
Mehmet BÜLBÜL 

 

Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü 

Daire Başkanı 



 
Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; 

 

planlama,  

programlama,  

bütçeleme,  

uygulama,  

kontrol etme,  

muhasebeleştirme  

Raporlama 

 
görev ve fonksiyonları kamu idarelerinin üst yöneticileri ve 
harcama yetkililerinin yetki ve sorumluluğundadır. 



Kalkınma Planları / Programlar / Teşkilat Kanunları 

 
 

Stratejik Plan 
• Stratejik amaçlar 
• Hedefler  
• Performans göstergeleri 

 
 

 
 

Performans Programı 
• Faaliyet ve projeler 
• Performans hedef ve 

göstergeleri 
• Kaynak ihtiyacı 

 
 

 
 

Bütçe 
• Harcama birimleri 
• Ödenekler 
• Sınırlamalar 

 
 

 
 
 

Faaliyet Raporu 
•Faaliyet/proje sonuçları 
•Performans hedef ve  
 gerçekleşmeleri 
•Sapmalar ve nedenleri 
•İç Kontrol Güvence Beyanı 

 
 

 
 
 

Dış Denetim/Sayıştay 
• Mali denetim 
• Uygunluk denetimi 
• Performans denetimi 

 
 

 
 
 
 

TBMM 
• Dış denetim raporu 
• Uygunluk bildirimi 
• Kesin Hesap 
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Kamu İç Kontrol Standartları  
 Görev, yetki ve sorumluluklar 
 Yetki devirleri 
 Etik değerleri benimsemiş yetkin personel 
 Stratejik / program / operasonel düzeyde belirlenmiş riskler   
 Risklerle uyumlu kontrol strateji ve yöntemleri 
 Görevler ayrılığı 
 Karar alma ve kontrol süreçlerini destekleyen bilgi ve iletişim  
 İç kontrollerin tasarım ve işleyişinin düzenli izlenmesi 
 İç denetim 

Yöneticilerden beklenen 
 

• Plan/program/bütçeye uyum 
• Mevzuata uyum 
• 3 e ilkesine uyum 
• Hedefleri başarma 



  
 Kamu İç Kontrol Standartları, 

COSO modeli, INTOSAI Kamu 
Sektörü İç Kontrol Standartları 
Rehberi ve Avrupa Birliği İç 
Kontrol Standartları çerçevesinde 
belirlenmiştir. 
 

 18 Standart 
 

 79 Genel Şart 
 

(26 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanmıştır) 



 

I. Kontrol ortamı standartları  
1. Etik değerler ve dürüstlük 
2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler 
3. Personelin yeterliliği ve performansı 
4. Yetki devri 

II. Risk değerlendirme standartları  
5. Planlama ve programlama 
6. Risklerin belirlenmesi ve programlanması 

III. Kontrol faaliyetleri standartları  
7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri 
8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi 
9. Görevler ayrılığı 
10. Hiyerarşik kontroller 
11. Faaliyetlerin sürekliliği 
12. Bilgi sistemleri kontrolleri 

IV. Bilgi ve iletişim standartları 
13. Bilgi ve iletişim 
14. Raporlama 
15. Kayıt ve dosyalama sistemi 
16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 

V. İzleme standartları 
17. İç kontrolün değerlendirilmesi 
18. İç denetim 



 

 Mevcut sistem ve uygulamalarını Kamu İç Kontrol 
Standartları çerçevesinde gözden geçirmek 

 

 Standartlara uyum için 2008 yılı sonuna kadar 
eylem planı hazırlamak ve uygulamek  



 Kamu İç Kontrol Standartları yeterince anlaşılamamıştır. 

 

 Üst yöneticiler ve harcama yetkilileri tarafından yeterince 
sahiplenilmemiştir. 

 

 Standartlara uyum çalışmalarını yürütecek olan aktörler ve 
sorumlulukları yeterince açıklanmamıştır. 

 

 Strateji Geliştirme Birimleri (SGB) uygulamayı yönlendirmede 
yetersiz kalmıştır. 

 

Sonuç: MYK MUB’un daha fazla rehberlik yapması ihtiyacı 
doğmuştur. 



 2009 yılı Şubat ayında Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 
Rehberi yayımlanmıştır. 
 

 Bu rehberde şu hususlara vurgu yapılmıştır: 
 
◦ Kamu idarelerinde etkin bir iç kontrol sistemi oluşturma ve işleyişini 

sağlama sorumluluğu üst yöneticilerine aittir. 
 
