T.e.
ic;iSLERi BAKANLIGI
Strateji Geli~tirme Ba~kanhgl

SaYI
Konu

B.05.0.SGB.0.04.00.001010.06.02
ic;Kontrol Sisterni

-':fo-:J.h
GENELGE
201011';J-

5018 saylh Karnu Mali Yonetirni ve Kontrol Kanunu ile rnali yonetirn ve kontrol
sisternirniz yeniden duzenlenmi~ ve bu kapsamda kamu idarelerinde etkin bir iC;kontrol
sisterninin kurulrnasl amac;lanml~tu.
5018 saylh Kanunun 55 inci rnaddesinin ikinci flkrasmda Maliye Bakanhgl tarafmdan
rnali yonetirn ve iC; kontrol surec;lerine ili~kin standart ve yonternlerin belirlenecegi,
geli~tirilecegi ve uyurnla~tmlacagl, aynca sisternlerin koordinasyonunun saglanacagl ve kamu
idarelerine rehberlik hizrneti verilecegi huktim altma ahnml~t1r.
Bu hukurn c;erc;evesinde Maliye Bakanhgmca hazlrlanan Kamu ic; Kontrol Standartlarl
Tebligi 26.12.2007 tarih, 26738 saylh Resrni Gazete'de yaYlrnlanarak yfuurluge girmi~tir. Bu
Teblig ile tUrn kamu idareleri rnali ve rnali olrnayan ttim i~lernlerinde bu standartlara uyrnakla
ve geregini yerine getirrnekle ytikurnlu kIhnml~tu. Karnu idarelerine bu ytiktimlUlUklerini
yerine getirirken yol gostermek arnaCI ile Maliye Bakanhgl'nca
Karnu ic; Kontrol
Standartlanna Dyurn Eylern Plam Rehberi hazulanarak 03.02.2009 tarihinde yaYlrnlanml~t1r.
Soz konusu Teblig ve Rehber dogrultusunda Bakanhglrnlzda ba~lat1lan c;ah~rnalar
sonucunda hazlrlanan ic; Kontrol Standartlarma Dyurn Eylern Planl 17/06/2009 tarih ve 1526
saylh Olur ile yfuurluge girmi~tir.
Bakanhglrnlz ic; Kontrol Standartlarma Dyurn Eylern Planmda, Karnu ic; Kontrol
Standartlanna uyurn ic;in gerekli gorulen eylernler ve sorumlu birirnler belirlenmi~ olup,
ongorulen eylernler gerc;ekle~tirilrneleri ic;in bir takvirne baglanml~tu.
ic; Denetirn Birirni Ba~kanhgl tarafmdan Bakanhglrnlz iC; kontrol sisterninin
kurulrnasma yonelik risk odakh sistern denetirnine ili~kin 09.11.2009 tarih ve 2009-1147/2,
1677/2 saylh raporlannda belirtilen hususlarla ilgili ve Bakanhglrnlzda iC;kontrol sisterninin
saghkh ve etkin bir ~ekilde kurulabilrnesi, ic; Kontrol Standartlarma Dyurn Eylern Plam'nm
ba~arlya ula~rnasl ic;in a~agldaki aC;lklamalann yapl1rnasma gerek duyulrnu~tur.
1- 5018 saylh Karnu Mali Yonetirni ve Kontrol Kanunu yonetirn sorurnlulugunu esas
alrnaktadlr. Kanunda, ust yoneticilerin, rnali yonetirn ve kontrol sisterninin i~leyi~inin
gozetilrnesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen gorev ve sorurnluluklarm yerine getirilrnesinden
sorurnlu olduklarl ve bu sorurnlulugun gerekleri harcarna yetkilileri, rnali hizrnetler birirni ve
iC;denetc;iler araclhglyla yerine getirecekleri ongorUlrnu~tur.
Harcarna yetkilileri Kanun geregince gorev ve yetki alanlan c;erc;evesinde, idari ve rnali
karar ve i~lernlere ili~kin olarak iC; kontrolUn i~leyi~ini saglarnaktan sorumludur. Aynca
yoneticiler rnesleki degerlere ve durust yonetirn anlaYI~ma sahip olunmasmdan, rnali yetki ve
sorurnluluklann
bilgili ve yeterli yoneticilerle personele verilrnesinden,
belirlenmi~
standartlara uyulrnasmm saglanmasmdan, rnevzuata aykm faaliyetlerin onlenmesinden,
kapsamh bir yonetirn anlaYI~lyla uygun bir c;ah~rna ortarnmm ve saydarnhgm saglanmasmdan
gorev ve yetkileri c;erc;evesinde sorurnludurlar.

