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İÇ KONTROL NEDİR ?

5018 sayılı Kanunun 55’inci 
maddesinde; İç Kontrol, 
‘’idarenin    amaçlarına, 
belirlenmiş politikalara ve 
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 
süreçle iç denetimi kapsayan 
mali ve diğer kontroller 
bütünü” olarak 
tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre iç kontrolün;

 İdarenin amaçlarını ve 
belirlenmiş politikalarını 
gerçekleştirmeye yönelik,

 Kurumsal faaliyetlerin 
mevzuata uygun etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini sağlayan,

 Kurumsal varlık ve kaynakların 
korunmasını muhasebe 
kayıtlarının doğruluğunu ve 
yönetimin ihtiyaç duyduğu mali 
ve mali olmayan bilgilerin 
zamanında ve güvenilir olarak 
üretilmesini yönetime 
iletilmesini amaçlayan, bir 
organizasyon ve yöntem olup,

 İç denetim faaliyetlerini de 
içinde barındıran, bir sistemler 
bütünü, olduğu ifade edilebilir.



İÇ KONTROLE NEDEN 

İHTİYAÇ DUYULDU ?

Geleneksel mali yönetim sistemimizin güncel ihtiyaçların gerisinde
kalmasının etkisiyle mevcut kamu yönetim sistemimizde değişim ihtiyacı
hissedilmeye başlanmıştır. Ayrıca AB sürecinin getirdiği yükümlülük ve
taahhütler sonucu da kamu mali yönetimi alanında reformların yapılmasına
ihtiyaç duyulmuştur. Bu reformların önemli bir ayağını da iç kontrol
oluşturmaktadır. 2005 yılında resmi olarak başlayan AB katılım
müzakereleriyle birlikte mevcut kamu mali yönetim sisteminin revize
edileceği ve bu hususta ilgili AB uygulamalarının referans alınacağına ilişkin
yükümlülüklerin, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program gibi üst politika
metinlerinde taahhüt edildiği görülmektedir. Bu nedenle, İç Kontrol
uygulamalarının Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde
mevzuatımıza dahil olduğu ve kamu mali yönetim sistemimiz açısından bir
yükümlülük olarak görüldüğü söylenebilir.

Kamu yönetim sistemimizin bütününde ortaya çıkan değişim ihtiyacının
temelinde ise kamu kaynaklarının kurumlarca belirlenen stratejik amaç ve
hedeflere uygun olarak etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması ile
faaliyetlerde esnekliğin, hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması
yatmaktadır.

Yeni kamu yönetimi anlayışının unsurlarından birisi olan iç kontrol kavramı,
kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kanun
ve buna ilişkin ikincil mevzuat ile COSO modelini esas alan bir iç kontrol
sisteminin kurulması hedeflenmiştir.



İÇ KONTROL YENİ BİR 

OLGU MUDUR ?

İç Kontrolün kavram olarak yeni bir olgu olduğu ve yönetim sistemimize ve
mevzuatımıza AB kaynaklı reform gereksinimleri sonrasında girdiği doğru
olmakla birlikte iç kontrolü oluşturan unsurların bizim için hiç de yeni
olmadığı ifade edilebilir. Örneğin, kurumlarda oluşturulan organizasyon ve
teşkilat yapılarının, yetki devrine, görevler ayrılığına, kayıt ve dosyalama
sistemine, kurum içi yatay ve dikey iletişime ilişkin prosedürlerin yönetim
yapımızda yeni olduğu ve bu unsurların iç kontrolden önce uygulama alanı
bulamadığı hiç kuşkusuz söylenemeyecektir. Sözü edilen unsurların tam da iç
kontrolün temelinde yatan öğeler olduğu düşünüldüğünde, iç kontrolün idare
faaliyet alanlarında yürütülen iş ve işlemlerde uygulanan geleneksel idari
prosedürler açısından mevcut sistemimize yabancı olmadığı görülecektir.

Bu çerçevede, iç kontrolün tamamıyla ve bütün bileşenleriyle yeni bir
yönetim modeli olmadığı, aksine bilinen ve zaten uygulanan bir çok iş ve
işlemin sistemleştirilmiş ve standartlara bağlanmış hali olduğu söylenebilir.
Ancak, yukarıda yapılan açıklamalardan iç kontrolün bütün unsurları ile
mevcut yönetim sistemimizde belirli ölçüde uygulanan bir yapı olduğu gibi bir
algı yanlışlığı da oluşmamalıdır. İç Kontrol içerisinde de stratejik planlama,
performans programı, risk yönetimi, kontrol stratejileri, yönetim bilgi sistemleri
ve iç denetim gibi yönetim sistemimiz içerisinde daha önce örnekleri olmayan
unsurlar bulunduğu ve sözü edilen öğelerin mevcut sistemimize entegrasyon
sürecinin, iç kontrol sistemi uygulamalarıyla başladığı unutulmamalıdır.



İÇ KONTROLÜN TEMEL 

İLKELERİ

İÇ KONTROL BİR YÖNETİM 
MODELİDİR.

İç Kontrol;

 Kurum kültürünü ve etik değerleri,

 Personelin performansını,

 Kurumsal organizasyon yapısını,

 Planlama ve programlama 
faaliyetlerini,

 Vizyon ve misyon çerçevesinde 
stratejik amaçlar ve hedefler tesis 
edilmesini,

 Kurumsal risklere yönelik 
faaliyetler geliştirilmesini,

 Kayıt ve dosyalama sistemini, 
kurum içi yatay ve dikey iletişim 
kanallarını, 

 Bilgi güvenliği politikalarını, 
raporlama sistemlerini,

 İç denetimi

içinde barındıran bir yönetim 
modelidir.

