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KAMUDA SÜREÇ 
YÖNETİMİ

A.Uğur CEBECİ



LOGOÇALIŞMANIN KAPSAMI

1. Süreç ve Süreç Yönetimi Kavramları 

2. Neden Süreç Yönetimi

3. Kamuda Süreç Yönetimi

4. Uygulama ve Örnekleme

5.Görev Tanımları

6. Sorunlar

7. Beklentiler
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Süreç, belirli bir dizi girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı

çıktıya dönüştüren;

 Tanımlanabilen,

 Sınırları konulabilen,

 Tekrarlanabilen,

 Ölçülebilen,

 Sahibi ve sorumlusu (sorumluları) olan,

 Fonksiyonlar arası ve birbiriyle ilişkili,

 Değer yaratan

Faaliyetler zinciridir.

Süreç ve Süreç Yönetimi Kavramları 
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GİRDİ SÜREÇ SONUÇÇIKTI

Para,
Mal,
Malzeme,
İnsan,
Bilgi…

Kamuda

Görev,
Bütçe,
Başvuru,

Ürün,
Servis,
Bilgi…

Kamuda

Alımın 
yapılması,
Dilekçeye 
cevap 
verilmesi,

Kar/Zarar,
Statü,
Kredibilite,
İmaj,
İtibar,
Yapı…

Kamuda 

Amaç ve 
hedeflerin 
gerçekleşmesi,

Süreç ve Süreç Yönetimi Kavramları 

Hukuka 
uygunluk,

Saydamlık,

Katılımcılık,

Hızlı ve nitelikli 
hizmet

Çevreye 
duyarlılık…
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SÜREÇ – İŞ/İŞLEM

 Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak
üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek
üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları
kurulması,

 Yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde teslim
etmesi veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale
getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren en geç beş
işgünü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine
başlanılması,

 Çözüm masasına gelen bir şikayet dilekçesinin ilgili birime
bildirilmesi,

 Memur alım işi için Devlet Personel Başkanlığına yazı
yazılması..

 ..



LOGOSüreç ve Süreç Yönetimi Kavramları 
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SÜREÇ NE DEĞİLDİR?

 Sistematik olarak yürütülmeyen işler,

 Birden fazla faaliyeti içermeyen, tek adımlı işler,

 Diğer süreçlerle ilişkisi kurulamayan,

 Katma değer yaratmayan faaliyetler,

 Proje kapsamındaki işler

süreç olarak tanımlanamaz.

Süreç ve Süreç Yönetimi Kavramları 
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Süreçler, girdileri dönüştürür, tekrarlanır ve değişkenlik gösterir. 
Ayrıca belirsizlik özelliği bulunmaktadır. 

SÜRECİN İYİ TASARLANMASI FAALİYETİN 
BÜTÜNÜ İLE İLGİLİ BİR SORUNDUR.
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Süreçler işlerin doğal akışını ve birbirleriyle olan
ilişkilerini ortaya koymayı, süreç yönetimi ise bu
akışı işletmenin hedeflerine ulaşma yönünde
organize edilmesini amaçlar.

Süreç yönetimi;

1. Süreçlerin tanımlanmasını,

2. Süreç sahiplerinin belirlenmesini,

3. Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesini,

4. Süreç performansını ölçmek için kriter ve  
standartların belirlenmesini 

kapsar

PLANLA
Ne Yapılacak?
Nasıl Yapılacak?

ÖNLEM AL
Bir Sonraki Döngü 
İçin İyileştirme

UYGULA
Planladığını 
Uygula

KONTROL ET
Gerçekleşenler 
Planla Uyumlu

Süreç ve Süreç Yönetimi Kavramları 
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Akış Şeması Nasıl?
Süreç Nasıl İşliyor?
Rol ve Sorumluluklar 
Neler?
İşbirliği ve İşbölümü Var 
Mı?
Biten Süreç Nerede 
Başlıyor?
…

Standart Süreç Sürekli 
Olarak Beklenen 
Performansı Veriyor Mu?
Sapmaların Nedeni  Ne?
Sürece Devam Et!

