirlere 
ihtiyaç duyulup duyulmadığı hususları mutlaka yer almalıdır. 
Bu kapsamda; şu sorular göz önünde bulundurulabilir: 
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Riskleri Gözden Geçirme İpuçları 

 Faaliyetin özelliğine göre gözden geçirme dönemi belirle. Kilit riskleri sıklıkla 
gözden geçir. 

 Gözden geçirme sırasında risklerin etki ve olasılığını o dönem için değerlendir. 
 Riskin hala kabul edilebilir seviyenin üstünde olup olmadığına karar ver. 
 O dönem için yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığını tespit et. 
 Riskin durumundaki değişikliğe göre risklere verilen cevapların durumunu da 

gözden geçirmek gerekir. Tespit edilen bulguları risk kaydına işle. 
 Gerekli görülen riskleri raporla (Her seviyede). 
 Riskle ilgili değişimler risk kaydında yer alır, ancak çok acil durumlarda bir üst 

seviyedeki sorumluyu en kısa zamanda bilgilendir. 
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Risklerin Gözden Geçirilmesinde Dikkate Alınması Gereken 

Sorular 

 Hükümet ve idarenin politika belgelerinde değişiklikler var mı? 
 Çevre koşullarındaki değişiklikler nelerdir? 
 Faaliyetin işleyişine etki eden iç değişiklikler nelerdir? 
 Değişikliklerin idare üzerindeki etkileri nelerdir? 
 Mevcut kontroller değişen durumu karşılamaya yeterli midir? 
 Kontrollerin etkili olduğuna dair yeterli kanıt var mı? 
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Raporlama

Raporlama, risk yönetiminde karar alma süreçlerini doğrudan 
etkileyen bir unsurdur. Raporların, mümkün olduğunca kısa ve öz 
bilgilerden oluşması, ilgili olması, değerlendirmelere ilişkin 
kanıtları göstermesi, gerektiği zamanda ve gerekli kişilere 
sunulması özel önem taşımaktadır.

İdare içerisinde raporlamanın, yatay ve dikey olarak ilgili 
kişilere yapılması gerekir. 
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RSB’de raporlamanın kimler tarafından, kimlere ve hangi 
sıklıkta yapılacağı açıkça belirlenmelidir. 

Raporlamalar, en az bu Rehber ekinde yer alan formlardaki 
bilgiler kullanılmak suretiyle, idare tarafından belirlenecek 
formatlarda ve önceden belirlenmiş periyotlarda yapılmalıdır. 

İdareler ihtiyaç duymaları halinde Rehberde yer alan formlar 
dışında da formlar geliştirebilirler. 
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Risk yönetimi deneyimlerinin, eğitim araçlarını sistematik olarak 
kullanmak suretiyle zenginleştirilmesi ve hedef kitlelere en etkili 
yöntemle sunulması gerekmektedir. 

Hedef kitleye göre konferans, seminer, çalışma toplantıları, eğitim 
toplantıları, uygulamalı eğitimler, stajlar, farklı iletişim kanalları ile 
bilgi paylaşımı, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, olumsuz 
örneklerin ya da hataların paylaşılması gibi yöntemler risk yönetimi 
süreçlerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak ve kurumsal anlamda risk 
yönetimi uygulamalarını doğru bir zemine oturtacaktır. 



222

Risklerle başa çıkabilme büyük oranda deneyimlere dayanmaktadır. 
Önceki deneyimler ve bu anlamda başarılı ve başarısız uygulamaların 
güçlü bir iletişim ağı içerisinde herkes tarafından bilinmesi risklere daha 
etkili ve daha hızlı cevap verilmesini kolaylaştıracaktır.

Özellikle yeni ortaya çıkmış riskler ve bunlarla başa çıkma yöntemleri 
konusunda olumlu ve olumsuz deneyimlerin paylaşılması ve bu anlamda 
nelerin yanlış gidebileceğinin bilinmesi, hataların tekrarlanmasını 
önleyebilecek ve risklerle başa çıkmada etkinliği artıracaktır. 
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Deneyimlerin paylaşılması kamu yönetimi açısından genel anlamda 
bir zorunluluktur. Çünkü her bir idarenin kaynakları değil ülkenin ortak 
kaynakları söz konusudur. Bu anlamda deneyimlerin paylaşılması 
kaynakların etkili kullanılması konusunda da özel önem arz etmektedir.

