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Ç KONTROL S STEM N KURULMASI VE UYGULANMASI N AYRI
R B ME HT YAÇ VAR MI?

            H. Bayram ÇOLAK*1

ÖZET

5018 say  Kanun’la birlikte kamu mali sisteminin gündemine ta nan hususlardan
birisi de iç kontrol sistemi, tesisi, yönetilmesi ve geli tirilmesidir. Bu kapsamda iç
kontrolün kurulmas  ve i letilmesinde yönetim birimlerinin tart mas z önemli
görev/sorumluluklar  bulunmaktad r. Di er taraftan an lan Kanun’la birlikte strateji
birimleri de sürece dâhil olmu  ve önemli görevleri icra etmek üzere faaliyetlerine
ba lam lard r. Düzenlemelerle strateji birimlerine de iç kontroller konusunda önemli
görevler yüklenmi tir. Bu makalede, iç kontrol konusunda görevli birimlerin rolleri,
uluslararas  uygulamalar da dikkate al narak de erlendirilecektir.
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1. G

5018 say  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun öne ç kard  hususlardan
birisi de kamu idarelerinin etkin iç kontrol sistemine sahip olmas , i letmesi ve
geli tirmesidir. Faaliyetlerin etkin ve verimli bir ekilde yürütülmesi, yürütülen

lemlerin mevzuata uygun olarak icra edilmesi ve mali verilerin sa kl  ve gerçe i
yans r biçimde üretilmesi, iç kontrolden beklenen temel ç kt lard r. Bu nedenle iç
kontrol faaliyetinin etkin bir ekilde yerine getirilmesi ve i levsel olmas  önemlidir2.
Ancak uygulamada, iç kontrolün tesisi, i letilmesi ve geli tirilmesi konular nda
muhatap birimlerin hangileri olaca  veya mevcut birimlerin iç kontrol konusunda
gerekli olup olmad  hususlar  da tart lmaya devam edilmektedir. Mali sektörde,
özellikle bankac k alan nda ya anan ekonomik kriz ve uluslararas  standartlar n bir
gere i olarak ayr  bir iç kontrol biriminin bulunmas , kamu idarelerinde de benzeri bir
yap lanman n olmas  gerekti i gibi yanl  bir alg lamaya neden olmaktad r.

Bu makalede, genel yönetim kapsam nda yer alan idarelerde iç kontrol sisteminin
kurulmas  ve i letilmesi için ayr  bir organizasyonel yap n olu turulmas na gerek

1 Türk Telekom ç Denetim Ba kan Yard mc
2 ÇOLAK, H. Bayram, “ ç Kontrol ç Denetim li kisi” Güncel Mevzuat Dergisi, Aral k, 2009.
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olup olmad  ve bu kapsamda strateji birimlerinin rolleri veya gereklili i
de erlendirilecektir.

Faaliyetlerin etkin ve verimli bir ekilde yürütülmesi, yürütülen i lemlerin mevzuata
uygun olarak icra edilmesi ve mali verilerin sa kl  ve gerçe i yans r biçimde
üretilmesi, iç kontrolden beklenen temel ç kt lard r.

2. Ç KONTROL S STEM  VE UNSURLARI

ç kontrol, kurumun hedeflerine ula mas  konusunda makul bir güvence sa lamak
üzere yöneticiler ve tüm personel taraf ndan gerçekle tirilen bir süreçtir.

5018 say  Kanun’un 55’inci maddesine göre iç kontrol; idarenin amaçlar na,
belirlenmi  politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; etkili, ekonomik ve
verimli bir ekilde yürütülmesini, varl k ve kaynaklar n korunmas , muhasebe
kay tlar n do ru ve tam olarak tutulmas , mali bilgi ve yönetim bilgisinin
zaman nda ve güvenilir olarak üretilmesini sa lamak üzere idare taraf ndan
olu turulan; organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve di er
kontroller bütünüdür.  K saca iç kontrol, kurumun hedeflerine ula mas  konusunda
makul güvence sa lamak üzere yöneticiler ve tüm personel taraf ndan gerçekle tirilen
bir süreçtir. Dolay yla bu tan m ve uluslararas  uygulamalardan hareketle iç kontrol
konusunda önemli olan hususlar n a da belirtildi i ekilde özetlenebilmesi
mümkündür:

ç kontrol, yönetimin ba ta yasal düzenlemeler olmak üzere iç ve d
düzenlemelere uyumlu davranmas na, yap lan faaliyetlerin düzenlemelere
uygun olmas na yard m eder.

