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İç Kontrole İlişkin Mevzuat 

 

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  

 

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete 

 

• İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2005 tarih ve 

26040 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete 

• Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete 

• İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete 

• Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete 

• Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 04.02.2009 

tarih www.bumko.gov.tr 
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KAMU MALI YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 

 

Kanun Numarası : 5018 

Kabul Tarihi       : 10/12/2003 

R.G. Tarihi      : 24/12/2003 

R.G. Sayısı : 25326 

 

BEŞİNCİ KISIM İç Kontrol Sistemi 

 

 

İç kontrolün tanımı 

Madde 55- 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. 

Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin 

standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve 

yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir 

ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu 

idarelerine rehberlik hizmeti verir. 
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İç kontrolün amacı 

Madde 56- 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, 

e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı 

korunmasını, 

Sağlamaktır. 

 

Kontrolün yapısı ve işleyişi 

Madde 57- Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama 

birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden 

oluşur. 

Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere 

ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların 

bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara 

uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi 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. 
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Ön malî kontrol 

Madde 58- Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi 

aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan 

kontrolleri kapsar. 

Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye 

girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. 

Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde 

yürütülür. 

Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgarî 

kontroller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî 

karar ve işlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve 

yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve 

yöntemlere aykırı olmamak şartıyla bu konuda düzenleme yapabilir. 

Malî kontrol yetkilisinin nitelikleri ve atanması Madde 59- (Kaldırıldı) Malî 

hizmetler birimi 

Madde 60- Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi 

tarafından yürütülür: 

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını 

koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan 

ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin 

bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, 

ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak 

ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri 

toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri 

hazırlamak. 
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e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe 

hizmetlerini yürütmek. 

g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas 

alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara 

ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 

i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, 

uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu 

hazırlamak. 

j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini 

yürütmek ve sonuçlandırmak. 

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye 

ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.  

l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak. 

n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî 

işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten 

birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri 

tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak 

şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler 

destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. 

Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler 

birimlerinin çalışma usûl ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve 
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stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve 

raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından 

yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar 

Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî 

hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde 

görev alamazlar. 

İdarelerin malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzman yardımcısı ve malî 

hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Malî hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına 

veya pozisyonlarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 

inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak; 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, 

iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili 

makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından 

mezun olmak, 

b) Yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak, 

c) Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, şartları 

aranır. 

Özel yarışma sınavı, Maliye Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığınca yapılacak sözlü 

sınavdan oluşur. Özel yarışma sınavında başarılı olanlar, ÖSYM tarafından başarı 

sırası ve yaptıkları tercihler dikkate alınarak belirlenir ve bunlar idarelerde malî 

hizmetler uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarına atanırlar. Bu kadro veya 

pozisyonlara atananlar en az üç yıl çalışmak ve başarılı olmak şartıyla, açılacak 

yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Maliye Bakanlığınca yapılacak yeterlik 

sınavında başarılı olanlar malî hizmetler uzmanı kadro veya pozisyonlarına 

atanırlar. Malî hizmetler uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavında 

başarılı olamayanlar, istihdam şekline göre bulundukları kamu idarelerinde 

durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanırlar. Özel yarışma sınavına 

katılacak adayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve yerleştirilmeleri, 

yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile çalışma usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca 
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çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Malî hizmetler uzmanı kadrolarına 

atandıktan sonra en az üç yıl süreyle atandıkları idarelerde söz konusu 

kadrolarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapanlar, 

kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakati ile başka bir kamu idaresinin aynı 

unvanlı kadrolarına atanabilirler. 

Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları 

Madde 61- Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak 

sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin 

alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî 

işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri 

yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe 

yetkilisi niteliğine etkisi yoktur. 

Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının 

usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. 

9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel 

bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye 

Bakanlığınca yürütülür. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli 

olarak kamu idarelerine verirler. 

Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler 

üzerinde; 

a) Yetkililerin imzasını, 

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, 

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, 

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, 

Kontrol etmekle yükümlüdür. 

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge 

arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde 

ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, 

düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle 
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birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya 

eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir. 

 

Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder 

ve denetime hazır bulundurur. 

Muhasebe yetkilileri, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin 

hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ödemeye ilişkin kontrol 

yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre 

yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri 

gereken belgelerle sınırlıdır. Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin 

yardımcılarına devredilmesine, muhasebe yetkililerinin herhangi bir nedenle 

görevlerinden ayrılmalarında muhasebe hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin 

düzenleme yapmaya ve sertifika sınavlarına girmeye hak kazanılması 

bakımından muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görevleri belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri 

geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi 

mutemedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri doğrudan muhasebe yetkilisine 

karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri, 

yetkileri, denetimi, tutacakları defter ve belgeler ve diğer hususlara ilişkin usul 

ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması 

Madde 62- Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki 

şartları taşıması gerekir: 

a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. 

b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak 

koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde 

bulunmak. 

c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak. 
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d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak. 

e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış 

olmak. 

f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

Ancak, belde ve nüfusu 25.000'in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare 

birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 

yukarıdaki fıkranın (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımaları 

kaydıyla, en az lise mezunu olmaları ve kamu idarelerinin muhasebe 

hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmaları yeterlidir. 

9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel 

bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca, 

diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır. 

Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği 

dikkate alınarak meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla 

tamamlayanlara sertifika verilir. 

Muhasebe yetkilisi sertifika programına başvuru şartları, adayların eğitimi, 

eğitim süresi, sertifika sınavı, sertifika verilmesi, bu işlemlerin genel yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yapılması ile 

muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esasları, Maliye 

 

Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan 

yönetmelikle düzenlenir. 

İç denetim 

Madde 63- İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve 

geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, 

idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, 

yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek 
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yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş 

standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel 

sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun 

görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları 

kurulabilir. 

İç denetçinin görevleri 

Madde 64- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri 

de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından 

onaylanır. 

İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 

yapılarını değerlendirmek. 

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve 

tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik 

planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve 

değerlendirmek. 

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 

konularda önerilerde bulunmak. 

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak. 

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 

gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 
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İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen 

ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde 

yerine getirir. 

İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev 

verilemez ve yaptırılamaz. 

İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici 

tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler 

birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst 

yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna 

gönderilir. 

İç denetçinin nitelikleri ve atanması 

Madde 65- İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması 

gerekir: 

a) İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon 

Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş 

olmak. 

b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak. 

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımak.  

Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tâbi tutulur. 

Eğitim programı, iç denetçi adaylarına denetim, bütçe, malî kontrol, kamu ihale 

mevzuatı, muhasebe, personel mevzuatı, Avrupa Birliği mevzuatı ve mesleki 

diğer konularda yeterli bilgi verilecek şekilde hazırlanır. Bu eğitimi başarıyla 

tamamlayanlara sertifika verilir. İç denetçi adayları için uygulanacak eğitim 

programının süresi, konuları ve eğitim 
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sonucunda yapılacak işlemler ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulu  

tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine 

Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından 

atanır ve aynı usûlle görevden alınır. İç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla 

sayıları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon 

Kurulunca hazırlanarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

Madde 66- Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi 

üyeden oluşur. Üyelerden biri Başbakanın, biri Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 

Bakanın, biri İçişleri Bakanının, başkanı dahil üçü Maliye Bakanının önerisi 

üzerine beş yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bunların 67 nci 

maddede belirtilen görevleri yapabilecek niteliklere sahip olması şarttır. Maliye 

Bakanı tarafından önerilecek adaylardan birinin ekonomi, maliye, muhasebe, 

işletme alanlarından birinde doktora derecesine sahip öğretim üyeleri 

arasından olması şartı aranır. Üyeler, bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler.  

Gerekli görülen hallerde İç Denetim Koordinasyon Kurulu, oy hakkı olmamak 

kaydıyla teknik yardım almak ve danışmak amacıyla uzman kişileri de 

toplantılara davet edebilir. Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İç 

Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunda görevlendirilenlerin asli görevleri devam 

eder. Başkan ve üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü 

için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 

bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri 
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Madde 67- İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim 

sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere 

aşağıdaki görevleri yürütür: 

a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim 

rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek. 

b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk 

değerlendirme yöntemlerini geliştirmek. 

c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak. 

d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin 

alınması konusunda önerilerde bulunmak. 

e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması 

için kamu idarelerine önerilerde bulunmak. 

f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek. 