Sürecimi İyileştirmem 
İçin Ne Yapmalıyım?
Standart Süreçteki En 
Büyük Sapma Nedenini 
Ortadan Kaldır!
Yeni Standart Süreci 
Tanımla!

Süreç ve Süreç Yönetimi Kavramları 



LOGOSüreç ve Süreç Yönetimi Kavramları 

TEMEL 
SÜREÇLER

ALT SÜREÇLER

DETAY SÜREÇLER

AKTİVİTELER / FAALİYETLER

“Temel Süreç”, bir çok bölümü kapsayan ve 
içerisinde birden çok sürecin bulunduğu 
süreçlerdir

Temel sürecin içerisinde yer alan 
süreçlere ise “alt süreç” adı verilir. 

Alt sürecin altında 
da süreçler 
bulunabilir. Bu 
süreçlere  “detay 
süreç” adı verilir.

Sonunda bir çıktısı 
olmayan ve tek 
başına bir anlam ifade 
etmeyen işlemler ise 
aktivite olarak 
tanımlanır. 
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https://www.slideshare.net/karipap313/ik
ea-porters-five-forces-and-value-chain-
analysis



LOGOÖrnek Süreç Tanımları



LOGOSüreç ve Süreç Yönetimi Kavramları 

TEKNİSYEN  MUAYENE GÖREVLİSİ

ÖRNEKLERİ AL

ÖRNEKLERİ HAZIRLA

MUAYENE ET

ONAYLA

ÖRNEKLERİ İADE ET

FORMLARI DOLDUR

RED

KARAR VER

KABUL

FONKSİYONEL AKIŞ ŞEMASISIRALI AKIŞ ŞEMASI

ÖRNEKLERİ AL

ÖRNEKLERİ HAZIRLA

MUAYENE ET

ONAYLA

ÖRNEKLERİ İADE ET

FORMLARI DOLDUR

RED
KARAR VER

KABUL
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Süreç yönetimi ile süreçlerin tam ve hatasız olmaları
yönünde çalışmalar yürütülür. Bu çalışmalarla amaçlara
ulaşmada etkisiz ve gereksiz işlemler belirlenir.

Neden Süreç Yönetimi?

Süreçler, kurumun vizyonu ve stratejisi
doğrultusunda mevcut ve gelecekteki
beklentileri karşılamak için tasarlanır.

İyi tanımlanmış, sahipleri ve sorumluları
belirlenmiş süreçlerle çalışan kurumlar,
sağlayıcılardan alınan ürün ve hizmetlere
en doğru teknolojiyi uygulayarak,
vatandaş için değer yaratan sonuçlar
üretirler.



LOGONeden Süreç Yönetimi

Süreçlere odaklanma vatandaşa daha iyi hizmet sunmayı
sağlar ve vatandaş memnuniyetini arttırır. Zaman ve diğer
kaynaklar daha iyi kontrol edilebilir, daha etkin kullanılır.

Gereksiz tekrarlar (değer katmayan
faaliyetler) saptanıp ayıklanabilir.
Süreçler bazında fayda–maliyet-
verimlilik (katma değer) analizi rahatça
yapılabilir, performans daha kolay
izlenebilir.

Bilgiye ulaşım kolaylığı ve verilere
dayalı karar alma imkanı sağlar. Sürekli
iyileştirme (PUKÖ döngüsü)
uygulaması kolaylaşır.
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Kamuda Mevcut Durum Analizi (İç Etkenler)

 Görevinin gereklerini bilen, nitelikli personel sayısının yetersizliği,

 Çalışanların işlem zincirinin tamamını göremediği, sistemi bir bütün
olarak algılayamadığı,

Kamuda Süreç Yönetimi

 Faaliyetlerin tek bir halkasına
odaklandığı/uzmanlaştığı, işine hakim
personelin da “bilgi dukalığı” kurduğu,

 İşin sadece belli bir bölümünü
üstlenerek/öğrenerek emekli olan
personel bulunduğu
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Kamuda Mevcut Durum Analizi (İç Etkenler)

İşin başlangıcını (önceki işlem) => sürecini (kontrol ortamı) =>
sonucunu gösteren rehber bulunmadığı,