ç kontrol, faaliyetlerin etkili ve verimli yürütülmesi ve özellikle üretilen mali
raporlar n güvenilirli ini sa lamaya yard mc  olur.

ç kontrolün as l muhatab  yönetim birimleridir. Yönetim, idarenin hedef ve
amaçlar  gerçekle tirmesine yönelik makul bir güvence sa lamak için yeterli
tedbirlerin al nmas  planlamak, düzenlemek ve yönlendirmek durumundad r.
Bu nedenle yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin olu turulmas  için kamu
idarelerinin üst yöneticileri ile harcama birimlerinin yöneticilerine önemli
görevler dü mektedir. Bu kapsamda üst yöneticiler ile di er yöneticiler
taraf ndan mesleki de erlere ve dürüst yönetim anlay na sahip olunmas , mali
yetki ve sorumluluklar n bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi,
belirlenmi  standartlara uyulmas n sa lanmas , mevzuata ayk  faaliyetlerin
önlenmesi, kapsaml  bir yönetim anlay n olu turulmas , uygun bir çal ma
ortam n ve saydaml n sa lanmas  konular nda gerekli tedbirlerin al nmas
gerekmektedir.

ç kontrolün as l muhatab  yönetim birimleridir.
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ç kontrolün olu turulmas , i letilmesi, izlenmesi ve geli tirilmesinden idare
sorumlu oldu undan üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama
yetkililerinin her y l, i  ve i lemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine,
kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir ekilde gerçekle tirildi ini
belirten iç kontrol güvence beyan  düzenlemeleri ve birim faaliyet raporlar
ile idare faaliyet raporlar na eklemeleri zorunludur.

ç kontrol i lemleri süreklilik arz eder. ç kontrol k sa süreli yap lan bir i
olmay p sürekli bir biçimde yap lmas  gereken bir faaliyettir. Yönetim
sorumlulu u çerçevesinde sürekli ve sistematik bir ekilde yürütülür.
darelerde veya birimlerdeki süreç tan mlamalar nda iç kontrol mekanizmas n

da dü ünülmesi, süreçlere iç kontrol noktalar n konulmas  ve sürekli takip
edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle iç kontrol, yaln zca belli noktalarda, belli
alanlarda ve belli zamanlarda uygulanan de il, tüm faaliyetleri kapsayan
devaml k esas na dayanan bir süreçtir.

ç kontrolün kapsam  sadece mali i  ve i lemlerle s rl  olmay p mali olmayan
lemler de iç kontrolün kapsam nda olan hususlardand r. ç kontrol idarenin

tüm fonksiyonlar  kapsamakta ve tüm birimlerini ilgilendirmektedir.

3.  Ç KONTROL KONUSUNDA ÜST YÖNET  VE STRATEJ  B MLER N ROLLER  NE
OLMALI?

ç kontrol konusunda muhatap, yönetim birimleri oldu undan dolay  üst yönetimin
olaya yakla m tarz  ve konuyu sahiplenmesi büyük bir önem ta maktad r. lerleyen
bölümlerde üst yöneticilerin ve strateji birimlerinin bu konudaki rolleri irdelenecektir.

3.1. Üst Yöneticilerin Sorumluluklar

ç kontrolle ilgili olarak üst yöneticilerin yapmalar  gereken i lemlerin ba nda, 5018
say  Kanun’da öngörülen mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulmas , i letilmesi
ve gözetilmesi gelmektedir.