iy kontrol, idarede ayn bir birim veya gorev olmaYlp, yonetim i~leviyle birlikte mevcut
sistemlerin aynlmaz bir paryaSl niteligindedir. Bu nedenle kendi birimlerinde iy kontrol
sisteminin i~leyi~ini saglamak birim amirlerinin gorevidir. Strateji Geli~tirme Ba~kanhgl iy
kontrol sisteminin kurulmasl ve i~leyi~i siirecinde Bakanhglmlz Birimlerine teknik destek
saglama ve koordinasyon faaliyetlerinden sorumludur. Strateji Geli~tirme Ba~kanhgl iy
Kontrol Dairesi bu sorumlulugu birimler bazmda gorevlendirilmi~ uzman personeli ile yerine
getirmektedir.
iy Denetim Birim Ba~kanllgl ise, iy kontrol sisteminin yeterliligi, etkinligi ve i~leyi~ini
incelemek ve degerlendirmek, sonuylarl ile ilgili yonetime bilgi saglamak ve onerilerde
bulunmaktan sorumludur.
2- Bakanhglmlz Birimleri, yah~ma alanlanm belirleyen, gorev ve sorumluluklarml
gosteren <;ah~ma Yonergelerine "idari ve mali karar ve i§lemlere ili{kin olarak ir kontroliln
i.J!eyi$inisaglamak" gorevini de ekleyeceklerdir.
3- iy kontrol sistemi idarenin faaliyetlerinin yiiriitiilmesinde benimsenen bir yonetim
bic;imidir. ic; kontrol sisteminin mali ve mali olmayan her tiirlii faaliyet, karar ve i~lemi
kapsadlgl, karar almmasmdan i~in sonuc;landmlmasma kadar gec;en siirec;te izlenen tUrn
prosediirleri iyerdigi ve idarenin yah~anlarmm tamammm katildlgl bir siirec; oldugu
bilinmelidir.
4- ic; Kontrol Standartlanna Uyum Eylem Plamnda ongoriilen eylemlerin planda
belirtilen takvime uygun olarak gerc;ekle~tirilmesi hususunda Birimler tarafmdan gereken
hassasiyet gosterilecektir.
5- ic; kontrol sistemi siireklilik arzeden dinamik bir siirec;tir. Sistemin makul bir giivence
saglamasl ic;in i~leyi~indeki eksikliklerinin giderilmesi amaclyla siirekli izleme ve
degerlendirmeye tabi tutulmasl gerekmektedir.
Birim Amirleri, Bakanhglmlz ic; Kontrol Standartlarma Uyum Eylem Planmda
ongorulen eylemlerin zamanmda, etkin ve etkili bir ~ekilde yerine getirilmesinden
sorumludurlar. Eylem Planmda ongoriilen faaliyet ve diizenlemelerin gerc;ekle~me sonuc;larl,
Strateji Geli~tirme Ba~kanhgl tarafmdan altl ayda bir olmak iizere diizenli olarak izlenecek,
degerlendirilecek ve eylem plam formatmda Ust Yoneticiye (Miiste~ar) raporlanacaktlr.
ic; Kontrol Standartlanna Uyum Eylem Plamnda ongoriilen eylemler plan donemi ile
smlrll olmaylp, izleme ve degerlendirme sonuc;lanna gore sistemin devamhhgl saglanacaktlf.
Birimlerin, iC;kontrol sisteminin saghkh bir ~ekilde olu~turulmasl ve i~leyi~ine yonelik
sorumluluklanm yerine getirmeleri hususunda gerekli hassasiyeti gostermelerini rica ederim.
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