Bu bağlamda deneyim paylaşımını bir süreç olarak ele almak ve 
bunu aşamalandırmak (risklerin tespit edilme yöntemleri, risklere 
verilen cevapların etkililiğinin izlenmesi, başarısızlıkların ortaya 
çıkarılması, bunlardan dersler çıkarılması, edinilen tecrübelerin 
paylaşılması vb.), idarelerin deneyim paylaşımını sistematik hale 
getirmesini sağlayacaktır. 
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RİSK YÖNETİMİ EKLERİ 

Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve 
Kaydedilmesinde İzlenecek Yöntem 
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1. Adım 

Birim veya alt birimin tüm üyelerini, temsilcilerini veya projede ya da 
belirli bir iş sürecinde çalışan tüm personelin uygun bir ortamda bir araya 
gelmesini sağlayın. Beyin fırtınası çalışmasını yönlendirecek uygun bir 
kolaylaştırıcı belirleyin. 

Beyin fırtınası yönteminin, bu konuda kolaylaştırıcı olarak deneyim 
kazanmış biri tarafından yönlendirilmesi en fazla verimi sağlar. 

(Not: Beyin fırtınası stratejik riskler için idaredeki tüm üst düzey 
yöneticileri bir araya toplamak şeklinde de yapılabilir.) 

Beyin fırtınasına katılan herkes sırasıyla idare ve süreçler konusunda 
yeterince bilgi sahibi olmalıdır. 
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2. Adım 

Öncelikle birimin/ alt birimin /projenin/iş sürecinin/idarenin 
hedeflerinin ne olduğunu net bir şekilde ortaya koyun. Bu 
hedefler stratejik planda tanımlanmıştır. Ancak alt birimler için 
tanımlanmamış olabilir. 

Geniş düşünün, dikkate alınmamış başka hedef olup 
olmadığını tartışın. Tüm katılımcılar 3. adıma geçmeden önce 
hedeflerin bu şekilde olduğu konusunda mutabık kalmalıdır 
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3. Adım 

Beyin fırtınasının tüm katılımcıları, 2. adımda belirlenen 
hedeflere ulaşmadaki risklerin neler olduğu konusunda çok sayıda 
fikir üretmelidir. Bu, tek bir grup halinde veya daha kapsamlı beyin 
fırtınası toplantıları için alt gruplar halinde de yapılabilir. 

Risk gerçekleşirse hangi hedefe(lere) ulaşılamayabileceğini net 
bir şekilde belirleyin, riskleri ilgili oldukları hedeflerle birlikte Risk 
Oylama Formuna kaydedin 
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4. Adım 

Tüm riskler belirlendikten sonra beyin fırtınası 
katılımcıları riskin etki ve olasılığını oylar. Verilen oylar Risk 
Oylama Formuna kaydedilir. Katılımcı sayısına göre Formdaki 
ilgili sütunların sayısı arttırılabilir 



2295. Adım 

İlk oylar Forma kaydedildikten sonra, belirli bir riskin etki ve/veya 
olasılığı için verilen en yüksek ve en düşük puan arasında büyük bir 
farklılık olduğu durumlarda en yüksek puanı veren kişi(ler) öncelikle 
neden en yüksek puanı verdiği konusunda savunma yapmalı ve 
diğerlerini kendi puanlarını yükseltmeleri için ikna etmeye çalışmalıdır.

Daha sonra, en düşük puanı veren kişi(ler), neden en düşük puanı 
verdiği konusunda savunma yapmalı ve diğerlerini kendi puanlarını 
düşürmeleri için ikna etmeye çalışmalıdır. Savunmalar yapıldıktan sonra 
herhangi bir savunmadan ikna olan herkese puanını değiştirme fırsatı 
verilmelidir. 
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6. Adım 

Risk Oylama Formunda belirlenen riskler, beyin fırtınasından çıkan 
ortalama etki (Sütun 9) ve ortalama olasılığın (Sütun 13) çarpımı 
sonucu bulunan risk puanları (Sütun 14), yüksek puandan düşük 
puana doğru sıralanır. Katılımcılara, sonucun bekledikleri gibi olup 
olmadığı sorulur.