5018 say  Kanun’da yönetimin sorumlulu u çerçevesinde mali olan ve mali olmayan
lemlerin yürütülmesinde görevlilere önemli sorumluluklar yüklenmi tir. Bu

kapsamda, sürecin ba ndaki üst yöneticilere, iç kontrol sistemi konusunda Kanun’un
11’inci maddesi ile mali yönetim ve kontrol sisteminin i leyi inin gözetilmesi,
izlenmesi sorumlulu u verilmi tir. Yine ayn  maddede üst yöneticilerin bu
sorumlulu un gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler
arac yla yerine getirece i ifade edilmi tir. Dolay yla iç kontrolle ilgili olarak üst
yöneticilerin yapmalar  gereken i lemlerin ba nda, 5018 say  Kanun’da öngörülen
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mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulmas , i letilmesi ve gözetilmesi gelmektedir.
yi ve etkili çal an bir iç kontrol sisteminin olu turulmas  sa lamak üzere üst

yöneticiler taraf ndan;

a) Merkezi uyumla rma birimi taraf ndan belirlenen iç kontrol standartlar n
idarede uygulanmas  sa lanmal r.

b) ç kontrol ve ön mali kontrol konusundaki düzenlemelerin idarenin personelince
renilmesi ve bunlara uyulmas  sa lanmal r.

c) Üst yönetimin konuya gereken önemi vermesi ve tüm yöneticilerin iç kontrol
konusunda olumlu bir bak  aç na sahip olmas  sa lanmal r.

ç) ç kontrolün idarenin yönetim sorumlulu unda olmas  nedeniyle, merkezi
uyumla rma birimleri taraf ndan yap lan düzenlemeler d nda idarece;

 ve i lemlere yönelik süreç ak emalar  haz rlanmal ,
Personelin görev, yetki ve sorumluluklar  aç k bir ekilde belirlenmeli,
Görevlerin bilgili ve yeterli personel taraf ndan yürütülmesine önem verilmeli,
Kontrol prosedürleri belirlenmeli,
Uygun bir ileti im a  olu turulmal ,
Personelin yeterli e itim almas na yönelik çal malar yap lmal ,
Kontrol listeleri ve kontrol öz de erlendirme formlar  olu turulmal r.

d) ç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde risk de erlendirmesi esas al nmal r.
Kontrol, gerekti i yerde ve risk durumuna göre yap lmal r. Kontrol faaliyetleri planl
bir ekilde yürütülmelidir3.

3.2. Strateji Birimlerinin Sorumluluklar

“Strateji geli tirme ba kanl klar  ve strateji geli tirme daire ba kanl klar  ile strateji
geli tirme ve mali hizmetlerin yerine getirildi i müdürlükler” strateji geli tirme
birimleri olarak adland lmaktad r. Dolay yla strateji geli tirme birimleri, 5018 say
Kanun’un 60’ nc  maddesinde mali hizmetler biriminin yüklendi i görevlerle birlikte
di er birtak m önemli fonksiyonlar  olan bir birim olarak de erlendirilmektedir4.

Mali hizmetler biriminin iç kontrol konusundaki görevlerinin ba nda, ön mali
kontrol faaliyetini yürütmek, iç kontrol sisteminin kurulmas , standartlar n
uygulanmas  ve geli tirilmesi konular nda çal malar yapmak gelmektedir.

3 ÇOLAK,  H.  Bayram,  En  Son  Düzenlemelere  Göre  Aç klamal  5018  Say  Kamu Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu,  s.
271-272, Ankara, 2008.
4 ÇOLAK, H.Bayram, En Son Düzenlemelere Göre Aç klamal  5018 Say  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, s. 280,
Ankara, 2008.
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ç kontrol sisteminde strateji geli tirme birimlerinin görevleri mali hizmetler
fonksiyonu kapsam nda yürütülmektedir. Mali hizmetler biriminin iç kontrol
konusundaki görevlerinin ba nda ise ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, iç kontrol
sisteminin kurulmas , standartlar n uygulanmas  ve geli tirilmesi konular nda
çal malar yapmak gelmektedir. Ancak mali hizmetler fonksiyonu kapsam nda
yürütülen iç kontrol faaliyetinin, di er faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden
ayr  bir alt birim ve personel taraf ndan yürütülmesi zorunludur.

Mali hizmetler fonksiyonu kapsam nda yürütülen iç kontrol faaliyetinin, di er
faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayr  bir alt birim ve personel taraf ndan
yürütülmesi zorunludur.