 

g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde 

anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak. 

h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide 

etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna 

açıklamak. 

i) İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle 

idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına 

karar vermek. 

j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek. 

k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek. 

l) Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini 

bu kapsamda değerlendirmek. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 55.- Bu maddede, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği 

uygulamalarına uygun bir iç kontrol tanımı yapılmakta ve malî yönetim ve 

harcama öncesi kontrol süreçleri ile iç denetime ilişkin standart ve yöntemleri 

belirleyecek merciler tayin edilmektedir. Buna göre, malî yönetim ve kontrol 

sistemleri konusunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü, 

iç denetim sistemleri konusunda ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu yetkili 

olacaktır. 

Madde 56.- Madde, iç kontrolün amaçlarını saymaktadır. İç kontrolün her 

aşamasında bu amaçların gözetilmesi öngörülmektedir. 

Madde 57.- Maddede, kamu idarelerinde yeterli ve etkin bir kontrol sistemi 

oluşturulması amacıyla aranacak kriterler ile üst yöneticileri ile diğer yöneticiler 

tarafından alınması gereken önlemlere ilişkin esaslar belirtilmiş; ayrıca, kontrol 

sisteminde rol alan görevlilerin yeterli mesleki bilgiye sahip olmalarını sağlamak 

üzere eğitime tâbi tutulmaları esası getirilmiştir. 

Madde 58.- Harcama öncesi kontrol, kurulan yeni kamu iç malî kontrol 

sisteminin en önemli unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 

maddede, harcama öncesinde yapılacak malî kontrol görevi düzenlenmektedir. 

Malî kontrol görevi, malî kontrol yetkilisi tarafından yürütülecektir. Maddede, 

ayrıca harcama öncesi kontrol işleminin kapsamı, malî kontrol yetkilisinin 

sorumlulukları, harcama öncesi kontrol sürecinde uygun görülmeyen ya da vize 

edilmeyen işlemler karşısında harcama yetkilisinin durumuna ilişkin 

düzenlemeler de yer almıştır. 

Madde 60.- Malî hizmetler biriminin görevleri sayılmış, bu birimlerin çalışma 

esas ve usullerinin bir yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür. 

Madde 61.- Maddede, muhasebe hizmeti tanımlanmış ve muhasebe 

yetkililerinin bu hizmete ilişkin sorumlulukları gösterilmiştir. Ayrıca, 4059 sayılı 

Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu 

idarelerinin muhasebe hizmetlerinin Maliye Bakanlığınca yürütüleceği hüküm 

altına alınarak genel bütçe uygulama sonuçları ile muhasebe işlemlerinin, 
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ödenek dağıtım ve kullanımlarının sürekli gözlenerek raporlanması ve bu 

suretle kamu malî yönetimine gerekli bilgi desteğinin sağlanması, borçlanma 

gereksiniminin kısa dönemler itibariyle tespit edilerek borçlanma maliyetlerinin 

azaltılması hedeflenmiştir. 

Madde 62.- Devlet muhasebesini tutan ve derleyen memurların nitelikleri ve 

mesleki bilgileri devlet malî istatistiklerinin sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve 

güvenilirliği konusunda önem taşımaktadır. Maddede, muhasebe yetkilisi 

olacaklarda aranacak nitelikler belirlenmiş, kimler tarafından atanacakları ile 

bunların atanmaları, görevden alınmaları, çalışma usul ve esaslarının çıkarılacak 

bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüş ve devlet muhasebesinin belli 

nitelikleri ve mesleki bilgileri olan memurlarca tutulması ve raporlanması 

teminat altına alınmıştır. 

Madde 63.- Kamu idarelerinde yapılacak iç denetim tanımlanmakta ve ne 

şekilde yürütüleceği açıklanmaktadır. Bu şekilde, Türk kamu iç kontrol 

sisteminde uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun iç 

denetim müessesesi kurulmaktadır. 

Madde 64.- Bu maddede, iç denetçilerin görevleri sayılmış ve iç denetçilerin İç 

Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir 

şekilde denetim yapmaları esası getirilmiş ve ayrıca iç denetçiler tarafından 

düzenlenen raporlar üzerine üst yöneticilerce yapılacak işlemlere değinilmiştir.  

Madde 65.- Maddede, iç denetçilerde aranacak şartlar sayılmış, iç denetçilerin 

eğitime tâbi tutulmaları esası getirilmiş ve iç denetçilerin hangi konularda 

eğitime tâbi tutulacakları konusunda belirlemeler yapılmıştır. 

Madde 66.- Bu madde, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına 

uygun olarak, iç denetçilerin eğitimi ve iç denetim standartlarının belirlenmesi 

amacıyla Maliye Bakanlığına bağlı olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

oluşturulmasını öngörmektedir. Madde, ayrıca Kurulun toplantı esasları ile 

Kurul üyelerine yapılacak ücret ödemelerini de düzenlemektedir. 

Madde 67.- Maddede, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri sayılmıştır. 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri, denetim standartlarının 
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belirlenmesine, iç denetim faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına ve iç denetçilerin 

eğitim programlarının düzenlenmesine yöneliktir. 

 

İÇ KONTROL VE ON MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR 

 

R.G. Tarihi : 31/12/2005 

R.G. Sayısı  : 26040 (3. Mükerrer) 

 

BİRİNCİ BOLUM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam 

Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç 

olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde iç kontrol ve ön 

malî kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri 

belirlemektir. 

Dayanak 

Madde 2- Bu Usul ve Esaslar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3- Bu Usul ve Esaslarda geçen; Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 

Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununu, 

İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim 

kapsamındaki her bir kamu idaresini, 
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Üst Yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Millî Savunma Bakanlığında bakanı, diğer 

kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde 

belediye başkanını, 

İç Kontrol: İdarenin 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, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü, 

Ön Malî Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî 

karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, 

harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve 

diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü, 

Görüş Yazısı: Ön malî kontrol sonucunda malî karar ve işlemlerin uygun bulunup 

bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan 

şerhi, 

Malî Hizmetler birimi: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı 

maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi, 

Usul ve Esaslar: Bu Usul ve Esasları,  ifade eder. 
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İKİNCİ BOLUM 

İç Kontrol 

İç kontrolün amaçları Madde 4- İç kontrolün amaçları; 

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, 

e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı 

korunmasını, 

sağlamaktır. 

 

İç kontrol standartları 

Madde 5- İç kontrol standartları, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde 

Bakanlık tarafından belirlenir ve yayımlanır. İdareler, malî ve malî olmayan tüm 

işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle 

yükümlüdür. 
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Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev 

alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin 

standartlar belirlenebilir. 

İç kontrolün temel ilkeleri 

Madde 6- İç kontrolün temel ilkeleri şunlardır: 

a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde 

yürütülür. 

b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate 

alınır. 

c) İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri 

kapsar. 

d) İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. 

e) İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken 

önlemler belirlenir. 

f) İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, 

hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri 

esas alınır. 

İç kontrolün unsurları ve genel koşulları 

 

 

Madde 7- İç kontrolün unsurları ve genel koşulları şunlardır: 

a) Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir 

bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması 

esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve 

sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve 

personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon 

yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir.  
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b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana 

gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir 

faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen 

amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri 

değerlendirir. 

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol 

faaliyeti belirlenir ve uygulanır. 

d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde 

kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine 

getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir. 

e) Gözetim: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve 

değerlendirilir. 

İç kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar 

Madde 8- Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, 

harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar 

ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. 

İdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının 

uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve ön malî kontrol 

faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının usulüne ve 

standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.  

Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve 

dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların 

bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara 

uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, 

kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın 

sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. 

Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve 

işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve 

mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence 
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beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına 

eklerler. 

İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, 

kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda 

düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi 

tutulur ve gerekli önlemler alınır. 