◦ İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde riskli alanlar dikkate alınır. 

 
◦ İç kontrol, idarede ayrı bir birim veya görev değildir, faaliyetlerde 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 sistemine ilişkin yöntem ve süreçlerin belirlenmesinde, 

idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve mali durumları gibi 
kendine özgü koşulları dikkate alınmalıdır. 

 
 
 
 



 Üst yönetici 

 

 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 

 

 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Hazırlama Çalışma Grubu 

 

 Strateji Geliştirme Birimi 

 

 İç Denetim 
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Üst yönetici 

İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu 

SGB 
İç Denetim 

Harcama Birimi 

Birim Koordinatörü Birim Yöneticisi İletişim Noktası 

İç Kontrol Güvence 

Beyanı 

İç Denetim Raporu 

   Eylem Planı 

gerçekleşmelerinin 

tartışılması 

*İzleme raporu 

*Koordinasyon 

*Rehberlik  

Çalışma 

Grubu 

İ&Y Üyesi 

Çalışma 

Grubu 

Çalışma 

Grubu 

Birim Koordinatörüne 

Bağlı Uzman 



 Mevcut durum analizi 

 

 Standartlarla karşılaştırma 

 

 Boşluk analizi 

 

 Uyum Eylem Planı 
◦ Makul güvence sağlandığı durum 

◦ Makul güvencenin sağlanmadığı durum (Eylemler) 

 

 İzleme ve değerlendirme 

 

 Maliye Bakanlığına raporlama 
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İç Kontrol Standardı  
ve  

Genel Şartı 

Mevcut 
 Durum 

Öngörülen  
Eylemler 

Sorumlu  
Birim  

İşbirliği 
Yapılacak 

Birim 

Çıktı/ 
 Sonuç 

Tamamlanma  
Tarihi 

Açıklama 



 Üst yöneticilerin farkındalık düzeyi artmıştır. 

 

 İç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına harcama 
birimlerinin yönetici ve personelinin katılımı sağlanmıştır. 

 

 Kamu idareleri Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 
Planlarını hazırlamış ve üst yöneticilerinin onayı ile yürürlüğe 
koymuştur.  
◦ Merkezi yönetim: 130/192  

◦ Mahalli idareler: 2486/3032 

 

 Eylem planlarında öngörülen uyum çalışmaları kamu idareleri 
tarafından sürdürülmektedir. 

 

 



 Bazı eylemler, kurumsal yetkinlik ve kapasite 
dikkate alınmadan belirlenmiştir. 

 

 Bazı eylemler, diğer kamu idarelerinin eylem 
planlarından esinlenilerek hazırlanmıştır. 

 

 Bazı kamu idarelerinde eylem planları henüz 
uygulamaya geçememiştir. 

 

 

 



 Temel kavramlar 

 

 Rol ve sorumluluklar 

 

 Standartlar ve açıklamalar 

 

 Uygulama adımları 

 

 Örnekler 

 

 Formlar 



 Kamu İç Kontrol Rehberi Taslağı; 
 
◦ Kamu idarelerinin SGB yöneticileri ile yapılan çalıştaylarda 

tartışılmıştır. 

 
◦ SGB’lerde görevli tüm uzmanların katıldığı 5 gün süreli grup 

eğitimlerinde örnek olay incelemeleri ile anlatılmıştır. 
 

◦ Bakanlığımız web sitesinde yayımlanarak, ilgililerin görüş ve 
önerileri alınmıştır. 
 

◦ Bir çok kurum ve kuruluştan resmi görüş ve değerlendirme 
alınmıştır. (Sayıştay, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 
Başbakanlık ve bakanlıklar, Kamu İç Denetçiler Derneği, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü vb.) 
 

◦ 2013 yılı içerisinde nihai halinin yayımlanması 
öngörülmektedir. 



 MYK MUB’un rehberliği ve izleme fonksiyonu kritik 
öneme sahiptir. 

 

 Başarı için üst yöneticinin liderliği ve sahipliği 
şarttır. 

 

 Koordinatör birim olan SGB’lerin yetişmiş uzman 
kapasitesi artırılmalıdır. 

 

 Yönlendirici belgeler (rehberler, el kitapları vb.) 
kanunlardan daha etkilidir.  

 

 