Personelin sorumluluk üstlenmek istemediği,

Personel rotasyonunun oldukça güç olduğu,

Kamuda Süreç Yönetimi

Kitap okumak için Türkiye’de bir kişinin
ayırdığı zamanın; 300 katını bir Norveçli,
210 katını bir Amerikalı, 87 katını bir
İngiliz ve Japon ayırıyor.
Dünya ortalaması bile bizim ayırdığımız
zamandan 3 kat fazla.
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Kitap Üzerine İstatistiki Bilgiler

 Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar ortalama 100.000 tirajla basılırken, Türkiye'de
bu rakam 2000 - 3000 civarında basılmaktadır.

 Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap alımı, ortalama 100 ABD doları, Türkiye'de ise bu rakam 10
ABD dolarının altındadır.

 Türkiye'de her 100 kişiden sadece 4,5 kişi kitap okuyor.

 Japonya'da yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılıyor. Türkiye'de sadece 23 milyon.

 Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu'nda, kitap okuma oranında Türkiye, 173 ülke arasında 86. sırada.

 Türkiye'de yüksek öğrenim görenlerin oranı 1965'e göre 14 kat arttı. Ama Yüksek Öğrenim mezunlarının
kitap okuma oranı 1965'in de altında kaldı.

Toyota, öneri sistemi uygulamalarına 1951 yılında başladı. 1986’dan itibaren 200 bin 
çalışanından toplam 16,2 milyon öneri aldı. Çalışanların öneri programlarına katılım 
oranı ise yüzde 98’e ulaştı.
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• Uygulanması gereken prosedürlerin 
oldukça değişik mevzuat normlarında 
yayımlandığı, 

• Bir bütün halinde kontrol noktalarının 
ortaya koyulamadığı, 

• Mevzuatımızın da hızlı, ayrıntılı ve 
kapsamlı bir şekilde değiştiği, 

• Değişikliklerin uygulayıcılar tarafından 
takip edilmesinde güçlükler yaşandığı,

Dış 
Etkenler

Taner ERASLAN

Kamuda Süreç Yönetimi
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İç Kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve
mevzuata uygun olarak;

1. faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini,

2. varlık ve kaynakların korunmasını,
3. muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
4. mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir

olarak üretilmesini,

sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller
bütünüdür.

(5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu / 55.Madde)

Kamuda Süreç Yönetimi
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(İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar – Madde 12)

“Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki 
işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. 

Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol 
ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst 
yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.”

Sayıştay Düzenlilik Denetim Rehberi – Sayfa:119

“Kontrol süreçlerinin test edilmesi için seçilen işlemler: Denetçi, kurumda uygulanan kontrol 
süreçlerinin uygulanıp uygulanmadığını belirlemek amacıyla belirli işlemleri seçebilir.”

Sayıştay Düzenlilik Denetim Rehberi – İç Kontrol Değerlendirme Formu

“Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla, tüm birimlerde malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanmış 
ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulmuş mudur?”

Kamuda Süreç Yönetimi
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“İç kontrolün idarenin yönetim sorumluluğunda 
olması nedeniyle, merkezi uyumlaştırma birimleri 
tarafından yapılan düzenlemeler dışında idarece; 

• İş ve işlemlere yönelik süreç akış şemaları hazırlanmalı, 
• Personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde 

belirlenmeli, 
•Görevlerin bilgili ve yeterli personel tarafından yürütülmesine 

önem verilmeli, 
•Kontrol prosedürleri belirlenmeli, 
•Uygun bir iletişim ağı oluşturulmalı, 
• Personelin yeterli eğitim almasına yönelik çalışmalar yapılmalı, 
•Kontrol listeleri ve kontrol öz değerlendirme formları 

oluşturulmalıdır.” 

(M.B. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)

Kamuda Süreç Yönetimi
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•Kamu gelir, gider, varlık ve 
yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde yönetilebilmesi bize 
kurumsal performansa ilişkin alanı işaret 
etmektedir.

•Özellikle 5018 sayılı kanun uyarınca 
stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, 
süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, 
Performans esaslı bütçe ile stratejik planın 
ilişkilendirilmesi ve en önemli unsur olan ve 
tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışmasını 
sağlayacak etkin bir iç kontrol yapısının
kurulması gerekmektedir. 

