e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını
önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,
sağlamaktır.

İÇ KONTROLÜ KİM UYGULAR?
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 KONTROLÜN FAYDALARI NELERDİR?
Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin
artırılmasını sağlar.

KAMU İÇ KONTROL SATANDARTLARI
Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli
çerçevesinde hazırlanmıştır. COSO
Modeline İç Kontrol sistemi birbiri ile ilişkili
beş unsurdan meydana gelir.
•
Kontrol Ortamı
•
Risk Değerlendirme
•
Kontrol Faaliyetleri
•
Bilgi ve İletişim
•
İzleme

Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine
yardımcı olur.
Etkin Kaynak Yönetiminin sağlanması ve
hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere iç
düzenleme ve uygulamaların sürekli gözden
geçirilmesini sağlar
.
Kamu İdarelerinin kanunlara ve diğer
düzenlemelere uygun olarak faaliyet
göstermesinin, her türlü mali karar ve
işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun
önlenmesini sağlar.
Küçük hataların büyük problemlere
dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
Sonuçlar Konusunda kanıtlara dayalı
gerekçe sunma imkanı sağlar.
İç Kontrol daha iyi bir yönetime hizmet eder.

Sağlığın Geliştirilmesi
Genel Müdürlüğü

İÇ KONTROL

İÇ KONTROL NEDİR ?
Kurumun yönetimi ve personeli tarafından
hayata geçirilen belirlenmiş hedeflere
ulaşmasında ve misyonun
gerçekleştirilmesinde makul bir güvence
sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun
genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.
İÇ KONTROLUN TANIMI

İç kontrolle ilgili farkındalığın artırılmasını
sağlamak için, iç kontrolün ne olduğunu
ve kimler tarafından nasıl uygulandığı
konusunda bilgilendirme yapmak
amacıyla Bakanlığımız 2021-2022 Kamu
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem
Planında yer alan E.1.1.2 No’lu eylem
kapsamında Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

https://sggm.saglik.gov.tr
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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, malî bilgi ve
yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem
ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve
diğer kontroller bütünüdür.

KAMUDA İÇ KONTROL
İyi yönetişim ilkesi çerçevesinde daha kaliteli
kamu hizmetinin sağlanması amacıyla
hesap verebilirliğin temini, saydamlığın
geliştirilmesi, yönetsel esneklikler
sağlanarak yetki ve sorumlulukların devri,
sonuç odaklı yönetim ve bütçeleme anlayışı
ile vatandaş beklentilerinin karşılanması ön
plana çıkan unsurlardır.
İÇ KONTROLÜN ÖNEMİ
Etkin, önleyici, tespit edici ve düzeltici
kontrol faaliyetleri sayesinde riskler kontrol
altında tutulabilecek, kurumun hedefler
doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi
sağlanabilecektir.
İÇ KONTROLÜN AMACI
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İç kontrolün amacı;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve
yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde yönetilmesini,
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer
düzenlemelere uygun olarak faaliyet
göstermesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde
usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli,
zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi
edinilmesini,

