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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HAKKINDA BİLGİ 

Çalışma hayatını düzenlemek, çalışma barışını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini 

geliştiren tedbirler almak, toplumun tüm kesimlerinin sosyal güvenliğini sağlayacak ve 

istihdamı artıracak şartları geliştirmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve 

sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerini korumak ve bunları sürekli kılmak vizyonuyla 

hareket eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşları da hesaba 

katıldığında Türk kamu mali sisteminde önemli yeri olan kurumların başında gelmektedir. 

Kurum, çalışabilecek tüm insanların kurallara uygun ve barış içinde çalışabildiği, 

çalışma yaşamı dışındakilerin istihdama hazırlandığı ve sosyal güvencelerinin sağlandığı bir 

Türkiye oluşturmayı hedef olarak benimsemiştir.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilk çekirdeği 1934 yılında çıkarılan İktisat 

Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunla, "İş ve İşçiler Bürosu" adıyla 

oluşturulmuştur. 

Çalışma Bakanlığı'nın ilk teşkilat yasası, 22 Haziran 1945 tarih ve 4763 sayılı 

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’dur. 1946 yılında çıkarılan 

4841 sayılı Teşkilat Kanunu ile daha geniş bir görev tanımı yapılmış, merkez ve taşra teşkilatı 

ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir. 

1974 yılında Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurularak, Sosyal Sigortalar Kurumu ile 

Bağ-Kur Bakanlığa bağlanmıştır. 

13 Aralık 1983 tarih ve 184 sayılı KHK ile Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı birleştirilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürürlükteki teşkilat yasası, 09.01.1985 

tarih ve 3146 sayılı Kanundur. 

24 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4947 sayılı kanunla, Sosyal Güvenlik 

Kurumu kurularak Bakanlığın bağlı kuruluşu; SSK, Bağ-Kur ve Türkiye İş Kurumu, Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili kuruluşları olarak düzenlenmiştir. 16.05.2006 tarih ve 

5502 sayılı Yasa ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı devredilerek, "Tek Çatı" halinde Sosyal 

Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu haline 

getirilmiştir. 

21.09.2006 tarih ve 5544 sayılı yasa ile Bakanlığın ilgili kuruluşu olarak Mesleki 

Yeterlilik Kurumu kurulmuştur. 
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Bakanlık birimlerinin görevleri 3146 sayılı Kanunda, İç Denetim Biriminin görevleri 

ise 5018 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Ancak; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 

dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan ve 02.11.2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan, 665 sayılı 

 ile 3146 sayılı Kanunda 

değişiklikler yapıldı.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak Adana, Ankara, Antalya, 

Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 

Kayseri, Kocaeli, Konya,  Kütahya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak, Sivas 

illerinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlükleri (eski adıyla Bölge Çalışma Müdürlükleri) 

lağvedildi, illerde bulunan İş Kur İl Müdürlüklerinin ismi Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğü olarak değiştirildi.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kapatılan Bölge Müdürlükleri ile Şube 

Müdürlüğünün Türkiye İş Kurumuna devrinin, Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı 

tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanması öngörüldü. 

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak 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 belgelerden aşağıda sayılanlar Kurumdan 

2012 yılı hesap dönemi için istenmiştir. Ancak muhasebe iş ve işlemlerinin Maliye Bakanlığı 

tarafından yürütülmesi nedeniyle Kurum bu tablo ve belgeleri Kamu İdaresi bazında temin 

edememektedir. Bu nedenle denetim esnasında bu mali tablo ve belgeler incelenememiş ve 

denetim konusu olmamıştır.  

Kurumdan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak istenen mali tablo ve belgeler 

aşağıdaki gibidir:  

a) Birleştirilmiş veriler defteri 

b) Geçici ve kesin mizan 

c) Bilânço 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102M1-5.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102M1-5.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102M1-5.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102M1-5.htm�
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ç) Belgeler; 

  1) Kasa sayım tutanağı, 

  2) Banka mevcudu tespit tutanağı, 

  3) Alınan çekler sayım tutanağı, 

  4) Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı, 

  5) Teminat mektupları sayım tutanağı, 

  6) Değerli kâğıtlar sayım tutanağı, 

  7) Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter 

defteri. 

d) Bütçe uygulama sonuçlarına ait tabloları; 

  1) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, 

  2) Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, 

e) Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu 

DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 8 ve 11 inci maddeleri ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 7 ve 8 inci maddeleri 

hükümlerine göre, 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 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. 
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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 bildirmekle sorumludur. 

DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

  Denetimin 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 ve mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir 

olduğuna ilişkin makul güvence elde etmek 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 değerlendirilmiştir. 