İÇ KONTROL BİR SÜREÇTİR.

İç kontrol bir defaya mahsus
yapılacak bir faaliyet olarak
görülmemelidir. İç Kontrol,
kurumda yapılan tüm iş süreçlerini
kapsayan bir sistemler bütünü,
devamlılığı olan bir yapı ve
döngüsel süreçtir.



İÇ KONTROLÜN TEMEL 

İLKELERİ

İÇ KONTROL BİR ARAÇTIR.

İç Kontrol, kurumun stratejik 
planında belirlenen amaçlarını ve 
hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 
bir organizasyondur. Dolayısıyla iç 
kontrol bir amaç değil araçtır. İç 
Kontrol sisteminin kurulması 
faaliyeti idarelerin stratejik amaçlar 
ya da hedefleri arasında yer almaz. 
İdarelerin amacı vizyon ve misyon 
ilkeleri paralelinde stratejik 
amaçlara ve hedeflere ulaşmaktır. 
Bu yönüyle iç kontrol amaçlara ve 
hedeflere ulaşılması noktasında 
kendisinden faydalanılan bir 
yönetim aracı ve bir yönetim tarzı 
olarak algılanmalıdır.

İÇ KONTROL RİSK ESASLIDIR.

İç Kontrolün amacı, kurum tarafından 
belirlenen amaçların ve hedeflerin 
gerçekleştirilmesi yolunda 
karşılaşılacak muhtemel risklerin 
tespiti ve bu risklere yönelik kontrol 
mekanizmaları geliştirilmesidir. İç 
Kontrol uygulamalarında katlanılacak 
maliyetlerde etkinliğin sağlanabilmesi 
açısından, belirlenen kontrol 
faaliyetlerinin bütün iş süreçlerine 
değil, risk değerlendirmesi sonucunda 
tespit edilen ve riskli olduğu düşünülen 
faaliyet alanlarına uygulanması 
esastır.



İÇ KONTROLÜN TEMEL 

İLKELERİ

İÇ KONTROL YÖNETİMİN 
SORUMLULUĞUNDADIR.

İç kontrol sisteminin kurulmasından ve
işlerliğinden yönetim sorumludur.
Yönetim, iç kontrol sistemine yönelik
değerlendirilmeleri iç denetim sistemi
aracılığıyla izlemeli ve aksayan yönlere
ilişkin iyileştirme tedbirleri almalıdır.

İÇ KONTROL BİR KÜLTÜR, 
BİR ANLAYIŞTIR.

İç kontrol kişilere yaptıkları iş ve
işlemleri daha düzgün, daha kaliteli ve
daha sistematik yapmaları için uygun
ortamı oluşturan ve bu bilincin
oluşmasını sağlayan uzun vadeli bir algı
ve kültür değişimidir.

İÇ KONROL NESNEL 
GÜVENCE SAĞLAR.

İç Kontrol sistemi ne kadar iyi işlerse
işlesin, kurumsal amaçlara ve hedeflere
tam olarak ulaşmayı garanti edemez.
Bu yüzden kesin değil nesnel güvence
sağlar.

İÇ KONTROL HERKESİ
KAPSAR.

İç Kontrolün bütün iş süreçlerini
kapsadığı düşünüldüğünde, kurumda
çalışan en alt kademe çalışanından en
üst yöneticiye kadar tüm personelin bir
şekilde iç kontrol sistemi içerisinde
olmasının kaçınılmaz oluşu daha net
anlaşılabilecektir. Kurum personeli
görevlerini ve sorumluluklarının yerine
getirirken iç kontrolün özünde
barındırdığı ilke ve kurallara uymalı ve
sistemin verimliliğinin artırılması
yönünde gayret etmelidir. İç Kontrolün
yalnızca belirli bir kesimin (Strateji
Geliştirme Birimleri, İç Denetçiler, üst
yönetim vb.) işi olarak görülmesi
sistemin etkinliğini azaltacaktır. İç
Kontrol herkesin işi olarak görülmelidir.



İÇ KONTROLÜN 

FAYDALARI

 Faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik 
sağlar.

 Güvenilir bilginin zamanında elde 
edilmesine ve iletilmesine yardımcı olur.

 Varlıkların korunması konusunda 
güvence verir.

 Etkin kaynak yönetiminin sağlanması 
ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak 
üzere iç düzenleme ve uygulamaların 
sürekli gözden geçirilmesini sağlar.

 Küçük hataların büyük problemlere 
dönüşmeden önce fark edilmesini 
sağlar.

 Olmasını istediğimiz şeylerin olmasını; 
olmasını istemediklerimizin olmamasını 
sağlar.

 İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en 
etkin biçimde gerçekleştirilmesinde 
yardımcıdır.

 Hesap verme mekanizmasını 
güçlendirir. Sonuçlar konusunda 
kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı 
sağlar.



İÇ KONTROL 

SADECE MALİ 

İŞLEMLERİMİ 

KAPSAR ?

İÇ KONTROL SADECE 
ÖN MALİ 

KONTROLDEN Mİ 
OLUŞUR ?