En önemli risk olduğunu düşündükleri risk en yüksek puanlı risk 
mi? Eğer değilse, oylamaya tekrar göz atılır ve değiştirilmesi gereken 
bir şey olup olmadığına karar verilir. 
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7. Adım 

Beyin fırtınası katılımcıları Risk Oylama Formundaki risk 
puanları konusunda hemfikir olduktan sonra en öncelikli riskten 
başlayarak bütün riskleri ilgili değerleriyle birlikte Risk Kayıt 
Formunun ilgili sütunlarına aktarırlar. 



2328. Adım 

Risklere verilecek cevabı belirlerken risk seviyesinin risk iştahı 
içerisinde olup olmadığını, hangi cevabın daha uygun olacağını ve 
risklerin etki ve/veya olasılığını düşürerek riskleri en iyi şekilde 
azaltacağını düşünün. 

Ayrıca, mevcut risk cevabının neler olduğunu, bunların 
hâlihazırda (halen) etkili olup olmadığını ve bunların geliştirilip 
geliştirilemeyeceğini, mevcut cevapların yanı sıra veya mevcut 
cevapların yerine yeni cevapların öne sürülmesinin daha uygun olup 
olmayacağını düşünerek tablodaki açıklamalar doğrultusunda ilgili 
sütunlar doldurulur 
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9. Adım 

Risk Kayıt Formundaki talimatlar dikkate alınarak diğer 
sütunlar da doldurularak form tamamlanır (Sütun 13 ve 14). 
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Beyin Fırtınası İçin Önerilen Temel Kurallar 

 Kolaylaştırıcı belirlenmesi 
 Kötü fikir diye bir şey yoktur 
 Eşit konuşma hakkı ve konuşmanın belli bir süre ile 

sınırlandırılması 
 Aktif katılım 
 Zaman çizelgesine uyma 
 Yönlendirmenin kolaylaştırıcı tarafından yapılması 
 Kişisel eleştiri değil açık eleştiri 



235



236



237



238



239



240



241



242



243

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KONTROL FAALİYETLERİ 



244GİRİŞ 

Kontrol faaliyetleri, öngörülen bir riskin etki ve/veya olasılığını 
azaltmayı ve böylece idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma olasılığını 
artırmayı amaçlayan eylemlerdir. 

Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi risk değerlendirmesinin 
tamamlanmasına bağlıdır. 

Yönetim, görevlerin ve hedeflerin gerçekleştirileceğine dair 
makul güvence elde etmek için risk yönetimini esas almak suretiyle 
kontrol faaliyetlerini planlamalı, bunları organize etmeli ve 
yönlendirmelidir. 
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Kontrol faaliyetleri, mali ve mali olmayan kontrolleri 
kapsamakta olup idarenin tüm faaliyetleri için bir bütün olarak 
tasarlanıp uygulanmalıdır. 

Rehberin bu bölümünde, aşağıda yer alan Kamu İç Kontrol 
Standartları çerçevesinde, idarenin hedeflerine ulaşmasının 
önündeki risklerin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için 
kontrol faaliyeti prosedürleri konusunda kullanıcılara bilgi 
sunulmaktadır. 



246KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI 
İdareler, kontrol faaliyetlerini belirlerken ve uygularken KF Kutu 1’de yer 

alan standartlar ve bu standartlara ilişkin genel şartları dikkate alırlar. 
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KONTROL FAALİYETLERİ PLANLAMA SÜRECİ 

Kontrol faaliyetleri, idarelerin karar, faaliyet ve işlemlerini 
yürütürken öngördükleri risklerin üstesinden gelmek için geliştirilen 
araçlardır. 