 

 

Merkezi uyumlaştırma görevi 

Madde 9- İç kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından 

belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bu çerçevede Bakanlık; 

a) İç kontrol standartlarını belirler ve bu standartlara uyulup 

uyulmadığını izler, 

b) Ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler ile ön malî kontrole tâbi 

malî karar ve işlemleri ve bunların kontrol usul ve esaslarını belirler, 

c) İç kontrol alanında idareler arasında koordinasyonu sağlar ve idarelere 

rehberlik hizmeti verir, 

d) İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin genel ve özel nitelikli 

düzenlemelerde idarelerle işbirliği yapar, çalışma toplantıları düzenler, 

e) İç kontrol ve ön malî kontrol düzenleme ve uygulamaları hakkında 

idarelerden rapor ve bilgi alarak sistemlerin işleyişini izler, 

f) İdarelerin malî hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirler, 

g) Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini araştırır, bunların 

uygulanması yönünde çalışmalar yapar, 

h) İç kontrol ile malî yönetim ve kontrol sistemine ilişkin olarak eğitim 

programları hazırlar. 
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UÇUNCU BOLUM Ön Malî Kontrol On malî kontrolün kapsamı 

Madde 10- Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu 

çerçevesinde, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine 

getirilir. 

Ön malî kontrol, harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile malî 

hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerden oluşur. Malî hizmetler birimi 

tarafından yapılacak ön malî kontrol, Usul ve Esaslarda belirtilen kontroller ile 

idarelerce yapılacak düzenlemeler çerçevesinde bu birim tarafından yapılması 

öngörülen kontrollerden meydana gelir. 

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama 

birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, 

kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, 

merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk 

yönlerinden kontrol edilir. Malî karar ve işlemler harcama birimleri tarafından 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da 

kontrol edilir. 

 

 

Ön malî kontrolün niteliği 

Madde 11- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, 

danışma ve önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi 

tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir. 

Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol 

sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme 

görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Ön malî kontrol süreci 

Madde 12- Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve 

işlemler, kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Malî 

hizmetler birimince kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve 
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ilgili birime gönderilir. Ön malî kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi 

halinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli olmak zorundadır. Malî 

hizmetler biriminin görüş yazısı ilgili işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de 

ödeme emri belgesine eklenir. 

[22 ] 

Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem 

daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî 

işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri 

de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç 

akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur. 

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst 

kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme 

görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri 

belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri 

belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme 

görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine 

"Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşülerek imzalanır. 
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Kontrol usulü 

Madde 13- Harcama birimlerinde ve malî hizmetler biriminde yapılan kontrol 

sonucunda, malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin 

üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşülür veya yazılı görüş 

düzenlenir. 

Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen 

bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek 

suretiyle ilgili birimine gönderilir. 

Malî hizmetler birimince, Usul ve Esasların 17 ve 26 ncı maddeleri uyarınca 

yapılan kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi zorunludur. Bu yazıda, yapılan 

kontrol sonucunda malî karar ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun 

görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir. Mevzuatına uygun olarak 

giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde, bu 

eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların 

düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş 

düzenlenebilir. 

Kontrol yetkisi 

Madde 14- Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisi malî hizmetler 

birimi yöneticisine aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol 

şerhleri malî hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanır. Malî hizmetler 

birimi yöneticisi, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak 

yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Malî 

hizmetler birimi yöneticisinin harcama yetkilisi olması durumunda ön malî 

kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür.  

Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin 

kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir.  

Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî 

kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen 

gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir. 

Görevler ayrılığı ilkesi 
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Madde 15- Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide 

birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay 

belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar 

ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî 

karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında 

görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda 

başkan ve üye olamazlar. 

 

 

 

 

 

 

DORDUNCU BOLUM 

Malî Hizmetler Biriminin On Malî Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve 

İşlemler 

Kanun tasarılarının malî yükünün hesaplanması 

Madde 16- Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve 

idareye yükümlülük getirecek kanun tasarıları, malî yüklerinin hesaplanmasını 

sağlamak üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Kanun tasarılarının malî 

yükleri en az üç yıllık bir dönem için hesaplanarak, orta vadeli program ve orta 

vadeli malî plan çerçevesinde, idarenin stratejik planı, performans programı ve 

bütçesi üzerindeki etkileri açısından değerlendirilir. Sosyal güvenliğe yönelik 

kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplama yapılır. 

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları 

Madde 17- İdarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı 

gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet 
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alımları için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için ikimilyon Yeni Türk 

Lirasını aşanlar kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.  

02/07/1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında olup, 

Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarda yer verilen projelere ilişkin 

işler, uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışına 

gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin ihtiyacı için mahallinden temin 

edilen her türlü mal ve hizmete ait taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin 

taahhüt evrakı tutarı ne olursa olsun kontrole tâbi değildir. 

Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve 

belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından 

malî hizmetler birimine gönderilir. 

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir. 

Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte 

ilgili harcama yetkilisine gönderilir. 

Ödenek gönderme belgeleri 

Madde 18- Bütçe ödeneklerinin dağıtımı ödenek gönderme belgesiyle yapılır. 

Ödenek gönderme belgeleri harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra 

kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Yılı merkezi yönetim 

bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama veya 

finansman programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin 

usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek 

gönderme belgeleri, en geç üç işgünü içinde sonuçlandırılır. Uygun görülmeyen 

ödenek gönderme belgeleri gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir. 

Ödenek aktarma işlemleri 

Madde 19- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Kanun ve merkezi 

yönetim bütçe kanunu uyarınca bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar ile diğer 

idarelerin ilgili düzenlemeler çerçevesinde bütçeleri içinde yapacakları 

aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine malî hizmetler biriminin bütçe 

ve performans programı alt birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin 
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onayına sunulmadan önce iç kontrol alt birimi tarafından kontrol edilir. Bu 

şekilde yapılacak aktarmalar ilgisine göre 

Kanun, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve bütçe işlemlerine ilişkin 

düzenlemeler çerçevesinde kontrol edilerek en geç iki işgünü içinde 

sonuçlandırılır. 

Mevzuatına aykırı bulunan aktarma talepleri, gerekçeli bir yazıyla harcama 

yetkilisine gönderilir. 

Kadro dağılım cetvelleri 

Madde 20- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye tâbi idarelere ait kadro dağılım cetvelleri, anılan Kanun 

Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile 

Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde, Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan 

sonra kontrole tâbidir. 

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi idarelere ait kadro dağılım cetvelleri ise 

Yükseköğretim Kurulunun onayını müteakip kontrole tâbidir. 

Kadro dağılım cetvelleri en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. İlgililerine 

yapılacak ödemeler bu onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Bu 

cetvellerde yapılacak değişiklikler de aynı şekilde kontrol edilir. 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olmayan idarelerde de kadro 

ihdas ve değişiklikleri aynı süre içinde kontrol edilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kadroları ile millî güvenlik sebebiyle gizli 

kalması gereken kadrolar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Seyahat kartı listeleri 

Madde 21- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi uyarınca İçişleri, 

Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar 

çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personel listesi, birimlerin teklifleri 

değerlendirilerek malî hizmetler birimi tarafından kontrol edilir. Buna ilişkin 
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talepler yukarıda belirtilen esaslar ile Bakanlık tarafından yapılan 

düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç 

işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili 

birime gönderilir. 

Seyyar görev tazminatı cetvelleri 

Madde 22- İdarelerin teşkilat yapıları ve ihtiyaçlarına göre her birim, bölge, il ve 

ilçe için ayrı ayrı hazırlanan seyyar görev dağılım listeleri malî hizmetler birimi 

tarafından kontrol edilir. Bu dağılım listeleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu, bu 

Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemeler, yılı bütçesine bu amaçla konulan 

ödenekler ve Bakanlık tarafından vize edilen cetvellere uygunluk açısından en 

geç üç işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir 

yazıyla ilgili birime gönderilir. 

 

 

Geçici işçi pozisyonları 

Madde 23- Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen yetki 

çerçevesinde, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler ile sosyal 

güvenlik kurumlarında çalıştırılacak geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının 

aylar ve birimler itibarıyla dağılımı kontrole tâbidir. 