İç kontrol bileşenlerinden bir tanesi de
kontrol faaliyetleri olup, bu kapsamda
birçok kontrol faaliyeti öngörülmüştür.
Bunlardan en çok duyulanı ön mali
kontroldür. Bu nedenle iç kontrol sadece
ön mali kontrolden ibaret olarak
algılanmaktadır. Ön mali kontrol, Maliye
Bakanlığı ve idareler tarafından riskli
görülen bazı mali karar ve işlemler için
öngörülen bir kontrol faaliyetidir. Gelir,
gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali
karar ve işlemlerin, idarenin bütçesine,
bütçe tertibine, kullanılabilir ödenek
tutarına, ayrıntılı harcama veya
finansman programına, merkezi yönetim
bütçe kanunun ve diğer mali mevzuat
hükümlerine uygunluğu yönlerinden
kontrol edilmesidir. Oysa ön mali
kontrolün dışında hiyerarşik kontroller,
bilgi güvenliği kontrolleri ve görevler
ayrılığı gibi idari kontroller de iç kontrol
faaliyetleri kapsamına girmektedir. Ön
mali kontrol iç kontrolün “Kontrol
Faaliyetleri” bileşeni kapsamında
uygulanan kontrol yöntemlerinden sadece
birisidir.

İç kontrolün kapsamını 
mali işlemlerle sınırlamak 
mümkün değildir. İlgili 
mevzuatta da iç kontrolün 
mali işlemlerle sınırlı 
olmadığı özellikle 
vurgulanmaktadır. 
Herhangi bir harcamayı 
gerektirmeyen; personel 
alınması ve eğitimi, 
performans 
değerlendirmesi, yetki 
devri, risklerin belirlenmesi, 
etik değerler, teşkilat 
yapısı ve kayıt ve 
dosyalama gibi birçok mali 
olmayan iş ve işlemler de 
iç kontrol kapsamında yer 
almaktadır.



ÖN MALİ KONTROLÜN 
KAPSAMI

Ön mali kontrol görevi, yönetim
sorumluluğu çerçevesinde, Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve harcama
birimleri tarafından yerine getirilir.

Başkanlık tarafından yapılacak ön mali
kontrol, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole
İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen
kontroller ile Başkanlığın risk
değerlendirmesi sonucunda ön mali
kontrol işlemine tabi tutulmasında yarar
görülen mali karar ve işlemlerden Üst
Yönetici tarafından uygun görülen
kontrollerden oluşur.

Başkanlık ve harcama birimleri
tarafından yapılacak ön mali kontrol,
idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir
ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı,
merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer
mali mevzuat hükümlerine uygunluk
yönlerinden yapılır. Harcama birimleri
tarafından yapılacak ön mali kontrol;
idare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk
yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin
bütçeye konulma amacına uygun olarak
harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı,
ihtiyaçların karşılanmasında idarenin
önceliklerine uyum, etkinlik
değerlendirmesi ile harcamalarda
verimlilik ve tutumluluğun sağlanması
hususlarını da kapsar.

ÖN MALİ KONTROL 

NEDİR ?

İç Kontrolün bir unsuru olarak ön 
mali kontrol, İdarelerin gelir, gider, 
varlık ve yükümlülüklerine ilişkin 
mali karar ve işlemlerin;

 İdarenin bütçesi, bütçe tertibi, 
kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı 
harcama programı, finansman 
programı,

 Merkezi yönetim bütçe kanunu ve 
diğer mali mevzuata uygunluğu,

 Kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde kullanılmasını

yönlerinden yapılan bir kontroldür.



ÖN MALİ KONTROL SÜRECİ VE USULÜ

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler,
kontrol edilmek üzere 3 nüsha olarak düzenlenerek ( İnşaat hakediş dosyaları ile ihale işlem
dosyaları asıl ve suret olmak üzere iki klasör olarak) Ön mali Kontrol Görüş Formu ( Taahhüt
evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı bir milyon Türk lirasının aşanlar için vize yazısı) ekinde
SGB İç Kontrol Şube Müdürlüğüne gönderilir. İç Kontrol Şube Müdürlüğünce yapılan kontrol
sonucunda mali karar ve işlemin uygun görülmesi halinde formun uygun görüş verilen kısmı
imzalanarak bir nüshası ilgili şube müdürlüğünde kalır diğer iki nüsha ise eki belgelerle (İnşaat
hakediş dosyaları ile ihale işlem dosyalarının bir sureti İç Kontrol Şube Müdürlüğünde kalır)
birlikte ilgili birime gönderilir. Gönderilen iki nüsha formdan biri harcama birimince ilgili işlem
dosyasında saklanır, diğeri ise ödeme emri belgesine eklenir.

Mali karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise Ön Mali Kontrol Formu üzerine uygun
görülmeme gerekçesi yazan bölüme nedenleri açıkça belirtilen bir şerh düşülerek kontrole tabi
karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine geri gönderilir. Harcama yetkilisi
uygun görüş verilmeyen işlemi ya sonlandırır ya da işlemi gerçekleştirir. Ön malî kontrol
sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen
işlemlerin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle
üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.
Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan mali karar ve işlemler
ise düzeltilmek üzere, İç Kontrol Şube Müdürlüğünce doldurulacak Ön Mali Kontrol İşlemleri
İnceleme ve Uygunsuzluk Tespit Formu ekinde ilgili harcama birimine iade edilir.

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe
yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini Ön Mali Kontrol
İşlemlerini yürütmek ve ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirirler.

Yapılan bu görevlendirmeler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına da bir yazı ile bildirilir.
Görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, Ön Mali Kontrole tabi iş ve işlemlere ait belgeler
üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususunda ön mali kontrol
yaparlar. Bu görevliler yaptıkları kontrol sonucunda, işlemleri uygun görmeleri halinde, ödeme
emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek imzalarlar.