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 gerekli olup, Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a 

Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve 

Esaslar'a göre hesap dönemi sonunda Sayıştay'a verilecek defter, tablo ve belgelerden; Taşınır 

Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetveli, Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 

ve Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu dışında kalanlar kamu idaresi 

yönetimi tarafından sağlanamamıştır. 
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Bununla birlikte; kamu idaresinin elektronik ortamda tutulan 2012 yılına ait 

muhasebe kayıtları, Say2000i sisteminden, kamu idaresinin bütçe hesapları ile varlık ve 

yükümlülük hesapları bu çerçevede incelenmiştir.  

DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

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. 

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu 

İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin 

Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslarda belirtilen mali tabloların önemli bir kısmı denetime 

sunulamamıştır. 

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 

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.  
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DENETİM GÖRÜŞÜ 

Denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli mali rapor ve tablolar ile bilgi ve 

belgeler yukarıda “Kamu İdaresi Mali Tabloları” ve “Denetim Görüşünün Dayanakları” 

başlıkları altında açıklandığı üzere, kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanamadığı için 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tabloları hakkında 

görüş bildirilememektedir. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE 

İŞLETMESİ HAKKINDA BİLGİ 

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine olan ihtiyaç çoğu ülke örneğinde olduğu gibi 

kömür madenciliği ile doğmuştur. Bu alanda yayınlanan ilk yasal düzenlemeler; 1865 yılında 

yayınlanan Dilaver Paşa Nizamnamesi ve ardından 1869’da yürürlüğe giren Maaddin 

Nizamnamesi olmuştur. Ülke savaş halinde olmasına rağmen, 1921 yılında TBMM, maden 

işçilerinin hukukuna ilişkin kanunu çıkarmıştır. 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzısıhha 

Kanunu’nun 180. maddesi ile en az elli işçi çalıştıran işyeri sahiplerine hekim bulundurma ve 

hastaları tedavi etme zorunluluğu getirilmiştir. 

Konu ile ilgili düzenlemeler 1936 yılında yasalaşan 3008 sayılı İş Kanunu ile devam 

etmiş olup 1974 yılında yapılan değişiklikler 2003 yılına kadar kalıcı olmuştur. Bu dönemde 

mevcut mevzuat iş sağlığı ve güvenliği alanında gelişen ve değişen teknolojinin gereklerini 

karşılamada yetersiz kalmıştır. 2003 yılının ikinci yarısında yasalaşan 4857 sayılı İş Kanunu 

ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği alanına yeni bir bakış 

açısı getirilmiştir. 

27.12.1994 tarihli ve 22154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

yürürlükten kaldırılarak; yerine 15.09.2004 tarih ve 25584 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

yönetmelik iptal edilmiş ve yerine 31.03.2010 tarih ve 27538 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 

İşletmesi Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. 

Bu yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren İş Sağlığı ve Güvenliği Döner Sermaye 

İşletmesi; İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı altında yapılandırılmıştır. 

KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI 

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak 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 belgelerden aşağıda sayılanlar Kurumdan 

2012 yılı hesap dönemi için istenmiştir. Ancak, muhasebe iş ve işlemlerinin gecikmeli 
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yapılması nedeniyle Kurum bu tablo ve belgeleri temin edememektedir. Bu nedenle denetim 

esnasında bu mali tablo ve belgeler incelenememiş ve denetim konusu olmamıştır.  

1. Kesin mizan 

2. Bilanço 

3. Gelir Tablosu 

4. Yevmiye Defteri 

5. Banka Mevcudu Tespit Tutanağı 

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 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 bildirmekle sorumludur. 
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DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

  Denetimin dayanağı; 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 ve mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir 

olduğuna ilişkin makul güvence elde etmek 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 değerlendirilmiştir. 

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 gerekli olup, Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a 

Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve 

Esaslar'a göre hesap dönemi sonunda Sayıştay'a verilecek defter, tablo ve belgelerden; 

Bilanço dışında kalanlar kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanamamıştır. 

DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8. maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdaresi 

Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin 

Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslarda belirtilen mali tabloların önemli bir kısmı denetime 

sunulamamıştır. 

Yeterli personelin bulunmamasından dolayı muhasebe kayıtları zamanında 

yapılamamakta, kayıtlar güvenli tutulmamakta ve mükerrerlik söz konusu olmaktadır. 
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Açıklanan nedenlerden dolayı geçmiş yıl bilançosu dışında, mali tabloları 

bulunmamaktadır. 

DENETİM GÖRÜŞÜ 

Denetim görüşü oluşturabilmek için “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a 

Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve 

Esaslar”ın 5’inci maddesine göre Sayıştay’a verilmesi gerekli mali tablolar ile bilgi ve 

belgeler kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanamadığı için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabı 2012 yılına ilişkin mali tablolar hakkında görüş 

verilememektedir. 
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