Norm kadro uygulamasına geçilmemiş mahalli idarelerde çalıştırılacak geçici işçi 

pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar itibarıyla dağılımının İçişleri Bakanlığı 

tarafından vizesini müteakip, idarelerin çalıştıracakları geçici işçilerin birimlere 

dağılımını gösteren cetveller kontrole tâbidir. 

Geçici işçi pozisyonları malî hizmetler birimince en geç beş işgünü içinde kontrol 

edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetveller gerekçeli bir yazıyla ilgili 

birime gönderilir. 

Yan ödeme cetvelleri 

Madde 24- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun ek geçici 9 uncu 

maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen Devlet memurlarından, 
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hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği, 

ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin 

olarak anılan Kanunun 152 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan 

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin 

kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile 

bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve 

serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla 

dağılımını gösteren listeler malî hizmetler birimi tarafından kontrol edilir. 

Kontrol işlemi ve süreci ile cetvellerin üst yönetici tarafından onaylanması 

hususu anılan Bakanlar Kurulu kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

yürütülür. 

Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri 

Madde 25- Bakanlık tarafından yıllık olarak her bir idare bazında vize edilen 

cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak 

sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Bakanlık vizesi alınmaksızın 

çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmeler kontrole tâbidir. 

Bu sözleşmeler, Bakanlık tarafından vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye, 

ilgili kanunlarına, diğer mevzuatına ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere 

uygunluk yönünden incelenir ve en geç beş işgünü içinde sonuçlandırılır. Uygun 

görülmeyen sözleşmeler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir. 

Yurtdışı kira katkısı 

Madde 26- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olup, yurt dışı kadrolara sürekli görevle 

atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgeleri 

içeren işlem dosyası birimlerince hazırlanır ve kontrol edilmek üzere malî 

hizmetler birimine gönderilir. Yurt dışı kira katkısına ilişkin talepler yılı merkezi 

yönetim bütçe kanunu uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara 

uygunluk yönünden incelenir ve uygun bulunan talepler hakkında en geç üç 

işgünü içinde uygun görüş verilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir 

yazıyla ilgili birime gönderilir. 
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BEŞİNCİ BOLUM 

Çeşitli ve Son Hükümler idarelerce yapılacak düzenlemeler 

Madde 27 - Usul ve Esaslarda belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan 

malî karar ve işlemlerin de aynı şekilde malî hizmetler birimine kontrol 

ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler 

üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Bu düzenlemelerde, malî hizmetler 

biriminin ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemler, riskli alanlar 

dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir ve yılda bir kez 

değerlendirilir. 

İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, üst 

yöneticinin onayını izleyen on işgünü içinde Bakanlığa bildirilir. 

Uygun görüş verilmeyen malî karar ve işlemler 

 

Madde 28- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama 

yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin malî hizmetler birimince kayıtları 

tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar 

iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur. 

Kontrol süresi 

Madde 29- Malî hizmetler birimi, kontrol ve uygun görüş işlemlerini belirlenen 

süre içinde sonuçlandırmak zorundadır. Usul ve Esaslarda belirtilen sürelerin 

başlangıç tarihinin belirlenmesinde, malî hizmetler biriminin evrak giriş kayıt 

tarihini izleyen işgünü esas alınır. Malî hizmetler biriminin talebi ve üst 

yöneticinin onayı üzerine bu süreler bir katına kadar artırılabilir. 

Düzenleme ve koordinasyon görevi 

Madde 30- Bakanlık, Kanun ve Usul ve Esaslar çerçevesinde, iç kontrol ve ön 

malî kontrole ilişkin yöntem ve standartlar konusunda koordinasyonu 

sağlamakla görevli ve yetkilidir. 
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Tereddütlerin giderilmesi 

Madde 31- Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri 

gidermeye Bakanlık yetkilidir. Yürürlük 

Madde 32- Bu Usul ve Esaslar 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme 

Madde 33- Bu Usul ve Esasları Maliye Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

 

BKK Sayısı Karar Tarihi R.G. Tarihi R.G. Sayısı 

: 2006/9972 : 6/1/2006 

: 18/2/2006 : 26084 

 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; strateji geliştirme birimlerinin çalışma usul 

ve esaslarını düzenlemektir. 

Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsar. 

Dayanak 
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Madde 2 — Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 

sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 

b) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve 

harcama yetkisi bulunan birimi, 

c) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel 

yönetim kapsamındaki her bir kamu idaresini, 

d) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununu, 

e) Müdür: Strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği 

müdürlüklerin yöneticisini, 

f) Strateji geliştirme birimleri: Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji 

geliştirme daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine 

getirildiği müdürlükleri, 

g) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında bakanı, 

diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve 

belediyelerde belediye başkanını, 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BOLUM 

Strateji Geliştirme Birimlerinin Fonksiyonları, Görevleri ve 

Yapılanması 
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Strateji geliştirme birimleri 

Madde 4 — Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen 

fonksiyonlar kapsamında yürütülür: 

a) Stratejik yönetim ve planlama. 

1) Misyon belirleme. 

2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma. 

3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme. 

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme. 

c) Yönetim bilgi sistemi. 

d) Malî hizmetler. 

1) Bütçe ve performans programı. 

2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. 

3) İç kontrol. 

İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler 

tarafından yürütülür. Bu fonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim 

tarafından yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim 

tarafından da yürütülebilir. Ancak, malî hizmetler fonksiyonu kapsamında 

yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve 

personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunludur. 

Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde, muhasebe yetkililiği görevi, 

strateji geliştirme biriminin muhasebe-kesin hesap ve raporlama fonksiyonunu 

yürüten alt birim yöneticisi tarafından yerine getirilir. 

Strateji geliştirme birimlerinin görevleri 

Madde 5 — Aşağıda belirtilen görevler, strateji geliştirme birimleri tarafından 

yürütülür: 
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a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet 

programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını 

belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri 

geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi 

ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 

d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış 

faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin 

etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini 

yürütmek. 

g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını 

koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.  

h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan 

ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin 

bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, 

ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate 

alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 

j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 
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k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini 

yürütmek. 

m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas 

alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara 

ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 

o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama 

sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini 

yürütmek ve sonuçlandırmak. 

r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye 

ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.  
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s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin 

etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.  

u) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu 

Madde 6 — Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek 

görevler şunlardır: 

a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı 

oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve 

danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik 

planlama çalışmalarını koordine etmek. 

b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. 

c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak. 

d) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek. 

e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış 

faktörleri incelemek. 

f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen 

tehditlere tedbirler almak. 

g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve 

yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.  

h) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek. 

i) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini  yürütmek. 

j) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.  

Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu 
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Madde 7 — Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında 

yürütülecek görevler şunlardır: 

a) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri 

geliştirmek. 

b) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi 

ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 

c) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine 

uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak. 

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu 

Madde  8  —  Yönetim  bilgi   sistemi   fonksiyonu kapsamında yürütülecek 

görevler şunlardır: 

a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği 

içinde yerine getirmek. 

b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 

c) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak. 

Malî hizmetler fonksiyonu 

Madde 9 — Malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler 

şunlardır: 

a) Bütçe ve performans programı; 

 

1) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, 

2) Bütçeyi hazırlamak, 

3) Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, 

4) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, 

5) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek, 
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6) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek, 

7) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama 

sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

8) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği 

artırıcı tedbirler üretmek, 

9) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

b) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama; 

1) Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini 

yürütmek, 

2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak, 

3) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, 

4) Malî istatistikleri hazırlamak. 

c) İç kontrol; 

1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve 

geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, 

2) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 

3) Ön malî kontrol görevini yürütmek, 

4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı 

tedbirler önermek. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Strateji Geliştirme Birimlerinin İş ve İşlemleri 

Stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu 
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Madde 10 — Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi 

çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından 

yürütülür. Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık 

çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. 

Stratejik planlama çalışmalarında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan 

düzenlemelere de uyulur. 

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu 

Madde 11 — Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi 

çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından 

yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman 

strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir.  

Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre 

içinde strateji geliştirme birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri, 

birim performans programlarından hareketle idare performans programını 

hazırlar. Strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülen performans 

programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin 

katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında, Kanunun 9 uncu maddesi 

uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur. 

