
İÇ KONTROL 

     Sağlığın Geliştirilmesi 
Genel Müdürlüğü

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.

İÇ KONTROL NEDİR?

İç kontrol kurumların hede�erine ulaşması ve 
misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda 
ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin 
en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreç-
tir. İç kontrol, kurumların sürekli değişen 
çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve 
öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek 
tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabile-
cek risklerle başa çıkabilmeleri için yönetimi 
güçlendirir.

Diğer bir ifadeyle iç kontrol, kurumun, yöne-
timi ve personeli tarafından hayata geçirilen, 
belirlenmiş hede�ere ulaşmasında ve misyo-
nunu gerçekleştirmesinde makul bir güven-
ce sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun 
genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İç kontrol tanımında önemli olan bazı 
unsurlar şunlardır:

• İç kontrol bir süreçtir. Bunun anlamı iç 
kontrolün ulaşılmaya çalışılan bir amaç 
olmadığıdır. İç kontrolün süreç olması, aynı 
zamanda bir sonuç olmadığı anlamına da 
gelir. Bu süreç sonuca ulaşmak için kullanılan 
bir araçtır.
• İç kontrol insanlardan etkilenir. Bu 
süreç sadece politika kuralları, el kitapları ve 
talimat metinleri değildir. Kurumun her 
seviyesinde yer alan insanlar iç kontrolün bir 
parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur.

https://sggm.saglik.gov.tr



• İç kontrol kurumun hede�erine 
ulaşılmasında üst yönetime ve idarecilere 
sadece makul bir güvence sağlar. Kurum, 
hedefine doğru ilerlerken iç ve dış etkenlere 
maruz kalır. Kurumun bir parçası olan 
çalışanlar iç etkenlere örnek olarak gösteri-
lebilir. Kişilerin karakter özellikleri, ahlaki 
değerleri ve yetkinlikleri iç kontrolün etkinli-
ği ile doğrudan ilgilidir. İç kontrol ile insanla-
rın içsel özelliklerini tamamen kontrol 
etmek mümkün değildir. Dış etken olarak 
gösterilebilecek risklerin ki buna ekonomik 
kriz örnek verilebilir, bir kısmını da tama-
men kontrol etmek imkansızdır. Bu nedenle 
iç kontrol kurum için kesin bir güvence 
değil, makul bir güvence sağlar.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve rapor-
lama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçleri-
ni, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyet ve 
operasyonlarını kapsayan, uyum ve perfor-
mans ölçeğinde uygulanan tüm kontrolleri 
ifade eder. Bu yönüyle iç kontrol daha 
önceki sadece finansman kontrolü anlayı-
şından çok daha geniş çerçevelidir. İç kont-
rol kurumun doğasına ve ihtiyaçlarına 
uygun olmalıdır. Bu süreç, kurumların mis-
yonlarını gerçekleştirmelerinin en etkili 
yoludur.

Ancak; her kurumun iç kontrol sistemi aynı 
değildir. Kurumlar ve kontrolleri; sektöre, 
organizasyon yapısına, kurum kültürüne ve 
yönetim felsefesine göre farklılaşır. Tek bir 
model olarak verilen iç kontrol yapısını, her 
kurum kendine uyarlamalıdır. 

Yönetim, yerleştireceği kontrollerin yapısına 
kendi kurumunu dikkate alarak karar vermeli ve 
uyarlama işlemini yaparken kurumun özel 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır.

İç kontrol özel sektörü olduğu kadar kamu sektö-
rünü de ilgilendirir. Özel sektörde şirketin önce-
likli amacı genellikle hissedarların elde ettiği 
değeri artırmaktır. Kamu sektöründe ise a maç 
genellikle bir hizmetin yerine getirilmesi veya 
kamu yararı sağlayan bir sonucun elde edilmesi-
dir. Kamu sektöründe yönetimin sorumluluğu 
kaynakların kullanılması ve sonuçlara ulaşılması-
dır.