5018 say  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öne ç kan iç kontrol sisteminde
önem ta yan kontrol mekanizmalar ndan birisi de ön mali kontroldür5. ç kontrolün
bir unsuru olan ön mali kontrol, mali i lemlere yönelik olarak yap lan ön kontrol
faaliyetlerini ifade etmektedir. Ön mali kontrol kavram , ödenek tahsis edilmesi,
taahhütler, ihale prosedürleri, sözle meler, ödemeler ve fazla yersiz ödemelerin geri
al nmas  gibi i lemlerin uygulamaya konulmas ndan önce kontrol edilmesini ifade
etmektedir. ç kontrolün bir unsuru olarak mali i lemlerin ön kontrolü, yukar da
belirtilen taahhüt a amas nda yap lan kontrolün yan  s ra ödeme emirleri ve eki
belgelerde yap lacak ödemeyle ilgili olmak üzere bütçede yeterli ve kullan labilir
ödene inin bulunup bulunmad n, bütçe ve ilgili mevzuata uygun olup olmad n,

lemlerin yetkililerince gerçekle tirildi inin ve imzaland n kontrol edilip
onaylanmas  da kapsamaktad r. Ön mali kontrol, kamu idarelerinin gelir, gider,
varl k ve yükümlülüklerine ili kin mali karar ve i lemlerinin idarenin bütçesi, bütçe
tertibi, kullan labilir ödenek tutar , harcama program , finansman program , Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ve di er mali mevzuat hükümlerine uygunlu u ve kaynaklar n
etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullan lmas  yönlerinden yap lan kontrolü ifade
etmektedir. Mali i lemlerin ön kontrolünde süreç kontrolü de yer almaktad r6.

Ön mali kontrol kavram , ödenek tahsis edilmesi, taahhütler, ihale prosedürleri,
sözle meler, ödemeler ve fazla/yersiz ödemelerin geri al nmas  gibi i lemlerin
uygulamaya konulmas ndan önce kontrol edilmesini ifade etmektedir.

3.2.1. Ön Mali Kontrolün Yap lmas nda Görevli Olanlar7

5018 say  Kanun, 1050 say  Kanun’dan farkl  olarak bütçe uygulamas nda harcama
birimlerinin yetkili ve sorumlu olmalar  yönünde bir anlay  benimsemektedir. Tabiri
caizse inisiyatif tamamen kendisine ödenek tahsis edilen ve harcamay  yapacak olan
kamu idarelerine verilmi tir. Bu ba lamda harcama öncesi ön mali kontrolün

5 ÇOLAK, H. Bayram,”5018 say  Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsam , Yetkililer ve Sonuçlar ”, Yakla m Yay nc k,
Temmuz, 2006.
6ÇOLAK, H.Bayram a.g.e s. 273
7 ÇOLAK, H.Bayram,”Kamu hale Sözle melerinde Maliye Bakanl n Rolü”, Yakla m Yay nc k, Eylül, 2006.
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tamamen ilgili idare taraf ndan yerine getirilmesi öngörülmekte, d ar daki kurum ve
kurulu lar n mali kontrol faaliyetleri ortadan kald lmaktad r8.

Kanun’un 58’inci maddesi incelendi inde, ön mali kontrolün yap lmas nda görevli ve
yetkili olanlar n ikili bir ayr ma tabi tutulmas  gerekti i görülmektedir. Bunlardan
birincisi harcama birimlerinde ön mali kontrolü yapan ki iler, di eri ise mali hizmetler
biriminde ön mali kontrolü yapanlard r. Ön mali kontrol görevi, idarelerin yönetim
sorumlulu u çerçevesinde, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi taraf ndan
yerine getirilmektedir.

3.2.1.1. Mali Hizmetler Birimi Taraf ndan Yap lan Ön Mali Kontrol

Ön mali kontrolün yap lmas  konusunda yetkili ve sorumlu ikinci birim mali
hizmetler birimidir.

Ön mali kontrolün yap lmas nda yetkili ve sorumlu ikinci birim (harcama birimleri
nda) mali hizmetler birimidir. Ancak mali hizmetler birimi taraf ndan mali i lem ve

kararlar n ön mali kontrole tabi tutulmas  baz  mali i lemler hariç9, zorunlu de ildir.
Bu konuda yetki üst yöneticinindir. darelerce gerek duyulmas  hâlinde, zorunlu mali
karar ve i lemlerin d nda kalan mali karar ve i lemlerin, mali hizmetler birimine
kontrol ettirilmesine yönelik olarak düzenleme yap labilmesi mümkündür. Bu konuda
yap lacak düzenlemeler üst yöneticinin onay yla yürürlü e konulmaktad r. Bu
düzenlemelerde, mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi tutulacak mali karar
ve i lemler, tür, tutar ve konu itibar yla belirlenmektedir.