PERFORMANS 
ESASLI 

BÜTÇE VE İÇ 
KONTROL 

AÇISINDAN 
SÜREÇLERİN 

ÖNEMİ

Kamuda Süreç Yönetimi
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BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK AÇISINDAN SÜREÇ YÖNETİMİ

2003/48 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 
e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem 

Eylem Planı 

2005/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 
e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte 

Çalışabilirlik Esasları Rehberi (Sürüm-1)

2009/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 
e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte 

Çalışabilirlik Esasları Rehberi (Sürüm-2)

Kamuda; Bilgi Paylaşımı Amacıyla
Birlikte Çalışabilirliğe İmkan Sağlayan
Güvenli Bir Altyapı Kurulması,
Çevrimiçi Hizmetlerin Etkin Şekilde
Sunulabilmesi İçin İşbirliği ve Bilgi
Paylaşımı

SÜREÇ YÖNETİMİ

Kamuda Süreç Yönetimi
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Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi

•Süreçler, aşağıdaki yaklaşımla çıkarılarak tanımlanacaktır.
•i. Mevcut süreçlerin çıkarılması (Mevcut Durum Modeli).
•1. Organizasyonel birimlerin ve rollerin yerine getirdikleri, 
sorumlu oldukları ve ilgili oldukları fonksiyonları, 
fonksiyonların girdi ve çıktılarını da içerecek şekilde temel 
(kurumun varlık nedenini oluşturan) süreçlerin bütünleşik 
bir şekilde modellenmesi,

•2. Varlıkların; mevcut envanterin (bilgi, bilişim altyapısı, insan 
kaynakları, taşınmaz, materyal) çıkarılması,

•3. (Varsa) mevcut performans göstergelerinin 
belirlenmesi,

•4. Bulguların birleştirilerek mevcut modelin son haline getirilmesi,
•5. Personelin değişim açısından sosyolojik ve psikolojik yapısının 
incelenmesi,

•6. Personelin eğitim durumlarının ve kapasite artırım 
gereksiniminin tespiti,

•7. Gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma,
•8. Kurum portalında yayımlama.

3.3.1.1.2. 
Süreçlerin 

Tanımlanması 

Kamuda Süreç Yönetimi
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Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi

• 1.Süreçlerdeki darboğazlar, tıkanma noktaları ve 
eksikliklerin belirlenmesi, 

• 2. Raporlama ve yönetim ihtiyacının geliştirilmesi,
• 3. Bilgi akış haritalarının oluşturulması,
• 4. Modellenen süreçlerin revize edilmesi veya yeniden 

tasarlanması,
• 5. Mevcut kurumsal yapının, problemlerin, 

yetersizliklerin belirlenmesi 
• 6.Süreçlere uygun organizasyonel yapı, iş/görev 

tanımlarının oluşturulması,
• 7. Yeni tasarlanan süreçler için gereken varlıkların (bilgi, 

bilişim altyapısı, insan kaynakları, taşınmaz, materyal) 
belirlenmesi,

• 8. Süreçlere ilişkin performans göstergelerinin 
belirlenmesi,

• 9. Her süreçle ilgili bir rol sahibi tanımının yapılması,
• 10. Gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma,
• 11. Kurum portalında yayımlama.

ii. Stratejik 
Plan ve 5018 
sayılı Kamu 

Mali Yönetimi 
ve Kontrol 
Kanunu  

doğrultusunda 
mevcut 

süreçlerin bilgi 
ve iletişim 

teknolojilerinin 
getirdiği 

imkanlardan 
da 

yararlanacak 
şekilde 

iyileştirilmesi 
ve gerekirse 

yeniden 
tasarlanması 

(Hedef Model).