Kurumlar hede�erini gerçekleştirmek için iç 
kontrol sistemini kullanırlar. Kurumların başlıca 
dört hedefi vardır:

• Faaliyetlerin etkin ve verimli olması
• Mali raporların güvenilirliği
• Yürürlükteki mevzuata uyum
• Varlıkların korunması

Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kuru-
mun; hede�ere ulaşma düzeyi, performansı, 
fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet 
hede�eri ile ilgilidir. Mali raporların güvenilir-
liği, geçici ve özetlenmiş raporları da içeren 
güvenilir hesap raporlarının hazırlanması, 
mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde 
kayıtlara alınması ve yayınlanması, konu ile 
ilgili diğer bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi 
gibi konuları içerir. Yürürlükteki mevzuata 
uyum, kurumun hede�erine ulaşmak için 
yürüttüğü faaliyetlerin yasal prosedürle 
uygun olmasını sağlamak üzere yapılması 
gereken uyum çalışmaları ile ilgilidir. Varlıkla-
rın korunması ise kurumun sahip olduğu 
tüm varlıkların güvence altına alınmasını 
içerir.

İç kontrol sisteminin etkili bir biçimde uygu-
lanabilmesi için iç kontrol bir yük olarak 
değil, beklenmeyen olaylar ortaya çıktığında 
oluşacak kayıpları önlemek ve fırsatları 
değerlendirmek ile ilgili bir araç olarak görül-
melidir. Ancak iç kontrol sisteminin doğru 
anlaşılması gerekmektedir; sistem kurumun 
ana faaliyeti değildir ve yönetimin fonksiyon-
larını icra etmez. Öncelikle iç kontrol kurum 
hede�erinin elde edilmesini destekleyip 
onlara ulaşmayı engelleyecek risklere karşı 
erken uyarı sistemi olsa da hangi hede�erin 
konulacağını belirleyemez. Karar verme 
sürecinde, yöneticiyi doğru bilgiyle destek-
ler, verilen kararların iletilmesini sağlar ama 
hangi kararların alınacağı konusunda yöneti-
min yerini alamaz.



İÇ KONTROLÜN TANIMI

İÇ KONTROLÜN ÖNEMİİç kontrol sistemi kurumun farklı etkinlik 
seviyelerinde faaliyet gösterir. İç kontrol 
faaliyetlerinin ne kadar etkin yürütüldüğü:
• Üst yönetim ve idarecilerin, kurumu, 
kurumun hede�erine ulaşılması için yapılan 
faaliyetlerin kapsamını, faaliyetlerin yer 
aldığı çevreyi ve karşılaşılacak riskleri anla-
malarına,
• Çalışanların iç kontrolün uygulanma-
sına yönelik sorumluluğa, gerekli bilgiye, 
yeteneğe ve yetkiye sahip olmalarına,
• Yayınlanan mali raporların güvenilir 
bir biçimde hazırlanmasına,
• Yasa ve yönetmeliklerle uyumun 
sağlanabilmesine bağlıdır.
İç kontrolün etkinliğinde en büyük rolü 
yönetim üstlenir. İdareciler iç kontrol siste-
minin etkili bir biçimde işlediğinin güvence-
sini verebilmek için uygun politikalar oluş-
turmalı ve güvence sağlamalıdırlar.İç kont-
rol uygulanırken, hede�ere ulaşılmasını 
etkileyecek belirsizlikler öngörülmeli ve 
önlemler alınmalıdır; yani idareciler risk 
yönetimi konusunda da sorumludurlar.

Kurumun tüm personeli görevlerini icra 
ederken belirli faaliyetlerin yerine getirilme-
sini amaçlar. Bu faaliyetler birimin diğer 
faaliyetleri ile birleşerek birim hede�erine, 
birim hede�eri de bir bütün olarak kurum 
hede�erine ulaşılmasını sağlar. Personel, 
yerine getirdiği görev hakkında en detaylı 
bilgiye sahip kişidir.  

Bu görevin en etkin biçimde yerine getirilmesin-
den; ayrıca hem işi ile ilgili problemlerin hem de 
kurum içinde fark ettiği diğer problemlerin 
yönetime iletilmesinden sorumludur. Çalışanlar 
görevlerini yerine getirirken iç kontrol sistemin-
de kullanılacak bilgileri üretir, kontrolleri etkile-
yen faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle iç kontrol 
herkesin sorumluluğudur. İç denetim ise iç kont-
rol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve 
sistemin etkinliğine katkı sağlamak konusunda 
rol oynar.

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu - Madde 55

İç kontrol; idarenin  amaçlarına, belirlenmiş 
politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetle-
rin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütül-
mesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muha-
sebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması-
nı, 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.

Etkin, önleyici, tespit edici ve düzeltici 
kontrol faaliyetleri sayesinde riskler kontrol 
altında tutulabilecek, kurumun hede�er 
doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi 
sağlanabilecektir.

