T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

2018 YILI İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI
Değerli Çalışma Arkadaşlarım;
5018 sayı1ı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu
mali yönetimi ve kontrol anlayışı, faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi,
idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine
kurulmuştur.
Bu kapsamda; Bakanlığımızda hazırlanan stratejik plan ve yılı performans programları ile amaç ve
hedefler belirlenmiş, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için de kaynak planlaması yapılmıştır. İç kontrol
sistemi çalışmaları ile de Bakanlığımızın belirlenen amaç ve hedeflerine uygun bir biçimde faaliyetlerini
sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.
Üst politika belgelerinde (Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan) ve
Bakanlığımız stratejik planında da iç kontrol sisteminin kurulması ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi
öngörülmektedir.

a) 2018-2020 Orta Vadeli Programa göre;
1.

Kamuda İnsan Kaynağı Kalitesinin Artırılması

Kamuda hizmet sunumunda, kullanıcı talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve karşılanmasında bilgi ve
iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlardan daha fazla yararlanılacaktır.
b) Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’na göre;

1‐) Kurumsal Kapasite (Tema 3)
“Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak fiziki, mali ve teknolojik altyapının geliştirilmesi,
beşeri kaynakların niteliğinin artırılması ile yönetim ve organizasyon yapısının geliştirilmesine yönelik
politikalar bu tema altında ele alınmaktadır.”
Stratejik Amaç: 3- Beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek
eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek.
Stratejik Hedef 3.1-Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve
niteliğini geliştirmek.
1- Bakanlık bilgi edinme sistemleri vasıtasıyla bilgi istenilen konuların analizi yapılacak, sıklıkla talep
edilen bilgiler kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılarak mükerrer bilgi taleplerinin azalması sağlanarak
memnuniyet oranı artırılacaktır.

c) Millî Eğitim Bakanlığı 2018 Yılı Performans Programı’na göre;
Performans Hedefi: Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle
desteklenen bir yönetim ve organizasyon yapısını geliştirmek.
1- CİMER, BİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sistemi koordinatör, kullanıcı ve cevap onay
yetkililerine; Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM 147) merkez ve taşra teşkilatında görevli halkla
ilişkiler temsilci ve tüm kullanıcılara yönelik eğitim düzenlenecektir.

2- Vatandaş Memnuniyet anketinin yapılması ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi yapılacaktır.

d) 2018-2019 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’na
göre;
Müşavirliğimiz tarafından;

1- 2018 Yılı İç Kontrol Kararlılık Beyanı,
2- Birim çalışma yönergesi,
3- Bilgi ve rapor envanteri

hazırlanarak WEB sayfamızda yayımlanacaktır.
Bu vesileyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak bu hususları yakından takip
edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve
hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.
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