Kamuda Süreç Yönetimi
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Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi

Çalışmaların aşağıdaki temel prensiplerle uyumlu olması gerekmektedir:
1. Her kurum kendi sürecinin modellenmesinden sorumlu olduğu için,
kurumsal süreç sözlükleri her kurumun kendi bünyesinde güncel tutulacaktır.
DPT Müsteşarlığı kurumlar arasında kullanılacak olan üst süreç sözlüğünden
sorumludur.
2. Süreçler, Stratejik Planda da ifade edilen amaç ve hedefleri gerçekleyecek
şekilde tanımlanmalıdır. Stratejik Planda izlenemeyen bir temel süreç
tanımlanmamalıdır.
3. Süreç modelleme çalışması amacıyla kurumlar danışmanlık hizmeti
alabilir, ancak sürecin içinde yer alan tüm kurum birimlerinin seçilmiş ve
yetkilendirilmiş temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu kurulmalıdır.
Mümkünse Süreç Çalışma Grubu süreklilik arz etmeli, dönemsel olarak
süreç performansını değerlendirmeli, gereken değişiklikleri yönetimin
onayına sunulmalıdır. Süreç sahipleri çalışma grubu içinde temsil edilmelidir.

Kamuda Süreç Yönetimi
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Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi

Süreç modelleme çalışmalarında Bilgi Yönetimi süreçleri de dikkate
alınmalıdır.
4. Süreç modelleme ve iyileştirme çalışmaları Performans Programı içinde

faaliyet ve projeler olarak ifade edilmeli, maliyetlendirilerek bütçe ile
ilişkilendirilmelidir.

5. İç Kontrol sistemi tanımlı süreçler üzerinden, risk analizi sonucu,
kontrol noktaları ve kuralları belirlenerek kurulmalıdır.

6. Süreç performansı operasyonel sistemler üzerinden izlenebilmelidir.
Faaliyet raporunda süreç performansı verileri paylaşılmalıdır.

Kamuda Süreç Yönetimi
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Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi

3.4. KULLANILACAK STANDARTLAR

Bileşen Standart/Teknoloji Açıklama

Süreç modelleme İş süreçleri, süreç zincir 
çizenekleri (Process
Chain Diagram) 
kullanılarak 
modellenmelidir. Yazılım 
desteği sağlanacak 
süreçler daha sonra UML 
kullanılarak 
detaylandırılacaktır.

Kullanılması 
önerilmektedir.

Süreç uygulama dili (web 
servisleri için)

BPEL (Business Process
Execution Language)
BPEL4WS (Business
Process Execution
Language for Web 
Services)

Süreç tanımlama (web 
servisleri için süreç 
tanımı depoları)

ebXML Kullanılması 
önerilmektedir.

Süreçlerin çağırılması ASAP 

Kamuda Süreç Yönetimi
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ÖRNEK SÜREÇ KARTI

PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ

Örnekleme
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İŞLEM YÖNERGESİ / 
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PERFORMANS 
PROGRAMI

Örnekleme

BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI
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Çalışma 
Yönetmeliğini İncele

Temel Süreç: 
Stratejik Planda 
Yer Alıyor Mu?

Alt Süreç: 
Faaliyeti Nasıl 
Yürüttüğü

Detay Süreç: Akış 
Haritasını Oluştur

Kurumsal 
Kodlama 
Anahtarı

Örnekleme



LOGOUYGULAMALAR

SÜREÇ ÖRNEĞİ

Örnekleme



LOGO



LOGO

Süreç Sahibi

Rol Sahipleri

Mevzuat Bilgi 
Notları

Örnekleme



LOGO

•Fatura Aslının Temin 
Edilemediği Durumlarda 
Ne Yapacağım?

SORU:

•İlgili Mevzuatına 
Bakmamız 
Gerekecek.

CEVAP:   
(SÜREÇ YÖNETİMİNE 
GEÇMEYEN İDAREDE)

Uygulama



LOGO

İLGİLİ MEVZUATI NEDİR?

•“(3) Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı 
belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin 
edilemeyenlerin onaylı suretleri eklenir. Fatura ve taşınır 
işlem fişinin asıllarının eklenmesi esastır. Ancak, kaybolma, 
yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin 
edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin 
onaylı örnekleri eklenmek suretiyle ödeme yapılabilir. Onaylı 
suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, 
unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması 
gerekir. 

•(4) Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından 
yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş 
işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme 
belgesine ayrıca bu veriler kanıtlayıcı belge olarak eklenmez.

