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I.GĠRĠġ 

Ġç Kontrol 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun iç 

kontrol sistemi baĢlıklı beĢinci kısmında düzenlenmiĢtir. Anılan kanunun 5. 

kısmında iç kontrolün tanımı, amacı, iç kontrolün yapısı ve iĢleyiĢi baĢlıkları 

altında iç kontrole iliĢkin hükümlere yer verilmiĢtir.  

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/12/2007 

tarihinde yayımlanan “Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği” ile kamu 

idarelerinde iç kontrol sisteminin oluĢturulması, uygulanması, izlenmesi ve 

geliĢtirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel Ģart 

belirlenmiĢtir. Bu Tebliğ ile idarelerin iç kontrol sistemlerinin Kamu Ġç Kontrol 

Standartlarına uyumunu sağlamak üzere, yapılması gereken çalıĢmaları tespit 

etmeleri, bu çalıĢmalar için eylem planı oluĢturmaları, gerekli prosedürler ve 

ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalıĢmalarını yürütmeleri gerektiği de 

belirtilmiĢtir.   

Ġç kontrol sistemini Kamu Ġç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek 

için yapılması gereken çalıĢmaların belirlenmesi, bu çalıĢmalar için eylem planı 

oluĢturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması 

çalıĢmalarında kamu idarelerine rehberlik yapmak amacıyla Ġç Kontrol 

Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi yayımlanmıĢtır. 

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz merkez birimlerinde 2009 yılından 

itibaren Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıĢ ve 

uygulamaya konulmuĢtur. Merkez ve taĢra olmak üzere tüm birimlerimizde 

uyum eylem planı faaliyetleri ile iç kontrol sistemini yaygınlaĢtırma çalıĢmaları 

devam etmektedir. 

Söz konusu bu çalıĢmalar, Üst Yöneticinin liderliği ve gözetiminde, Strateji 

GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının koordinatörlüğünde, harcama birimlerinin 

katılımı ve Ġç Denetim Biriminin desteği ile yürütülmektedir. 
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Ġdaremizde iç kontrol sistemi uygulanırken,  belirli dönemlerde sistemin 

iĢleyiĢi izlenmekte ve izleme sonucunda tespit edilen eksiklikler de giderilmeye 

çalıĢılmaktadır. 

Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan 17 nolu standartta, 

“Ġdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.” ifadesi yer 

almaktadır. Bu standardın genel Ģartlarında; 

17.1 “Ġç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme 

yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.”  

17.2 “Ġç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin 

belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç 

ve yöntem belirlenmelidir.”  

17.3 “Ġç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı 

sağlanmalıdır.” denilmektedir. 

2018 yılı Ġç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu çalıĢmalarına yukarıda 

belirtilen mevzuat çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzün sorumlu tüm 

birimlerini kapsayacak Ģekilde baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda Strateji GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığınca Kamu Ġç Kontrol Rehberi esas alınarak hazırlanan soru 

formu Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taĢra birimleri tarafından 

doldurulmuĢtur. Ġç kontrol sistemi soru formu da kullanılarak özel değerlendirme 

yapılmıĢ ve Genel Müdürlüğümüzün 2018 yılı Ġç Kontrol Sistemi Değerlendirme 

Raporu hazırlanmıĢtır. 

Genel Müdürlüğümüzde; iç kontrol sisteminin güçlendirilmesi, risk 

yönetimi ve sistemin izlenmesi odaklı iç kontrol faaliyetlerine devam 

edilecektir. 

 

 

 

 



  

 
3 
 

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2018 
 

A.MĠSYON VE VĠZYON 
 

MĠSYON 

 

                                         

 

VĠZYON 

 

   

 

 

 
 

 

TaĢınmazlara iliĢkin mülkiyet 

bilgilerini devlet güvencesi altında 

muhafaza etmek, güncellemek 

hizmete sunmak. 

 

TaĢınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve 

yöneten lider kurum olmak.  
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B.ORGANĠZASYON YAPISI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taĢra birimlerinden 

meydana gelmektedir. Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup, 

Genel Müdürlüğü temsil eder. Genel Müdüre yardımcı olmak üzere en fazla 

üç Genel Müdür Yardımcısı atanabilir. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür 

tarafından verilen görevleri yerine getirir. Genel Müdürlüğün taĢra birimi, 24 

Bölge Müdürlüğü ile bunlara bağlı 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro 

Müdürlüğünden meydana gelmektedir. 
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II. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ SORU FORMU SONUÇLARI 

Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin Ġzleme baĢlıklı 5. 

bölümünde izleme, idarelerin amaç ve hedeflerine ulaĢma konusunda iç 

kontrol sisteminin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının, iç kontrol 

standartlarına uyum çerçevesinde değerlendirilmesi ve sistemin iyileĢtirmeye 

açık alanlarına yönelik eylemlerin belirlenmesi olarak tanımlanmıĢtır. 

Ġç kontrol sisteminin izlenmesi; sürekli izleme ve özel değerlendirmeler 

yoluyla gerçekleĢtirilir. Özel değerlendirmeler; iç kontrol sisteminin etkinliğinin 

değerlendirilmesi amacıyla yönetim ve çalıĢanlar tarafından gerçekleĢtirilen 

değerlendirme faaliyetleridir. 

Özel değerlendirme faaliyetleri; öz değerlendirme çalıĢtayları yapılması, 

soru formlarının/anketlerin kullanılması ve çalıĢma grubu oluĢturulması Ģeklinde 

gerçekleĢtirilebilmektedir. 

Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin özel değerlendirmesi, 

Kamu Ġç Kontrol Rehberinde belirtilen Örnek Ġç Kontrol Sistemi Soru Formu (ĠZ EK 

1) ve Ġç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporuna (ĠZ EK 2) uygun olarak Strateji 

GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. 

 

Ġç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi Sürecinde Ġzlenen Adımlar 

 Öncelikle Ġç kontrol sisteminin değerlendirilmesine Kamu Ġç Kontrol 

Rehberinde belirtilen Örnek Ġç Kontrol Sistemi Soru Formunun (ĠZ EK 1) 

TKGM merkez ve taĢra birimleri tarafından doldurulması için 

gönderilmesi ile baĢlanmıĢtır. 

 Birimlere soru formunun nasıl doldurulacağı ile ilgili bilgilendirme 

yapılmıĢtır. 

 Birimlere soru formunun doldurulması için makul bir süre verilmiĢtir. 

 Harcama birimlerine soru formunu doldururken, bu iĢlemin bir öz 

değerlendirme niteliği taĢıdığını, baĢka bir deyiĢle, sorulara verecekleri 



  

 
6 
 

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2018 
 

cevaplarla öncelikle kendi birimlerini değerlendirdiklerini göz ardı 

etmemeleri gerektiği belirtilmiĢtir.  

 Soru formlarının doldurulmasında gerektiğinde SGDB temsilcisinden de 

destek alabilecekleri belirtilmiĢtir.  

 Tüm birimlerden soru formlarının sonuçları geldikten sonra SGDB 

tarafından soru formları konsolide edilmiĢ ve soru formu sonuçları baĢta 

olmak üzere aĢağıdaki bilgi kaynakları da kullanılarak değerlendirme 

raporu hazırlamıĢtır. 

 Ġç ve dıĢ denetim sonuçları 

 Ön mali kontrole iliĢkin veriler  

 Diğer bilgi kaynakları (yöneticilerin görüĢleri, kiĢi ve /veya 

idarelerin talep ve Ģikâyetleri)  

Bu kapsamda oluĢturulan rapor taslağı, Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu 

üyelerine yöneticisi olduğu birimin durumu da eklenerek görüĢleri alınmak 

üzere gönderilmektedir. Nihai hale getirilen rapor SGDB tarafından haziran ayı 

sonuna kadar üst yöneticinin onayına sunulmakta ve Hazine ve Maliye 

Bakanlığına gönderilmektedir. 

 

Ġç Kontrol Sistemi Soru Formu Sonuçlarının Yorumlanması 

 Ġç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu ile idarenin iç kontrol 

standartlarına uyum sağlayıp sağlamadığı ve iç kontrolün beĢ 

bileĢeninin (kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve 

iletiĢim ve izleme) incelenerek iyileĢtirilecek alanların tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır.  

 Ġç kontrol sistemi soru formu 70 sorudan oluĢmaktadır. 