Kontrol faaliyetlerinin:

Yeterli olması (doğru kontrolün, doğru yerde, doğru seviyede olması), 
Kontrolün uygulama maliyetinin beklenen faydayı aşmaması, 
Kapsamlı, anlaşılabilir ve doğrudan riskle ilgili olması, 
Belgelendirilmiş olması, 
Bir bütün halinde değerlendirilerek tutarlılığının sağlanması, 
Etkililiği değerlendirilene kadar sürdürülmesi, 

gerekir. 
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KONTROL FAALİYETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

Yönlendirici Kontroller 
Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi dolaylı faaliyetlerle riskleri 
kontrol etme yöntemidir. 

Yönlendirici Kontrollere Örnekler 
 Kurumsal değişiklikleri yansıtmak üzere sürekli güncellenen, kabul edilmiş bir 

teşkilat şeması 
 Rehberler, resmi görüşler, el kitapları, broşürler, afişler gibi uygulamaya yönelik 

düzenlemeler 
 Amaç, hedef, faaliyet ve projelere ilişkin yazılı birim ve alt birim görev tanımları 
 Görev tanımları doğrultusunda kişilerin unvan, bilgi ve deneyimleri dikkate 

alınarak hazırlanan görev dağılım çizelgeleri 
 Görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için mevzuata, hiyerarşik 

yapıya ve görevin gereklerine uygun yazılı yetki devirleri 
 Kurum içinde etkili iletişim ve raporlama araçları 
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Önleyici Kontroller 

Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp idare tarafından kabul edilebilir 
seviyede tutmak için yapılması gereken kontrollerdir. 

Önleyici Kontrollere Örnekler

Maddi ve gayri maddi haklar (fikri varlıklar vb.) ile kayıtların güvenliği 
 Varlıkların fiziksel olarak korunması 
Mali bilgi ve yönetim bilgilerinin kayıt altına alınması 
 Şifreler, kimlik kartları, koruma görevlileri gibi erişim kontrolleri belirlenmesi 
 Çıkar çatışmasını engellemek için görevler ayrılığı ilkesinin uygulanması 
 Ön mali kontrol işlemleri 
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Tespit Edici Kontroller 

Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne 
olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontrollerdir. 

Tespit Edici Kontrollere Örnekler 

 Dönemsel sayımlar/fiziksel envanterler 
 Sayımların/envanterlerin kayıtlarla karşılaştırılması 
 Farklılıkların tespiti ve analizi için uygun yöntemler belirlenmesi 
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Düzeltici Kontroller 

Risklerin gerçekleştiği durumlarda, istenmeyen sonuçların etkisinin 
giderilmesine yönelik kontrollerdir. 

Düzeltici Kontrollere Örnekler 

 Faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek kayıp ve zararı telafi etme 
yöntemlerinin belirlenmesi 

 Tespit edilen farklılıkların düzeltilmesi ve ortadan kaldırılması için 
gerekli tedbirlerin uygulamaya konulması 

 Sözleşmelere yersiz ödemelerin tahsil edilmesine ilişkin hüküm 
konulması 

 Garanti süresinin öngörülmesi 
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KONTROL FAALİYETLERİ UYGULAMA AŞAMALARI 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BİLGİ VE İLETİŞİM 
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BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI 

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve 
yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer 
sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman 
dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini 
kapsar. 



266



267



268



269



270



271



272



273



274



275YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ(YBS)

YBS, yöneticilerin karar verebilmeleri için ihtiyaç duydukları 
stratejik bilginin talep edildiği şekilde sunulmasını sağlayan 
bilgisayar destekli (yazılım ve donanımdan oluşan) sistemlerdir. 