İÇ KONTROLÜN AMACI

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu Madde 56 

İç kontrolün amacı;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülükle-
rinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yönetilmesini,
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer 
düzenlemelere uygun olarak faaliyet göster-
mesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüz-
lük ve yolsuzluğun önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, 
zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinil-
mesini,
e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını 
önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, 
sağlamaktır. 



  

İÇ KONTROLÜ KİM UYGULAR?

İÇ KONTROLÜN FAYDALARI 
NELERDİR?

KAMU İÇ KONTROL 
SATANDARTLARI

İç Kontrol tüm personelin görevinin bir 
parçasıdır. Kurumda çalışan herkes iç kont-
rol sisteminin hayata geçirilmesinde rol 
oynar. İç Kontrol yalnızca bir birimdeki 
personelin yürüteceği bir görev değildir. 
Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü faali-
yetlerin içine yerleşmiş bir süreçtir. Bu 
nedenle ilave bir iş ya da görev olarak düşü-
nülmemelidir. 

Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılmasını 
sağlar.
Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine 
yardımcı olur.
Etkin Kaynak Yönetiminin sağlanması ve hedef-
lere ulaşılmasını sağlamak üzere iç düzenleme 
ve uygulamaların sürekli gözden geçirilmesini 
sağlar.
Kamu İdarelerinin kanunlara ve diğer düzenle-
melere uygun olarak faaliyet göstermesinin, her 
türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve 
yolsuzluğun önlenmesini sağlar.
Küçük hataların büyük problemlere dönüşme-
den önce fark edilmesini sağlar.
Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuç-
lar Konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma 
imkanı sağlar.

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli 
çerçevesinde hazırlanmıştır. COSO Modeli-
ne İç Kontrol sistemi birbiri ile ilişkili beş 
unsurdan meydana gelir.

1- Kontrol Ortamı
2- Risk Değerlendirme
3- Kontrol Faaliyetleri
4- Bilgi ve İletişim
5- İzleme

KAMUDA İÇ KONTROL

24.12.2003 - 5018 sayılı Kamu Mali Yöne-
tim ve Kontrol Kanunu

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
TBMM’de 10/12/2003 tarihinde kabul edile-
rek 24/12/2003 tarihli 25326 sayılı Resmî 
Gazete ’de yayımlanmıştır. Kamu Mali Yöne-
timi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yöne-
tim sistemimiz uluslararası standartlar ve 
Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir 
şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kap-
samda etkin bir iç kontrol sisteminin oluştu-
rulması da amaçlanmıştır.

Madde 55- İç kontrolün tanımı;

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara 
ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin 
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürü-
tülmesini, varlık ve kaynakların korunması-
nı, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam 
olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim 
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafın-
dan oluşturulan organizasyon, yöntem ve 
süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer 
kontroller bütünü.” olarak tanımlamıştır.

İyi yönetişim ilkesi çerçevesinde daha kaliteli 
kamu hizmetinin sağlanması amacıyla hesap 
verebilirliğin temini, saydamlığın geliştirilmesi, 
yönetsel esneklikler sağlanarak yetki ve sorumlu-
lukların devri, sonuç odaklı yönetim ve bütçele-
me anlayışı ile vatandaş beklentilerinin karşılan-
ması ön plana çıkan unsurlardır.



Madde 56- İç kontrolün amacı;

a)Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülükle-
rinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yönetilmesini,
b)Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer 
düzenlemelere uygun olarak faaliyet gös-
termesini,
c)Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüz-
lük ve yolsuzluğun önlenmesini,
d)Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, 
zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinil-
mesini,
e)Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını 
önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, 
sağlamaktır.

Madde 57- İç kontrolün yapısı ve işleyişi;

Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol 
sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve 
malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç 
denetimden oluşur.

 

31.12.2005- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole 
İlişkin Usul ve Esaslar

5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58’inci 
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Diğer taraftan, 31/12/2005 tarihli ve 26040 
(3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayım-
lanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin 
Usul ve Esaslar” belirlenmiş ve bu esasların 
“İç Kontrol Standartları” başlıklı 5’inci mad-
desinde, Kanuna ve iç kontrol standartlarına 
aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce, görev 
alanları çerçevesinde her türlü yöntem, 
süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar 
belirlenebileceği de belirtilmiştir.