•(5) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasında Maliye 
Bakanlığınca merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri 
için belirlenen usul ve esaslara uyulur.” 

Mahalli 
İdareler 
Harcama 
Belgeleri 

Yönetmeliği;

Uygulama
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MERKEZİ YÖNETİM İÇİN NE GİBİ DÜZENLEME YAPILMIŞ?

• “Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı 
belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin 
edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve 
taşınır işlem fişinin asıllarının bağlanması esastır. Ancak, 
kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının 
temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem 
fişinin onaylı örnekleri bağlanmak suretiyle ödeme 
yapılabilir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim 
yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi 
mühür ile onay tarihini taşıması gerekir. 

• Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından 
yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş 
işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme 
belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz.

• Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

Merkezî 
Yönetim 
Harcama 
Belgeleri 

Yönetmeliği

Uygulama
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BAKANLIK NE GİBİ DÜZENLEME YAPMIŞ ?

•“Ayrıca, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği 
yetkiye dayanılarak; kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir 
sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, aşağıda belirtilen 
esaslara göre düzenlenen faturanın onaylı suretleri ödeme 
belgesine bağlanmak suretiyle ödeme yapılması uygun 
görülmüştür.

•1) Kamu idareleri tarafından düzenlenen ve kaybolduğu 
anlaşılan faturalar, bunları düzenleyen idarelerde bulunan dip 
koçanındaki nüshasına uygun olarak suretleri çıkarılır ve ilgili 
kamu idarelerinin yetkililerince onaylanır.

•2) Özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybolması 
halinde; aksine bir düzenleme yapılmadığı sürece tutarı 
Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) Parasal Sınırlar 
ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ ekinde yer alan tabloda 
gösterilen tutara kadar olanlar için, harcama birimine ibraz 
edilen dipkoçanındaki nüshasına uygun olarak suretleri çıkarılır 
ve harcama yetkilisince veya harcama yetkilisinin belirleyeceği 
görevli tarafından onaylanır. Ayrıca, dipkoçanının arkasına 
suretinin çıkarıldığına ilişkin şerh düşülerek onaylanır. Belirtilen 
tutarı geçen faturaların kaybolması halinde ise noterce 
onaylanan suretleri ödeme belgesine bağlanır.

Merkezî 
Yönetim 
Harcama 
Belgeleri 
Hakkında 

Genel 
Tebliğ 
(Sayı: 

2007/1)

Uygulama



LOGOUygulama
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SÜREÇ YÖNETİMİNE GEÇEN BİR İDAREDE BU 
SORUYA NASIL CEVAP VERİLİR?

Uygulama
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LOGOGörev Tanımları

Görev, yetki ve sorumluluk?

Görev??

Yetki, kamu adına görevli kişi ve organlara mevzuatla verilen hukuki
tasarrufta bulunma gücü

Sorumluluk, bir kimsenin, kendi fiillerinin ve üzerine aldığı işlerin neticelerini
üstlenmesi halidir.

 “Başkasına ilişkin bir zararın buna sebep olan tarafından karşılanması,
ödenmesi (mali açıdan)”

 “Kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir
olayın sonuçlarını üstlenmesi (felsefi açıdan)”

 “Uyulması gereken bir yargıya, bir kural ya da yetkili üstün verdiği
buyruğa uyulmaması üzerine suçlu düşme durumu (ceza açısından)”



LOGOGörev Tanımları

Kurum Faaliyet Ortamının Tanınması

“Kurumun organizasyon yapısı, görev ve yetki dağılımı ile iletişim politikalarını
tespit eder.”

Kurumu Tanıma Çalışmaları

“Denetçi bu aşamada, kurumun organizasyon yapısını, birimler bazında görev ve
sorumluluklarını, temel gider, gelir, varlık ve yükümlülük kalemlerini, özellikli
kurum mevzuatını, kurumun temel faaliyetlerini ve bu faaliyetlerine ilişkin
hedeflerini, planlanan kaynak tahsisini ve performans göstergelerini anlamaya
yetecek kadar bilgi edinmiş olur.”