Bu konuda ileride do acak sorumluluklar n bertaraf edilmesi veya daha do ru bir
ifadeyle sorumluluklar n asgari seviyede kalmas  teminen, idareler taraf ndan mali
hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi tutulacak mali i lemlerin kapsam olarak
geni letilmesi daha do rudur. Bu uygulama ile mali i lemler konusunda harcama
birimlerine göre daha uzman ve kalifiye personel istihdam eden mali hizmetler
birimince gerekli kontrolün zaman nda yap larak kamu zarar na sebebiyet verilmesini
önlemek mümkün olabilecektir. Bu durumdan da ister istemez gerçekle tirme
görevlileri, harcama yetkilileri ve elbette ki üst yöneticiler kazançl  ç kacakt r.

3.3.2. Ön Mali Kontrolün Niteli i

Mali hizmetler birimi taraf ndan mali i lemlerin ön mali kontrole tabi tutulmas
sonucunda verilen kararlar, isti ari mahiyette kararlard r. Bu nedenle de mali
hizmetler birimi taraf ndan uygun görü  verilmemesi mali karar ve i lemlerin harcama

8 Bu ba lamda 5018 say  Yasa’n n yürürlü e girmesiyle birlikte, Maliye Bakanl  taraf ndan yerine getirilen harcamay
gerektiren taahhüt ve sözle me tasar lar n vizesi ile Say tay Ba kanl n kadro ve ödenek da mlar n vizesi ile
sözle meleri tescil yetkisi kald lm r.
9 Hangi i lemlerin ön mali kontrole tabi tutulmas  gerekti i, 31.12.2005 tarih ve 26040 say  3. Mükerrer Resmî Gazete’de
yay mlanm  olan ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole li kin Esas ve Usuller’de aç klanmaktad r.
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yetkilisi taraf ndan uygulanmas nda ba lay  de ildir. Olumsuz görü  verilen mali
karar ve i lemlerin harcama yetkilisi taraf ndan i leme sokulabilmesi mümkündür.

Di er taraftan mali karar ve i lemlerin ön mali kontrole tabi tutulmas  ve ön mali
kontrol sonucunda uygun görü  verilmi  olmas , harcama yetkilileri ve gerçekle tirme
görevlilerinin sorumlulu unu ortadan kald rmamaktad r.

Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol yetkisi mali hizmetler birimi yöneticisine
aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yaz  görü  ve kontrol erhleri mali hizmetler
birimi yöneticisi taraf ndan imzalanmaktad r. Mali hizmetler birimi yöneticisi bu
yetkisini, s rlar  aç kça belirtmek art yla yaz  olarak yard mc na veya birimin iç
kontrol alt birim yöneticisine devredebilmektedir. Mali hizmetler birimi yöneticisinin
harcama yetkilisi olmas  durumunda ön mali kontrol görevi, iç kontrol alt birim
yöneticisi taraf ndan yürütülmektedir.

Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve i lemlerin kontrolü,
birimin iç kontrol alt birimi taraf ndan yerine getirilmektedir.

4. MAL  SEKTÖRDE Ç KONTROL B MLER

Uluslararas  alanda ya anan Baring Bank, Illied Irish Bank gibi skandallar ile
Türkiye’de ya anan banka iflaslar , bankalar içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin
olu turulmas n önemini göstermi tir.

