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Tüm dünyada yaşanan gelişmelerle 

birlikte, kamu mali yönetimi ve mali 

kontrol anlayışında da değişimler 

yaşanmaya başlanmıştır. Bu değişim, 

ülkemiz kamu mali yönetiminde, 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 

yaşanmaya başlanmıştır. 5018 sayılı 

Kanun ile birlikte, etkililik, ekonomiklik, 

verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık, iç 

kontrol, stratejik planlama gibi kavramlar 

kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin 

yeni yapı taşları haline gelmiştir.

Kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulma zorunluluğu da 5018 sayılı Kanun ile hüküm altına alınmıştır.
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İç kontrol dünya kurum ve kuruluşları 

tarafından birçok şekilde tanımlanmıştır. 

Günümüzde gelinen nokta itibariyle 

yapılan en geniş kapsamlı tanım, tüm 

dünya tarafından benimsenmiş olan COSO 

(Treadway Komisyonunu Destekleyen 

Kuruluşlar Komitesi)’nun yaptığı tanımdır. 

Bu tanıma göre iç kontrol;

“En geniş anlamda, bir işletme veya 

diğer bir kuruluştaki yönetim kurulu, üst 

yönetim ve diğer personel tarafından 

etkilenen ve bu kişilerin içinde bulunduğu; 

faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, finansal 

raporlamanın güvenilirliği, yürürlükteki 

mevzuata ve diğer düzenlemelere uyum 

şeklinde sınıflandırılabilecek üç gruptaki 

amaçlara yönelik makul bir güvence temin 

etmek üzere tesis edilen bir süreçtir.”

İÇ KONTROL
NEDİR?
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na göre ise İç Kontrol;

• İdarenin amaçlarına,
• Belirlenmiş politikalara,
• Mevzuata
   uygun olarak faaliyetlerin;
        • Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde     
 yürütülmesini,
        • Varlık ve kaynakların korunmasını,
        • Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak  
 tutulmasını,
        • Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve 
güvenilir olarak üretilmesini

sağlamak üzere; idare tarafından oluşturulan 
organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi 
kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. 
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İÇ KONTROLE İLİŞKİN

İÇ KONTROLÜN AMACI

MEVZUAT

NEDİR?

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (R.G.: 24.12.2003/25326)

• Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

• Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

• Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G.: 

18.02.2006/26084)

• İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (R.G.: 31.12.2005/26040)

• Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (R.G.: 26.12.2007/26738)

• Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Rehberi

• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yönetilmesini,

• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

• Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 

edinilmesini,

• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını 

sağlamaktır.
9



İÇ KONTROLÜN
TEMEL İLKELERİ NELERDİR?
• İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. Etkili bir 

iç kontrol sistemi kurmak ve işleyişini sağlamak sorumluluğu üst yönetici gözetiminde 

tüm personel ve yöneticilere aittir. İç kontrol, ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim 

işleviyle birlikte mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

• İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. İç kontrol 

sistemine ilişkin yöntem ve süreçlerin belirlenmesinde, risk esaslı bir yaklaşımla, yasal ve 

idari yapı ile personel ve mali durum ve diğer koşulları dikkate alınır.

• İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. İç 

kontrol sistemine ilişkin tüm düzenlemeler, yöneticiler ve personel tarafından sistemin 

kurgusunun ve işleyişinin tam ve doğru anlaşılmasını sağlayacak derecede ayrıntılı 

açıklamalar içermelidir. İç kontrol genel anlamda yönetim kontrolü olup, sadece 

düzenlemelerden, prosedürlerden, süreç akış şemalarından ve ön mali kontrolden 

oluşmamaktadır.

• İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar; mali ve mali olmayan her türlü 

faaliyet, karar ve işlem kapsama dâhildir.

• İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir. 

Harcama yetkilileri; kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim 

sonucunda düzenlenen raporları da dikkate alarak birimlerde kurulmuş olan iç kontrol 

sisteminin işleyişini, her yıl periyodik olarak değerlendirir ve üst yöneticiye raporlar.

• İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik 

ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi mali yönetim ilkeleri esas alınacaktır.
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İÇ KONTROLÜN
FAYDALARI NELERDİR?
• Yönetici ve çalışanların; görev, yetki ve sorumluluklarını bilmesini ve etik değerleri 

benimsemesini sağlar.