GÖREVLER AYRILIĞI İLKESİ

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Başkanlıkta ön mali
kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının
hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi
mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve
ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.



İÇ KONTROL VE ÖN MALİ 

KONTROLE İLİŞKİN USUL VE 

ESASLARA GÖRE STRATEJİ 

GELİŞTİRME DAİRESİ 

BAŞKANLIĞININ ÖN MALİ 

KONTROLÜNE TABİ KARAR 

VE İŞLEMLER 

 Ödenek Gönderme Belgeleri 

 Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme 
Tasarıları 

 Ödenek Aktarma İşlemleri 

 Yan Ödeme Cetvelleri

 Kadro Dağılım Cetvelleri

 Her türlü müteahhitlik giderleri. 
( 06– Sermaye Giderleri )

 Limite bakılmaksızın ihale 
yöntemleri ile gerçekleştirilen 
mal, hizmet ve yapım satın alma 
giderleri.

 03.7 ve 06 tertibindeki menkul 
mallar, gayri maddi hak alım, 
bakım ve onarım giderleri (Yurt 
dışından yapılacak yayın alımları 
ile elektronik veri tabanı 
abonelikleri hariç)

 03.8 ve 06 tertibindeki 
gayrimenkul mal bakım ve 
onarım giderleri

 Diğer tertiplerden yapılan satın 
almalarda tutarı 10.000.-TL’yi 
geçen (KDV hariç) giderler

REKTÖRLÜK  OLURU İLE 

RİSKLİ ALANLAR DİKKATTE 

ALINARAK 2017 YILINDA 

ÖNMALİ KONTROLE TABİ 

TUTULACAK MALİ KARAR VE 

İŞLEMLER



İÇ 

KONTROLDE 

SORUMLULAR

İç kontrol yönetim sorumluluğuna dayanan bir
modeldir. 5018 sayılı kanunda iyi bir iç kontrol
sistemi kurma ve işleyişini sağlama
sorumluluğunun kamu idarelerinin üst yöneticileri
ile diğer yöneticilerine ait olduğu belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla;

- İç kontrolle ilgili gerekli talimatları verme, 
uygulamaları izleme ve gerekli tedbirleri alma 
görevi üst yöneticiye,

- İç kontrolü oluşturma, uygulama ve üst 
yöneticiye  hesap verme görevi harcama 
birimlerine,

- İç kontrol çalışmalarını koordine etme, 
harcama birimlerine teknik destek ve danışmanlık 
sağlama görevi mali hizmetler birimine 
(Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı),

- Denetim ve raporlama görevi iç denetçilere 
verilmiştir.

- İç kontrolden, rolleri farklı olmak üzere, bir 
idarenin bütün yönetim kademeleri ve personeli 
sorumludur.

Yönetim ve her düzeydeki personel kurumun
misyonunu ve genel hedeflerini başarması için
riskleri karşılayan ve makul güvence sağlayan iç
kontrol sürecine müdahil olmak durumundadır.
Yönetim, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, iç
kontrolün tasarlanması, kontrol mekanizmalarının
oluşturulması ve bunların uygulanmasının
sağlanması hususlarından sorumlu iken kurum
personeli ise görev, yetki ve sorumlulukları
kapsamında iç kontrolün uygulanmasında rol alır.
Bu nedenlerle iç kontrol sorumluluğunun bir
idarede herhangi bir birime (strateji geliştirme
birimi vb.) veya kişiye (iç denetçi vb.) yüklenmesi,
idare dışından bir organ ya da kişiye devredilmesi
mümkün değildir.

İç kontrole ilişkin en alt düzeyden en üst düzeye
kadar herkesin sorumluluğu olsa da mevzuatta
dört aktörün kilit olarak sorumlu olduğundan
bahsetmek mümkündür.



ÜST 

YÖNETİCİ
(Üniversitelerde Rektör)

İç kontrol sisteminin kurulmasında ve
izlenmesinde temel sorumluluk üst yöneticiye
aittir. 5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde
de bu husus vurgulanmış ve üst yöneticilerin
mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin
gözetilmesi ve izlenmesinden sorumlu oldukları
ifade edilmiştir. Üst yönetici, harcama
yetkilileri ve diğer yöneticiler, yeterli ve etkili
bir iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için,

- 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,

- Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun 
bir çalışma ortamının ve saydamlığın 
sağlanmasından görev ve yetkileri 
çerçevesinde sorumludurlar.

İç kontrol sisteminin sahibi üst yöneticidir.
Üst yöneticinin, iç kontrol konusunda her
zaman destekleyici bir yaklaşım sergilemesi, iç
kontrol çalışmalarının yönlendiricisi ve en etkin
çalışanı olması önemlidir. Üst yönetici iç
kontrolün önemli olduğuna inandığı takdirde,
kurum çalışanları da bundan etkilenir ve
oluşturulan kontrollere uyma konusunda
bilinçli davranırlar.

Üst yönetici bu sorumluluğunu iç denetçiler,
strateji geliştirme birimleri (SGB) ve harcama
yetkilileri aracılığıyla yerine getirir. İdare
faaliyet alanlarına yönelik iş ve işlemlerin;
amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol
düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir
şekilde gerçekleştirildiğini içeren “iç kontrol
güvence beyanları” nın her yıl üst yönetici
tarafından imzalanması, iç kontrol alanındaki
başka bir sorumluluğu olarak da ifade
edilebilir.



HARCAMA YETKİLİLERİ
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi ve ödenek

gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilenler harcama yetkilisidir. İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre harcama yetkilileri, görev ve yetki alanları çerçevesinde,
idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur.