YBS, doğru ve eksiksiz bilginin doğru kişilere, uygun biçimde 
(form, rapor, tablo, grafik v.s.) ulaştırılmasını hedefler. Bu kapsamda 
idarenin, mali verilerini, personele ilişkin bilgileri, taşınır/taşınmaz 
varlıklarına ilişkin bilgileri, performans bilgilerini, kurumsal evrak 
arşivindeki bilgileri vb. karşılaştırarak değerlendirir. Aynı zamanda 
idareye risk yönetimi konusunda da bilgi verebilir. 
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YBS Kurulum Aşamaları

5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile SGB’lere yönetim 
bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirme görevi 
verilmiştir. Yine, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yönetim bilgi sistemlerine 
ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine 
getirmek ve sistemin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek 
SGB’lerin görevleri arasında sayılmıştır. 
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YBS Çalışma Ekibinin Kurulması 

İdarelerde YBS kurulması çalışmalarında katılımcı bir yöntem 
benimsenmeli ve SGB’nin koordinasyonunda tüm harcama 
birimlerinden temsilcilerin katılımıyla bir ekip oluşturularak 
çalışma programı belirlenmeli ve görev dağılımı yapılmalıdır. 
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İLETİŞİM 

İletişim, kişiler, birimler ve/veya idareler arasında, amaç ve 
hedefler çerçevesinde hizmet sunumu, kararları destekleme ve 
paylaşma, faaliyetleri yürütme ve koordine etme gibi amaçlarla 
yapılan bilgi paylaşımı ya da değişimidir. Sağlıklı bir iç kontrol 
sisteminin geliştirilmesinde yönetime geri bildirim sağlayarak karar 
alınmasında kilit bir role sahiptir.

İletişim; kurum içi, kurum dışı, sözlü, yazılı veya elektronik 
olabilir. Sözlü iletişimin yeterli görüldüğü hallerde, sözlü olarak 
iletilen bilgilerden sadece önemli olanların belgelendirilmesi 
yeterlidir. Böylece, daha sonra erişim yetkisi verilen kişiler 
tarafından kullanılmak üzere önemli bilgilerin kaydı tutulmuş olur. 
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285RAPORLAMA 

Etkili bir iç kontrol sistemini kurabilmek ve özellikle izlenme faaliyetlerini 
kolaylaştırmak açısından raporlama önemli bir araçtır. 
Yöneticiler karar verirken kendilerine sunulan raporları dikkate alır. Bu 
bağlamda, doğru, kısa ve öz raporlar yöneticilerin işini kolaylaştıracaktır. 
Diğer yandan, iletişim ve raporlama, risk yönetimi ve izlemenin önemli bir 
unsurudur. 

İdareler, politikaları, programları, faaliyet ve projelerine ilişkin mali ve mali 
olmayan bilgileri ve sonuçları yazılı veya sözlü olarak ilgili kişi ve mercilere, 
belirli zamanlarda bildirmelidir. Bu kapsamda, idare içinde yatay ve dikey 
raporlama ağı yazılı olarak belirlenmelidir. Ayrıca, her idare, dış raporlama 
mekanizmalarını da dikkate almalıdır. 
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Dikey raporlama, çalışanların yöneticilere yaptığı raporlamadır. 
Yatay raporlama ise aynı kademede yer alan kişi ve bölümler arasında gerekli olan bilgi 
akışıdır. 
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290USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ 

Hesap verebilirliğin ve şeffaflığın önemli unsurlarından biri de 
çalışanların ve paydaşların etkili bir biçimde endişelerini dile 
getirmelerine imkân tanıyacak bir mekanizmanın bulunmasıdır. 

Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesinde, kamu adına 
soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini 
göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara 
bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme 
gösteren kamu görevlisinin suç işlemiş sayılacağı hükme 
bağlanmıştır. 
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Usulsüzlük, Yolsuzluk ve İhbar Kavramları 

Usulsüzlük, mevcut kuralların ihlaline neden olan fiil veya ihmali; 
yolsuzluk ise idare personelinin veya üçüncü şahısların kasıtlı 
olarak, adil veya yasal olmayan bir menfaat sağlamak amacıyla 
mevcut kurallara uygun olmayan davranışlarda bulunmalarını ifade 
eder. 

İhbar, idare içerisindeki, yasa-dışı ve etik değerlere uygun 
olmayan davranış ve eylemlerin idareye ve idare dışındaki üçüncü 
şahıslara veya kurumlara zarar vermemesi için bilgi sahibi kişiler 
(çalışanlar veya paydaşlar) tarafından ilgili birimlere veya kişilere 
bildirilmesidir. 
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Bildirimlerin Kapsamı 

Kamu idarelerinde ihbar ve şikâyet üç temel hususu 
kapsayabilir. 

