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Neden İç Kontrol

Harcama
Yetkilisi

Harcama
Talimatı

Gerçekleştirme
Görevlisi

Ödeme
Emri

Ön Mali 
Kontrol

Muhasebe
Yetkilisi

- İhale onay belgesi,
- Onay belgesi,
- Harcama talimatı vb.

- İmza ve parafı 
olan herkes

- Taahhüt evrakı,
- Sözleşme tasarıları vb.



Nasıl Bir İç Kontrol

STRATEJİK
PLAN

Liderlik

Arşiv – Kayıt

Performans
Yönetimi

- Bütçe
- Faaliyet Raporu

PERFORMANS
PROGRAMI

Gelirler

E-Devlet

Ön Mali
Kontrol

Tahakkuk Esaslı
Muhasebe

Analitik Bütçe
Sistemi

İzleme
Değerlendirme



Aktörler
 Üst Yönetici
 Genel Sekreter ve Yardımcıları
 Harcama Birimi / Yetkilisi

◦ İhale Yetkilisi

◦ Harcama Yetkilisi Mutemedi

 Gerçekleştirme Görevlisi
◦ Ödeme Emrini Düzenleyen

 Mali Hizmetler / Strateji Geliştirme
 Muhasebe Yetkilisi

◦ Muhasebe Yetkilisi Mutemedi

 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri
 Taşınır Konsolide Görevlisi
 İç Denetçiler
 Ön Mali Kontrol Görevlisi

HARCAMA YETKİLİSİ ? 
 Bütçeden

◦ Daire Başkanı

 Ödenek Aktarılması
 İzinlerden Dolayı Vekalet
 Üste Doğru

◦ Genel Sekreter Yardımcısı

 Devredilen;
◦ Mal ve Hizmet Alımı

◦ Yapım İşleri

◦ Üst Yönetici Bilgisi Dahilinde

 Gerçekleştirme Görevlisine Devir
 Belirleme Yöntemi



Sorumluluk
 Siyasi
 Cezai
 İdari
 Disiplinle ilgili
 Mali

İDARİ SORUMLULUK 
 İdare Mahkemeleri İdarenin takdir

yetkisini ortadan kaldıracak şekilde
karar veremez,

 Yerindelik denetimi yapılmaz.
 Uygunluk denetimi yapılır,
 Performans denetimi yapılır. 

Performans göstergeleri esas alınır.

MALİ SORUMLULUK 
 Muhasebe İşlem Fişi (MİF):

Muhasebe Yetkilisi sorumludur.
 Ödeme Emri Belgesi (ÖEB): 

Harcama Yetkilisi sorumludur.
 Mevzuata Uygunluk: Harcama

Yetkilisi ve Gerçekleştirme 
Görevlisi sorumludur.



Sorumluluk
 Siyasi
 Cezai
 İdari
 Disiplinle ilgili
 Mali

DİSİPLİNLE İLGİLİ SORUMLULUK 
 Mal bildirimi,
 Gelir elde etmek,
 Basına bilgi ve demeç vermek,
 Vb…

CEZAİ SORUMLULUK 

İnceleme İdare İnceleme
Raporu

Ön 
İnceleme Yönetim Ön İnceleme

Raporu

Soruşturma Savcı İddianame

Kovuşturma Hakim Hüküm



SUNUM PLANI

 İç Kontrol Nedir?

 İç Kontrolün Amaçları, Özellikleri ve Temel İlkeleri

 İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar 

 İç Kontrolde Süreç Nasıl İşleyecektir?

 İzlenmesi Gereken Yol



İç Kontrole İlişkin Mevzuat

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik 



İç Kontrol Nedir?

 İç Kontrol bir süreçtir.

 İç kontrol bir amaç değil,idareyi hedeflerine ulaştırma
amacı taşıyan bir yönetim aracıdır. Ancak hedefleri
belirlemez. Belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için
makul güvence sağlar.

 Yönetimin sorumluluğundadır.

 Risk esasına dayanır.

 İdarenin mali ve mali olmayan tüm işlemlerini kapsar.



Genel Olarak İç Kontrol

İç Kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş 
politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; 

1. Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
2. Varlık ve kaynaklarının korunmasını, 
3. Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak 

tutulmasını, 
4. Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve 

güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 
tarafından oluşturulan;

◦ Organizasyon,
◦ Yöntem ve süreç,
◦ İç denetimi 

kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.



İç Kontrolün Amaçları

 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.

* 5018 Sayılı Kanun Md.56



İç Kontrolün Özellikleri

 İç kontrol, mali iş ve işlemlerle sınırlı değildir.
 En üst kademeden en alt kademeye tüm kurum

çalışanlarının sorumluluğundadır.
 İç kontrolün oluşturulması, işletilmesi, izlenmesi ve

geliştirilmesinden yönetim sorumludur.
 İç kontrol konusunda tüm çalışanların rol ve

sorumluluğu aynı değildir.
 İç kontrol, belli noktalarda, belli alanlarda ve belli

zamanlarda değil; tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık
esasına dayanan bir süreçtir.

 Güçlü ve pozitif bir ortamı ifade eder. Sadece yazılı
dokümanlara dayanmaz.