 Sorularda Evet, Hayır ve GeliĢtirilmekte olmak üzere 3 cevap seçeneği 

sunulmuĢtur.  

 Evet 2 puan, GeliĢtirilmekte 1 puan ve Hayır 0 puan olmak üzere her 

birimin, iç kontrolün 5 bileĢeni ve anket genelinde puanları 

hesaplanmıĢtır.  
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 Yüzde puanları her kategori için ayrı ayrı ve formun geneli için aĢağıdaki 

Kamu Ġç Kontrol Rehberinden alınan tabloda belirtildiği gibi 

yorumlanmıĢtır: 

% Puanı YORUM 

0-25 Ġç kontrol sisteminin geliĢiminin en düĢük seviyede olduğunun göstergesi. 

Biraz farkındalık olmakla birlikte iç kontrol mekanizmalarının henüz 

idarede uygulanmadığı anlaĢılmaktadır. Ġç kontrol sisteminin kurulması 

için acil rehberlik ve yönlendirmede bulunulması gereklidir.  

 

26-50 Ġç kontrol sisteminin geliĢiminin düĢük seviyede olduğunun göstergesi.   

Ġç kontrol sistemine iliĢkin farkındalık ve anlayıĢın bulunduğu, iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanması için çalıĢmalara baĢlandığı 

anlaĢılmaktadır. Ancak çalıĢmaların artarak devam etmesi ve 

uygulamaya geçilmesi gereklidir.  

 

51-75 

 

Ġç kontrol sisteminin geliĢiminin orta seviyede olduğunun göstergesi. Ġç 

kontrol mekanizmalarının uygulanmaya baĢladığı, ancak geliĢtirilmesi 

gerektiği anlaĢılmaktadır. 

 

76-90 Ġç kontrol sisteminin geliĢiminin yüksek seviyede olduğunun göstergesi. Ġç 

kontrol mekanizmalarının uygulamasının yerleĢtiği anlaĢılmaktadır. 

Uygulamanın biraz daha geliĢtirilmesi için neler yapılabileceğinin 

değerlendirilmesi uygun olacaktır.  

 

91-100 Ġç kontrol sisteminin geliĢiminin en yüksek seviyede olduğunun 

göstergesi. Ġç kontrol mekanizmalarının en iyi Ģekilde uygulandığı 

anlaĢılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
8 
 

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2018 
 

II. 1. KONTROL ORTAMI 

Kontrol ortamı, iç kontrol sisteminin diğer unsurlarına temel oluĢturan 

genel bir çerçeve sağlamaktadır. Misyonun belirlenmesini, kurum personeline 

duyurulmasını ve bunlarla uyumlu bir organizasyon yapısının ve kurumsal 

kültürün oluĢturulmasını tanımlamak amacıyla kullanılan bir kavramdır.  Kontrol 

ortamı iç kontrol sisteminin temel bileĢenidir.  

Kamu idarelerinde iç kontrolün baĢarılı ya da baĢarısız olması kontrol 

ortamının etkinliğine bağlıdır. Ġç kontrol sisteminin kurulabilmesinin ilk Ģartı 

uygun bir kontrol ortamının varlığıdır. 

Ġç kontrol sisteminin baĢarılı olması için uygulanması gereken kontrol 

ortamı ilkeleri; kiĢisel 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 iĢ yapma 

tarzına iliĢkin hususlar olarak tanımlanmaktadır. 

Ġç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formuna Genel Müdürlüğümüz 

birimlerince verilen cevapların değerlendirilmesi beĢ bileĢen altında aĢağıda 

belirtilmektedir. 

Kontrol Ortamı BileĢeni Soru Formu Analiz Sonuçları 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, Kadastro 

Dairesi BaĢkanlığı, Harita Dairesi BaĢkanlığı, ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı, Personel 

Dairesi BaĢkanlığı, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Trabzon Bölge Müdürlüğü, 

Hatay Bölge Müdürlüğü, Van Bölge Müdürlüğü, Sivas Bölge Müdürlüğü ve 

Yozgat Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin geliĢiminin en yüksek 

seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmasının en iyi Ģekilde uygulandığı 

görülmektedir.   

Hukuk MüĢavirliği, Yabancı ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi 

BaĢkanlığı, Ankara Bölge Müdürlüğü, Ġzmir Bölge Müdürlüğü, Bursa Bölge 

Müdürlüğü, Konya Bölge Müdürlüğü, Antalya Bölge Müdürlüğü, Erzurum Bölge 
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Müdürlüğü, Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun Bölge Müdürlüğü, Kayseri Bölge 

Müdürlüğü, Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Edirne Bölge Müdürlüğü, Elazığ Bölge 

Müdürlüğü, EskiĢehir Bölge Müdürlüğü, Denizli Bölge Müdürlüğü, Kastamonu 

Bölge Müdürlüğü, ġanlıurfa Bölge Müdürlüğü ve Erzincan Bölge Müdürlüğünde 

iç kontrol sisteminin geliĢiminin yüksek seviyede olduğu, iç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının bu birimlerde yerleĢtiği anlaĢılmaktadır.  

Tapu Dairesi BaĢkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı ve Ġstanbul 

Bölge Müdürlüğünde ise iç kontrol sisteminin geliĢiminin orta seviyede olduğu, 

iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya baĢlandığı, ancak geliĢtirilmesi 

gerektiği anlaĢılmaktadır.  

Sistemin Güçlendirilmesine Yönelik Olarak Atılan Adımlar 

 2018-2019 yılları arasını kapsayan TKGM Kamu Ġç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planında; kontrol ortamı standardı altında 13 adet eylem 

ve faaliyete yer verilmiĢtir. Eylem ve faaliyetlerin gerçekleĢtirilme 

düzeyleri, 2018 yılı sonu itibarıyla kurum genelinde mevcut durumun 

tespiti ve planın bütününe yönelik genel bir değerlendirme yapma 

konusun da katkı sağlamaktadır. 

 Söz konusu bu eylemlerle iç kontrol sistemi ve iĢleyiĢinin Genel Müdürlük 

yöneticileri ve çalıĢanları tarafından desteklenmesi, iç kontrole yönelik 

mevcut algının geliĢtirilmesi hedeflenmektedir.   

 Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 

tarafından 6 aylık dönemler itibarıyla (Ocak- Temmuz) Ġç Kontrol Sistemi 

değerlendirme toplantıları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama grubu 

üyelerine ve üst yönetime iç kontrol sistemi ve uyum eylem planının 

hazırlanması konularında Ġç Denetim Birim BaĢkanlığı tarafından eğitim 

verilmiĢtir. 

 Ġç Kontrol AfiĢi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanmıĢ 

olup merkez ve taĢra birimlerinde çalıĢan personelin bilgi sahibi 
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olmalarını sağlamak amacıyla tüm personelin görebileceği yerlere 

asılmıĢ ve ayrıca TKGM web sayfasında da yayınlanmıĢtır. 

 Aday Memur YetiĢtirme Temel Eğitimi, Tapu Müdürü ve Tapu Sicil Müdür 

Yardımcısı Yönetici GeliĢtirme Eğitimi, Yönetim Sistemi TS EN ISO 

9001:2015 Revizyon ve Adaptasyon Eğitimi ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve 

Protokol Kuralları eğitiminde, etik eğitimleri verilmiĢ olup ilerleyen 

dönemlerde de verilmeye devam edilecektir. 

 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanmasına 

iliĢkin, Genel Müdürlük 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmıĢ ve 2018 yılı 

Ġdare Faaliyet Raporu ile Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

kamuoyuna duyurulmuĢtur. 

 Genel Müdürlüğümüzün 2019-2023 dönemi Stratejik Planı 07.12.2018 

tarihli Bakanlık oluru ile kabul edilmiĢtir. Katılımcı yöntemlerle hazırlanan 

2019-2023 Stratejik Planı ile misyon, vizyon, amaç, hedef ve stratejiler 

belirlenerek kamuoyuna ve tüm personele duyurulmuĢtur. 

 Bireysel Performans Sistemi, Personel Bilgi Sistemi ve ERP yazılımları 

üzerinden servis edilmesi düĢünülse de güncelliğini yitirmesi nedeniyle 

kullanımdan kaldırılmıĢtır. Bu sebeple ĠĢ Zekâsı Platformu üzerinden servis 

edilmeye baĢlanmıĢtır.  