 

 

Bütçenin hazırlanması 

Madde 12 — Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile 

gerekli doküman, strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili 

birimlerine gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim 

performans programıyla birlikte strateji geliştirme birimlerine gönderir. 

Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi 

strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır. 

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe teklifleri Bakanlığa, 

idare performans programları ise Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığına üst yönetici ile bağlı, ilgili veya ilişkili bulunulan 
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bakan tarafından imzalanarak gönderilir. İdarelerin bütçe tekliflerinin 

hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, idarenin stratejik 

planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım 

programı hazırlama rehberi esas alınır. 

Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerin bütçelerinin hazırlanmasında 

teşkilat kanunları ve ilgili diğer mevzuat dikkate alınır. 

Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonu 

Madde 13 — İdarelerin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak 

belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından 

idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Harcama birimleri yatırım programına ilişkin 

tekliflerini hazırlayarak strateji geliştirme birimlerine gönderir. Harcama 

birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin yatırım programı teklifi 

strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır. 

Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli 

malî plan, idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, 

yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi esas alınır. 

Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerin yatırım programı tekliflerinin 

hazırlanmasında Kanun, teşkilat kanunları ve ilgili diğer mevzuat dikkate alınır.  

Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması 

Madde 14 — Ayrıntılı harcama ve finansman programları, harcama birimlerinin 

teklifleri dikkate alınarak strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır ve üst 

yönetici tarafından onaylanır. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ayrıntılı harcama programlarını 

hazırlar ve vize edilmek üzere Bakanlığa gönderir. Bütçe ödenekleri, Bakanlıkça 

belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize 

edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre 

kullanılır. 

Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman 

programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.  
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Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması, vize edilmesi, 

uygulanması ve uygulamanın izlenmesinde Bakanlıkça belirlenen usul ve 

esaslara uyulur. 

Mahallî idarelerin ayrıntılı harcama ve finansman programları, ilgili 

mevzuatında yer alan hükümlere göre hazırlanır ve üst yönetici tarafından 

onaylanır. 

Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi 

Madde 15 — Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak 

strateji geliştirme birimleri tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.  

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, bütçe 

işlemleri Kanun, merkezî yönetim bütçe kanunu ve Bakanlıkça yürürlüğe 

konulan düzenlemelere göre, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının 

bütçe işlemleri ise ilgili mevzuatına göre gerçekleştirilir, kaydedilir ve izlenir.  

Bütçe kayıt ve işlemleri, strateji geliştirme birimi yöneticisinin veya yetki verdiği 

personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin harcama birimlerine açık tutulur.  

Ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi 

Madde 16 — Merkez teşkilatı harcama yetkililerince düzenlenerek strateji 

geliştirme birimlerine iletilen onaylı ödenek gönderme belgeleri, strateji 

geliştirme birimleri tarafından kontrol edilerek, merkez dışı birimlere gönderilir. 

Ancak, bütçelerinde kurumsal sınıflandırma yapılamayan ve birimlerine ödenek 

tahsis edilemeyen idarelerde üst yöneticinin onayıyla strateji geliştirme 

birimleri tarafından da ödenek gönderme belgesi düzenlenebilir. 

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderme 

belgelerinin hazırlanması, onaylanması, gönderilmesi, kaydı ve tenkis işlemleri 

Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür. 

Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bu işlemleri ilgili mevzuatı 

çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili 
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Madde 17 — İdare gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi ve genel 

bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde bu gelir ve alacakların tahsil işlemleri, 

ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, 

strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. 

İdarelerin işlemleri sonucunda, herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve 

alacakların takip ve tahsilini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, 

gereğinin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından strateji geliştirme birimlerine 

bildirilir. 

Ön malî kontrol işlemleri 

Madde 18 — Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve strateji geliştirme 

birimleri tarafından yapılır. Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin 

hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve 

belgelendirilmesinden oluşur. 

 

İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli 

bir şekilde kullanılması için gerekli ön malî kontrol önlemlerini alır. Etkin bir ön 

malî kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.  

Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, strateji geliştirme birimleri 

tarafından ön malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve 

esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından 

belirlenir. 

İdareler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön malî kontrol 

işlemlerini yürütür. Bakanlıkça belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan 

malî karar ve işlemlerin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde strateji geliştirme 

birimlerine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. İdarelerce 

yapılacak düzenlemelerde, strateji geliştirme birimlerinin ön malî kontrolüne 

tabi tutulacak malî karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve 

konu itibarıyla belirlenir. 
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İdarelerce, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin 

olarak yapılan düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur ve 

onayını izleyen on iş günü içinde Bakanlığa bildirilir. 

Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili 

harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh 

düşülmek suretiyle bildirilir. Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı 

görüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de 

ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Strateji geliştirme birimleri 

tarafından ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda 

harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık 

dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim 

sırasında denetçilere de sunulur. 

Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması 

Madde 19 — İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin 

kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı 

ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Taşınır kayıtları idarenin 

birimleri bazında düzenlenerek mevzuatında belirlenen sürede strateji 

geliştirme birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri tarafından bu 

kayıtlar idare bazında konsolide edilir ve taşınmaz kayıtları da eklenerek icmal 

cetvelleri hazırlanır. 

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi 

Madde 20 — 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri 

Bakanlık tarafından, genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerinin muhasebe 

hizmetleri ise bu idarelerin strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. 

Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, muhasebe 

yetkilileri tarafından yerine getirilir. 

İdareler, muhasebe birimlerini, atanan veya görevlendirilen muhasebe 

yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, göreve başlama 

veya değişiklik tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştaya ve 

Bakanlığa bildirir. 
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Bütçe kesin hesabının hazırlanması 

Madde 21 — Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak 

strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır. 

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe kesin hesapları, 

Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde strateji geliştirme birimleri 

tarafından hazırlanarak, üst yönetici ve bağlı, ilgili ya da ilişkili bulunulan bakan 

tarafından onaylanır ve kesin hesap kanun tasarısına dahil edilmek üzere 

Bakanlığa gönderilir. 

Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe kesin hesapları ilgili 

mevzuatında yer alan hükümlere göre düzenlenir. 

Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması 

Madde 22 — Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge 

strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır. Genel bütçe kapsamındaki 

idarelerde, muhasebe hizmetleri sonucunda düzenlenen malî tabloların bir 

örneği muhasebe yetkilileri tarafından strateji geliştirme birimlerine gönderilir.  

İdare faaliyet raporunun hazırlanması 

Madde 23 — Faaliyet raporları, Kanunun 41 inci maddesi ve bu maddeye 

dayanılarak yapılan düzenlemelere uygun bir şekilde hazırlanır. Harcama 

birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun 

hazırlanmasında esas alınmak üzere, strateji geliştirme birimlerine gönderilir. 

Strateji geliştirme birimleri tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon 

sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici ile bağlı, ilgili veya 

ilişkili bulunulan bakan tarafından onaylanır. 

Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının faaliyet raporları, ilgili 

mevzuatında yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanır. 

Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması 
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Madde 24 — Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım 

değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri 

strateji geliştirme birimlerine gönderir. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve 

uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, strateji 

geliştirme birimleri tarafından hazırlanarak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar 

Sayıştaya, Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. 

Malî istatistiklerin hazırlanması 

Madde 25 — Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî 

istatistiklerinin hazırlanmasına dayanak teşkil eden istatistikî bilgiler strateji 

geliştirme birimleri tarafından hazırlanarak Bakanlığa gönderilir. 

Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idarelerinin malî istatistikleri 

Bakanlıkça belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlanır ve belirlenen süre içinde 

Bakanlığa gönderilir. 

 

Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi 

Madde 26 — İdarelerin, diğer idareler nezdindeki malî iş ve işlemleri, harcama 

birimleri arasında koordinasyon sağlanarak, strateji geliştirme birimleri 

tarafından izlenir ve sonuçlandırılır. Bu konudaki yazışmalar strateji geliştirme 

birimleri tarafından yapılır. 

Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü 

Madde 27 — Strateji geliştirme birimleri, harcama birimleri tarafından 

birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine malî 

konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla malî yönetim 

ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve 

görevleri çerçevesinde, strateji geliştirme birimleri tarafından oluşturulur ve 

izlenir. 