Bankac k Kanunu’na göre bankalarda iç kontrol birimlerinin kurulmas  zorunludur.
2001 y n ubat ay nda, istikrars z makroekonomik ortam, özkaynak yetersizli i,
küçük ölçekli bankac k yap , kamu bankalar n sistem içindeki pay n yüksekli i,
zay f aktif kalitesi, yetersiz iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim bankac k
sektöründe yeni bir krizin ya anmas nda önemli rol oynam r. Bankalar n hâkim
ortaklar n bankac k d  faaliyetlerinin finansman  için do rudan veya dolayl  olarak
kulland lan ve sürekli yenilenen krediler aktif kalitesinde bozulmaya yol açm ,
yönetim kurulunda yer almak ve karar alma sürecine kat lmak suretiyle banka
sahiplerinin banka yönetimi üzerindeki yönlendirici etkisi ise etkin kurumsal
yönetimin uygulanmas  ve iç kontrol mekanizmas n geli mesini s rland rm r.
Uluslararas  alanda ya anan Baring Bank, Illied Irish Bank gibi skandallar ile Türkiye’de
ya anan banka iflaslar , bankalar içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin
olu turulmas n önemini göstermi tir.

ç kontrol sistemi çerçevesinde, bankalar hedeflerine ula m düzeylerini ve icra edilen
faaliyetleri sürekli izlemek suretiyle gereksiz veya a  maliyetlere sebebiyet veren

lemleri tespit edebilmekte, organizasyonun bir bütün içinde hareket etmesini
sa layabilmekte ve bu suretle etkinlik ve verimlilik temin edilebilmektedir. Ayr ca
olu turulan kontrol ortam  ile finansal veya yönetime ili kin bilgilerin bankan n

http://www.mevzuat.com.tr


Güncel Mevzuat Dergisinin Kas m-2010 tarihli 59’uncu say nda yay nlanm r. www.mevzuat.com.tr

yönetim kurulu ve yönetimine, yetkili kamu mercilerine ve yat mc lara do ru,
zaman nda ve bir bütün olarak ula mas  sa lanmaktad r. Öte yandan, mevzuata ve
banka içi düzenlemelere uyumun izlenmesi suretiyle cezai uygulamalara ve itibar
kayb na maruz kal nmas n önüne geçilebilmektedir.

ç kontrol sisteminin belirlenen prosedürler ve kontrol faaliyetleri dâhilinde banka
içinde sürekli bir faaliyet olarak gerçekle tirilmesi ve bankalar n i  ak  süreçleri ve
bili im sistemlerinin iyile tirilmesi için denetim komitesine bilgi verilmesi ve
önerilerde bulunulmas  gerekmektedir. ç kontrol sistemi sayesinde, bankalar n
faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin kontrolü, faaliyetlerde olas  aksakl k, hata ve
suistimallerin öngörülerek sistemin iyile tirilmesi veya bu sorunlar n büyümeden
tespiti, yönetim kurulunun ilgili kurulu ta icra edilen faaliyetleri ve sonuçlar  sa kl
bir ekilde izleyebilmesi beklenmektedir.

Bu gerekçelerle an lan Kanun’un 30’uncu maddesinde, “Bankalar, iç kontrol sistemi
kapsam nda, faaliyetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine ve bankac k teamüllerine
uygun olarak yürütülmesini,  muhasebe ve raporlama sisteminin bütünlü ünü,
güvenilirli ini ve bilgilerin zaman nda elde edilebilirli ini her seviyedeki personeli
taraf ndan uyulacak ve uygulanacak sürekli kontrol faaliyetleri ile sa lamak,
görevlerin fonksiyonel ayr mlar , yetki ve sorumluluklar n payla , fon
ödemelerini, banka i lemlerinin mutabakat , varl klar n korunmas  ve
yükümlülüklerin kontrol alt nda tutulmas  temin etmek, maruz kal nan her türlü
riskin tan nmas , de erlendirilmesi ve yönetimi için gerekli alt yap  haz rlamak ve
yeterli ileti im a  olu turmak zorundad r. ç kontrol faaliyetleri yönetim kuruluna
ba  olarak çal acak iç kontrol birimi ve personeli taraf ndan yürütülür.”
düzenlemesine yer verilmi tir.

5. Ç KONTROL - Ç DENET M 

Aralar nda güçlü ve kar kl  bir ili ki bulunmas na ra men iç kontrol ve iç denetim
farkl  iki kavramd r. darelerin amaçlar na ula mas nda, faaliyetlerinin daha etkin ve
verimli olarak yerine getirilmesinde, kamuya sunulan finansal raporlar n
güvenilirli inde iç kontrolün ve bu anlamda bir parças  olan iç denetimin önemi art k
herkes taraf ndan kabul edilen bir gerçektir. darelerde iç kontrol konusunda
fark ndal k olu turmak bu anlamda çok önemlidir.