 Mesleki ve kiĢisel geliĢim eğitimleri Eğitim Kurulu kararlarına göre 

birimlerden gelen talep doğrultusunda Eğitim Koordinasyon ġube 

Müdürlüğü tarafından planlanmaktadır. Her yıl toplanan Eğitim Kurulu 

toplantısına temel olmak üzere tüm Bölge Müdürlükleri ve Daire 

BaĢkanlıklarının eğitim talepleri yazı ile istenmekte ve gelen eğitim 

talepleri doğrultusunda ise personele eğitimler verilmektedir. 

II.2. RĠSK DEĞERLENDĠRME 

Risk değerlendirmesi,  idarelerin misyon ve vizyonları doğrultusunda 

belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaĢmasında karĢılaĢabilecekleri olası 

risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi olarak 

tanımlanır. 
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Her kurum amaç ve hedeflerine ulaĢmasını engelleyebilecek, içeriden 

veya dıĢarıdan kaynaklanan risklerle karĢılaĢmaktadır. Bu risklere karĢı idarelerin 

hazırlıklı olmaları ve risk değerlendirmesi yapmaları gerekmektedir. 

Risk değerlendirmesi iç kontrol sisteminin bileĢenlerinden biridir. Ġç kontrol 

faaliyeti risk esaslı olarak gerçekleĢtirilmelidir. Bu sebeple, riskli alanların 

belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin bu alanlarda yoğunlaĢtırılması iç kontrol 

sisteminin baĢarılı olması açısından önemli bir husus olarak görülmektedir. Risk 

değerlemesinde ilk olarak kurumun amaç ve hedefleri açık, net ve tutarlı 

biçimde belirlenmelidir. Ġdarenin karĢılaĢabileceği potansiyel olaylar ile birlikte 

idarenin kendine özgü durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Risk Değerlendirme BileĢeni Soru Formu Analiz Sonuçları 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, Harita Dairesi 

BaĢkanlığı, Yabancı ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı 

ve Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin geliĢiminin en yüksek 

seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmasının en iyi Ģekilde uygulandığı 

görülmektedir.    

 Tapu Dairesi BaĢkanlığı, Kadastro Dairesi BaĢkanlığı, Personel Dairesi 

BaĢkanlığı, Hatay Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Bölge Müdürlüğünde iç 

kontrol sisteminin geliĢiminin yüksek seviyede olduğu, iç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının bu birimlerde yerleĢtiği anlaĢılmaktadır.  

 ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı, Bilgi teknolojileri Dairesi BaĢkanlığı, Ankara Bölge 

Müdürlüğü, Antalya Bölge Müdürlüğü, Erzurum Bölge Müdürlüğü, Trabzon 

Bölge Müdürlüğü, Samsun Bölge Müdürlüğü, Van Bölge Müdürlüğü, ġanlıurfa 

Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin 

geliĢiminin orta seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya 

baĢlandığı, ancak geliĢtirilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır.  

 Ġstanbul Bölge Müdürlüğü, Bursa Bölge Müdürlüğü, Kayseri Bölge 

Müdürlüğü, Edirne Bölge Müdürlüğü, Elazığ Bölge Müdürlüğü, EskiĢehir Bölge 

Müdürlüğü, Denizli Bölge Müdürlüğü, Sivas Bölge Müdürlüğü ve Erzincan Bölge 



  

 
12 
 

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2018 
 

Müdürlüğünde Risk Değerlendirme standardının geliĢiminin düĢük seviyede 

olduğu ancak sisteme iliĢkin farkındalık ve anlayıĢın bulunduğu anlaĢılmaktadır. 

Ġlerleyen dönemlerde çalıĢmalar artarak devam edilecektir. 

 Hukuk MüĢavirliği, Ġzmir Bölge Müdürlüğü, Konya Bölge Müdürlüğü ve 

Gaziantep Bölge Müdürlüğünde Risk Değerlendirme standardının en düĢük 

seviyede olduğu birimler olduğu görülmektedir. Ġç kontrol sisteminin kurulması 

için Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının rehberlik ve yönlendirmesi ile 

çalıĢmalar yürütülecektir. 

Sistemin Güçlendirilmesine Yönelik Olarak Atılan Adımlar 

 2018-2019 yılları arasını kapsayan TKGM Kamu Ġç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planında; risk değerlendirme standardı altında 4 adet 

eylem ve faaliyete yer verilmiĢtir. Eylem ve faaliyetlerin gerçekleĢtirilme 

düzeyleri, 2018 yılı sonu itibarıyla kurum genelinde mevcut durumun 

tespiti ve planın bütününe yönelik genel bir değerlendirme ve analiz 

ortaya konulmasında katkı sağlamaktadır. 

 2019-2023 yıllarını kapsayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 

Stratejik Planı; 5 yıllık süreçte orta ve uzun vadeli amaçlara, temel ilke ve 

politikalara, hedef ve önceliklere, performans ölçütlerine ve bunlara 

ulaĢmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını da içerecek 

biçimde hazırlanmıĢ olup kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır. 

 Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taĢra birimlerinde Ġç Kontrol Sistemi 

ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında personelin kurumumuzun misyon, 

vizyon, amaç ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. 

 Genel Müdürlüğümüz tarafından; yürütülen program, faaliyet ve 

projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve 

göstergelerini içeren performans programı hazırlanmakta, 3 ay da bir 

izlenmekte ve izleme sonuçları da Üst Yöneticiye raporlanmaktadır. 

 Risk Yönetim Sisteminin; Genel Müdürlük merkez ve taĢra birimlerinde 

yaygınlaĢtırılması kapsamında; Üst Yönetime Ġç Kontrol Sistemi Eğitimi 

verilmiĢtir. 
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 Ayrıca Sürekli Kurumsal GeliĢim Projesi kapsamında Genel 

Müdürlüğümüz merkez ve taĢra teĢkilatında TS EN ISO 9001: 2008 

versiyonuna göre kurulmuĢ olan Kalite Yönetim Siteminin TS EN ISO 

9001:2015 versiyonuna geçiĢ adaptasyonu için yapılacak olan revizyon 

çalıĢmaları kapsamında risk eğitimleri verilmiĢtir. 

 Taslak TKGM Risk Strateji Belgesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının 

koordinatörlüğünde hazırlanmıĢtır.  

 Genel Müdürlüğümüzde risklerin belirlenmesi sürecinde; kurumun 

süreçleri, iĢ akıĢ Ģemaları ve talimatları ve birimlerin görev tanımları 

yapılmıĢtır. 

II. 3. KONTROL FAALĠYETLERĠ 

Kontrol faaliyetleri, idarelerin riskleri göğüslemek ve hedeflerini 

gerçekleĢtirmek üzere uygulamaya koydukları politikalar ve prosedürlerdir. 

Mali ve mali olmayan kontrolleri kapsamakta olup idarelerin tüm faaliyetleri 

için bir bütün olarak uygulanmalıdır. Kontrol faaliyetlerinin etkin olabilmesi için 

amaca yönelik olması, dönem boyunca planlandığı Ģekilde sürekli iĢlev 

görmesi, kapsamlı, makul ve kontrol hedefleriyle doğrudan bağlantılı olması 

gerekmektedir.  

Bununla birlikte kontrol faaliyetleri Genel Müdürlüğümüzün çalıĢanları 

tarafından yürütülen faaliyetler, karar ve iĢlemlerde karĢılaĢılacak risklerin 

üstesinden gelmek konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. 

Kontrol faaliyetleri Genel Müdürlüğün tüm kademeleri ve faaliyetleri ile 

bir bütün olarak idaremizin günlük faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 

Kontrol faaliyetlerinin çalıĢanlar tarafından ekstra iĢ yükü ve maliyet gerektiren 

bir iĢlem olarak algılanması, iç kontrol sisteminin etkinliğini azaltacak ve 

sistemin baĢarısını olumsuz yönde etkileyecektir. 
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Kontrol Faaliyetleri BileĢeni Soru Formu Analiz Sonuçları 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, Kadastro 

Dairesi BaĢkanlığı, Harita Dairesi BaĢkanlığı, ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı, Personel 

Dairesi BaĢkanlığı, Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı, Ġzmir Bölge Müdürlüğü, 

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Bölge Müdürlüğünde iç kontrol 

sisteminin geliĢiminin en yüksek seviyede olduğu iç kontrol mekanizmalarının 

uygulamasının bu birimlerde en iyi Ģekilde uygulandığı anlaĢılmaktadır 

Tapu Dairesi BaĢkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığı, Antalya Bölge 

Müdürlüğü, Samsun Bölge Müdürlüğü, Hatay Bölge Müdürlüğü, Elazığ Bölge 

Müdürlüğü, EskiĢehir Bölge Müdürlüğü, Sivas Bölge Müdürlüğü, Yozgat Bölge 

Müdürlüğü ve Erzincan Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin geliĢiminin 

(Kontrol Faaliyetleri BileĢeni) yüksek seviyede olduğu iç kontrol 

mekanizmalarının uygulamasının bu birimlerde yerleĢtiği anlaĢılmaktadır. 