 Etik değerlerin ihlaline yönelik ihbar ve şikâyet 
 Usulsüzlük ve yolsuzluğa yönelik ihbar ve şikâyet 
 Devlet memurlarının amirleri veya kurumları tarafından 

kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı 
şikâyet. 
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Etik değerlerin ihlali halinde yapılacak ihbar ve şikâyetler

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Kamu 
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelikte ihbar mekanizmaları belirtilmiştir. 
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Buna göre başvurular, genel müdür ve bu düzeyde oldukları 
kabul edilen unvanlarda bulunan kamu görevlilerinin etik 
davranış ilkelerini ihlal etmeleri durumunda Etik Kuruluna, 
diğer görevlilerin etik davranış ilkelerini ihlal etmeleri 
durumunda ise yetkili idare disiplin kurullarına yöneltilmek 
üzere ilgili kurum amirlerine yapılacaktır.

Bu kapsamda idareler mevzuat hükümlerine uyumu 
sağlayacak süreci gerçekleştireceklerdir. 
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Usulsüzlük ve yolsuzluğa yönelik şikâyetler

Usulsüzlük ve yolsuzluğa yönelik bildirimler konusunda çok sayıda 
düzenleme bulunmaktadır. Örneğin, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda; memurlar ve 
diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar 
hakkında izlenecek usuller belirlenmiştir. 

Buna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında bir ihbar 
ve şikâyetin yapılması, bunların işleme konulması ve 
sonuçlandırılması anılan Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 



296Öte yandan, Başbakanlık tarafından 22/02/ 2010 tarihli ve 
27501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Saydamlığın Artırılması 
ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-
2014)”nde; ulusal düzeyde yolsuzlukların önlenmesine, 
yaptırımların uygulanmasına ve toplumsal bilincin artırılmasına 
ilişkin tedbirlere yer verilmiştir. 

Ayrıca, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu tarafından 2009 yılında yayımlanan “Yolsuzluğun 
Bildirilmesine İlişkin Kılavuz İlkeler” söz konusu mevzuatı ve temel 
ilkeleri içermekte olup, idareler tarafından ihbar sistemine ilişkin 
yapılacak çalışmalarda söz konusu ilkelerin de dikkate alınması 
uygun olacaktır. 
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Devlet Memurlarının Yapacakları Şikâyet

Devlet memurlarının amirleri veya kurumları tarafından 
kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemler karşısında 657 sayılı 
Kanunun 21. maddesi ve buna dayanılarak hazırlanan Devlet 
Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. 
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Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Tespit Edilmesinde 
Sorumluluk 

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesinde ve ortaya 
çıkarılmasında sorumluluk, yönetimin ve tüm idare personelinindir. 
İdarenin etik davranış kültürü çerçevesinde; yönetimden sorumlu 
kişilerin gözetiminde, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları önlemek üzere 
gerekli tedbirleri alması gerekir. 
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İhbar Sistemi 

Yukarıda belirtilen düzenlemelerde yer alan usul ve esaslar 
ihbar konusu ve yöntemi itibarıyla ayrı prosedürler içermektedir. 
İdareler ihbar sistemlerini geliştirirken söz konusu düzenlemeleri 
de dikkate almak suretiyle, kendi kurumsal yapıları ve raporlama 
mekanizmalarına uygun olarak çalışanlarının ve üçüncü kişilerin 
bildirimde bulunabilecekleri iç düzenlemelere sahip olmalıdır. 

Bu düzenlemelerde; 
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Nelerin ihbar edilebileceği, 
İyi niyetli ihbarcının güvenliğinin ve gizliliğinin nasıl sağlanacağı, 
İhbarın idare içinde hangi aşamalardan geçilerek yapılabileceği 

(sırasıyla; birinci amir, birim amiri, iç denetim birimi amiri veya 
insan kaynakları birimi amiri veya mali hizmetler birim amiri, üst 
yönetici), 

Yapılan ihbarların idarece nasıl değerlendirileceği ve hangi 
eylemlerin gerçekleştirileceği (kurum içi inceleme veya resmi 
soruşturma gibi), 

İhbarcıya konuyla kimin ilgilendiğinin, onunla iletişime geçip 
geçemeyeceğinin ve değerlendirme ve/veya sonuçların bildirilmesi 
gibi hususlara, 
yer verilmelidir. 
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Bu kapsamda idareler, tüm personele ihbar ve şikâyet yollarını 
duyurmalı, olası ihbar ve şikâyetlerde personelin kimliğinin gizli 
tutulmasını ve bundan dolayı personele ayrımcı muamele 
yapılmamasını sağlamalıdır. 

