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b) Risk DeĊerlendirme Bileċeni
Risk deĊerlendirme, idarenin hedeÁerinin gerçekleċmesini engelleyecek risklerin tan×mlanmas×, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.
Risk deĊerlendirmesi, mevcut koċullarda meydana gelen deĊiċiklikler dikkate al×narak gerçekleċtirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. Ĉdare,
stratejik plan×nda ve performans program×nda belirlenen amaç ve hedeÁerine ulaċmak için, iç ve
d×ċ nedenlerden kaynaklanan riskleri deĊerlendirir.
Risk DeĊerlendirme Bileċeni;
¾ Planlama ve Programlama,
¾ Risklerin Belirlenmesi ve DeĊerlendirilmesi
olmak üzere, 2 standart alt×nda 9 genel ċarttan
oluċmaktad×r.
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c) Kontrol Faaliyetleri Bileċeni
Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeÁerinin gerçekleċtirilmesini saĊlamak ve belirlenen riskleri
yönetmek amac×yla oluċturulan politika ve prosedürlerdir.
Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü
kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulan×r. Kontrol faaliyetleri; tan×mlanan ve deĊerlendirilen risklerin
yönetilmesi amac×yla oluċturulan tüm prosedür,
uygulama ve kararlard×r. Her seviyede ve her faaliyet alan×nda bulunmal×d×r.
Kontrol Faaliyetleri Bileċeni;
¾ Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri,
¾ Prosedürlerin Belirlenmesi ve
Belgelendirilmesi,
¾ Görevler Ayr×l×Ċ×,
¾ Hiyerarċik Kontroller,
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¾ Faaliyetlerin SürekliliĊi,
¾ Bilgi Sistemleri Kontrolleri
olmak üzere, 6 standart alt×nda 17 genel ċarttan
oluċmaktad×r.
ç) Bilgi ve Ĉletiċim Bileċeni
Bilgi ve iletiċim, gerekli bilginin, ihtiyaç duyan
kiċi, çal×ċan ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diĊer sorumluluklar×n× yerine
getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini saĊlayacak bilgi, iletiċim ve kay×t
sistemini kapsar.
Ĉdarenin ihtiyaç duyacaĊ× her türlü bilgi, uygun
bir ċekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç
kontrol ile diĊer sorumluluklar×n× yerine getirebilecekleri bir ċekilde ve sürede iletilir.
Bilgi ve Ĉletiċim Bileċeni;
¾ Bilgi ve Ĉletiċim,
¾ Raporlama,
¾ Kay×t ve Dosyalama Sistemi,
¾ Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluklar×n
Bildirilmesi
olmak üzere, 4 standart alt×nda 20 genel ċarttan
oluċmaktad×r.
d) Ĉzleme Bileċeni
Ĉzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini deĊerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar.
Ĉç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir,
gözden geçirilir ve deĊerlendirilir.
Ĉzleme Bileċeni;
¾ Ĉç Kontrolün DeĊerlendirilmesi,
¾ Ĉç Denetim
olmak üzere, 2 standart alt×nda 7 genel ċarttan
oluċmaktad×r.
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12 - Kamu Ĉç Kontrol Sistemini Kimler
DeĊerlendirir?
Ĉdarelerin kamu iç kontrol sistemleri, iç denetçileri taraf×ndan risk odakl× olarak deĊerlendirilir.
Say×ċtay ise düzenlilik denetimi kapsam×nda,
iç denetim raporlar×n× da dikkate alarak, idarelerin
iç kontrol sistemlerini deĊerlendirir. Bu deĊerlendirme sonucunda düzenlenen raporlar, TBMM’ye
sunulur.

