
 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR  

 

İyi bir risk yönetimi, iyi organize olmuş bir idare ile mümkündür.  

 

İdare içerisinde görev, yetki ve sorumlulukların net olarak belirlenmesi, kişilerin idarenin politika ve 

uygulamaları bağlamında kendilerinden beklenenleri açık bir şekilde bilmeleri, yatay, dikey ve kurum 

dışı iletişime uygun bir iletişim mekanizmasının bulunması gerekmektedir.  

 

Risk yönetiminde görev ve sorumlulukların uygun, yetkin ve yetkilendirilmiş kişilere verilmesi, 

idarenin risk yönetimi için güçlü bir alt yapı oluşturacaktır.  

 

İdarelerin, teşkilat kanunları ve organizasyonel yapıları çerçevesinde aşağıdaki şemada yer alan 

fonksiyonları yürütecek uygun personeli belirlemeleri gerekmektedir. 

 

Risk Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar 

 

 

 

 

 

 
 

Birim İdare Risk Koordinatörü (İRK):  (Komisyon Başkanı) 

 

Birim Üst yöneticisi, yardımcılarından birini yöneticisini İRK olarak görevlendirir. İRK, İKİYK’nin 

doğal üyesidir ve idarenin risk yönetimi süreçlerinin uygulanması konusunda üst yöneticiye karşı 

sorumludur.  

 

Risk yönetimi konusunda İRK;  

 Risk yönetimi çerçevesinde Birim Risk Koordinatörlerini (BRK) toplantıya çağırır.  

 Her bir BRK tarafından raporlanan birim risklerinden yola çıkarak Konsolide Risk Raporunu 

(RY EK-3) hazırlar; bu raporu belirlenen dönemlerde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

(İKİYK) ve üst yöneticiye sunar. Bu raporla birlikte izlenmesi gereken önemli riskleri ve kendi 

değerlendirmelerini de raporlar.  

 Diğer İdarelerin İRK’leri ile ortak risk alanlarına ilişkin konuların görüşülmesi ve bunların idare 

içerisinde koordinasyonundan sorumludur.  

 Birimlerin risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek bunu her toplantı öncesinde 

İKİYK’ye raporlar.  

 İKİYK’nin görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin BRK’lere geri bildirim sağlar ve idarenin 

risk yönetim süreçlerinin tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır.  

 

Birim Risk Koordinatörü (BRK)  

BRK, birim yöneticisi tarafından; birimin görevleri ve iç kontrol uygulamaları konusunda birikim ve 

tecrübesi olan kişiler arasından belirlenir. Ancak teşkilat yapısının küçüklüğü ve personel sayısının 

yetersizliği gibi nedenlerle BRK belirlenmesinde güçlük bulunan İdarelerde birim yöneticisinin, BRK 

olması mümkündür.  
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Risk yönetimi konusunda BRK’ ler;  

 Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar. 

Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile 

eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.  

 Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları idare tarafından belirlenecek 

periyotlarla gözden geçirir (aylık, 3 aylık gibi) ve birim yöneticisinin de onayını alarak IRK’ye 

raporlar.  

 Alt Birim Risk Koordinatörlerinin (ARK) raporladıkları riskleri birim düzeyinde izler. Mevcut 

risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun 

görüşünü alarak İRK’ ye raporlar.  

 Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip 

yönetilmediğine dair kanıtları İRK’ye sunar.  

 İRK ve İKİYK’nin görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda varsa ARK’lere geri 

bildirim sağlar.  

 Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.  

 

Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK)  

Risklerin alt birim düzeyinde yönetilmesinin uygun görüldüğü İdarelerde ARK, alt birim yöneticisi veya 

görevlendirdiği kişidir. ARK, risk yönetim faaliyetlerinin alt birim düzeyinde koordinasyonundan 

sorumludur.  

 

Risk yönetimi konusunda ARK’ ler;  

 Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden 

geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.  

 İdarenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk 

puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini BRK’nin belirlediği 

periyotlarla BRK’ye raporlar.  

 İRK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle yükümlüdür.  

 

Çalışanlar 

Risk yönetiminin başarısı çalışanların risk yönetimini sahiplenmesine bağlıdır. Dolayısıyla, her bir 

çalışan, görev alanı çerçevesinde risklerin yönetilmesinden (risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, 

cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması) sorumludur.  

 

Risk yönetimi konusunda çalışanlar;  

 Yeni ortaya çıkan ve değişen riskleri tanımlamak, iletmek ve bunlara cevap vermek yoluyla 

birimlerinde risk yönetimi süreçlerine doğrudan katkıda bulunur.  

 Görev alanındaki riskleri, idare tarafından belirlenen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde 

yönetir.  

 Görev alanındaki risklerin iyi yönetilip yönetilmediği konusunda ARK’ye; ARK bulunmadığı 

durumlarda BRK’ye gerekli kanıtları sağlar.  

 

Çalışanlar, riskleri tespit etmek ve ilgili risk koordinatörüne iletmek konusunda tereddüt yaşamamalıdır.  

 

 



İç Denetim Birimi  

İç denetim birimi, risk yönetimi sürecinin etkili olup olmadığı, risklerin gereken şekilde yönetilip 

yönetilmediği hususunda incelemeler yaparak üst yöneticiye mevzuatları çerçevesinde gerekli 

raporlamaları yapar. İdareler risk yönetim sürecinin kurulması ve geliştirilmesinde, iç denetim 

birimlerinin kolaylaştırıcılık ve eğitim gibi danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirler.  

 

Strateji Geliştirme Birimleri (SGB) (Komisyon) 

 İdarede risk yönetimine ilişkin çalışmaları koordine eder ve iç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesi kapsamında risk yönetiminin etkinliğini de değerlendirerek belirli dönemler 

halinde İKİYK’ye raporlar.  

 Risk yönetimi süreçlerinin idarenin tüm birimlerinde etkin işlemesini sağlamak üzere teknik 

destek ve rehberlik hizmeti verir.  

 Risk yönetimine ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve 

koordine edilmesinden sorumludur  

 Risk yönetimine ilişkin idaresindeki iyi uygulamaları belirler, bu uygulamaların 

yaygınlaştırılması için çalışmalar yapar.  

 İKİYK’nin ve SGB yöneticisinin İRK olmaması durumunda İRK’nin sekretarya hizmetlerini 

yürütür.  

 

MYK Merkezi Uyumlaştırma Birimi (MYK MUB)  

MYK MUB, risk yönetimini de kapsayacak şekilde iç kontrol alanında düzenlemeler yapar. Ulusal ve 

uluslararası iyi uygulamalar doğrultusunda, risk yönetimine ilişkin standart ve yöntemlerin 

geliştirilmesi, eğitim, rehberlik, uyumlaştırma ve raporlama faaliyetlerini yürütür.  

 