Harcama birimleri, malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda 

strateji geliştirme birimleri tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir. 
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Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, 

gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, strateji geliştirme birimleri 

tarafından uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme 

yapılabilir. 

İç kontrol sistemi ve standartları 

Madde 28 — Strateji geliştirme birimleri, iç kontrol sisteminin kurulması, 

standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve 

çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar. 

Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece 

gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar 

strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına 

sunulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORDUNCU BOLUM Diğer Hükümler 
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Mahallî idareler ile strateji geliştirme birimleri kurulmayan idareler 

Madde 29 — 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) 

bentlerinde belirtilenlerin dışındaki görevler, mahallî idarelerde ilgili 
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mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimler; strateji 

geliştirme birimi kurulmayan idarelerde ise bu idarelerin mevcut yapılarında 

malî hizmetlerini yürüten birimler tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre 

yerine getirilir. 

Strateji geliştirme birimlerinin yöneticileri 

Madde 30 — Strateji Geliştirme Başkanları, Strateji Geliştirme Daire Başkanları 

ile Müdürler strateji geliştirme birimlerinin yöneticisi olup, birimlerinin 

görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı 

sorumludur. 

Strateji geliştirme birimlerinin yöneticileri, görev ve yetkilerinden bazılarını 

sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve 

üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun 

araçlarla ilgililere duyurulur. 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum 

Madde 31 — Strateji geliştirme birimlerinin faaliyet ve çalışmalarını 

değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, strateji geliştirme birimi 

yöneticisinin başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile ayda bir defadan 

az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, strateji geliştirme 

birimlerinin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler 

değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. 

Görev ayrılığı 

Madde 32 — Harcama yetkililiği ile muhasebe yetkililiği görevi aynı kişide 

birleşemez. Strateji geliştirme birimlerinde ön malî kontrol görevini yürütenler, 

onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî 



49 Yakutiye Belediye Başkanlığı 

 

 

karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi 

malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında 

görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda 

başkan veya üye olamazlar. 

Strateji geliştirme birimlerinde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 

 

Madde 33 — Strateji geliştirme birimlerinde kullanılacak defter, kayıt ve 

belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir.   

Bu  şekilde  düzenlenecek  defter,  kayıt  ve belgeler, gerektiğinde çıktıları 

alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle 

konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

Madde 34 — Strateji geliştirme birimlerine gelen ve giden her evrak 

bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. 

Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv 

sistemine göre korunur. 

Yürürlük 

Madde 35 — Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

BKK Sayısı  : 2006/10654 

Karar Tarihi  : 26/06/2006 
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R.G. Tarihi  : 12.07.2006 

R.G. Sayısı  : 26226 

Karar Sayısı : 2006/10654 

Ekli "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe 

konulması; Maliye Bakanlığının 12/9/2005 tarihli ve 18688 sayılı yazısı üzerine, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesine göre, 

Bakanlar Kurulu'nca 26/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BOLUM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla 

sayılarını, niteliklerini, atanmalarını, çalışma usul ve esaslarını, sertifikalarının 

verilmesi ve derecelendirilmesi ile diğer hususları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta 

 

Fonu ile mahallî idarelerin iç denetim faaliyetlerini ve iç denetçilerini kapsar.  

Dayanak 
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MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Denetim rehberleri: İç denetim faaliyetine ilişkin olarak İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından çıkarılan ve kamu idarelerinin iç denetim 

birimlerince hazırlanacak denetim rehberlerine esas teşkil eden rehberleri, 

b) Denetim standartları: Uluslararası iç denetim meslekî uygulama 

standartları ile uyumlu olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirlenen Kamu İç Denetim Standartlarını, 

c) Etik kurallar: Uluslararası genel kabul görmüş etik kurallarla uyumlu 

olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve iç denetçilerin 

uyacakları Meslek Ahlak Kurallarını, 

ç) Ekonomiklik: Bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak 

için kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmeyi, 

d) Etkililik: Bir faaliyetin, planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi; 

hedefe ulaşma derecesini ve yerindeliğini, 

e) İç denetim: Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek 

için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, 

nesnel güvence sağlama ve danışmanlık  faaliyetini, 

f) İç kontrol: İdarenin 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 bütününü, 

g) Kalite güvence ve geliştirme programı: İç denetim birimince ve İç 

Denetim Koordinasyon Kurulunca, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç 
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denetim faaliyetinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi, standartlara ve etik 

kurallara uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programı, 

ğ) Kamu idaresi: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), 

(II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile mahallî idareleri, 

h) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 

ı) Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu, 

i) Risk: Kamu idarelerinin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine 

ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen 

zararlara yol açabilecek durum ya da olayları, 

j) Risk analizi: Kamu idarelerine, kaynaklarına ve varlıklarına yönelik risklerin 

değerlendirilmesini, 

k) Risk yönetimi: Potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası 

zararlarının etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan 

yönetimi, 

l) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, 

diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve 

belediyelerde belediye başkanını, 

m) Verimlilik: Kullanılan kaynaklarla, bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını 

azamiye çıkarmayı,  ifade eder. 
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İKİNCİ BOLUM 

İç Denetim Faaliyeti iç denetim faaliyetinin amacı 

MADDE 5- (1) İç denetim faaliyeti; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans 

programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, 

bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini  sağlamayı amaçlar. İç denetim 

faaliyeti sonucunda, kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına alınması, iç 

kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için kamu idaresinin 

faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin 

alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması 

konularında yönetime önerilerde bulunulur. 

(2) İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, 

kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere 

bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, 

idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem 

süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine 

yönelik önerilerde bulunulmasıdır. 

(3) Nesnel güvence sağlama, kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin 

var olduğuna; kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin 

etkin bir şekilde işlediğine; üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına; 

varlıklarının korunduğuna; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata 

uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair, kurum içine ve kurum dışına yeterli 

güvencenin verilmesidir. 

İç denetim faaliyetinin kapsamı 

MADDE 6- (1) Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra dahil tüm birimlerinin işlem 

ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, 
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sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç 

denetime tabi tutulur. 

İç denetim alanı 

MADDE 7- (1) İç denetim; 

a) Kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin 

incelenmesi ve değerlendirilmesi, 

b) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk 

yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi, 

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı 

performans değerlendirmelerinin yapılması ve idarelere önerilerde 

bulunulması, 

ç) İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara 

uygunluğunun denetlenmesi, 

d) Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve  güvenilirliğinin 

incelenmesi, 

e) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali 

tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması, 

f) Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem 

güvenilirliğinin gözden geçirilmesi, 

alanlarını içerir. 

İç denetimin uygulanması 

MADDE 8- (1) Kamu idarelerinde yapılacak iç denetim aşağıda belirtilen 

denetim uygulamalarını kapsar: 

a) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, 

tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. 
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b) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen 

faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki 

etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. 

c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve 

işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin 

değerlendirilmesidir. 

ç) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin 

sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 

d) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol 

sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, 

eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların 

ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 

(2) İç denetim, birinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarından bir veya 

birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya 

konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir. 

Kamu iç denetim standartları ve etik kurallar 

MADDE 9- (1) İç denetçiler, Kurul tarafından belirlenen denetim standartlarına 

ve etik kurallara uymakla yükümlüdür. Bu standart ve 
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kurallar, uluslararası genel kabul görmüş standart ve kurallar dikkate alınarak 

belirlenir. 

İç denetim rehberleri 

MADDE 10- (1) Kurul, iç denetçilerin iç denetim faaliyetlerinde esas alacakları 

denetim rehberlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen denetim 

rehberlerini hazırlar, geliştirir ve güncelleştirir. 

(2) İç denetim birimleri, görev alanlarına giren konular itibarıyla Kurulca 

yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak kendi denetim rehberlerini hazırlar ve 

bir örneğini Kurula verir. 
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(3) Denetim rehberleri yol gösterici olmakla birlikte, iç denetçilerin denetim 

yeteneklerini sınırlamaz ve iç denetim uygulamalarının geliştirilmesine engel 

teşkil etmez. 