• Faaliyetler yürütülürken karşılaşılabilecek sorunları en aza indirerek faaliyetlerin 

etkinliğini artırır ve kurum imajına pozitif anlamda katkı sağlar.

• Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi ile kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasının 

önündeki engellerin ve etkilerinin asgari seviyeye indirilmesini sağlar.

• Faaliyetler, mali karar ve işlemler ile prosedürlerin yazılı olarak belirlenmesi, yönetici 

ve çalışanların idarenin tüm faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu 

sayede faaliyetlerin sürekliliğinin kişi odaklı olması engellenir ve kurumsallaşır.

• Bilgi ve iletişim sistemlerinin kurulması, yönetici ve çalışanların görevlerini yerine 

getirebilmesi için gerekli olan bilginin tam, doğru, zamanında ve güvenilir olarak 

üretilmesini ve iletilmesini sağlayarak; sağlıklı karar alınabilmesine olanak tanır.

• Kurumların stratejik hedef ve amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunur.

• Yöneticilerin, hedeflere ulaşmada daha iyi izleme ve değerlendirme yapmasını sağlar.
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İÇ KONTROL SİSTEMİNDE ROL
VE SORUMLULUKLAR NELERDİR?

Üst Yöneticiler
İdarede yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak, 

işleyişi izlemek ve gerekli tedbirleri alarak geliştirmek üst yöneticinin 

sorumluluğundadır. İç kontrol sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici, 

genel olarak izleme görevini üstlenmekle birlikte kurumun hedefleri 

doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesinden ve iç kontrol sisteminin düzgün 

biçimde işleyişinin sağlanmasından sorumludur. Diğer yandan, 5018 

sayılı Kanuna ekli (1) ve (II/B) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde 

yürütülen Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum çalışmaları hakkında her 

yılın ocak ayında üst yönetici tarafından ilgili Bakana bilgi verilir.
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Harcama Yetkilisi
Harcama yetkilileri görev ve yetki 

alanları çerçevesinde, etkili bir iç kontrol 

sistemi oluşturmak, uygulanmasını 

sağlamak ve izlemek, zayıf yönleri 

geliştirmekle sorumludur. Harcama 

yetkilileri mesleki değerlere ve dürüst 

yönetim anlayışına sahip olunmasından, 

mali yetki ve sorumlulukların bilgili 

ve yeterli personele verilmesinden, 

uygun çalışma ortamı sağlanmasından, 

personel arasında uygun görev 

dağılımının yapılmasından, mevzuata 

aykırı faaliyetlerin önlenmesinden 

ve saydamlığın sağlanmasından 

sorumludurlar.

Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama 

yetkilileri tarafından, iş ve işlemlerin 

amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, 

kontrol düzenlemelerine ve mevzuata 

uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini 

içeren iç kontrol güvence beyanı her yıl 

düzenlenir ve birim faaliyet raporlarına 

eklenir.
13



Strateji 
Geliştirme Birimi
Yöneticileri

Çalışanlar

14

İç kontrol sisteminin harcama birimlerinde 

oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi 

çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, 

eğitim ve rehberlik hizmeti sağlamaktan 

sorumludur.

İç kontrol tüm personelin görevinin bir 

parçasıdır. Kurumda çalışan herkes iç 

kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde 

rol oynar. İç kontrol yalnızca bir birimdeki 

personelin yürüteceği bir görev değildir. 

Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü 

faaliyetlerin içine yerleşmiş bir süreçtir. 

Bu nedenle ilave bir iş ya da görev olarak 

düşünülmemelidir.



İç Denetim Birimi
İç kontrol sisteminin tasarım ve işleyişini sürekli olarak incelemek, güçlü ve zayıf yönlerinin 

belirlenmesini sağlamak ve geliştirilmesi için değerlendirme ve tavsiyeler sunmak suretiyle 

iç kontrol sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Sayıştay
6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine göre kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin 

işleyişini değerlendirir. Dış denetim organı olarak yapacağı düzenlilik denetimlerinde 

kamu idaresinin iç kontrol sisteminin düzgün biçimde işleyip işlemediğini değerlendirir. 