İç Kontrolün Temel İlkeleri
 İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu

çerçevesinde yürütülür.
 İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli 

alanlar dikkate alınır.
 İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan 

bütün görevlileri kapsar.
 İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.
 İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve 

alınması gereken önlemler belirlenir.
 İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata 

uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, 
etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.

* İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md.6



İç Kontrol Sisteminin Yapısı

ÜST YÖNETİCİ

Mali Hizmetler 
Birimi

İç Denetim

Harcama 
Birimi

Ön Mali Kontrol Alanı

Harcama
Birimi

Harcama 
Birimi

Muhasebe 
Birimi



İç Kontrolde Sorumluluklar

Üst Yönetici

Harcama Birimleri

Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Birimi)

İç Denetim Birimi

* 5018 Sayılı Kanunun 60.,61., 63. ve 64. maddelerinde belirlenmiştir.



Harcama Birim Yöneticilerinin 
Sorumluluğu

Harcama Birim Yöneticileri, Mali Yönetim ve İç Kontrol
Sisteminin;

 Kurulması
 İşleyişi
 Gözetilmesi
 İzlenmesi

konusunda sorumludurlar.

* 5018 Sayılı Kanun Md.11, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md.8 



Harcama Birimlerinin Sorumluluğu

 Harcama Birimleri Kimlerdir?
◦ Bütçe ile ödenek tahsis edilen
◦ Harcama yetkisi bulunan Birimlerdir.

 Harcama Yetkilisi Kimdir?
◦ Harcama Biriminin en üst amiridir.



Harcama Birimlerinin Sorumluluğu
Görev ve yetki alanları çerçevesinde;
 İdari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrol 

standartlarının belirlenmesi ve iç kontrolün 
işleyişinden, 

 Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip 
olunmasından, 

 Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli 
yöneticilerle personele verilmesinden,

 Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından,
 Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden 

sorumludurlar.
Üst Yöneticiler ve Harcama Yetkilileri ayrıca her yıl, iş ve 
işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol 
düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde 
gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını
düzenler ve birim faaliyet raporlarına eklerler. 
* * İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md.8



İç Denetim Sorumluluğu

 İç Kontrol sisteminin denetlenmesi,
 İç Kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile 

ilgili olarak Yönetime,
◦ Bilgi sağlanması,
◦ Değerlendirme yapılması,
◦ Önerilerde bulunulması.

 Üst yönetici İç Denetçilerden, iç kontrol ilkelerine ve iç 
kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik görüş
alabilir.
*5018 Sayılı Kanun Md.64, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Md.7,11,15
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İç Kontrol Kapsamında İzlenmesi 
Gereken Yol

İç kontrol sistemlerinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sırasında aşağıdaki temel
ilkelerin dikkate alınması uygun olacaktır:

 5018 sayılı Kanun yönetim sorumluluğunu esas aldığı için, iyi bir
iç kontrol sistemi kurmak ve işleyişini sağlamak sorumluluğu
kamu idarelerinin üst yöneticileri ile diğer yöneticilerine aittir.

 İç kontrolün kapsamına mali ve mali olmayan her türlü faaliyet,
karar ve işlem dâhildir.

 İç kontrol sistemi, idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve
mali durumları gibi her idarenin kendine özgü koşulları dikkate
alınarak katılımcı yöntemlerle belirlenmelidir.
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İç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarının, üst 
yöneticinin gözetiminde,

 Strateji Geliştirme Biriminin teknik desteği ve 
koordinatörlüğünde
 Harcama Birimlerinin bizzat katılımıyla ve 

uygulamasıyla
 İç Denetim Biriminin danışmanlık desteğiyle

yürütülmesi gerekmektedir.

İç Kontrol Kapsamında İzlenmesi 
Gereken Yol
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Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum 
Eylem Planı Hazırlama Grubu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 
Hazırlama Grubu tarafından öncelikle;

1. İdaremizdeki mevcut durum ile 5018 sayılı Kanun ve 
ilgili mevzuatta öngörülen iç kontrol sistemini tespit 
eden, karşılaştıran ve boşlukları ortaya koyan bir 
rapor hazırlanması,

2. Bu rapora Bakanlığımızdaki 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 eklenmesi gerekmektedir.
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İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 
Kurulu

 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Hazırlama Grubu tarafından hazırlanan Rapor ve eki
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Taslağı, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
tarafından görüşülür. Kurul, Eylem Planı Taslağında
mevcut bir eylemin çıkarılması veya yeniden
değerlendirilerek geliştirilmesi veya Taslakta
bulunmayan bir eylemin eklenmesi gerektiği sonucuna
varırsa, bu değişikliği yapabileceği gibi, gerekçesi ile
birlikte Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planı Taslağı Hazırlama Grubuna gönderebilecektir.

 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından
uygun bulunan rapor ve Eylem Planı Taslağı üst
yöneticinin onayına sunulur.
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İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 
Kurulu

 Bu çerçevede hazırlanan taslak düzenlemelerden üst 
yönetici tarafından uygun bulunanlar onaylanarak 
yürürlüğe konulur ve uygulanır.

 Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin 
gerçekleşme sonuçları, idarelerin strateji geliştirme 
birimleri tarafından en az altı ayda bir olmak üzere
düzenli olarak izlenir, değerlendirilir ve eylem planı 
formatında üst yöneticiye raporlanır.
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İç kontrol sistemine ilişkin yürürlüğe konulan 
düzenlemelerin, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin 
Usul ve Esasların 27 nci maddesi uyarınca, üst yöneticinin 
onayını izleyen on (10) işgünü içinde Maliye Bakanlığına 
(Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmesi 
gerekmektedir.

Üst Yönetici
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İç Kontrol Standartları
• Etik Değerler ve Dürüstlük
• Misyon, organizasyon yapısı 

ve görevler
• Personelin yeterliliği ve 

performansı
• Yetki Devri

KONTROL 
ORTAMI

• Planlama ve Programlama
• Risklerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi

RİSK 
DEĞERLENDİRME

• Kontrol stratejileri ve 
yöntemleri

• Prosedürlerin belirlenmesi ve 
belgelendirilmesi

• Görevler ayrılığı
• Hiyerarşik kontroller
• Faaliyetlerin sürekliliği
• Bilgi sistemleri kontrolleri

KONTROL 
FAALİYETLERİ

• Bilgi ve iletişim
• Raporlama
• Kayıt ve dosyalama sistemi
• Hata, usulsüzlük ve 

yolsuzlukların bildirilmesi

BİLGİ ve İLETİŞİM

• İç kontrolün 
değerlendirilmesi

• İç denetim

İZLEME



KO
N

TR
O

L
O

RT
A

M
I Etik Değerlerve Dürüstlük: 

Personel davranışlarını belirleyen 
kuralların personel tarafından 
bilinmesi sağlanmalıdır.
Misyon, organizasyon yapısı ve 
görevler: İdarelerin misyonu ile 
birimlerin ve personelin görev 
tanımları yazılı olarak 
belirlenmeli, personele
duyurulmalı ve idarede uygun bir 
organizasyon yapısı 
oluşturulmalıdır.
Personelin yeterliliği ve 
performansı: İdareler, personelin 
yeterliliği ve görevleri arasındaki 
uyumu sağlamalı, performansın 
değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesine yönelik önlemler 
almalıdır.
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve 
yetki devrinin sınırları açıkça 
belirlenmeli ve yazılı olarak 
bildirilmelidir. Devredilen 
yetkinin önemi ve riski dikkate 
alınarak yetki devri yapılmalıdır.

Rİ
SK

D
EĞ

ER
LE

N
D

İR
M

E Planlama ve Programlama:
İdareler, faaliyetlerini, amaç, 
hedef ve göstergelerini ve bunları 
gerçekleştirmek için ihtiyaç 
duydukları kaynakları içeren plan 
ve programlarını oluşturmalı ve 
duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve 
programlara uygunluğunu 
sağlamalıdır.
Risklerin belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi: İdareler, 
sistemli bir şekilde analizler 
yaparak amaç ve hedef lerinin 
gerçekleşmesini engelleyebilecek 
iç ve dış riskleri tanımlayarak 
değerlendirmeli ve alınacak 
önlemleri belirlemelidir.
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KO
N

TR
O

L
FA

A
Lİ

YE
TL

ER
İ Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedef lerine ulaşmayı 

amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve 
yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri 
ile mali kararve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu 
alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili 
personelin erişimine sunmalıdır.
Görevlerayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk 
risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali kararve işlemlerin 
onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi 
görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere 
uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya
yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini 
ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları 
geliştirmelidir.
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Bİ
LG

İv
e

İL
ET

İŞ
İM

Bilgi ve iletişim: İdareler, 
birimlerinin ve çalışanlarının 
performansının izlenebilmesi, 
karar alma süreçlerinin sağlıklı bir 
şekilde işleyebilmesi ve hizmet 
sunumunda etkinlik ve 
memnuniyetin sağlanması 
amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim
sistemine sahip olmalıdır.
Raporlama: İdarenin amaç, hedef, 
gösterge ve faaliyetleri ile 
sonuçları, saydamlık ve hesap 
verebilirlik ilkeleri doğrultusunda 
raporlanmalıdır.
Kayıt ve dosyalama sistemi: 
İdareler, gelen ve giden her türlü 
evrak dahil iş ve işlemlerin 
kaydedildiği, sınıf landırıldığı ve 
dosyalandığı kapsamlı ve güncel 
bir sisteme sahip olmalıdır.
Hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukların bildirilmesi: 
İdareler, hata, usulsüzlük ve 
yolsuzlukların belirlenen bir 
düzen içinde bildirilmesini 
sağlayan yöntem oluşturmalıdır.

İZ
LE

M
E İç kontrolün değerlendirilmesi: 

İdareler iç kontrol sistemini yılda 
en az bir kez değerlendirmelidir.
İç denetim: İdareler fonksiyonel 
olarak bağımsız bir iç denetim 
faaliyetini sağlamalıdır.
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Taner Güler
Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları

TEŞEKKÜRLER.
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