B- GĈB KAMU ĈÇ KONTROL
STANDARTLARINA UYUM
EYLEM PLANI
5018 say×l× Kanunun 55
inci maddesine istinaden, Maliye Bakanl×Ċ× taraf×ndan 26/12/2007 tarihli ve 26738 say×l×
Resmi Gazete’de yay×mlanan “Kamu Ĉç Kontrol
Standartlar× TebliĊi” çerçevesinde, Baċkanl×Ċ×m×zda
mali ve mali olmayan tüm iċ ve iċlemlerin, Kamu Ĉç
Kontrol Standartlar×na uyumunu saĊlamak ve Ĉç
Kontrol Sistemini oluċturmak için gerekli çal×ċmalar× belirlemek ve gerçekleċtirmek üzere,
29/12/2008 tarihli Baċkanl×Ċ×m×z Kamu Ĉç Kontrol
Standartlar×na Uyum Eylem Plan×; Kamu Ĉç Kontrol
Standartlar×na Uyum Eylem Plan× Haz×rlama
Rehberi doĊrultusunda revize edilerek, Gelir
Ĉdaresi Baċkanl×Ċ× Kamu Ĉç Kontrol Standartlar×na
Uyum Eylem Plan× 26/12/2011 tarihli Baċkanl×k
Makam× Oluru ile yürürlüĊe konulmuċtur.
GĈB Kamu Ĉç Kontrol Standartlar×na Uyum
Eylem Plan×; Ocak 2012-Aral×k 2014 tarihleri aras×nda, iç kontrol sisteminin kurulmas× ve iċletilmesini saĊlamak amac×yla yap×lmas× öngörülen
eylemleri içermektedir.
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Eylem Plan×nda; Kamu Ĉç Kontrol Standartlar×
TebliĊi ile belirlenmiċ olan, 5 bileċen kapsam×nda,
18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel
ċart, ayr× ayr× deĊerlendirilerek, Baċkanl×Ċ×m×z×n
mevcut durumu ortaya konulmuċtur.
Baċkanl×Ċ×m×z faaliyetlerinin, iç kontrol standartlar×na uyumlaċt×r×lmas× amac×yla yap×lmas×
öngörülen eylemler, eylemlerin yerine getirilmesinden sorumlu birimler, iċbirliĊi yap×lacak birimler, eylemlerin ç×kt×lar× ve eylemlerin gerçekleċme
tarihleri belirlenmiċtir.
Eylem Plan×n×n Gerçekleċme Sonuçlar×n×n
Ĉzlenmesi; GĈB Kamu Ĉç Kontrol Standartlar×na
Uyum Eylem Plan×ndaki eylemlerin gerçekleċme
durumlar× düzenli olarak takip edilecektir.
Eylem plan×na iliċkin
gerçekleċmelerin ilki
Haziran-2012 ay×nda
olmak üzere ve takip
eden 6’ċar ayl×k dönemler
itibariyle,
2011/1
No.lu
Ĉç
Kontrol Genelgesi ekinde yer alan Eylem Plan×
Ĉzleme Formu kullan×larak izlenecektir.
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A- GENEL BĈLGĈ
Dünyadaki yeni geliċmeler ×ċ×Ċ×nda yönetim
anlay×ċ× deĊiċmekte ve kamu yönetimi kendini
sürekli yenilemektedir. Bu doĊrultuda, ülkemizin
refah düzeyinin art×r×lmas×, daha etkili ve verimli
çal×ċan bir kamu yönetiminin oluċturulmas× temel
bir politika olarak belirlenmiċ ve bu kapsamda
kamunun yeniden yap×lanmas× çal×ċmalar× baċlat×lm×ċt×r. Bu amaçla, kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararas× uygulamalara ve Avrupa
BirliĊi müktesebat×na uyumlu olarak yeniden yap×land×rmak üzere, 5018 say×l× Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu haz×rlanarak, 24 Aral×k 2003
tarihli ve 25326 say×l× Resmi Gazete’de yay×mlanm×ċ ve 2006 y×l×nda yürürlüĊe girmiċtir.
5018 say×l× Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile birlikte iç
kontrol sisteminin kurulmas×
kamu idareleri için zorunlu hale
gelmiċtir.
1 Ĉç Kontrol Nedir?
Ĉç kontrol;

¾ organizasyon,
¾ yöntem ve süreçle,
¾ iç denetimi
kapsayan mali ve diĊer kontroller bütünüdür.
ĈÇ DENETĈM

SÜREÇLER

ĈÇ KONTROL

ORGANĈZASYON

MALĈ VE MALĈ OLMAYAN
KONTROLLER

2 Ĉç Kontrole Ĉliċkin Mevzuat Nelerdir?
¾ 5018 Say×l× Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu,
¾ Ĉç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Ĉliċkin Usul
ve Esaslar,
¾ Strateji Geliċtirme Birimlerinin Çal×ċma
Usul ve Esaslar× Hakk×nda Yönetmelik,

¾ Ĉdarenin amaçlar×na,

¾ Kamu Ĉç Kontrol Standartlar× TebliĊi,

¾ belirlenmiċ politikalara,

¾ Kamu Ĉç Kontrol Standartlar×na Uyum
Eylem Plan× Haz×rlama Rehberi.