Hukuk MüĢavirliği, Yabancı ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı, Ankara Bölge 

Müdürlüğü, Ġstanbul Bölge Müdürlüğü, Bursa Bölge Müdürlüğü, Konya Bölge 

Müdürlüğü, Erzurum Bölge Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğü, Gaziantep 

Bölge Müdürlüğü, Edirne Bölge Müdürlüğü, Van Bölge Müdürlüğü, Denizli 

Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Bölge Müdürlüğü ve ġanlıurfa Bölge 

Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin geliĢiminin (Kontrol Faaliyetleri BileĢeni ) 

orta seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya baĢlandığı, 

ancak geliĢtirilmesi gerektiği görülmüĢtür.  

Sistemin Güçlendirilmesine Yönelik Olarak Atılan Adımlar 

 2018 - 2019 yılları arasını kapsayan TKGM Kamu Ġç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planında; kontrol faaliyetleri standardı altında 6 adet eylem 

ve faaliyete yer verilmiĢtir. Eylem ve faaliyetlerin gerçekleĢtirilme 

düzeyleri, 2018 yılı sonu itibarıyla kurum genelinde mevcut durumun 

tespiti ve planın bütününe yönelik genel bir değerlendirme ve analiz 

ortaya konulmasında katkı sağlamaktadır. 
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 2019-2023 Stratejik Planı ile Genel Müdürlüğümüz amaç ve hedeflerine 

iliĢkin riskler tespit edilmiĢtir.  

 Kurumumuzun bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik olarak Bilgi 

Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığı ve TURKSAT personeline KVKK ve Bilgi 

Güvenliği Farkındalık Eğitimleri verilmiĢtir. 

 Bilgi sistemlerinin güvenilir ve sürdürülebilirliğine iliĢkin olarak her yıl en az 

1 kez olmak üzere TURKSAT Bilgem tarafından sistem üzerinde güvenlik 

ve sızma testleri yapılmaktadır. 

 Genel Müdürlüğümüzün bilgi güvenliğine iliĢkin risk analizleri 

yapılmaktadır. 

 Bilgi Güvenliği Sisteminin etkinliğinin periyodik olarak ölçülüp iyileĢtirmesi 

kapsamında gerekli çalıĢmalar yürütülmektedir.  

 TSE EN ISO 27001 BGYS kapsamında varlık envanteri ve risk analizleri 

çıkartılmakta ve aynı zamanda politika ve prosedür hazırlama 

çalıĢmalarına da devam edilmektedir. 

 TAKBĠS Sistem Merkezi ağ topolojisinde iyileĢtirme çalıĢması yapılmıĢtır. 

Sistem Merkezi ve Yozgat Felaket Kurtarma Merkezinde depolama alanı 

kapasitelerinin artırılması için gerekli çalıĢmalar tamamlanmıĢtır. 

 Harcama birimlerine ait iĢ akıĢ süreçleri; süreci hazırlama, kontrol etme 

ve onaylama iĢlemlerinin farklı kiĢiler tarafından yerine getirilecek Ģekilde 

hazırlanmıĢtır. Böylece faaliyetlerde görevler ayrılığı ilkesine uygun 

davranılmıĢtır.  

 Hizmet envanterinde faaliyetlerin; hazırlanma, kontrol etme ve onay 

verme aĢamalarında bu iĢlemlerin farklı unvanlar tarafından yerine 

getirilmesini sağlayacak Ģekilde düzenleme yapılmıĢtır. 

 Süreçlerin performansı gözetilmektedir fakat bütün iĢ akıĢları için 

performans takip edilmemektedir. ĠyileĢtirme çalıĢmaları süreç olarak 

tanımlanan iĢ akıĢları için gerçekleĢtirilmektedir.  

 Görevli personelin bir takım (geçici görevli, raporlu, izinli gibi)  sebeplerle 

görevlerinde bulunmadıkları sürelerde yerlerine hangi personelin görevli 

olarak iĢlem tesis edeceği tüm birimler tarafından belirlenmiĢtir. 



  

 
16 
 

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2018 
 

 Üst yönetimin imza ve onay aĢamaları genelgelerle düzenlenmiĢtir.  

 Genel müdürlüğümüzde bilgi sistemlerinin sürekliliğine iliĢkin kontrol ve 

izlenmeler, yapılan yazıĢmalar üzerinden elektronik belge ve yönetim 

sistemi aracılıyla yapılmaktadır. 

II. 4. BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM 

Bilgi ve ĠletiĢim; yöneticilerin ve çalıĢanların zamanında ve doğru karar 

almaları için ihtiyaç duydukları gerekli bilgileri elde etmelerini sağlayacak 

uygun bir bilgi, iletiĢim ve kayıt sistemini ifade eder. Aynı zamanda idarelerin 

hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir 

bilgi iletiĢim sistemine de sahip olmaları önemlidir. 

Ġdarelerin; amaç, hedef, gösterge ve faaliyetler ile bunların sonuçlarını, 

saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlaması, gelen giden 

evrak dahil iĢ ve iĢlemlerini kaydetmesi aynı zamanda sınıflandırıldığı ve 

dosyalandığı bir sisteme sahip olması, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların 

bildirilmesini sağlayacak yöntemleri oluĢturması, iç kontrol sisteminin iyi 

çalıĢması ve baĢarıya ulaĢması için çok önemlidir. 

Bilgi ve ĠletiĢim BileĢeni Soru Formu Analiz Sonuçları 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği, Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı, Tapu Dairesi BaĢkanlığı, Kadastro Dairesi BaĢkanlığı, Harita Dairesi 

BaĢkanlığı, ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı, Yabancı ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı, Personel 

Dairesi BaĢkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi 

BaĢkanlığı, Ankara Bölge Müdürlüğü, Ġstanbul Bölge Müdürlüğü, Ġzmir Bölge 

Müdürlüğü, Konya Bölge Müdürlüğü, Antalya Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır 

Bölge Müdürlüğü, Trabzon Bölge Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğü, Hatay 

Bölge Müdürlüğü, Van Bölge Müdürlüğü, Elazığ Bölge Müdürlüğü, EskiĢehir 

Bölge Müdürlüğü, Sivas Bölge Müdürlüğü, ġanlıurfa Bölge Müdürlüğü, Yozgat 

Bölge Müdürlüğü ve Erzincan Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin 

geliĢiminin (Bilgi ve ĠletiĢim BileĢeni) en yüksek seviyede olduğu iç kontrol 
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mekanizmalarının uygulamasının bu birimlerde iyi Ģekilde uygulandığı 

anlaĢılmaktadır. 

Bursa Bölge Müdürlüğü, Samsun Bölge Müdürlüğü, Denizli Bölge 

Müdürlüğü ve Kastamonu Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin geliĢiminin 

(Bilgi ve ĠletiĢim BileĢeni)  yüksek seviyede olduğu iç kontrol mekanizmalarının 

uygulamasının bu birimde yerleĢtiği anlaĢılmaktadır.  

Erzurum Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Edirne Bölge 

Müdürlüğünde ise iç kontrol sisteminin geliĢiminin (Bilgi ve ĠletiĢim BileĢeni ) orta 

seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya baĢlandığı, ancak 

geliĢtirilmesi gerektiği görülmüĢtür.  

Sistemin Güçlendirilmesine Yönelik Olarak Atılan Adımlar 

 2018-2019 yılları arasını kapsayan TKGM Kamu Ġç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planında; bilgi ve iletiĢim standardı altında 2 adet eylem ve 

faaliyete yer verilmiĢtir. Eylem ve faaliyetlerin gerçekleĢtirilme düzeyleri, 

2018 yılı sonu itibarıyla kurum genelinde mevcut durumun tespiti ve 

planın bütününe yönelik genel bir değerlendirme ve analiz ortaya 

konulmasında katkı sağlamaktadır. 