Bu kapsamda, üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence 

beyanlarını ve iç denetim raporlarını da dikkate alır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı
(Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi)

İç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler belirlemek, geliştirmek ve 

uyumlaştırmak, koordinasyon sağlamak ve idarelere rehberlik hizmeti vermekle sorumludur.
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• İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi ile yazılı prosedürlerin oluşturulması, 

personelin gerekli ve yeterli eğitimleri almasının sağlanması gibi her türlü düzenlemenin 

yapılmasını sağlama görevi, Üst Yöneticiye,

• Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak, iç 

kontrol sisteminin işleyişini sağlama görevi, Harcama Yetkililerine,

• İç kontrol çalışmalarını koordine etme, etkin bir iç kontrol sistemi kurulmasını sağlama, 

üst yönetici ve harcama birimlerine teknik konularda danışmanlık yapma görevleri, 

Strateji Geliştirme Başkanlıklarına,

• İç kontrol sisteminin denetlenmesi, kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 

olarak kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesi, mali işlem ve faaliyetlerin risk 

yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğinin denetlenerek üst yöneticiye raporlanması 

görevi, İç Denetçilere, verilmiştir.

• Ayrıca tüm çalışanlar, iç kontrol sisteminin işleyişinden sorumludurlar. İç kontrolün 

herkesin sorumluluğunda olması nedeniyle, her bir çalışan görev tanımları 

çerçevesinde, kendisine verilen iş ve işlemleri etkin ve verimli bir biçimde mevzuata 

uygun olarak yerine getirmekten sorumludur.

Kısaca özetlendiğinde;

17



COSO KÜPÜ VE COSO PİRAMİDİ
NEDİR?

COSO Küpü iç kontrol unsurlarının, iç kontrolün amaç 

ve faaliyetleri ile ilişkisini göstermektedir. Bu şekle 

göre küpün farklı yüzeyleri, faaliyetler ve birimler, 

hedefler ve iç kontrolün unsurlarından oluşmaktadır. 

Tüm bu faaliyetler iç kontrol amaçları çerçevesinde 

hedeflere ulaşmak için iç kontrolün beş bileşeninden 

yararlanacaktır.
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COSO Piramidi ise iç kontrol unsurlarının birbiri 

ile ilişkisini göstermektedir. Piramidin temelinde 

kontrol ortamı yer almaktadır. Kontrol faaliyetleri 

ve risk değerlendirmeleri yapılırken, bilgi ve 

iletişim kanalları kullanılarak izleme unsurunun 

ihtiyaç duyduğu bilgiler sağlanır.
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İÇ KONTROL SADECE MALİ İŞ

İÇ KONTROL SADECE STRATEJİ GELİŞTİRME 

İÇ KONTROL SADECE ÖN MALİ

VE İŞLEMLERİ Mİ KAPSAR?

BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVİ MİDİR?

KONTROLDEN Mİ İBARETTİR?

İç kontrol sadece mali iş ve işlemleri kapsamamaktadır. İdarenin stratejik hedef ve 

amaçlarına ulaşabilmek için yürüttüğü bütün faaliyet ve süreçler iç kontrolün konusunu 

oluşturmaktadır.

İç kontrol sadece Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılması gereken bir iş veya 

işlem değildir. Aksine katılımcı bir yapı öngörülmektedir. Bütün yönetim kademeleri ve 

çalışanları, iç kontrolün işleyişinden sorumludur. Dolayısıyla her bir yönetici ve çalışan iç 

kontrol sisteminin parçasıdır.

İç kontrol sadece ön mali kontrolden ibaret değildir. Ön mali kontrol faaliyeti, mali karar 

ve işlemler üzerinden gerçekleştirilirken; iç kontrol idarenin yürüttüğü bütün faaliyet ve 

işlemleri kapsamaktadır.
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İç kontrol bir kez yapılarak rafa kaldırılacak bir belge olarak düşünülmemelidir. İç kontrol 

dinamik bir yapıdır. Tüm işlem ve faaliyetlerin içine yerleştirilmiş olup; sürekli olarak izlenerek 

yenilenmesine, gelişmelere uyum sağlanmasına ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden 

yapılandırılmasına ihtiyaç duyulabilir.

İç kontrol sistemi ne kadar iyi işlerse işlesin, kurumsal hedef ve amaçlara ulaşmada mutlak 

bir güvence sağlamamaktadır. Belirli bir maliyet, fayda ve risk koşullarının mevcut olduğu 

yapıda iç kontrol sistemi ancak ve ancak makul bir güvence sağlayacaktır.

İÇ KONTROL SADECE

İÇ KONTROL KESİN

BİR KEZ Mİ YAPILIR?

GÜVENCE VERİR Mİ?

20



KAMU İÇ KONTROL
STANDARTLARI NEDİR?