¾ mevzuata
uygun olarak faaliyetlerin;
¾ etkili, ekonomik ve verimli bir ċekilde yürütülmesini,
¾ varl×k ve kaynaklar×n korunmas×n×,
¾ muhasebe kay×tlar×n×n doĊru ve tam olarak
tutulmas×n×,
¾ mali bilgi ve yönetim bilgisinin zaman×nda
ve güvenilir olarak üretilmesini saĊlamak
üzere idare taraf×ndan oluċturulan;

3 Ĉç Kontrolün Amac× Nedir?
a) Kamu gelir, gider, varl×k ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir ċekilde
yönetilmesini,
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diĊer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
c) Her türlü mali karar ve iċlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluĊun önlenmesini,

ç) Karar oluċturmak ve izlemek için düzenli,
zaman×nda ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
d) Varl×klar×n kötüye kullan×lmas× ve israf×n× önlemek ve kay×plara karċ× korunmas×n×,
saĊlamakt×r.
4 Ĉç Kontrolün Faydalar× Nelerdir?
¾ Kurumun yap×s×n× ve faaliyetlerini yaz×l× hale
getirir.
¾ Yönetici ve çal×ċanlar×n; görev, yetki ve
sorumluklar×n× bilmesi ve etik deĊerleri benimsemesini saĊlar.
¾ Faaliyetlerin yerine getirilmesini kolaylaċt×r×r
ve kurumun imaj×n× art×r×r.
¾ Risk deĊerlendirmesi ve yönetilmesi ile hedeÁere ulaċmadaki engeller, asgari seviyeye indirilir.
¾ Faaliyetler, mali karar ve iċlemler ile prosedürlerin yaz×l× olarak belirlenmesi, yönetici ve çal×ċanlar×n idarenin tüm faaliyetleri hakk×nda bilgi sahibi olmalar×n× saĊlar.
Faaliyetlerin sürekliliĊi, kiċi odakl× olmaktan
kurtulur ve kurumsallaċ×r.
¾ Bilgi ve iletiċim sisteminin kurulmas×, yönetici ve çal×ċanlar×n görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan bilgiye zaman×nda
ulaċ×labilmesini ve saĊl×kl× karar al×nabilmesini saĊlar.
¾ Yöneticiler, hedeÁere ulaċmada daha iyi izleme ve deĊerlendirme yaparlar.
5 Ĉç Kontrolün Güvence Verme S×n×r×
Nedir?
Ĉç kontrol, kurumun amaçlar×na ve hedeÁerine
ulaċmas×n× mutlak ölçüde garanti edemez. Bütün

unsurlar× ile etkin olarak iċleyen bir iç kontrol sistemi, amaçlara ve hedeÁere ulaċ×lma düzeyine
yönelik kurum yönetimi ve çal×ċanlar×na, ancak
makul bir seviyede güvence verir.

turulmas× gibi her türlü düzenlemenin yap×lmas× görevi, üst yöneticiye,

6 Ĉç Kontrol Sadece Mali Ĉċ ve Ĉċlemleri mi
Kapsar?

¾ Görev ve yetki alanlar× çerçevesinde, idari
ve mali karar ve iċlemlere iliċkin olarak, içkontrol sisteminin iċleyiċini saĊlama görevi,
harcama yetkililerine,

Ĉç kontrol, sadece mali iċ ve iċlemlerle s×n×rl× deĊildir. Ĉdarenin stratejik amaç ve hedeÁerine
ulaċmak için yürüttüĊü bütün faaliyet ve süreçler
(mali olan ya da olmayan) iç kontrolün konusunu
oluċturmaktad×r.

¾ Ĉç kontrol çal×ċmalar×n× koordine etme,
harcama birimlerine teknik destek ve dan×ċmanl×k saĊlama ve ön mali kontrol faaliyetini yürütme görevi, strateji geliċtirme
birimlerine,

7 Ĉç Kontrol Sadece Ön Mali Kontrolden
mi Ĉbarettir?

¾ Ĉç kontrol sisteminin denetlenmesi ve geliċtirilmesi yönünde önerilerde bulunma görevi, iç denetçilere