ç kontrol, olas  risklerin etkisinin azalt lmas  için gerekli kontrol sistemlerinin ve
yöntemlerin olu turulmas  ve uygulanmas r.

Etkin bir iç kontrol sisteminin olu turulmas , bu sistemin gerekti i ekilde i letilmesi
ve izlenmesi yönetimin sorumlulu undad r.
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ç denetim ise iç kontrolün önemli fakat farkl  bir boyutudur. Yöneticiler iç kontrollerin
niteli i hakk ndaki bilgiyi, iç kontrol yap n bir parças  olarak olu turulan iç denetim
biriminin raporlar ndan elde etmektedir.  ç denetim birimleri, idarelerde kurulu iç
kontrol sistemlerinin gere i gibi çal p çal mad  konusunu inceleyerek üst
yönetime rapor vermektedir. Ba ka bir ifadeyle, iç denetim birimleri, iç kontrollerle
ilgili olarak yönetime bilgiler sa lamakta, de erlendirmeler yapmakta ve önerilerde
bulunmaktad r. ç denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimliliklerini
de erlendirmek ve sürekli geli imi te vik etmek suretiyle kurumun etkin kontrollere
sahip olmas na yard m etmektedir.

ç denetim birimleri, idarelerde kurulu iç kontrol sistemlerinin gere i gibi çal p
çal mad  konusunu inceleyerek üst yönetime rapor vermektedir.

Sahip oldu u görev ve yetkilere kar n iç denetçi, i lemeyen mali yönetim ile iç kontrol
ortam n ve yönetiminin etkinli inden sorumlu de ildir. ç denetçi ancak iç
denetimin ba ar ndan sorumludur. ç kontrolün ba ar ndan ise yöneticiler
sorumludur.

ç denetim, iç kontrollerle ilgili olarak yönetime bilgi sa lamakta, de erlendirmeler
yapmakta ve önerilerde bulunmaktad r. Ancak iç denetim yönetime ne kadar de erli
bilgi sa larsa sa las n etkin iç kontrol sisteminin bir ikamesi olarak görülmemelidir.
Öte yandan etkin ve güçlü bir iç kontrol yap  yönetimin oldu u kadar iç denetimin de

ini azaltarak bu fonksiyonlar n daha önemli konularla ilgilenmesine olanak
sa lamaktad r.

ç kontrol faaliyetleri kesintisiz bir süreç olarak i lemesine kar n iç denetim sistemi,
faaliyetler gerçekle tirildikten sonra görev yapmaya ba lamakta ve olaylar
gerçekle tikten sonra de erlendirmektedir.

ç kontrol, faaliyetlerin do rulu unu ve güvenilirli ini sa layan bir süreçtir. ç
denetim ise faaliyetlerin do rulu unu ve güvenilirli ini test edip raporlama
yapmaktad r.

ç denetim yönetime yönelik bir hizmettir. ç kontrolün incelenip de erlendirilmesi ve
en üst yöneticiye güvence sa lanmas  iç denetim fonksiyonlar  kapsam ndad r. ç
denetimin bizzat kendisi örgütün iç kontrol sisteminin bir parças r. Ayr ca iç
denetimin kapsam na yaln zca finansal kontrol de il, iç kontrolün bütün yönleri
dâhildir.

ç denetimin, yönetim kontrolü ile aras ndaki mesafeyi korumas  esast r. Böylece
kurum, yönetim kontrolü konusundaki sorumlulu unun fark na varacak ve iç
kontrolün etkili bir ekilde yürütülmesi çabas  içerisinde olacakt r. ç denetçi ancak iç
denetimin ba ar ndan sorumludur. ç kontrolün ba ar ndan yöneticiler
sorumludur.
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ç denetçi ancak iç denetimin ba ar ndan sorumludur. ç kontrolün ba ar ndan
yöneticiler sorumludur.

ç denetim, faaliyetlerin etkinlik ve verimlili ini de erlendirmek ve sürekli de imini
te vik etmek suretiyle kurumun etkin kontrollere sahip olmas na yard mc  olmal r.