İç Kontrol Bileşenleri;

NE İŞE YARAR?

1. Kontrol Ortamı Bileşeni

(Mülga) Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete ’de 

yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla; 5 iç kontrol bileşeni altında, 18 standart 

ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir.

Bu standartlar tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin 

kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçevedir. 

İdarenin yönetici ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış açısı sağlaması, etik 

değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı 

yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek 

bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. 

İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde 

belirlenir.

Kontrol ortamı bileşeni;

• Etik Değerler ve Dürüstlük

• Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

• Personelin Yeterliliği ve Performansı

• Yetki Devri

olmak üzere 4 standart altında 26 genel şarttan oluşmaktadır.
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Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen 

değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz 

eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans 

programında belirtilen amaç ve hedeflerine ulaşmak için, iç 

ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir ve bu 

risklere verilecek cevapları belirler.

Risk Değerlendirme Bileşeni;

• Planlama ve Programlama

• Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

olmak üzere, 2 standart altında 9 genel şarttan oluşmaktadır.

Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen 

riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. Önleyici, tespit edici ve 

düzeltici her türlü kontrol faaliyetleri belirlenir ve uygulanır. Kontrol faaliyetleri; tanımlanan 

ve değerlendirilen risklerin yönetilmesi amacıyla oluşturulan tüm prosedür, uygulama ve 

kararlardır. Her seviyede ve her faaliyet alanında bulunmalıdır.

Kontrol Faaliyetleri Bileşeni;

• Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

• Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

• Görevler Ayrılığı

• Hiyerarşik Kontroller

• Faaliyetlerin Sürekliliği

• Bilgi Sistemleri Kontrolleri

olmak üzere, 6 standart altında 17 genel şarttan oluşmaktadır.

2. Risk Değerlendirme Bileşeni

3. Kontrol Faaliyetleri Bileşeni

RİSK YÖNETİMİ

 DEĞERLENDİRME 

Y
Ö

N
ETM

E 

ÖLÇME 

  B
ELİR

LEM
E
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Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin, ihtiyaç duyan kişi, çalışan ve yöneticiye belirli bir formatta ve 

ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman 

dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.

İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi, uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin 

iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.

Bilgi ve İletişim Bileşeni;

• Bilgi ve İletişim

• Raporlama

• Kayıt ve Dosyalama Sistemi

• Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

olmak üzere, 4 standart altında 20 genel şarttan oluşmaktadır.

4. Bilgi ve İletişim Bileşeni
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İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme 

faaliyetlerini kapsar. İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve 

değerlendirilir.

İzleme Bileşeni;

• İç Kontrolün Değerlendirilmesi

• İç Denetim

olmak üzere, 2 standart altında 7 genel şarttan oluşmaktadır.

5. İzleme Bileşeni

İZLEME

KONTROL
ORTAMI

RİSK
DEĞERLENDİRMEKONTROL 

FAALİYETLERİ

BİLGİ VE
İLETİŞİM
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KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ
KİMLER TARAFINDAN DENETLENİR
VE DEĞERLENDİRİLİR?
İdarelerin kamu iç kontrol sistemlerinin denetlenmesi ve değerlendirilmesi görevi iç 

denetçilere verilmiştir. İç denetçiler, iç kontrol sitemini risk odaklı olarak değerlendirir ve 

etkinliğini sağlamak için tavsiyelerde bulunur.

Sayıştay ise düzenlilik denetimi kapsamında, iç denetim raporları da dikkate alınarak, 

idarelerin iç kontrol sistemini değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda düzenlenen 

raporlar TBMM’ye sunulur.
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BİR SÜREÇTİR 

İç kontrol bir kez yapılıp bitirilecek bir uygulama değil, kurumdaki tüm iş ve faaliyetleri içeren 

bir sistemdir. Kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasında makul bir güvence sağlayan 

periyodik bir süreçtir.

BİR ARAÇTIR

İç kontrol nihai bir amaç olmayıp, kurumun daha önceden belirlenmiş olan stratejik hedef ve 

amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlayacak bir sistem, bir araçtır. Dolayısıyla her idare 

kendi stratejik hedef ve amaçlarına ve kurum yapılarına uygun tesis edilmiş bir iç kontrol 

sistemi kurmalıdır.