Yazılı ihbar esas olmakla birlikte, idareler internet sayfalarında 
oluşturacakları çeşitli tip formlarla elektronik ortamda şikâyet ve 
ihbarlara olanak tanımalıdırlar. İdareler ayrıca dış paydaşların da 
daha kolay ihbar ve şikâyette bulunabilmeleri için gerekli 
mekanizmaları oluşturmalı ve bunu idare ilan tahtalarında ve 
internet sayfalarında yayımlamalıdırlar. 
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İdareler tarafından, özellikle yolsuzluk ve usulsüzlüğe dönük 
ihbar ve şikâyetlerde 4483 sayılı Kanunda belirtilen ön inceleme 
usulleri dışında farklı mekanizmalar tesis edilmemelidir. 

Ön inceleme sonucu soruşturma izini verilsin ya da verilmesin, 
durum, ayrıntılı gerekçe ile birlikte hem Cumhuriyet Savcılığına hem 
de ihbarcıya mutlaka bildirilmeli ve bu bildirime ilişkin yazılar ihbar 
dosyalarında muhafaza edilmelidir. 

İdarelerin, etkili bir ihbar sistemi için Bİ Kutu 4’teki temel 
gereklilikleri dikkate alması uygun olacaktır. 
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306BİRİMLER ARASI İLİŞKİLER 

MYK MUB İle SGB’ler Arasındaki İletişim 

MYK MUB’un görevlerindeki etkinliğin ve etkililiğinin derecesi, SGB 
ile kurduğu iletişimin niteliğine bağlıdır.

MYK MUB, SGB’lere bilgi aktarımı için kurumsal iletişim 
mekanizmaları geliştirmelidir. Bu mekanizmalar, MYK MUB’da kurulacak 
bir çağrı merkezi olabileceği gibi her bir MYK MUB personelinin belirli 
idarelerin SGB’lerine yönelik kurum danışmanlığı rolü üstlenmesiyle de 
sağlanabilir. 
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SGB’ler ile Harcama Birimleri Arasındaki İletişim 

SGB’deki her bir personel sorumlu olduğu harcama birimleri 
ile sürekli iletişim halinde olmalı, sahip olduğu bilgileri periyodik 
dönemler halinde harcama birimlerine aktarabilmelidir. 

Harcama birimlerinden SGB’ye, SGB’den de harcama birimlerine 
tutarlı ve doğru bilgi akışının sağlanması için harcama birimlerinde 
de SGB ile sürekli iletişim halinde olacak birim/alt birim personeli 
belirlenmelidir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM

İZLEME 
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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. 

İzleme ile idarenin faaliyetlerinin misyon doğrultusunda, 
hedeflerle uyumlu olarak yürütülüp yürütülmediği, risk yönetimi 
esasları çerçevesinde gerekli kontrollerin öngörülüp öngörülmediği, 
söz konusu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı, iletişimin açık ve 
yeterli olup olmadığı gibi hususlar tespit edilip 
değerlendirilmektedir. 



310Bu nedenle izleme iç kontrol sisteminin diğer bileşenleriyle 
etkileşim halinde işleyen bir süreçtir. 

İzleme iç kontrol sisteminin, beklendiği şekilde işleyişinin ve 
koşullardaki değişikliklere uyum göstermesinin sağlanması amacıyla 
gerçekleştirilir ve yönetime kontrol faaliyetleri sorunlarının 
düzeltilmesi ve istenmeyen bir olay meydana gelmeden önce riski 
kontrol etme şansı verir. 