 Genel Müdürlük kapsamında iletiĢim; telefon, e-posta, TKGM web 

sayfası ve EBYS ile sağlanmaktadır. Ayrıca tebliğler ve bilgilendirmeler 

EBYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. DıĢ iletiĢim stratejisinin 

oluĢturulmasına yönelik olarak da kurum ve birim internet sayfaları, ALO 

181 gibi hizmetleri kullanıcılara sunulmaktadır.  

 Faaliyetlerin gözetimi ve Genel Müdürlüğümüzde yatay ve dikey 

raporlama ağını yazılı hale getirmek amacıyla bölge müdürlüklerimizde 

görev ve faaliyetlerle ilgili olarak birim raporlar listesi hazırlanmıĢ ve 

personelin bilgi sahibi olmaları sağlanmıĢtır. 

 Yönetim Bilgi Sistemleri yönetici ve çalıĢanların zamanında ve doğru 

karar almaları için ihtiyaç duydukları bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak ilgili 

birimlerden almalarını sağlamaktadır. 
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 Genel Müdürlüğümüzde her türlü evrak (gelen-giden evrak) ile iĢ ve 

iĢlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve dosyalanması amacıyla 

oluĢturulan elektronik doküman yönetim sistemi kurum içi yazıĢmalar da 

kullanılmaktadır. 

 Kurumumuzun hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin yükseltilmesi 

ile çalıĢanlar arasında bilgi akıĢı ve iletiĢimin artırılması bununla birlikte 

iĢbirliğinin sağlanması amacıyla en az 6 ayda bir olmak üzere yatay ve 

dikey iletiĢim için genel değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. 

 Gelen ve giden her türlü evrak dahil iĢ ve iĢlemlerin kaydedildiği, 

sınıflandırıldığı ve dosyalandığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

sayesinde yönetici ve ilgili personel zamanında kayıtlara 

ulaĢabilmektedir. 

 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimi konularında Kamu Görevlileri 

Etik DavranıĢ Ġlkeleri ile BaĢvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Etik DavranıĢ Ġlkeleri ve 

TKGM Etik Eğitim Strateji Belgesi kapsamında etik eğitimlerinde yer 

verilmektedir. 

 Kurumumuzun öneri değerlendirme kutuları ve TKGM web internet 

sayfasındaki Kalite Yönetim Sistemi linki içinde bulunan öneri formu 

personel ve vatandaĢlar tarafından kullanılmaktadır. Yapılan öneriler 

belirli aralıklarla öneri ve değerlendirme komisyonu tarafından 

değerlendirilmekte uygun görülen önerilere yönelik eylemler 

geliĢtirilmektedir. 

 Stratejik Plan, Performans Programları ile Faaliyet Raporları web 

ortamında kamuoyuna duyurulmaktadır. 

 Bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliĢkin beklentiler 

ve hedefler ile faaliyetlere iliĢkin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 

Raporu, ilgili kurumlara gönderilmekte ve Genel Müdürlüğümüzün web 

sayfası aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır. 
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II. 5. ĠZLEME 

Ġzleme, iç kontrol sistem ve faaliyetlerinin doğru bir Ģekilde tasarlanıp 

tasarlanmadığının, sistemin iĢleyiĢinde hata ve aksaklıklar bulunup 

bulunmadığının ve iç kontrol sisteminin yeterli olup olmadığının 

değerlendirilmesidir 

Ġç kontrol sistemi; değiĢen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere 

gerektiği biçimde uyum sağlaması amacıyla izlenmelidir. Ġzlemenin etkili ve 

verimli olabilmesi için idarenin hedefleri ile ilgili risklerine yönelik izleme 

prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanması gerekir. 

Aynı zamanda iç kontrol sistemi belirli periyotlarla (yılda en az bir kez) 

değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan durumlara karĢı 

tedbirler alınmalı ve uygulanmalıdır. Yöneticiler tarafından özellikle iç kontrol 

sisteminin izlenmesi ve aksayan yönlerin tespit edilerek gerekli önlemlerin 

alınması önemlidir. 

Ġzleme faaliyetleri, özel değerlendirme faaliyetini ve iç denetimin 

bağımsız ve nesnel değerlendirmelerini kapsar.  

Ġzleme BileĢeni Soru Formu Analiz Sonuçları 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği, Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı, Tapu Dairesi BaĢkanlığı, Kadastro Dairesi BaĢkanlığı, Harita Dairesi 

BaĢkanlığı, ArĢiv Dairesi BaĢkanlığı, Personel Dairesi BaĢkanlığı, Destek Hizmetleri 

Dairesi BaĢkanlığı,  Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Trabzon Bölge Müdürlüğü, 

Hatay Bölge Müdürlüğü ve Van Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin 

geliĢiminin (Ġzleme BileĢeni) en yüksek seviyede olduğu iç kontrol 

mekanizmalarının en iyi Ģekilde uygulandığı anlaĢılmaktadır.  

Yabancı ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığı, 

Ankara Bölge Müdürlüğü, Bursa Bölge Müdürlüğü, Konya Bölge Müdürlüğü, 

Antalya Bölge Müdürlüğü, Erzurum Bölge Müdürlüğü, Elazığ Bölge Müdürlüğü, 

EskiĢehir Bölge Müdürlüğü, Denizli Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Bölge 
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Müdürlüğü, Sivas Bölge Müdürlüğü, ġanlıurfa Bölge Müdürlüğü, Yozgat Bölge 

Müdürlüğü ve Erzincan Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin geliĢiminin 

(Ġzleme BileĢeni) yüksek seviyede olduğu iç kontrol mekanizmalarının 

uygulamasının bu birimlerde yerleĢtiği anlaĢılmaktadır. 

Ġstanbul Bölge Müdürlüğü, Samsun Bölge Müdürlüğü, Kayseri Bölge 

Müdürlüğü ve Edirne Bölge Müdürlüğünde iç kontrol sisteminin geliĢiminin 

(Ġzleme BileĢeni) orta seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmalarının 

uygulanmaya baĢlandığı, ancak geliĢtirilmesi gerektiği görülmüĢtür. 

 Ġzmir Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Bölge Müdürlüğünde ise iç kontrol 

sisteminin geliĢiminin (Ġzleme BileĢeni) düĢük seviyede olduğu ve iç kontrol 

mekanizmalarının uygulanması için çalıĢmalara baĢlandığı görülmektedir. 

Ġç kontrol sisteminin etkinliğinin ayrıntılı olarak değerlendirmek için sürekli 

izlenmeli, gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Bu kapsamda Strateji 

GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının koordinatörlüğünde ve harcama birimlerinin 

katılımıyla yürütülmesi için gerekli izleme bileĢeninde belirlenen eylemlere 

yönelik faaliyetlere ilerleyen dönemlerde de devam edilecektir. 

Sistemin Güçlendirilmesine Yönelik Olarak Atılan Adımlar 

 2018-2019 yılları arasını kapsayan TKGM Kamu Ġç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planında; izleme standardı altında 3 adet eylem ve 

faaliyete yer verilmiĢtir. Eylem ve faaliyetlerin gerçekleĢtirilme düzeyleri, 

2018 yılı sonu itibarıyla kurum genelinde mevcut durumun tespiti ve 

planın bütününe yönelik genel bir değerlendirme ve analiz ortaya 

konulmasında katkı sağlamaktadır. 

 Uyum Eylem Planında yer alan faaliyet ve eylemlerin gerçekleĢme 

sonuçları, altı ayda bir (Ocak-Temmuz) Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı tarafından izlenmektedir. Kamu iç kontrol standartlarına uyum 

eylem planı hazırlama grubu üyeleri ile toplantı yapılarak sonuçlar 

değerlendirilmekte ve Üst Yöneticiye raporlanmaktadır.   
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 Performans Programının dönemler halinde izlenmesi Strateji GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığınca yapılmaktadır. Ġlgili birimlerden alınan bilgiler 

ıĢığında izleme raporu hazırlanmakta ve makama sunulmaktadır. 