RİSK ESASLIDIR

Kurumun varoluş amacını ortaya koyan misyona ulaşabilmek için, belirlenmiş olan hedef ve 

amaçların gerçekleştirilebilmesi için yürütülen faaliyetler esnasında karşılaşılabilecek riskleri 

önlemeyi ya da bu risklerin yönetimini hedeflemektedir.

İÇ KONTROL NEDİR?
NE DEĞİLDİR?

İç Kontrol Nedir?
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BİR YÖNETİM BİÇİMİDİR

İç kontrol kurumun misyonunu yerine getirebilmesi amacıyla belirlenen stratejik 

hedef ve amaçların gerçekleştirilmesi, bir kurum kültürü oluşması, tüm çalışanların iç 

kontrolün bir parçasını oluşturması ve çalışanlar arasında iletişimi kolaylaştırması, iç 

ve dış paydaşlarla ilişkileri düzenlemesi nedeniyle bir yönetim biçimi olarak karşımıza 

çıkmaktadır.

KİŞİLERE BAĞIMLIDIR

İç kontrol tüm çalışanlar tarafından uygulanacağından, iç kontrol sistemi çalışanlar 

tarafından etkilenebilecektir. Çalışanların ve tüm yöneticilerin iç kontrole bakışı iç 

kontrolün başarısı için son derece önemlidir. Bu nedenle de iç kontrol kişilere bağlı bir 

sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEM SÜREÇLERİ İLE BÜTÜNLEŞİKTİR

İç kontrol sistemi kurum içinde oluşmuş ayrı bir sistem değildir. İç kontrol yönetim 

işleriyle iç içe girmiş bir yapıdadır. Hem risklerin belirlenebilmesi hem de kontrol 

faaliyetlerinin etkin olarak yerine getirilebilmesi için iç kontrol; iş, işlem, süreç ve 

faaliyetlerin içine yerleştirilmelidir. Dolayısıyla iç kontrol kurumun hedef ve amaçlarına 

ulaşılması amacıyla atılan her adımda sürecin içinde yer almaktadır.
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SADECE EVRAKLARIN KONTROLÜ DEĞİLDİR

İç kontrol sadece belirli evrakların, kişilerin, olayların, iş ve işlemlerin kontrol edilmesi 

anlamına gelmemektedir. Özellikle bu konuda yapılan en büyük hata, iç kontrolün sadece mali 

iş ve işlemleri kapsadığı yanılgısıdır. İç kontrol sistemi mali iş ve işlemleri kapsamakla beraber, 

tüm idari iş ve işlemleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla iç kontrol mali evrak ve süreçlerin 

kontrolü olmaktan çıkıp bir yönetim biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

STATİK BİR YAPIDA DEĞİLDİR

İç kontrol, tüm işlem ve faaliyetlerin içine yerleştirilmiş olduğundan sürekli olarak izlenerek 

yenilenmesine, gelişmelere uyum sağlanması ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden 

tasarlanmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu nedenle iç kontrol statik değil dinamik bir 

yapıda karşımıza çıkmaktadır.

İç Kontrol
Ne Değildir
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SADECE STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ VE İÇ DENETÇİLERİN 

İŞİ DEĞİLDİR

Uygulamada iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik tüm görevlerin Strateji 

Geliştirme Başkanlığınca ya da iç denetim birimlerince yürütüleceğine ilişkin yanlış 

bir algı bulunmaktadır. İç kontrol sisteminin koordinasyonunu sağlamak, iç kontrol 

konusunda harcama birimlerine danışmanlık yapmak, gerektiği takdirde bu konularda 

eğitim ve seminerler düzenleyerek personeli ve üst yönetimi bilgilendirmek gibi 

görevler Strateji Geliştirme Başkanlığına; mevzuata, iç denetim standartlarına ve etik 

kurallarına uygun bir şekilde iç kontrol sisteminin denetlenmesi görevinin de İç Denetim 

Birimlerine verilmiş olması, iç kontrolün tamamen bu birimler tarafından yerine 

getirilecek bir iş olarak görülmesini gerektirmez. Bu iki birim kurum kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli olarak kullanılması konusunda çalışmalar yaparak üst yönetimi 

bilgilendirmekle görevlidirler. Ancak iç kontrol sistemi tüm yöneticiler ve çalışanları 

kapsamaktadır. Dolayısıyla her bir yönetici ve çalışan iç kontrolün bir parçasıdır.