Ĉç kontrol, sadece ön mali kontrolden ibaret
deĊildir. Ön mali kontrol faaliyeti, mali karar ve iċlemler üzerinde gerçekleċtirilirken; iç kontrol ise
idarenin yürüttüĊü bütün faaliyet ve süreçleri de
kapsayan bir sistemdir.
8 Ĉç Kontrol Sadece Strateji Geliċtirme
Daire Baċkanl×Ċ×’n×n Ĉċi midir?
Ĉç kontrol, sadece
Strateji
Geliċtirme
Daire Baċkanl×Ċ× taraf×ndan yap×lmas×
gereken bir iċ veya
iċlem deĊildir. Bütün
yönetim kademeleri
ve çal×ċanlar×, iç
kontrol sisteminin iċleyiċinden sorumludur.
9 Ĉç Kontrol Sisteminde Kimler Nelerden
Sorumludur?
¾ Ĉç kontrol sisteminin kurulmas× ve gözetilmesi ile yaz×l× prosedür ve talimatlar×n oluċ-

verilmiċtir.
Tüm çal×ċanlar, iç kontrol sisteminin iċleyiċinden sorumludur. Ĉç kontrolün herkesin sorumluluĊunda olmas× nedeniyle, her bir çal×ċan görev
tan×m× çerçevesinde, kendisine verilen iċ/iċlemleri
etkin ve verimli bir ċekilde mevzuata uygun olarak
yürütmek zorundad×r.
ødarenin hedeÀerinin gerçekleúmesini
engelleyecek risklerin tanÕmlanmasÕ,
analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin
belirlenmesi sürecidir.

ødarenin hedeÀerinin
gerçekleútirilmesini sa÷lamak
ve belirlenen riskleri yönetmek
amacÕyla oluúturulan politika ve
prosedürlerdir.

øç kontrolün di÷er unsurlarÕna
temel teúkil eden genel bir
çerçeve olup kiúisel ve mesleki
dürüstlük, etik de÷erler, mesleki
yeterlilik,
organizasyonel yapÕ,
y
insan kaynaklarÕ ile yönetim
felsefesi ve iú yapma tarzÕna
iliúkin hususlarÕ kapsar.

øç kontrol sisteminin
kalitesini de÷erlendirmek
üzere yürütülen tüm izleme
faaliyetlerini kapsar.

Gerekli bilginin ihtiyaç duyan kiúi, personel ve yöneticiye
belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve di÷er
sorumluluklarÕnÕ yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman
dilimi içinde iletilmesini sa÷layacak bilgi,
iletiúim ve kayÕt sistemini kapsar.

10 COSO Modeli / Küpü Nedir?
Coso Modeli: Özel sektörde uygulanmak üzere geliċtirilen ve kamu sektöründe de uygulama
alan× bulan, Avrupa BirliĊince benimsenen bir modeldir.

Coso Küpü: Ĉç kontrolün unsurlar× ile iç kontrolün amaçlar× ve faaliyetleri aras×ndaki iliċkiyi gösterir.
11 Kamu Ĉç Kontrol Standartlar×
Nedir / Ne Ĉċe Yarar?
Maliye Bakanl×Ċ× taraf×ndan 26/12/2007 tarihli ve 26738 say×l× Resmi Gazete’de yay×mlanan
Kamu Ĉç Kontrol Standartlar× TebliĊi ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluċturulmas×, uygulanmas×, izlenmesi ve geliċtirilmesi amac×yla; 5
bileċen alt×nda, 18 standart ve bu standartlar için
gerekli 79 genel ċart belirlenmiċtir.
Kamu Ĉç Kontrol Standartlar×, idarelerin iç
kontrol sistemlerinin oluċturulmas×nda, izlenmesinde ve deĊerlendirilmesinde temel yönetim kurallar×n× gösterir.
Tüm kamu idarelerinde tutarl×, kapsaml× ve
standart bir kontrol sisteminin kurulmas×n× ve uygulanmas×n× amaçlar.
a) Kontrol Ortam× Bileċeni
Kontrol ortam×, iç kontrolün diĊer unsurlar×na
temel teċkil eden genel bir çerçevedir. Ĉdarenin
yönetici ve çal×ċanlar×n×n iç kontrole olumlu bir
bak×ċ saĊlamas×, etik deĊerlere ve dürüst bir yönetim anlay×ċ×na sahip olmas× esast×r. Performans
esasl× yönetim anlay×ċ× çerçevesinde görev, yetki
ve sorumluluklar×n uzmanl×Ċa önem verilerek bilgili ve yeterli kiċilere verilmesi ve personelin performans×n×n deĊerlendirilmesi saĊlan×r. Ĉdarenin
organizasyon yap×s× ile personelin görev, yetki ve
sorumluluklar× aç×k bir ċekilde belirlenir.
Kontrol Ortam× Bileċeni;
¾ Etik DeĊerler ve Dürüstlük,
¾ Misyon, Organizasyon Yap×s× ve Görevler,
¾ Personelin YeterliliĊi ve Performans×,
¾ Yetki Devri
olmak üzere, 4 standart alt×nda 26 genel ċarttan
oluċmaktad×r.