İç Kontrol Sistemini Tanıma Yöntemleri

“İç kontrol sisteminin tanınmasında çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanılır.
Bunlardan bazıları şunlardır; kamu mali yönetimine ilişkin mevzuat, kurumun
örgüt yapısı, kurum yönetiminin yayınladığı iç mevzuat (genelgeler), iş akış
şemaları, görev tanımları, kurumun hesap planı ve muhasebe yönetmeliği, iç
denetçi raporları, kurum faaliyet raporları, iç kontrol güvence beyanı, iç denetçi
çalışma kâğıtları ve denetim programları, önceki yıllara ait dış denetim raporu.”



LOGOGörev Tanımları

Sayıştay Düzenlilik Denetim Rehberi – İç Kontrolün Unsurları

Kontrol Faaliyetleri

Görev dağılımının yeterli düzeyde olması:

“İşlemlerin yürütülmesi farklı safhaları içerir.

İşlemlerin yürütülmesi, bunların kaydedilmesi, elde edilen varlıkların
kullanılması, korunması ile ilgili görev ve sorumluluklar yeterli düzeyde
birbirinden ayrılmalıdır.

İş bölümünün yapılması, kurum içinde bir kişinin yaptığı işin bir sonraki safhada
başka bir kişi tarafından kontrol edilmesini sağlayarak bir oto kontrol
mekanizması oluşturur.

Personel kendi görevlerini yerine getirirken, diğer personelin hata ve
yolsuzluklarını fark etmelidir.

Hata ve yolsuzlukların önlenmesi için bir kişinin görevini yürütmesi sırasında
hata ve yolsuzluğu hem yapacak hem de gizleyecek pozisyonda olmaması
gerekir.”



LOGOGörev Tanımları



LOGOGörev Tanımları

 İşlem bazlı görev 
tanımlarının oluşturulması

 Göreve ilişkin kontrol 
noktalarının belirlenmesi

 Kontrole ilişkin 
belirlemelerin personele 
tebliği



LOGO

Süreç yönetimi kurumda/birimde 
yapılan faaliyetlerin işler bazında 
ortaya çıkarılmasını sağlayarak 

iş/süreç bazlı bir kontrol sağlar.

Süreçlerin akış şemaları 
oluşturulacağından, yapılan işler 

bir bütün halinde görülebilir.

Beklentiler



LOGOBeklentiler



LOGO

Her bir sürecin sahibi/sorumlusu belirlenerek 
hangi işin kim/kimler tarafından yapıldığı net 
biçimde ortaya konur.

Her bir sürecin etkin biçimde işleyebilmesi için 
gerekli girdi ve tedarikçiler, ortaya çıkan çıktılar 
ve müşteriler belirlenir. Böylece süreçte 
herhangi bir sorun yaşandığında bunun 
nereden kaynaklandığı rahatlıkla bulunabilir.

Beklentiler



LOGOBeklentiler



LOGO

Süreçlere performans göstergesi ve hedef
belirlendiği için süreçlerin kendi akışı
içerisinde bırakılması yerine hedefine
ulaşması yönündeki çabaları içerecek şekilde
yönetilmesi sağlanır.

Süreçler için hedefler konulacağından,
hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda
iyileştirmeye açık alanlar rahatlıkla tespit
edilmiş olur.

Beklentiler



LOGOBeklentiler

3 Gün
5 Personel
5000 TL
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LOGOSüreç Modellemede Sorunlar…



LOGOSüreç Modellemede Sorunlar…

“Belge” şekli tercih edilmiş ancak standart bir 
form veya matbu bir belge mi kullanılmıştır?



LOGOSüreç Modellemede Sorunlar…

Şekillere önem vermeliyiz. Karar noktası
şekli seçilmiş ancak “evet” veya “hayır”
şeklinde bir ayrımı yapılmamıştır.



LOGO



LOGOSüreç Modellemede Sorunlar…

Kimler rol alıyorsa mutlaka sütun açılmalıdır. Yüklenici
rol oynamaktaysa ona da sütun açmalıyız. Eğer bir alt
birimi ise ayrı sütunda gösterilmesine gerek
bulunmamaktadır.