KESİN BİR GÜVENCE VERMEZ

İç kontrol ne kadar iyi tasarlansa ve ne kadar iyi uygulansa da kurumun misyonunun 

yerine getirilmesi ve genel hedeflerin gerçekleştirilmesi hususunda yönetime 

gelecekteki belirsizlik ve riskin tam olarak belirlenememesi gibi nedenlerden dolayı 

kesin güvence veremez, sadece makul güvence sağlar. Bununla birlikte, iyi uygulanan 

bir iç kontrol sisteminde kurum hedeflerinden ciddi sapmalar görülmez, kurumda 

kaynak kayıpları, usulsüz ve yolsuz işlemlere rastlanmaz.
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

11 inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve 

kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 

Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine 

getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun 

gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi 

ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme 

bağlanmıştır.

Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin 

kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği 

olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi 

her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine 

ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali 

karar ve işlemlere ilişkin olarak 

iç kontrolün işleyişini sağlama 

sorumluluğu verilmiştir.

KAPSAM VE
ÇALIŞMALAR

30



Bununla birlikte, (mülga) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26.12.2007 tarihli ve 

26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” uyarınca; 

kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu 

sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem 

planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını 

yürütmeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımız merkez birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması ve Kamu 

İç Kontrol Standartlarına uyumun sağlanması amacıyla (mülga) Maliye Bakanlığınca 

yayımlanan Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda Kamu İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planı hazırlanarak, 17.04.2015 tarihli (mülga) Müsteşarlık Makamı Onayı ile 

uygulamaya konulmuş olup 31.12.2016 tarihi itibarıyla eylem planında yer alan tüm eylemler 

gerçekleştirilmiştir.

Ancak 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bakanlığımızın teşkilat yapısında 

meydana gelen değişiklikler, iç kontrol sisteminin kurulması ile ilgili çalışmaların söz konusu 

değişikliğe uygun bir şekilde revize edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bakanlığımızda 

yeni teşkilat yapısına uygun bir iç kontrol sisteminin kurulması amacıyla; 2020-2021 Yılı 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması ve “İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme Kurulu” ile “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama 

Grubu” nun oluşturulması ile ilgili olarak 17.02.2020 tarihinde Bakanlık Makamı Olur’u 

alınmıştır.
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Bu kapsamda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından 

öncelikle mevcut durum tespiti yapılacak ve Bakanlığımızda oluşturulması planlanan iç 

kontrol sistemi hakkında Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinde 

bahsedilen rapor hazırlanacaktır. Hazırlanan bu rapor aynı zamanda Bakanlığımızda, Kamu İç 

Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla 

yapılması gereken çalışmaları, prosedürleri ve düzenlemeleri gösteren Kamu İç Kontrol 

Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı’nı ortaya çıkarmış olacaktır.

Buna müteakip, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme Kurulunun değerlendirmeleriyle son şekli verilerek Sayın Bakanımızın onayı 

ile yürürlüğe girdikten sonra Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 

planlanan eylemlerin planlanan süre içerisinde tamamlanması sağlanacaktır.

Bununla birlikte, iç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, 

kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar 

dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulup gerekli önlemler alınacaktır.
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COSO – KURUMSAL
RİSK YÖNETİMİ BİLEŞENLERİ

BİLEŞENLER PRENSİPLER

Yönetişim ve 
Kültür

• Risk Gözetimini Yerine Getirmek
• Operasyonel Yapıyı Oluşturmak
• Arzu Edilen Kültürü Tanımlamak
• Temel Değerlere Bağlılık Göstermek
• Yetenekli Personeli Çekmek, Geliştirmek ve Elde Tutmak

Strateji ve Hedef 
Belirleme

• İş Ortamını Analiz Etmek
• Risk İştahını Tanımlamak
• Alternatif Stratejileri Değerlendirmek İş Hedeflerini Oluşturmak

Performans
• Riskleri Belirlemek
• Risklerin Şiddetini Değerlendirmek Riskleri Önceliklendirmek
• Risk Cevaplarını Uygulamak Portföy Bakış Açısı Geliştirmek

Gözden Geçirme ve 
Düzeltme

• Önemli Değişimleri Değerlendirmek
• Riskleri ve Performansı Gözden Geçirmek
• Kurumsal Risk Yönetiminde, İyileştirmeleri Takip Etmek

Bilgi, İletişim ve 
Raporlama

• Bilgi ve Teknoloji Avantajlarından Yararlanmak
• Risk Bilgisinin İletişimini Yapmak
• Risk, Kültür Performans Hakkında Raporlama Yapmak
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