26.12.2007- Kamu İç Kontrol Standartları 
Tebliği

Mülga Maliye Bakanlığı tarafından hazırla-
nan ve 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı 
Resmî Gazete ’de yayımlanan “Kamu İç 
Kontrol Standartları Tebliği” ile kamu idare-
lerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, 
uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 
amacıyla 18 standart ve bu standartlar için 
gerekli 79 genel şart belirlenmiş bulunmak-
tadır. Tebliğde, kamu idarelerinin, iç kontrol 
sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına 
uyumunu sağlamak üzere; yapılması gere-
ken çalışmaların tespit edilmesi, bu çalışma-
lar için eylem planı oluşturulması, gerekli 
prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazır-
lanması çalışmalarını yürütmeleribelirtilmiş-
tir.

 

Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturula-
bilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim 
anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlu-
lukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele 
verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının 
sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlen-
mesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun 
bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması 
bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile 
diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve 
sorumluluklar göz önünde bulundurulmak 
suretiyle gerekli önlemler alınır.



04.02.2009- Kamu İç Kontrol Standartları-
na Uyum Eylem Planı Rehberi

04/02/2009 tarihinde Mülga Maliye Bakanlı-
ğınca yayımlanan “İç Kontrol Standartları 
Uyum Eylem Planı Rehberi”, iç kontrol 
sistemlerini Kamu İç Kontrol Standartları ile 
uyumlu hale getirmek için yapılması gere-
ken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar 
için eylem planı oluşturulması, gerekli 
prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazır-
lanması çalışmalarında kamu idarelerine 
rehberlik yapmak amacıyla hazırlanmış ve 
bu amaçla temel ilkeler belirlenmiştir.

02.12.2013- Maliye Bakanlığı Kamu İç 
Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

Mülga Maliye Bakanlığınca yayımlanan 
02/12/2013 tarihli “Maliye Bakanlığı Kamu İç 
Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi” ile 
kamu idarelerince Kamu İç Kontrol Stan-
dartlarına uyum eylem planının hazırlanma-
sı, uygulanması ve revize edilmesi ile ilgili 
çalışmaları yürütmeleri belirtilmiştir.

07.02.2014- Kamu İç Kontrol Rehberi

Mülga Maliye Bakanlığınca yayımlanan 
07/02/2014 tarihli “Kamu İç Kontrol Rehberi”, 
daha iyi bir yönetim için karar alma ve uygulama 
süreçlerini desteklemek ve böylece kamu kay-
naklarının rasyonel kullanımına katkı sağlamak 
amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Rehber, Kamu İç Kontrol Standartları esas 
alınmak üzere 5 ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde; kontrol ortamının yapı taşları 
olan etik değerler ve dürüstlük, misyon, organi-
zasyon yapısı ve görevler, personelin yeterliliği 
ve performansı, yetki devri konularına ilişkin 
kavramsal açıklamalara, mevzuat ve uygulama 
araçlarına yer verilmiştir.

İkinci bölümde; risk yönetiminin önemi ve 
amaçları, risk yönetimi sürecinin aşamaları ve 
süreçte yer alan aktörlerin rol ve sorumlulukları, 
Risk Stratejisi Belgesi (RSB) ile kullanılabilecek 
iletişim ve raporlama araçları ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde; risk yönetimi ile yakından 
ilişkili olan kontrol faaliyetleri kapsamında, 
kontrol stratejileri ve yöntemleri, prosedürlerin 
belirlenmesi ve belgelendirilmesi, görevler 
ayrılığı ilkesi, hiyerarşik kontroller, faaliyetlerin 
sürekliliği ve bilgi işlem kontrolleri açıklanarak 
bir dizi kontrol faaliyeti (onay, yetkilendirme, 
doğrulama, hesapların mutabakatı vb.) incelen-
miştir.

Dördüncü bölümde; bilgi ve iletişim bileşeni 
çerçevesinde, bilgi kavramı ve yönetimi, Yöne-
tim Bilgi Sistemlerinin (YBS) işleyişi, kurum içi 
ve dışı iletişim araçları ile raporlama mekaniz-
maları değerlendirilmiştir.

Beşinci bölümde; iç kontrol sisteminin düzenli 
olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsa-
mında, kamu sektörünün geneli için Mali Yöne-
tim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin 
(MYK MUB) ve her kamu idaresi için SGB’lerin 
rol ve sorumlulukları ile izleme yöntem ve 
araçları açıklanmıştır.

İç Kontrol daha iyi bir yönetime hizmet eder.