 Kamu Ġç Kontrol Rehberinde belirtilen Örnek Ġç Kontrol Sistemi Soru 

Formu kullanılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin 

özel değerlendirmesi yapılmıĢtır. Soru formu sonucunda elde edilen 

bilgiler ıĢığında 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar; 2017 yılı Ġç Kontrol 

Sistemi Değerlendirme Raporu, Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu üyelerinin 

görüĢleri alınarak Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı tarafından Üst 

Yöneticinin onayına sunulmuĢtur. 

III. DĠĞER BĠLGĠLER 

III.1. Ġç Denetim Sonuçları 

2018 yılında gerçekleĢtirilen Ġç Denetim faaliyetleri sonucunda 5 Ġç 

Denetim Raporu düzenlenmiĢtir. Söz konusu denetimler;  

 Ġtiraza Konu Edilen Ret Kararlarının Değerlendirilmesi ve 

Sonuçlarının PaylaĢılması Süreci Sistem Denetimi, 

 ĠnĢaat ve Emlak ĠĢleri Süreci Sistem Denetimi, 

 Tescile Konu Harita ve Planların Kontrol ve Tescil Süreci Sistem 

Denetimi (Ġzmir Tapu ve Kadastro III. Bölge Müdürlüğü), 

 Tescile Konu Harita ve Planların Kontrol ve Tescil Süreci Sistem 

Denetimi (ġanlıurfa Tapu ve Kadastro XXI. Bölge Müdürlüğü) 

 Veri Tabanları Yönetimi, Yedekleme ve Felaket Kurtarma Süreçleri 

Sistem ve Bilgi Teknolojileri Denetimidir. 

Denetim programı kapsamında yapılan faaliyetler sonucunda 31 bulgu 

ve 125 adet öneri sunulmuĢtur. Ayrıca söz konusu denetimler programa uygun 

olarak zamanında tamamlanmıĢtır. 

2018 Yılı Ġç Denetim Programında 3’ü program dıĢı olmak üzere 

toplamda 4 danıĢmanlık raporu düzenlenmiĢtir. 

https://www.tkgm.gov.tr/tr/izmir
https://www.tkgm.gov.tr/tr/sanliurfa
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2018 yılı içerisinde toplamda 15 Ġç Denetim Raporunun denetim 

sonuçlarına iliĢkin izleme faaliyeti gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan izlemeler 

neticesinde 69 bulgu ve 448 önerinin gereğinin yerine getirildiği kanaatine 

varılarak kapatılmasına karar verilmiĢtir. 5 bulgu ve 44 öneri 

tamamlanamadıkları için aksiyon tarihleri revize edilerek, ilgili birimlere ek süre 

verilmiĢtir. Denetlenen birimler tarafından gereğinin yerine getirilemediği 

anlaĢılan 2 bulgu ve 99 önerinin ise, ilgili birimler tarafından "riski üstlenilmiĢtir" 

olarak kapatılmasına karar verilmiĢtir. 

Ayrıca 2018 yılında yapılan izlemeler neticesinde, (11) iç denetim 

raporunun tamamlanması nedeniyle izleme kapsamından çıkarılmasına karar 

verilmiĢtir. 

III.2. DıĢ Denetim Sonuçları 

 6085 sayılı SayıĢtay Kanununa göre denetim; “mali saydamlık ve hesap 

verilebilirliğin sağlanması amacıyla; kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali 

rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu 

doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence elde etmek ve mali 

yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek suretiyle gerçekleĢtirilir” 

Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

Denetim sırasında, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taĢra muhasebe 

birimlerindeki cetvel ve belgeler ile bu birimlerdeki yevmiye kayıtları ve 

yevmiye kayıtlarına esas belgeler ile bunlara dayanak oluĢturan ilgili harcama 

birimleri arĢivlerinde muhafaza edilen kanıtlayıcı belgeler; tamlık, doğruluk, 

tutarlılık ve tabi olduğu mevzuatına uygunluk açısından incelenmiĢtir. 

Bu kapsam da Genel Müdürlüğümüzde yürütülen düzenlilik denetimi 

sonucunda hazırlanan raporda 9 adet bulgu bulunmaktadır. 

 Denetim sonucunda elde edilen bulgular ise; 



  

 
23 
 

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2018 
 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü düzenlilik denetimi çerçevesinde 2 

bulgu;  

 Genel Müdürlüğe Tahsis EdilmiĢ Olan TaĢınmazların Envanter ve 

Kayıt ÇalıĢmasının Tamamlanmaması 

 Kurumsal Bazda Üretilen Mali Tablolarda “Gelirler” Hesabı Ġçinde 

Yer Alan Tapu Harçları Gelirlerinin Gerçek Durumu Göstermemesi 

 Denetim GörüĢünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler  

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin norm 

kadro ve kamu hizmet standartlarına uygun ve dengeli 

dağıtılmaması, 

 Kadastro müdürlüklerinde görev yapan personele yapılan 

ek ödemelerin genel bütçe, döner sermaye tarafından ayrı 

ayrı yapılması ve ödemelerin birden fazla ve farklı nitelikte 

olması nedeniyle kontrolünün yapılamaması,  

 Döner Sermaye ĠĢletmesi Düzenlilik Denetimi Çerçevesinde 4 Bulgu; 

 Döner Sermaye ĠĢletmesinde olağandıĢı gider ve zararlar 

hesabının yanlıĢ kullanılması, 

 Kurumlar vergisi karĢılığının ayrılmaması,  

 Maddi olmayan duran varlıkların mali tablolarda görünmemesi, 

 Gelir tahakkukları hesabının kullanılmaması, 

 Denetim GörüĢünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler 

 Yevmiye Defterinde Yevmiye Numaralarının Sıralı Olarak 

Birbirini Takip Etmemesidir. 

Düzenlilik denetimi kapsamında; Genel Müdürlüğün 2017 yılına iliĢkin 

mali rapor ve tablolarının “Denetim GörüĢünün dayanakları” bölümünde 

belirtilen hesap alanları hariç, tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi 

içerdiği kanaati belirtilmiĢtir. 
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III. 3. Diğer Bilgi Kaynakları 

Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Veriler 

Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar ve Genel 

Müdürlüğümüz Ön Mali Kontrol Yönergesi çerçevesinde, 2018 yılı gelir, gider, 

varlık ve yükümlülüklere iliĢkin mali karar ve iĢlemler iç kontrol Ģube müdürlüğü 

tarafından; Genel Müdürlüğümüz bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek 

tutarı, ayrıntılı harcama programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer 

ilgili mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden, ön mali kontrole tabi 

tutulmuĢtur. Kontrol sonucunda yasal süresi içinde gerekli iĢlemler yapılmıĢtır.  

Ayrıca, merkez ve taĢra birimlerinden gelen mali konularla ilgili görüĢ 

yazılarına cevap verilmiĢtir.  

2018 yılı içerisinde Ġç Kontrol ġube Müdürlüğünce;  

SGDB de görevli personele ait aylık maaĢ ödemeleri, geçici/sürekli 

görev yollukları gerekli kontrole tabi tutularak, ödeme iĢlemlerinin 

gerçekleĢmesi sağlanmıĢtır. Ön mali kontrole tabi olup, harcama birimlerinden 

SGDB’ye gelen belgeler, iç kontrol Ģube müdürlüğü tarafından kontrol edilmesi 

sonucunda mevzuat yönünden uygun olanlar için yasal süresi içinde gerekli 

iĢlemler yapılmıĢtır. Uygun olmayanlar ise hata ve noksanlıkları nedeniyle 

tutanakla ilgili birime iade edilmiĢtir.  

Diğer Daire BaĢkanlıklarından SGDB’ye intikal ettirilen 38 adet sözleĢme 

tasarısı ve taahhüt evrakı üzerinde ön mali kontrol yapılarak, bunlarla ilgili 

SGDB’nin görüĢünü de içeren uygun görüĢ yazıları yasal süresi içerisinde ilgili 

daireye gönderilmiĢtir.  

ÇeĢitli Daire BaĢkanlıklarına ait 688 adet ödeme emri belgesi ön mali 

kontrole tabi tutularak ilgili daire baĢkanlığına iletilmiĢtir. 
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Genel Müdürlüğümüz merkez ve taĢra teĢkilatlarına ait 745 adet ödenek 

gönderme ve 134 tenkis belgeleri üzerinde ön mali kontrol iĢlemleri yapılarak, 

bilgisayar ortamında onaylanmıĢtır.  

