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Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi 

sonucu hazırlanmıştır.  
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HAKKINDA BİLGİ 
Yasal düzenleme; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; 08.06.2011 tarihli ve 27958 

sayılı mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile kurulmuştur. 

2011 yılı faaliyetleri birinci altı aylık sürede mülga Genel Müdürlük/Başkanlıklar 

tarafından yürütülürken, ikinci altı aylık dönemde Bakanlık bünyesinde yeniden teşkilatlanma 

sürecine girilmiştir.  

Kurumun Döner Sermaye İşletmeleri bulunmakta, Darülaceze Müessese Müdürlüğü 

de kuruma bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 

Kurumun Temel Fonksiyonları; 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temel fonksiyonları şunlardır: 

Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler 

geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre 

güncelleyerek geliştirmek. 

Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak 

gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin 

belirlenmesini koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına 

yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek 

üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal 

hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 

gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadın haklarını korumak ve geliştirmek, 

kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde 

yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine 

etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili 

kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamak. 

Özürlülerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata 

ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve 

stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, özürlülere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve 
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yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü 

kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü 

mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin 

belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik soysal hizmet ve yardım 

faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar 

arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma 

muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla 

gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 

Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri 

merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve 

geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler düzenlemek, toplumu aydınlatıcı 

yayınlar hazırlamak, eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası kongre, 

seminer, şûra ve benzeri etkinlikler düzenlemek. 

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı vakıf, 

dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamak, müşterek projeler hazırlamak ve uygulamak. 

Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmaktır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 29 Aralık 2011 Tarih ve 28157 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2012 yılında 

toplam 8.841.713.000 TL ödenek verilmiştir. İlave ödenekle Bakanlığın yılsonu ödenek 

toplamı 11.390.024.000 TL’ ye ulaşmıştır. 

2012 yılı toplam ödeneğinin yaklaşık %100’ne tekabül eden 11.348.419.000 TL’lik 

kısmı Aralık sonu itibariyle kullanılmıştır.  

Kurumun 2012 yılı itibariyle muhasebe birimi bulunmamaktadır. Bakanlığın merkez 

ödemeleri Başbakanlık merkez saymanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Taşra teşkilatının 

ödemeleri ise defterdarlık ve ilçe muhasebe birimlerince yerine getirilmektedir. (2013 yılında 

kurumun muhasebe birimi kurulmuş olup Bakanlığın merkez ödemeleri buradan 

gerçekleştirilmektedir.) 
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KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 
Sayıştay tarafından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 8 inci maddesine dayanarak 

hazırlanan “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile 

Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince 

hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgeler denetime 

sunulamamıştır.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez teşkilatının 2012 yılındaki muhasebe 

işlemleri Başbakanlık Merkez Saymanlığı tarafından Merkezi Yönetim Muhasebe 

Yönetmeliği’ne tabi olarak yerine getirilmiştir. İlgili saymanlık ise Başbakanlığa bağlı 

kurumların muhasebesini bir bütün olarak tuttuğundan kurum bazında mali rapor ve tablo 

üretemediği anlaşılmaktadır. 

Denetim, Usul ve Esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate 

alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek 

şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların 

kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve 

güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor 

ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider 

ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak 

oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını 

oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından 

sorumludur. 

SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 
Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu 

idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer 

hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle 

sorumludur. 
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DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 
Denetimlerin dayanağı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6085 

sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil 

mevzuatı ve denetim rehberleridir. 

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek,  mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir 

olduğuna ilişkin makul güvence elde etmek ile mali yönetim ve iç kontrol sistemini 

değerlendirmek amacıyla yürütülmektedir. 

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin 

doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen 

denetimler; denetim prosedürleri ve teknikleri uygulanması ve risk değerlendirmesi yoluyla 

gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin 

tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların içerisinde üretildiği mali yönetim ve iç 

kontrol sistemleri de değerlendirilir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, 

belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 

oluşturmaktadır. 

Ancak bu hususlarla ilgili 2012 yılı denetimine ilişkin olarak denetimi yürütmek ve 

denetim görüşü oluşturabilmek için “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve 

Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”a 

göre hesap dönemi sonunda Sayıştaya verilecek defter, tablo ve belgeler kamu idaresi 

yönetimi tarafından sağlanamamıştır. 

DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

MALİ RAPOR VE TABLOLARI ETKİLEYEN BULGULAR 
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar’ ın 5 inci  maddesinde belirtilen ve hesap 

dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgeler ibraz edilmemiştir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu maddesinde, 

Muhasebe sisteminin; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak 

ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulup 

yürütülmesi ve kamu hesaplarının, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç 
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doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle 

garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim 

ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulması 

öngörülmüştür. Anılan Kanunun 61 inci maddesinde de Genel Bütçe kapsamındaki kamu 

idarelerinin muhasebe hizmetlerinin Maliye Bakanlığınca yürütüleceği ve gerekli bilgi ve 

raporları düzenli olarak kamu idarelerine vereceği, hüküm altına alınmıştır. 

Kurumsal bazda düzenlenecek temel mali tablolar olan Bilanço ve Faaliyet Sonuçları 

Tablosu öncelikle kamu idaresi yöneticilerini bilgilendirecektir. Ayrıca bu tablolar denetime 

sunulacak ve kamuoyuna açıklanacaktır.  

Kanunda öngörülen amaç böyle iken, görüş vermemize esas temel mali  tabloları 

üretecek olan Maliye Bakanlığınca kurulan muhasebe sistemi (Say2000İ), genel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri için kurumsal bazda Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosunu 

doğru bir şekilde üretmemektedir. Maliye Bakanlığı Sayıştay denetimine esas olacak tüm mali 

tabloların oluşturulabilmesine imkan verecek yevmiye kayıtlarının, kurumsal bazda, 2013 yılı 

itibariyle kaydedilmesine başlanacağını beyan etmiştir. 

Bu konu genel bütçe kapsamındaki tüm kamu idarelerini ilgilendirmesi nedeniyle 

daha ayrıntılı olarak Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunda açıklanmıştır.. 

DENETİM GÖRÜŞÜ 
Denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli mali rapor ve tablolar ile ilgili bilgi ve 

belgeler yukarıda “Kamu İdaresi Mali Tabloları” ve “Denetimin Dayanağı, Amacı, Yöntemi 

ve Kapsamı” başlıkları altında açıklandığı üzere, kamu idaresi yönetimi tarafından 

sağlanamadığı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2012 yılına ilişkin mali rapor ve 

tabloları hakkında görüş bildirilememektedir. 
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