Borcu yoktur yazıları ile ilgili ayrıntılı bilgi notu veya ek
açıklama getirebiliriz. (Mevzuatı hakkında bilgi
verebiliriz.)

“...TEMİNİ” denmiş, nasıl yapıldığı hakkında ayrıntılı
bilgi verilmemiştir. İhale mi kendi imalatı mı?



LOGOSüreç Modellemede Sorunlar…

•Muayene ve 
kabul 
yönetmelikleri,

• Süreler,
•Genel 

Şartnameler.

İhaleli iş ise 
kontrol 

teşkilatı veya 
muayene 

komisyonun 
çalışmaları 
hakkında 

ayrıntılı bilgiler 
verilmelidir.



LOGOSüreç Modellemede Sorunlar…

“... KODLANMASI” denmiş 
ancak bu kodlama 

hakkında ayrıntılı bilgi 
verilmemiştir. Kodlama 

nasıl ve neye göre 
yapılmaktadır?

İşlemle ilgili bekleme 
süreleri varsa mutlaka 
ekleyelim. Mevzuatında 
süre belirlenmiş veya bir 

süre öngörülmüşse 
belirtelim.

Başkanlık onayına 
ihtiyacın ortaya çıkması 

sunulmaktadır. Sonrasında 
“... TESPİTİ” işlemi 
hakkında başkanlık 

makamının bir takdiri veya 
belirlemesi olmamakta 

mıdır?



LOGO

Taner ERASLAN

Bazı çizimler tek adımlı yapılmış,
aynı adımlarla yürütülen işlemler de
ayrı ayrı çizilmiştir.

ÖNCE

SONRA



LOGOSüreç Modellemede Sorunlar…

Aşağıda ayrıntılı bilgiler veren, süreçte görev ve sorumluluk
alanları belirlenen ve hesaplamalar hakkında teknik bilgiler
içeren bir ihale akış şeması var.

.



LOGOSüreç Modellemede Sorunlar…

Avan projesi gibi teknik kavramlar ek
açıklamalarla tanımlanmalıdır.

Kontrol denmiş ama içeriği hakkında bilgi
verilmemiştir,

“... BELLİ ARALIKLARLA SAHAYA ATILMASI”
denmiş, aralıklarla ilgili kesin, belirli kurallar
varsa belirtilmesi gerekir.

İhale komisyonu oluşturulması, başkan onayı ile
kesinlikle gerek yok.



LOGOSüreç Modellemede Sorunlar…

•Süreç çalışma grubu 
oluşturulmalı,

•Standartlar 
belirlenmeli,

•Süreç Sahipleri,
•Rol Sahipleri,
•Birim temel süreç –

alt süreç  - detay 
süreç belirlemesi,

KISA 
VADELİ 
PLAN



LOGOSüreç Modellemede Sorunlar…

•Mevzuat bilgi 
notları,

•Teknik bilgiler ve 
açıklamalar,

•Hesaplamalar,
•Kontrol Noktaları,

ORTA 
VADELİ 
PLAN



LOGOSüreç Modellemede Sorunlar…

• Ölçümler,
• İşbirliği ve işbölümü 

çakışmaları,
• Mükerrer işlemler, 

gereksiz işlemler,
• Performans Göstergeleri,
• Yazılım ortamına 

taşınması,
• Vatandaş kullanımı 

UZUN 
VADELİ 
PLAN
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UNUTMAYALIM

5 yaşında bir insan günde ortalama:
113 kez gülmekte,
~98 kez yaratıcı işler yapmakta,
65 soru sormaktaymış
44 yaşında bir insan günde ortalama:
11 kez gülmekte,
~2 kez yaratıcı işler yapmakta,
6 soru sormaktaymış
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YASAL ZORUNLULUKTU YAPTIK

İYİ YÖNETMEK İÇİN YAPTIK

“Ağaçlar ölmeye yukarıdan başlar” 
Peter DRUCKER

“Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı 
bir gayretin sonucudur” John RUSKİN

Dinlediğiniz İçin TEŞEKKÜRLER

“ÖlÇEMEzSENiz YÖNETEMEzSiNiz” 
PETER DRUcKER
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