6.  DE ERLEND RME

ç kontrol konusunda 5018 say  Kanun’la birlikte önemli düzenlemeler yap lm r.
Uluslararas  uygulamalar ve standartlar da dikkate al nd nda mevcut durum
hakk nda a daki de erlendirmeleri yapmak mümkün gözükmektedir.

darelerde, iç kontrollerin tesisi konusunda birinci derecede sorumlu birimler yönetim
birimlerinin bizzat kendileridir. Bu konudaki farkl  ve yanl  alg lamalar  ortadan
kald rmak gerekmektedir. Belirlenmi  olan iç kontrol standartlar na göre tüm yönetim
birimlerinin her kademede iç kontrollerini tesis etmek için süreçlerini ç kartmalar , bu
süreçlerle ilgili kontrol noktalar  belirlemeleri, i letmeleri, geli tirmeleri
gerekmektedir. ç kontrol sistemlerinin kurulmas  konusunda üst yöneticilerin çok
önemli görev ve sorumluluklar  bulunmaktad r. darenin en üst düzeydeki görevlisi
olarak üst yöneticilerin, iç kontrollerin olu turulmas  ve uygulanmas  konusunda
önemli görevleri bulunmaktad r. Bu konuda destek alacaklar  birim ise kendisine ba
olarak çal an iç denetçilerdir. ç denetçiler, Uluslararas ç Denetim Standartlar ’nda
da belirtildi i üzere iç kontrol sisteminin i leyip i lemedi i, etkin olarak yürütülüp
yürütülmedi i konusunda süreçleri inceleme ve yap lmas  gerekenler konusunda üst
yönetime rapor verme hakk na sahiptir.

Bunun d nda 5018 say  Kanun’la Türk Kamu Mali Sitemi’ne giren strateji birimlerin
ise iç kontrolün tamam  üzerinde de il de sadece ön mali kontrol konusunda önemli
görevler ifa edilebilece i dü ünülmektedir. Strateji birimlerinin üst yönetici ad na
zorunlu ve üst yönetici taraf ndan belirlenmi  alanlarda ve konularda ön mali kontrol
faaliyetlerini yerine getirmeleri önem ta maktad r.

Strateji birimlerinin iç kontrol süreçlerinin olu turulmas , i letilmesi gibi uluslararas
uygulamalarda çok da kar k görmeyen ve iç denetçilerin de söz sahibi olmad
fonksiyonlar n olmamas  gerekmektedir. Önceki bölümlerde de geni  olarak
belirtildi i üzere bu konudaki görevlerin, üst yönetimin de yak ndan takip etmesi ile
yönetim birimleri taraf ndan yerine getirilmesi gerekmektedir.

7. SONUÇ

5018 say  Kanun’un kabulü ve yürürlü e girmesiyle birlikte kamunun denetim
anlay nda ve uygulamas nda radikal dönü ümler ya anmaya ba lanm r. Bu
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kapsamda, klasik denetim anlay ndan tamamen farkl  bir anlay n ürünü olarak iç
kontrol ve devam  niteli inde iç denetim Türk Mali Sistemi’ne girmi tir.

Önceki bölümlerde de ayr nt  olarak de erlendirildi i üzere iç kontrollerin tesisi,
letilmesi, etkinli i ve geli tirilmesi gibi konularda yetki ve sorumluluk tamamen

yönetim birimlerinin tamam nd r. Bu konuda 5018 say  Kanun’un 11’inci
maddesinde de belirtildi i üzere, üst yöneticilerin önemli görev ve sorumluluklar
bulunmakta ve bu sorumluluklar  da özellikle kendilerine ba  olarak çal an
harcama yetkilileri ve iç denetçiler ile birlikte yerine getirmektedirler. Üst
yöneticilerin iç kontrollerin etkinli i ve i letilmesi konusunda iç denetçilere
yapt racaklar  denetim sonuçlar na göre yönetimin iç kontrol konusundaki seviyesini
görmeleri mümkün olabilecektir. Bu çerçevede önemli görevleri bulunan strateji
birimlerinin ise mevcut uygulamadaki yakla m tarzlar  ve yürüttükleri fonksiyonlar da
dikkate al narak iç kontrol konusunda sadece ön mali kontrol anlam ndaki kontrol
görevleriyle s rl  olmak üzere görev icra etmeleri uygun olacakt r.
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