Yukarıda belirtilen iĢ ve iĢlemlerin dıĢında 12 adet iptal ve ihdas yapılan 

kadro dağılım cetvelleri ile 1 adet seyahat kartı listesi ve 1 adet yan ödeme 

cetvelinin ön mali kontrolü yapılarak, bu husustaki görüĢler ilgili BaĢkanlıklara 

yazılı olarak bildirilmiĢtir. 

KiĢi ve / veya Ġdarelerin Talep ve ġikâyetleri 

Genel Müdürlüğümüzün iç ve dıĢ iletiĢim araçlarından olan öneri 

değerlendirme kutularımız ve kurumumuzun web sayfasındaki KYS linki içinde 

yer alan öneri formu hem personel hem de vatandaĢlar tarafından 

kullanılmaktadır. Alınan öneriler belirli aralıklarla öneri ve değerlendirme 

komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülen önerilere iliĢkin 

eylemler geliĢtirilmektedir.  

Bu süreç yöneticilerin yürüttükleri görevler sırasında iyileĢtirilmeye uygun 

açık alanlarının tespitine, iyileĢtirilmeye uygun açık alanlara yönelik yapılan 

eylemler ve kontrol faaliyetleri de iç kontrol standartlarının hayata 

geçmesinde idaremize katkı sağlamaktadır.  

Genel Müdürlüğümüz tarafından Bölge Müdürlüklerinde sürdürülen 

Hizmet Takip Masası Uygulamaları ile etik dıĢı davranıĢların önüne geçilmesi ve 

vatandaĢ memnuniyetini arttırmak için “VatandaĢ Memnuniyet Anketi” 

yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2018 yılı anket analizi sonucu %98.90 

memnuniyet sağlandığı görülmüĢtür. Anket sonuçları itibariyle memnuniyet 

oranları her yıl istikrarlı bir Ģekilde artıĢ göstermektedir. 

Aynı zamanda Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Genel 

Müdürlüğümüze yapılan baĢvurular Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığınca 

takip edilmektedir.  Ġlgili birimlerle yapılan yazıĢmaların sonuçları ise süresi 

içerisinde talep sahiplerine iletilmektedir. 
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Modern yönetim anlayıĢı, KYS ve Etik Değerler çerçevesinde vatandaĢa 

sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak iĢ ve iĢlemlere hız kazandırmak için 

ALO 181 TAPU KADASTRO ÇAĞRI MERKEZĠ Genel Müdürlüğümüz ile vatandaĢ 

arasında faydalı, etkin ve iyi bir iletiĢim sağlamaktadır. 

Stratejik Planın hazırlanması sürecinde; durum analizi kapsamında 

paydaĢ analizi (iç ve dıĢ paydaĢlar) yapılmaktadır. PaydaĢ analizi ile GZFT 

analizi yapılarak paydaĢlar tarafından kuruluĢun güçlü yönleri, zayıf yönleri, 

fırsatları ve tehditleri tespit edilmektedir. Tespit edilen sonuçlar kurumun kendi 

GZFT analizinin hazırlanmasında katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda yapılan 

çalıĢmalar; 

 Ġç kontrol sisteminin oluĢturulması ve geliĢtirilmesinde,   

 Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında risklerin belirlenmesi, 

aĢamasında idaremize katkı sağlayacaktır. 

IV. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN GELĠġĠMĠ 

Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin oluĢturulmasına iliĢkin 

çalıĢmalar 2009 yılında baĢlanmıĢ olup, Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı Rehberi ile uyumlu olarak ve tüm birimlerin desteği ile katılımcı bir 

yöntemle Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (EP4) hazırlanmıĢtır. 

2018-2019 yıllarını kapsayan Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planımız 16.01.2018 tarih ve 124970 sayılı olur ile yürürlüğe girmiĢtir ve 2018 yılı 

içerisinde uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 

Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinde, Ġç Kontrol 

Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleĢme sonuçları, 

en az altı ayda bir olmak üzere idarelerin Strateji GeliĢtirme Birimleri tarafından 

düzenli olarak izlenir, değerlendirilir ve eylem planı formatında Üst Yöneticiye 

raporlanır denilmektedir.   

Genel Müdürlüğümüzün Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planında öngörülen ve merkez ile taĢra harcama birimlerinin faaliyet ve 
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düzenlemelerinin gerçekleĢme sonuçları altı aylık dönemler itibariyle yazılı 

olarak birimlerimizden alınmıĢtır. Bu bilgiler ıĢığında ise yılda iki sefer Kamu Ġç 

Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 

hazırlanmıĢ ve Üst Yöneticiye sunulmuĢtur. Bir nüshası da Ocak ve Aralık 

aylarında Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiĢtir. 

Kamu Ġç Kontrol Standartlarının uygulanması konusunda kamu 

idarelerine daha fazla rehberlik yapmak amacıyla iç kontrol bileĢenleri 

çerçevesinde Kamu Ġç Kontrol Rehberi hazırlanmıĢtır. Bu Rehbere göre Ġç 

kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yönetim ve çalıĢanlar 

tarafından yapılacak özel değerlendirme faaliyetinden bahsedilmektedir.  

Ġç kontrol sistemi hakkında daha detaylı bilgi almak için kurumumuzda 

Kamu Ġç Kontrol Rehberindeki Ġzleme Bölümü Ekleri kısmında yer alan Örnek Ġç 

Kontrol Soru Formu (ĠZ EK 1) kullanılarak Ġç Kontrol Sistemi Değerlendirme 

Raporu (ĠZ EK 2) uygun olarak 2017 yılı Ġç Kontrol Sistemi Değerlendirme 

Raporu, Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu üyelerinin görüĢleri de alındıktan sonra 

SGDB tarafından Üst Yöneticiye sunulmuĢ ve Hazine ve Maliye Bakanlığına 

gönderilmiĢtir. 

Ġç Kontrol Soru Formu sonuçlarından elde edilen bilgiler ıĢığında, her bir 

iç kontrol bileĢenine iliĢkin birimlerin güçlü yanları ve geliĢtirilmeye açık alanları 

tespit edilebilmektedir.  

2017-2018 yıllarında hazırlanan Ġç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu 

sonuçları karĢılaĢtırıldığında, Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sistemine iliĢkin 

farkındalığın artması yönünde SGDB tarafından yapılan faaliyet ve 

uygulamaların etkili olduğu görülmektedir. 

Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taĢra birimlerinde Ġç kontrol sistemine 

iliĢkin sahiplenme düzeyinin artırılmasına yönelik çalıĢmalar ilerleyen 

dönemlerde de devam edecektir. 
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V. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Kurumlarda iç kontrol sisteminin izlenmesinde temel sorumluluk üst 

yöneticiye aittir. Ayrıca 5018 sayılı Kanunun 11. maddesine göre üst 

yöneticilerin mali yönetim ve kontrol sisteminin iĢleyiĢinin gözetilmesi ve 

izlenmesinden sorumlu oldukları da belirtilmektedir. 

Üst yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayıĢına sahip 

olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle 

personele verilmesinden, belirlenmiĢ standartlara uyulmasının 

sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir 

yönetim anlayıĢıyla uygun bir çalıĢma ortamının ve saydamlığın 

sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.  

Ġç kontrol sistemin geliĢtirilmesi ile iĢ ve iĢlemlerin mevzuata uygun 

olmasına, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi 

üretilmesine, idarenin varlıkları korunarak, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi 

konularında Üst Yöneticiye yeterli ve makul güvence sağlanacaktır.  

Genel Müdürlüğümüzde iç kontrol sisteminin daha da geliĢtirilmesi 

gerektiği Ģüphesizdir. Ġdaremizde iç kontrol sisteminin kurulmasında ve 

yürütülmesinde bütün aktörlerin çok önemli görevleri vardır. Bir yönetim tarzı 

olması sebebiyle sadece Strateji GeliĢtirme Biriminin çabasıyla oluĢturulması 

mümkün değildir. Bütün birimlerin ve çalıĢanların aktif olarak çalıĢmalara dahil 

olması önemlidir. 

Ġç kontrol sisteminin değerlendirilmesi; idarenin amaç ve hedeflerine 

ulaĢma konusunda sistemden beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının iç 

kontrol bileĢenleri özelinde incelenmesi, sistemin güçlü yönleri ve sistemin 

iyileĢtirmeye açık alanlarının tespit edilerek düzeltici önlemlerin belirlenmesine 

katkı sağlayacaktır.  