(4) İç denetim birimi, denetim rehberlerinin iç denetim faaliyetlerinin 

planlanması, programlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi bakımından 

etkin ve yeterli olup olmadığını kalite güvence ve geliştirme programına göre 

yılda bir defa inceler ve bu konudaki görüşünü Kurula bildirir. 

İç kontrolle ilişki 

MADDE 11- (1) İç denetim, iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle 

ilgili olarak yönetime bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde 

bulunur. 

(2) İç denetçiler, iç kontrol sisteminin düzenlenmesi ya da uygulanması 

süreçlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine dâhil edilemez. Kamu idaresinde 

etkin bir iç kontrolün kurulması ve sürdürülmesinden üst yönetici sorumludur. 

Üst yönetici iç denetçilerden, iç kontrol ilkelerine ve iç kontrol sisteminin 

oluşturulmasına yönelik görüş alabilir. 

Üst yöneticinin sorumluluğu 

MADDE 12- (1) Üst yönetici, iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde: 

a) İç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için 

gereken tüm önlemleri alır. 

b) İç denetçilere, idarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin 

belirlenmesi çalışmalarında gerekli imkanı sağlar. 

c) İç denetim kapsamına giren konularda, iç denetçilere gerekli bilgi ve 

belgelerin sağlanması amacıyla, birimler arasında etkili iletişim kurulmasını 

sağlar. 

ç) İç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları 

değerlendirir ve gerekli önlemleri alır. 
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d) İç kontrol sürecinden elde ettiği bilgilerle, iç denetimden elde edilen 

bilgileri karşılaştırır ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin 

tedbirleri gerektiğinde iç denetçilerle görüşerek belirler. 

e) İç denetçilerin mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri 

alır. 

f) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya 

tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli 

tedbirleri alır. 

g) İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetir ve bu amaçla kalite kontrol ve 

gelişim programı oluşturur, iç denetçilerin görevlerindeki performanslarını takip 

eder. 

ğ) İç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını 

sağlar. 

h) Birimin bütçesine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ve personelinin 

ihtiyacı olan meslekî araç, gereç ve malzemenin temin edilmesine ilişkin 

tedbirleri alır. 

 

UÇUNCU BOLUM İç Denetim Birimi ile İç Denetçilerin Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları 

İç denetim birimi 

MADDE 13- (1) Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak 

suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan 

üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi kurulabilir. İç denetçi sayısının beşten 

fazla olması halinde, üst yönetici iç denetçiler arasından birini koordinasyonu 

sağlamak üzere görevlendirir. Bu görevlendirme Kurula bildirilir. 

(2) İç denetim birimi bu Yönetmeliği dikkate alarak, kendi 

yönergelerini hazırlar. Yönergede plan ve program harici iç denetçilere 
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yaptırılacak danışmanlık ve benzeri görevlerin nitelik ve süreleri 

standartlara uygun olarak açıkça belirtilir. 

(3) Yönerge, iç denetim faaliyetlerinin planlanması, programlanması, 

yönetilmesi ve yürütülmesi bakımından yılda en az bir defa gözden geçirilir. 

Yönerge ve değişiklikleri, üst yönetici tarafından onaylanır ve bir örneği Kurula 

gönderilir. 

(4) İç denetim birimi, birim faaliyetleri hakkında üst yöneticiye düzenli olarak 

bilgi verir ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri 

Kurulun bilgisine sunar. 

İç denetçinin görevlendirilmesi 

MADDE 14- (1) İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı iç denetim 

görevlendirmeleri üst yönetici tarafından yapılır. 

İç denetçinin görevleri 

MADDE 15- (1) İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 

yapılarını değerlendirmek. 

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç 

ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 

konularda önerilerde bulunmak. 

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak ve bunları takip etmek. 
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f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 

gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 

g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. 

ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini 

belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin 

uygulanabilirliğini değerlendirmek. 

h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye  bildirmek. 

İç denetçinin yetkileri 

MADDE 16- (1) İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak 

aşağıdaki yetkilere sahiptir: 

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, 

belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve 

gösterilmesini talep etmek. 

b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak 

yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. 

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan 

yararlanmak. 

ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine 

intikal ettirmek. 

İç denetçinin sorumlulukları 

MADDE 17- (1) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara 

riayet eder: 

a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun 

hareket etmek. 

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek. 

c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim 

birimini haberdar etmek. 
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ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların 

bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek. 

d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde 

objektif olmak. 

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak. 

 

 

 

İç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları 

MADDE 18- (1) Kamu idarelerinin iç denetçi sayıları; idarelerin yerine getirmek 

zorunda oldukları görevler, kullandığı kaynaklar, merkez, taşra ve yurt dışı 

teşkilatının özelliği, toplam personel sayısı ve denetim ihtiyacı dikkate alınmak 

suretiyle ve denetimin maliyeti de göz önünde bulundurularak ekli listede 

belirlenmiştir. Kamu idareleri ilave iç denetçi ihtiyaçlarını Kurula bildirir. 

DORDUNCU BOLUM 

İç Denetçinin Nitelikleri, Atama, Yükselme ve Görevlerinin Sona Ermesi İç 

denetçinin nitelikleri 

MADDE 19- (1) İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenlerin yanı sıra aşağıdaki şartları 

taşıması gerekir: 

a) En az dört yıl süreli eğitim veren fakülteler ile denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan 

birini bitirmek. 

b) Yardımcılıklarda ve araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak 

üzere; kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya yarışma 

sınavıyla alınıp yeterlilik sınavını veren uzman, doktora unvanını almış öğretim 

elemanı ile yönetici olarak müdür ve daha üst unvanlarda en az sekiz yıl çalışmış 

olmak. 
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c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

ç) İç denetim etik kurallarına uygun bir özgeçmişe sahip olmak. 

d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birisinden son beş yıl içinde 

yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en 

az yetmiş puan almak. 

e) İlgili yönetmelik esaslarına göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak.  

İç denetçilerin eğitimi 

MADDE 20- (1) İç denetçiler gerektiğinde Kurul koordinatörlüğünde Maliye 

Bakanlığınca yapılacak hizmet içi eğitime tabi tutulur. 

İç denetçiliğe atanma 

MADDE 21- (1) İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin 

teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından, sertifikalı 

adaylar arasından atanır ve aynı usulle görevden alınır. 

İç denetçilikte derecelendirme 

MADDE 22- (1) Kamu iç denetçi sertifikası; kıdem sırası ve kadro şartları yanında 

iç denetçinin yeterliliği, mesleki bilgi birikimi ve temsil yeteneği dikkate alınarak 

iç denetim biriminin teklifi ve üst yöneticinin onayıyla derecelendirilir. İç 

denetim birimi, değerlendirmelerini; iç denetçilerin çalışmaları, hizmet içi 

eğitim etkinliklerine katılımı ve başarısı ile sicil durumunu dikkate alarak 

Kurulun düzenlemelerine uygun olarak yapar. 

(2) Kamu iç denetçi sertifika dereceleri, iç denetçilerin özlük haklarının 

tespitinde ve kariyerlerinin planlanmasında dikkate alınır. 

(3) Kıdem sırası ve kadro şartlarının oluşmasına rağmen derecelendirme 

yapılmaması durumunda, buna ilişkin gerekçeler ilgili iç denetçiye ve Kurula 

yazılı olarak bildirilir. 

Sertifika derecesine uygun görevlendirme 
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MADDE 23- (1) İç denetim faaliyetleri, iç denetçi tarafından, kamu idaresinin 

birim, konu ve süreçleri itibarıyla sınıflandırılır. İç denetçilerin denetim alan ve 

uygulamalarının değiştirilmesi esastır. İç denetçinin sertifika derecesi ile çalışma 

süresince edindiği tecrübe ve kıdemine göre hangi denetim alan ve 

uygulamalarında görevlendirileceği iç denetim birimi yönergelerinde belirlenir. 

İç denetçiliğin sona ermesi 

MADDE 24- (1) İç denetçilik görevi; 

a) İç denetçinin kendi isteği ile ayrılması, 

b) Başka bir göreve atanması veya seçilmesi, 

c) İç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğunun rapora 

bağlanması ve bu raporun Kurul tarafından görüşülerek sertifikasının iptal 

edilmesi, 

durumlarında sona erer. 