Harcama yetkilileri birimlerinde etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmak, uygulamak ve
geliştirmekle yükümlü sayılmışlardır. İç Kontrol sisteminin kurum organizasyon şemasında yer
alan tüm harcama birimlerini kapsadığı ve etik kurallara uyulması, personel yeterliliği ve
performansının gözetilmesi, uygun işe uygun personel görevlendirilmesi, mevzuata
uygunluğunun sağlanması vb. gibi iç kontrolün özünü oluşturan belli başlı alanlarda üst
yönetici ile birlikte harcama yetkililerinin de sorumlu olduğu mevzuatta vurgulanmaktadır.

Yine ilgili mevzuat düzenlemelerinde, ön mali kontrol faaliyetlerinin, harcama birimlerinde
işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontrolleri kapsadığı, idarelerde ön mali
kontrol görevinin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütüleceği ve harcama yetkililerinin
idari ve mali işlemlere ilişkin olarak iç kontrol sisteminin işleyişinden sorumlu oldukları ifade
edilmektedir. Bu sebeple, iç kontrol sisteminin bir alt fonksiyonu olarak tanımlanabilecek ön
mali kontrol faaliyetlerinin tüm harcama birimlerinde yapılması gereken iç kontrol
uygulamaları olduğu ve bu işlemlerin yine iç kontrol sisteminde sıkça vurgulanan “yönetim
sorumluluğu” ilkesi kapsamında yürütülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Birim faaliyet raporlarının ve performans programlarının düzenli aralıklarla tüm harcama
birimleri tarafından hazırlanması ve ilgili raporların ekinde yer alan iç kontrol güvence
beyanlarının tüm harcama yetkililerince imzalanıyor olması, harcama birimleri ile iç kontrol
sistemi arasındaki bağlantıyı ifade eden başka bir husus olarak görülebilir. Zira, Kamu İç
Kontrol Standartları arasında yer alan raporlamaya ilişkin standart ve usullerde, faaliyet
raporları, performans programları vb. uygulamalara yer verilmesi iç kontrol ile harcama
birimleri arasındaki ilişkinin varlığını desteklemektedir.

Harcama birimleri ve harcama yetkililerinin iç kontrol alanında oldukça fazla sayıda görev
ve sorumluluğu olduğu görülmektedir. İç kontrol sisteminin kurumda çalışan tüm personeli ve
bütün faaliyet alanlarını kapsadığı düşünüldüğünde, kurum teşkilat şemasında yer alan tüm
harcama birimlerinin iç kontrol ile doğrudan ilişki içinde olması kaçınılmaz görünmektedir. İç
kontrol sistemi, üst yönetim tarafından kurulacak, strateji geliştirme birimlerince uygulanacak
ve iç denetim tarafından izlenecek bir iş olarak görülmemelidir. Aksine, sistemin uygulayıcıları
ve belki de en büyük aktörleri olarak iç kontrol alanındaki en büyük sorumluluk, harcama
birimlerine düşmektedir ve harcama yetkilileri kendi görev alanındaki idari ve mali tüm iş
süreçlerinde iç kontrol sisteminin işleyişinden üst yönetime karşı sorumludur.

Harcama yetkililerinin sürekli izleme sorumlulukları da vardır. Bu kapsamda alt birimlerde
kontrollerin ne derecede uygulandığını ve alt birim yöneticilerinin kendi birimlerindeki izleme
sorumluluğunu nasıl yerine getirdiklerini incelemesi gerekmektedir.



STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ

5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlar strateji geliştirme birimlerine; iç kontrol
sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapmak ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye raporlamak, idare faaliyet
alanlarına yönelik spesifik ve özellikli alanlarda standartlar belirlemek ve üst
yöneticinin onayına sunmak, ön mali kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek görev ve
sorumlulukları arasında sayılabilir.

İç kontrol alanında strateji geliştirme birimlerinin görev ve sorumlulukları, üst
yönetime ve diğer harcama birimlerine rehberlik hizmeti vermek ve koordinasyon
sağlamaktır.

İç kontrolün kurum faaliyet alanlarında yürütülen bütün iş süreçlerini ve çalışan
tüm personeli kapsayan bir yapı olduğu düşünüldüğünde, söz konusu sistemin
kurulmasından üst yönetimin ve strateji geliştirme biriminin; işlerliğinin harcama
birimleri ve yetkililerinin; izlenmesi ve değerlendirilmesinden ise iç denetim ve Strateji
Geliştirme Başkanlığı’ nin sorumlu olduğu söylenebilir.

İÇ DENETİM BİRİMİ

İç denetim biriminin, iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili olarak
yönetime bilgi sağlama, değerlendirme yapma ve öneride bulunma fonksiyonu
bulunmaktadır.

Üst yönetim, iç kontrol sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi alanındaki
sorumluluğunu iç denetçiler aracılığıyla yerine getirmektedir. İdarenin iç kontrole
yönelik sistem ve uygulamaların gerçekleşme ve performans düzeyleri iç denetçiler
tarafından değerlendirilmeli ve üst yönetime raporlanmalıdır. İç kontrol sisteminin bir
parçası olarak iç denetim faaliyetinin odağı, bizzat iç kontrol faaliyetlerinin kendisidir
ve iç denetim bu alanda yönetime danışmanlık hizmeti vermekle yükümlüdür.