Sonuç olarak; Genel Müdürlüğümüzde etkin bir iç kontrol ve risk yönetim 

sisteminin kurulması ve uygulanması üst yöneticinin liderliğinde ve tüm 
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birimlerimizin katkılarıyla mümkün olacaktır. Bu kapsamda kurumumuzda 

ilerleyen dönemlerde de iç ve dıĢ yapı ile ortamdaki değiĢimler göz önünde 

bulundurularak iç kontrol sisteminin uygulanmasına ve risklerin yönetilmesine 

iliĢkin çalıĢmalar devam edecektir. 

V. 1. Güçlü Yönler 

 Birimler tarafından Kamu Ġç Kontrol Standartlarına iliĢkin bilgi ve 

farkındalık düzeyinin artması ve üst yönetimin iç kontrole yönelik olumlu 

bakıĢ açısı,  

 Ġç kontrol sistemi konusunda personelin temel bilgilere sahip olması ve iç 

kontrol sistemine iliĢkin görev ve sorumluluklarını daha iyi kavramalarını 

sağlamak amacıyla “Ġç Kontrol El Kitabı, broĢür, afiĢ ve bilgilendirici e-

posta ”  gibi çalıĢmaların yapılması, 

 Ġç kontrole iliĢkin kurumsal örgütlenmenin mevcut olması, (Ġç Kontrol 

Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı Hazırlama Grubu) 

 Kurumumuz 25.09.2018 tarihinde TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 

Sistemi Belgesini almaya hak kazanmıĢ olması ile birlikte ve tüm merkez 

ve taĢra birimlerimizin Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, 

yeterliliğinin, etkinliğinin takibi ve devamlılığının sağlanması, eksiklikler ve 

uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi faaliyetleri iç kontrol 

sisteminin kurulması ve geliĢtirilmesine yönelik yapılacak çalıĢmalarda 

katkı sağlaması, 

 Birimlerimizce iĢ akıĢ süreçlerinin oluĢturması ile iĢ akıĢ süreçlerindeki imza 

ve onay mercilerini belirlemiĢ olması, (Genel Müdürlük Süreçleri, ĠĢ AkıĢ 

Talimatları, Görev Tanımları Kalite Yönetim Sistemi gereği oluĢturulan 

prosedürler, dokümanlar, formlar) 

 Kamu görevlilerine iliĢkin etik davranıĢ ilkeleri konusunda çalıĢanların 

farkındalığının oluĢturulmuĢ olması, (örnek etik davranıĢlarının 

yayınlanması, ilkelerin çalıĢanlara bildirilmesi, etik eğitimlerinin 

düzenlenmesi) 



  

 
30 
 

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2018 
 

 Kurumumuzda çalıĢan ve hizmet alanların öneri ve sorunlarını 

iletebilecekleri uygun mekanizmalarının olması, (Öneri kutuları, 

memnuniyet anketleri, paydaĢ toplantıları) 

 Genel Müdürlüğümüz ile vatandaĢlar arasında daha etkin ve iyi iletiĢim 

için ALO 181 uygulamasının kullanıcılara sunulmuĢ olması, 

 Stratejik Plan ve Performans Programıyla belirlenen amaç ve hedeflerle 

uyumlu olarak kurumun misyon ve vizyonunun belirlenmiĢ olması,  

 Kurum genelinde her kademedeki yönetici ve çalıĢanların görev 

tanımları ile yetki ve sorumluluk alanlarının yazılı olarak tespit edilmiĢ 

olması ve yetki devri konusunda ilgili prosedürlere uyulması, ( ĠĢ ve Görev 

Tanımları, Alt Birim Görev Tanımları, Ġmza Yetkileri ve Yetki Devri 

Yönergesi) 

 Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında görevler ayrılığı ilkesine uyulması ve 

hesap vermeye uygun raporlama sistemlerinin olması,  

 Elektronik ortamdakiler dâhil gelen ve giden her türlü evrak ile daire içi 

haberleĢmenin, iĢ ve iĢlemlerin kaydedildiği ve sınıflandırıldığı kapsamlı 

ve güncel bir kayıt ve dosyalama sisteminin bulunması, 

 Ġyi güvenilir ve güçlü bir arĢiv sistemine sahip olmamız ve fiziki altyapısı 

uygun tüm müdürlüklerde Kompakt ArĢiv Sistemi uygulanarak, arĢiv 

yönetiminin kalitesinin artırılmıĢ olması, 

 ArĢiv belgelerinin restorasyon ve konservasyon uygulamaları sırasında 

belgelerin korunuyor olması, 

 Genel Müdürlüğümüzde sistem güvenliğine iliĢkin uygulamalara önem 

verilmesi. 

V.2. ĠyileĢtirmeye Açık Yönler 

 Ġç kontrol sistemi kapsamında yapılan iĢlerin merkez ve taĢra birimlerimiz 

tarafından yeterince sahiplenilmemesi, 

 Risk yönetim sisteminin uygulanabilir olmasına imkân sağlayacak 

yazılımın olmaması, 
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 Risk Yönetimi Yönergesi ile risk ve kontrol faaliyetlerine iliĢkin izlenecek yol 

ve yöntemlerin henüz standart hale getirilememesi, 

 TKGM Risk Strateji Belgesi taslağının hazırlanmıĢ olması,  

 Yönetim Bilgi Sisteminin henüz tamamlanamamıĢ olması, 

 Performans değerlendirmesine iliĢkin standart uygulamaların olmaması, 

 Personele performansına göre ödüllendirme ve teĢvik uygulamalarının 

geliĢtirilmesi, 

 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenirliliğini sağlamak için var olan 

kontrol mekanizmalarının sürekli gözden geçirilmesi ve geliĢtirilmesi. 

V. 3. Zayıf Yönler 

 Ġç kontrol sisteminin kurulması konusunda çalıĢanların değiĢikliklere ve 

yeniliklere direnç göstermesi,  

 Kurumsal aidiyetin yeterli seviyede olmaması, 

 Hazine ve Maliye Bakanlığınca risk yönetimine iliĢkin politikaların somut 

olarak belirlenmemesi ve ötelenmesi sebebiyle kurumumuzca risk 

yönetimine yönelik politikalar üretilememesi nedeniyle risk algısının ve 

kontrol faaliyetlerinin etkinliğinin zayıf olması. 

V. 4. Eylem Ġçin Öneriler 

Eylem Planındaki 2018 yılı faaliyetleri gözden geçirildiğinde, bir bütün 

olarak iç kontrol sisteminin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmuĢtur. Bu 

kapsamda kurumumuzda iç kontrol sisteminin sürekli olarak faaliyet gösterdiği, 

personel tarafından daha uygulanabilir olduğu görülmektedir.  

Etkin bir iç kontrol sisteminin uygulanması ve geliĢtirilmesi için tüm 

birimlerimiz tarafından sistemin sahiplenilmesi gerektirmektedir. 

 Genel Müdürlüğümüzün iĢ ve iĢlemlerinde ihtiyacı olan mali ve yönetim 

bilgisinin zamanında ve güvenilir bir Ģekilde üretilmesi amacıyla etkin bir 

Yönetim Bilgi Sisteminin tamamlanmasına çalıĢılacaktır. 
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 Kurumumuzun bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik Bilgi Teknolojileri 

Dairesi BaĢkanlığı tarafından TSE EN ISO 27001 BGYS belgesi alınması 

kapsamında gerekli çalıĢmalar yapılacaktır, 

 Ġç Kontrol Sistemi ve Risk Yönetimine iliĢkin çalıĢmaların içselleĢtirilmesi ve 

kurum tarafından benimsenmesi için, SGDB tarafından kurum 

personeline eğitimler ve teknik destek verilmesine devam edilecektir. 

Sonuç olarak; idaremizin faaliyetlerine değer katacak uygulamalara yer 

vermek ve aynı zamanda amaç ve hedeflere ulaĢmada etkin bir kurumsal 

yönetim aracı olarak iç kontrol sisteminin kullanılması hedeflenmektedir. Genel 

Müdürlüğümüzde etkin bir iç kontrol ve risk yönetim sisteminin uygulanması ve 

geliĢtirilmesi, Genel Müdürümüzün liderliğinde ve tüm birimlerin katılımıyla 

gerçekleĢtirilmeye devam edilecektir. 

    

 

 