İç kontrol sisteminin izlenmesinde katılımcılık esastır. İzlemede; 
soru formları, iç ve dış denetim raporları, kişi ve/veya idarelerin talep 
ve şikâyetleri, bütçe bilgileri, ön mali kontrole ilişkin veriler ile birim 
yöneticilerinin görüşlerinden yararlanılmalıdır. 
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İzleme Neden Gereklidir? 

İzleme aşağıda belirtilen temel amaçlar için 
gerçekleştirilir: 

 İç kontrol sistemine ilişkin sorunları zamanında tespit 
edip giderebilmek, 

 İç kontrol sisteminin etkinliğini düzenli aralıklarla teyit 
etmek, 

 İç kontrol güvence beyanları için kanıt oluşturmak. 
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İZLEME STANDARTLARI 
İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm 
izleme faaliyetlerini kapsar. 
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İZLEME YÖNTEMLERİ 

İç kontrol sisteminin izlenmesi; sürekli izleme ve özel değerlendirmeler 
yoluyla gerçekleştirilir. 

Sürekli izleme 

Sürekli izleme; idare faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, devamlı olarak 
faaliyetleri yürüten personel ve onları hiyerarşik olarak kontrol etmekle görevli 
yöneticiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Sürekli izleme; düzenli yönetim ve 
gözetim faaliyetlerini, karşılaştırmaları ve personelin görevlerini yürütürken almış 
olduğu diğer önlemleri kapsamaktadır. 

Sürekli izleme faaliyetleri ile sorunlar daha çabuk tespit edilip kontrol 
aksaklıkları için zamanında gerekli önlemler alınabildiğinden idarelerin esas 
olarak sürekli izleme faaliyetlerine ağırlık vermeleri önerilmektedir. 
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Değerlendirme Sonuçlarının Raporlanması 

SGB, iç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için 
gerçekleştirilen faaliyetler ile sistemin işleyişi, etkililiği ve etkinliği 
konusundaki değerlendirmelere ilişkin rapor hazırlar. 

Değerlendirme sonuçlarının rapor haline getirilmesinde, İç 
Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun kullanılması uygun 
olacaktır. 
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Söz konusu raporun hazırlanmasında “İç Kontrol Sistemi 
Soru Formu” önemli bir dayanak oluşturmaktadır. Raporda, iç 
kontrol sisteminin işleyişinin yanı sıra sistemin 
güçlendirilmesine yönelik olarak atılan adımlara ilişkin 
bilgilere de yer verilmelidir. 

Yine raporda, kontrollerin mevcut veya yeterli olmadığı 
alanlar, kontrollerin gereken şekilde işlemediği alanlar, 
kontrollerin aşırı olduğu alanlar veya tespit edilen sorunları 
ele almak üzere hazırlanan planlar ve çizelgeler gibi konulara 
yer verilmelidir. 



321İÇ DENETİM RAPORLARI İLE İLGİLİ SGB TARAFINDAN 
YAPILACAK İŞLEMLER 

5018 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde; iç denetçiler 
tarafından üst yöneticiye sunulan raporların, üst yönetici tarafından 
değerlendirilmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile SGB’ye
gönderileceği belirtilmektedir. 

Bu çerçevede SGB’lerin, üst yönetici tarafından gönderilen söz 
konusu raporlara dayanarak aşağıdaki işlemleri yerine getirmesi 
mümkün bulunmaktadır: 
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 İç kontrole ilişkin olarak tespit edilen eksiklikler çerçevesinde 
idare için eğitim ihtiyacını belirleme ve eğitim programlarının 
düzenlenmesi için girişimde bulunulması. 

 İç denetim bulgularını da dikkate alarak iç kontrol sisteminin 
geliştirilmesine yönelik üst yöneticiye öneriler sunulması. 

 İç denetim raporlarında tespit edilen kamu zararlarına ilişkin 
gerekli kayıt ve takip işlemlerinin yürütülmesi. 

 İç denetim raporları sonucu ortaya çıkan uygulama 
farklılıklarını gidermeye yönelik iç düzenlemeler yapılması. 
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TEŞEKKÜRLER