MALİYE BAKANLIĞI

Mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemlerin belirlenmesi,
bu alanlarda kamu idarelerine rehberlik yapılması ve idareler arasındaki
koordinasyonun sağlanması ilgili mevzuat hükümleri gereğince Maliye Bakanlığının
sorumluluk alanları sayılmıştır. Buna göre Maliye Bakanlığı merkezi uyumlaştırma
görevi çerçevesinde iç kontrol alanında gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak,
standartlar belirlemek ve bunları yayımlamakla görevlidir. Bu doğrultuda, Maliye
Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Eylem Planı
Rehberi yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İlgili mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, Maliye Bakanlığının kamu
idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulması hususunda herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. İç kontrol sistemini uygulamak her idarenin kendi
sorumluluğundadır ve Maliye Bakanlığı söz konusu alanda yalnızca alt yapıyı
belirleyen mevzuat düzenlemelerini hazırlamak ve idarelere rehberlik yapmakla
yükümlüdür.

SAYIŞTAY

6085 sayılı Sayıştay Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte Sayıştay denetiminin
kapsamının genişlediği ve buna paralel olarak da niteliğinin değiştiği görülmektedir.
İdarelerin iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, yeni Kanunla birlikte
Sayıştay denetimi kapsamına alınmış ve bu doğrultuda Sayıştay tarafından, yeni
denetim yaklaşımıyla paralel olarak kamu idarelerinde denetim faaliyetleri
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Sayıştay Kanununda denetimin; kamu idarelerinin hesap, mali işlem ve faaliyetleri
ile iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve
hukuka uygun olarak kullanılmasının değerlendirilmesi olarak tanımlandığı,
denetimin; düzenlilik ve performans denetimlerini kapsadığı, düzenlilik denetiminin ise;
mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirileceği
hüküm altına alınmıştır.



ÜLKEMİZDE İÇ 

KONTROLLE 

İLİŞKİN YASAL 

DÜZENLEMELER

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu 
(55,56,57,58,60 md.)

 İç Denetime İlişkin Mevzuat

 Strateji Geliştirme Birimlerinin 
Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik

 Kamu İdarelerinde Stratejik 
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik

 Faaliyet Raporları Hakkında 
Yönetmelik

 Performans Programı Hazırlama 
Rehberi

 İç Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

 Harcama Yetkilileri Hakkında 
Genel Tebliğ

 Kamu İç Kontrol Standartları 
Tebliği

 Kamu İç Kontrol Standartları 
Rehberi



İÇ KONTOL VE 

İÇ DENETİM 

İLİŞKİSİ

İç denetim ve iç kontrolün birbirlerinden
oldukça farklı kavramlar olduğu ancak bu
farklılığa rağmen aralarında yine de güçlü bir
ilişki olduğu söylenebilir. İç kontrole ilişkin
yapılan mevzuat tanımlamalarından da
anlaşılacağı üzere iç denetim, iç kontrol
sisteminin bir parçası ve sistemi oluşturan
unsurlardan biri olarak ifade edilmektedir.

İç kontrol, organizasyonun amaçlarına
sağlıklı bir biçimde ulaşmasını sağlayacak
önlemler ve faaliyetler bütünü iken iç
denetim, kurum faaliyetlerine değer katmak
ve bunları geliştirmek amacıyla tasarlanmış
bağımsız, nesnel güvence sağlama ve
danışmanlık faaliyetidir.

Ancak iç kontrole yönelik sorumluluk
alanlarında da bahsedildiği gibi iç denetim
faaliyetinin, iç kontrolün kurulması
aşamasına ilişkin rol ve sorumluluğu
bulunmamaktadır. Yine iç denetimde
sorumluluk faaliyeti bizzat yürüten iç
denetçilere ait iken, iç kontrolde sorumluluk
üst yöneticiye aittir.

Yapılan iç denetim tanımlarında iç
denetim sisteminin esas gayesinin, iç kontrol
sisteminin etkinliğini, performansını ve
yeterliliğini değerlendirmek ve sistem
içerisinde aksayan yönlere ilişkin üst yönetime
bildirimde ve tavsiyelerde bulunmak olduğu
düşünüldüğünde, bu iki kavram arasındaki
ilişki daha net anlaşılabilecektir.



İdarelerde etkin bir iç kontrolün kurulması ve devamlılığının sağlanmasından
yönetim sorumludur. İç denetim, iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle
ilgili olarak yöneticiye bilgi sağlama, değerlendirme yapma ve önerilerde bulunma
fonksiyonlarını yerine getirir. İç kontrol sisteminin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sistem
içerisindeki yetersiz noktaların tespiti için, iç denetim faaliyetine ihtiyaç duyulmaktadır.
İç denetim, iç kontrol sistemini değerlendirmek ve sisteme yönelik öneri, tedbir ve
tavsiyeleri üst yönetime iletmekle görevli bir danışmanlık faaliyeti olduğuna göre iç
kontrol olmadan iç denetimin, iç denetim olmadan da iç kontrolün varlığının fazla bir
anlam ifade etmeyeceği ortadadır.

İç kontrol, iç denetimin varlık sebebiyken; iç denetim, iç kontrol sisteminin
değerlendirilmesi ve izlenmesi için gerekli olan faaliyet olarak tanımlanabilir. İç kontrol
sistemleri ve uygulamaları ne kadar iyi olursa olsun asla mutlak ölçüde güvence
veremeyecektir. Bu nedenle iç denetim faaliyeti, iç kontrol sistemindeki hata ve
eksikliklerin tespiti ve bunlara yönelik öneri ve tavsiyeler geliştirilmesi noktasında üst
yönetime danışmanlık yaparak, iç kontrolün etkinliğinin ve yeterliliğinin artırılmasına
olumlu katkı yapabilecek bir yönetim fonksiyonu olarak görülmelidir.

İç denetim faaliyetinin, iç kontrol sisteminin performansını izlemek ve
değerlendirmekle yükümlü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, etkin ve verimli
işleyen bir iç kontrol sisteminin, iç denetimin işini oldukça kolaylaştıracağını söylemek
yanlış olmayacaktır. İç kontrol sistemi ne kadar iyi çalışır ve uygulanırsa, iç denetimin iş
yükü aynı oranda azalacak ve iyi işleyen bir iç kontrol sistemi, daha etkin ve verimli
bir iç denetim fonksiyonunun oluşmasına aracılık edebilecektir. Ancak, iki kavram
arasındaki bu çok yakın ilişkiye rağmen, iç denetim ile iç kontrol sistemleri birbirlerinin
yerine geçebilecek yapılar olarak görülmemelidir.

İç denetim, ilgili mevzuat hükümlerine yapılan kurgu gereği, iç kontrol sisteminin bir
parçası ve unsuru olarak değerlendirilmelidir. İç kontrol kurumun tüm iş süreçlerini,
çalışanlarını hatta iç denetimi de kapsayan bir yapı iken, iç denetim, üst yönetime ve
diğer karar vericilere yönelik bir faaliyet olup odak noktası bizzat iç kontrol
uygulamalarının kendisidir.



İDARELER KAMU İÇ 

KONTROL 

STANDARTLARINA UYMAK 

ZORUNDA MIDIR ?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 57 nci maddesinde
kamu idarelerinin üst yönetici ve diğer
yöneticilerinin, görev, yetki ve
sorumluluk çerçevesinde, yeterli ve etkili
bir kontrol sisteminin oluşturulması için
gerekli önlemleri almaları
hükmedilmektedir.

Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından
yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda, kamu
idarelerinin mali ve mali olmayan
işlemlerinde standartlara uymakla ve
gereğini yerine getirmekle yükümlü
oldukları belirtilmektedir.



Maliye Bakanlığı tarafından 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol
sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 5 bileşen
altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin
oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde temel yönetim kurallarını
gösterir. Tüm kamu idarelerinde tutarlı kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin
kurulmasını ve uygulanmasını amaçlar.

Çalışanların, kurumun amaçları ve varlık nedenini bildikleri, kendi görev
ve sorumluluklarını süreç yaklaşımı içinde ve tam olarak kavradıkları, insan
kaynakları uygulamalarının yazılı olarak objektif kurallara bağlandığı ve
çalışanlar arasında herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığı, çalışanların
yeterliğinin artırılması için gerekli eğitim ve donanımın tahsis edildiği,
yöneticilerin kontrollere uygun davranarak çalışanlara örnek olduğu, kurum
çalışanları ve birimleri arasında raporlama ve hiyerarşik ilişkilerin açık ve net
olarak belirlendiği bir çalışma ortamını tanımlar.

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI NEDİR 

VE 

NE İŞE YARAR?

1.) KONROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1
Etik Değer 

ve Dürüstlük

Standart 2
Misyon 

Organizasyon 
Yapısı ve 
Görevler

Standart 3
Personelin 

Yeterliliği ve 
Performansı

Standart 4
Yetki Devri



KONTROL ORTAMI STANDARTLARI                      

KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDE

YAPILANLAR

 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca denetim raporları gözden
geçirilmekte ve riskli görülenler Ön mali kontrole tabi tutulmaktadır.
Ayrıca denetim sonuçları İç Denetim Birimi tarafından ilgili birimlere
gönderilmekte ve tespit edilen hata ve eksiklikler ilgili birim tarafından
giderilmektedir.

 Göreve yeni başlayan personellere Hizmet içi eğitim programı
kapsamında İKS eğitimi verilmektedir.

 Hizmet içi Eğitim Şub. Müdürlüğü tarafından etik konusu eğitim
programına alınmış ve mesleki Etik ve Yolsuzlukla Mücadele eğitimi
verilmiş olup, yıllar itibariyle eğitim verilmeye devam edilmektedir.

 İmzaya yetkili makamların belirlenerek, yetki kullanımının belli ilke ve
usullere bağlanması amacıyla Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi
Senato onayıyla yürürlüğe girmiştir. İlgili dokümana
www.hukuk.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 Üniversitemiz İnsan Kaynakları Yönergesi ile Performans Değerlendirme
Sistemi kapsamında yılda bir kez Aralık ayında idari personelin
performans değerlendirilmesi yapılmaktadır.

 Her yıl ,Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. tarafından İKS kapsamında yapılan
faaliyetlerle ilgili olarak bilgilendirme amaçlı e-bülten hazırlanarak tüm
personele elektronik ortamda gönderilmektedir.

http://www.hukuk.sakarya.edu.tr/


2.) RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5
Planlama ve 

Programlama

Standart 6
Risklerin 

Belirlenmesi ve 
Değerlendirilmesi

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI             

KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDE 

YAPILANLAR

 Üniversitemiz Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi Senato kararıyla
yürürlüğe girmiş ve tüm birimlere yazı ile duyurulmuştur. Ayrıca ilgili
dokümana www.hukuk.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 2014-2018 Stratejik planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına
gönderilmiştir.

 2016 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu BÜMKO’ ya
gönderilmiş olup Strateji Geliştirme Dairesi Baş. web sayfasında
yayımlanmıştır.

 2016 yılı Performans Programı hazırlanarak Ocak ayı sonu itibariyle
kamu oyuna duyurulmuş ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığına
gönderilmiştir.

Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyen önemli riskleri
belirleme, analiz etme ve değişen riskleri göğüslemek üzere iç kontrolde
değişiklik yapmayı ifade eden ve gerekli yanıtların verilmesini belirleyen
süreçtir. İç kontrol faaliyeti risk esaslı olarak gerçekleştirilmelidir.

http://www.hukuk.sakarya.edu.tr/


3.) KONROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI 

Standart 7
Kontrol Stratejileri 

ve Yöntemleri

Standart 8
Prosedürlerin 

Belirlenmesi ve 
Belgelendirilmesi

Standart 9
Görevler Ayrılığı

Standart 10
Hiyerarşik 
Kontroller

Standart 11
Faaliyetlerin 

Sürekliliği

Standart 12
Bilgi Sistemleri ve 

Kontrolleri

Kontrol faaliyetleri; tanımlanan ve değerlendirilen risklerin yönetilmesi
amacıyla oluşturulan tüm prosedür, uygulama, kararlardır. Her seviyede ve her
faaliyet alanında bulunmadır.

KONROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI  

KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDE 

YAPILANLAR

 Üniversitemiz süreç akışları ve performans göstergeleri SYBS üzerinden
izlenmektedir.

 Üniversitemizin tüm birimlerinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi
kullanılmaktadır.

 Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi kapsamında çeşitli hükümler
başlığı altında İkiz Görevlendirme esasları belirlenmiş ve uygulamaya
konulmuştur. İlgili dokümanlara www.hukuk.sakarya.edu.tr adresinden
ulaşılabilir.

http://www.hukuk.sakarya.edu.tr/


4.) BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI 

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin, ihtiyaç duyan kişilere ve yöneticilere belirli
bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine
imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim,
bilişim, teknoloji, kayıt ve raporlama, kontrol sistemlerini kapsar.

Standart 13
Bilgi ve 
İletişim

Standart 14
Raporlama

Standart 15
Kayıt ve 

Dosyalama 
Sistemi

Standart 16
Hata, 

Usulsüzlük ve 
Yolsuzlukların 

Bildirilmesi

BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI              

KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDE

YAPILANLAR
 Üniversitemizde her türlü işlemlerde hata, usulsüzlük ve yolsuzluğun bildirilmesine ilişkin

belirlenmiş olan işlem ve süreçlerin yürütülmesini sağlamak üzere Hata, Usulsüzlük ve
Yolsuzlukların Bildirim Yönergesi Senato onayıyla yürürlüğe girmiş olup , tüm birimlere
yazı ile duyurulmuştur. İlgili dokümana www.hukuk.sakarya.edu.tr adresinden
ulaşılabilir.

 Üniversitemiz Kayıt ve Dosyalama Yönergesi gelen talepler doğrultusunda revize
edilerek, Senato kararıyla yürürlüğe girmiş ve tüm birimlere yazı ile duyurulmuştur. İlgili
dokümana www.hukuk.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir..

 Kurumumuzda iletişim Koordinatörlüğü kurularak çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

http://www.hukuk.sakarya.edu.tr/
http://www.hukuk.sakarya.edu.tr/


5.) İZLEME STANDARTLARI 

İç kontrol, kurumun karşılaştığı risklere ve değişikliklere sürekli olarak
uyum sağlaması gereken dinamik bir süreç olduğundan, bu sürecin; değişen
hedeflere, koşullara, kaynaklara ve risklere uyum sağlayıp sağlayamadığının
izlenmesi gerekmektedir. İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek
üzere yürütülen faaliyetlerdir.

Standart 17
İç Kontrolün 

Değerlendirilmesi

İZLEME STANDARTLARI KAPSAMINDA 

ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILANLAR

 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca denetim raporları gözden
geçirilmekte ve riskli görülenler Ön mali kontrole tabi tutulmaktadır.
Ayrıca denetim sonuçları İç Denetim Birimi tarafından ilgili birimlere
gönderilmekte ve tespit edilen hata ve eksiklikler ilgili birim tarafından
giderilmektedir.

 İç kontrolle ilgili farkındalık sağlamak, iç kontrolün ne olduğu, kimler
tarafından nasıl uygulandığı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar
hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla, Üniversitemiz İç Kontrol
Standartları Eylem Planı kapsamında Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından E-Bülten
yayımlanmaktadır.

 Aralık 2016 tarihinde İç Kontrol Standartları öz değerlendirme anketi
Akademik ve İdari tüm personele uygulanmıştır.

 Yıl sonu itibariyle Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı değerlendirme
raporu hazırlanarak Üst yöneticiye sunulacaktır.

Standart 18
İç Denetim



2017 YILINDA 

YAPILMASI 

DÜŞÜNÜLENLER

 Oryantasyon eğitimleri 
kapsamında İç Kontrol eğitimi 
verilmeye devam edilecektir.

 İç Kontrol Standartları Öz 
değerlendirme Anketi sonuçları 
birimlere iletilerek iyileştirmeye 
açık alanlarla ilgili Eylem Planları 
istenecektir.

 İç Kontrol konusunda farkındalık 
yaratmak amaçlı e-bülten 
yayınlanmasına devam edilecek, 
ayrıca web sayfamız üzerinden 
de gerek iç kontrol gerekse ön 
mali kontrol çalışmaları 
hakkında bilgilendirme 
yapılacaktır.

 2016 yılı anket sonuçları web 
sayfamızda yayınlanacaktır.

 2017 yılı İç Kontrol Standartları Öz 
değerlendirme  Anketi 
yapılacaktır.