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen durumda, ilgililer, talepleri 

aranmaksızın kurumlarında, kariyerlerine veya mesleklerine uygun kadrolara 

atanırlar ve yeniden iç denetçi olamazlar. 
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BEŞİNCİ BOLUM 

İç Denetçilerin Bağımsızlığı, 

Tarafsızlığı ve Güvencesi 

İç denetçilerin bağımsızlığı 

MADDE 25- (1) İç denetçiler, iç denetim faaliyetine ilişkin görevlerini yerine 

getirirken bağımsız olarak hareket eder. 

İç denetçilerin tarafsızlığı 

MADDE 26- (1) İç denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsız davranır. 

(2) İç denetçiler çalışmalarında; denetimin kalitesinden ödün 

vermeden, başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat 

oluşturur. 

(3) Üst yönetici, iç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını 

zedeleyecek hususları dikkate alır. 

(4) İç denetçiler, faaliyetlerini sürdürürken bağımsızlık ve 

tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde 

koordinasyon sağlamakla görevlendirilen iç denetçiye, görevlendirme 

yapılmamışsa üst yöneticiye yazılı olarak başvurur. 

(5) İç denetçiler, daha önceden görev yaptıkları idari birimlerde bir 

yıl geçmeden iç denetim yapamazlar. 

İç denetçilerin güvencesi 

MADDE 27- (1) İç denetçilere bu Yönetmelik ve iç denetim birim yönergelerinde 

belirtilen görevler dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. 
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(2) İç denetçiler 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, 

hiçbir şekilde istekleri dışında başka bir göreve atanamazlar. 

 

ALTINCI BOLUM İç Denetçi Sertifikası, Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Kamu iç 

denetçi sertifikası 

MADDE 28- (1) Maliye Bakanlığınca verilen iç denetçi adayı eğitimi sonucunda 

yapılan yazılı sınavda başarılı olanlara, aldıkları puanı gösteren ve üç yılda bir (A-

1) düzeyinden (A-4) düzeyine kadar derecelendirilen (A) dereceli iç denetçi 

sertifikası verilir. İlk sertifika derecelendirmesi, iç denetim mesleğinde beş yıl 

geçtikten sonra yapılır. 

(2) İç denetçiler uluslararası iç denetim sertifika sınavlarına girmeye teşvik 

edilir. 

Sertifikanın derecelendirilmesi 

MADDE 29- (1) Kamu iç denetçi sertifikası, üç yıllık dönemde altmış puan 

toplanmasıyla bir üst derece sertifika ile değiştirilir. Üç yıllık dönemde yeterli 

puan alınmaması durumunda takip eden yıllarda geçmiş son üç yılın toplam 

puanı dikkate alınır. 

(2) Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified 

Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP 

(Certified Government Auditing Professional) sertifikalardan birini alan iç 

denetçiye bir defaya mahsus olmak üzere bir üst derece sertifika verilir. 

Sertifika derecelendirmede puanlama 

MADDE 30- (1) İç denetçilerin sertifikaları, göreve başladıkları tarihten itibaren 

her üç yıllık faaliyetlerinde aşağıda belirtilen alan ve ağırlıklara göre en az altmış 

puanı toplamaları halinde bir üst dereceye yükseltilir. 

(2) İç denetçiler; 

a) Katıldıkları meslek içi eğitimlerden yirmibeş puana kadar, 

b) Yazdıkları rapor ve yaptıkları çalışmalardan otuzbeş puana kadar, 
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c) Yayınlanmış makale ve kitaplarından on puana kadar, 

ç) Aldıkları sicil notu, başarı ve takdirnamelerden on puana kadar, 

d) Eğitici olarak katıldıkları çalışmalardan on puana kadar, 

e) Yabancı dil bilgilerinden on puana kadar, puan toplayabilirler. 

(3) Ayrıca, iç denetçiye yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin her birinden 

ilgili değerlendirme döneminde bir defaya mahsus olmak üzere on puan verilir. 

Sertifika derecelendirilmesine ilişkin puanlama koordinasyon sağlamakla 

görevlendirilen iç denetçinin teklifi üzerine üst yönetici tarafından, 

görevlendirme yapılmamışsa doğrudan üst yönetici tarafından yapılır. Kurul 

sertifika derecelendirilmesine ilişkin hususları ayrıca düzenler. 

Mesleki yeterlilik ve özen 

MADDE 31- (1) İç denetçiler görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliğe sahip 

olmak ve geliştirmek zorundadır. Mesleki yeterlilik; görevin gerektirdiği bilgi ve 

beceriye sahip olma, denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, 

inceleyip değerlendirme ve raporlama yeteneğini ifade eder. İç denetçiler 

görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç denetçiden beklenen dikkat 

ve özeni gösterir. 

(2) İç denetçiler bilgi teknolojisi riskleri, kontrolleri ve mevcut bilgisayar 

destekli denetim teknikleri ile ilgili bilgiye sahip olmalıdır. 

(3) Üst yönetici, iç denetçilerin mesleki yönden gelişmesi, yenilikleri izlemesi 

ve çalışma isteğini artırmak için gerekli tedbirleri alır. 

Mesleki yeterliliği sürdürme sorumluluğu 

MADDE 32- (1) İç denetçiler aşağıda belirtilen konularda kendilerini yetiştirmek 

ve geliştirmekten sorumludur: 

a) İç denetim yöntemlerini ve tekniklerini bilmek ve uygulamak. 

b) Muhasebe ilkeleri ve standartları ile yönetim muhasebesi ve mali 

yönetim bilgisine sahip olmak. 

c) Görev alanıyla ilgili mevzuatı bilmek ve bu bilgisini uygulamaya geçirmek.  
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ç) Kamu idarelerinin hedeflerindeki önemli sapmaları ve sonuçlarını 

değerlendirecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmak. 

d) Çevresiyle iletişim kurma yeteneğine sahip olmak. 

e) İç denetim faaliyetinin amacını, tespitlere ilişkin 

değerlendirmelerini, denetim sonuçlarını ve önerilerini anlaşılır biçimde 

yazılı ve sözlü ifade edebilmek. 

f) İç denetim faaliyeti sırasında edinilen bilgi, belge ve bulguların analizi 

sonucu ortaya çıkan emarelerden, detaylı inceleme veya soruşturmayı 

gerektirecek hususları ayırt edecek yeterliliğe sahip olmak. 

g) Yönetim ve iç kontrol sistemini geliştirecek ve bunların işleyişine ilişkin 

çözüm üretecek bilgiye sahip olmak. 

ğ) Performans denetimi ve performans göstergelerinin değerlendirilmesi 

konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

h) Risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.  

ı) İstatistiki yöntemleri kullanarak verileri ve elde edilen sonuçları analiz 

edebilecek bilgiye sahip olmak. 

i) Kamu idarelerinin otomasyon sisteminin işleyişi hakkında bilgi 

sahibi olmak. 

 

 

 

 

Meslek içi eğitim 

MADDE 33- (1) İç denetçilere, her üç yılda asgari yüz saat meslek içi eğitim 

sağlanır. Bu sürenin otuz saati, Kurulun koordinatörlüğünde Maliye 

Bakanlığınca verilir. Kalan süre, Kurulun eğitim konusundaki düzenlemelerine 
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riayet edilerek, ilgili kamu idarelerinin ihtiyaçlarına göre iç denetim birimlerince 

programlanır. 

(2) İç denetim birimleri, gerektiğinde mesleki kuruluşlar, 

üniversiteler ve bilimsel alanda etkinlikte bulunan diğer kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, yılda en az bir defa kurs, seminer ve  

benzeri etkinliklerde bulunurlar. Meslek içi eğitim etkinliklerine iç denetim 

plan ve programında yer verilir. 

(3) Meslek içi eğitim programları en az bir ay önce iç denetçilere duyurulur. 

(4) İç denetçi olarak göreve başlayanlara, bir haftadan az olmamak üzere 

kamu idarelerinde intibak eğitimi verilir. 

(5) Kurul, iç denetçilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmek için, uluslararası iç 

denetim sertifika sınavlarına hazırlık kursları düzenleyebilir. 

Bilgi teknolojisi denetim eğitimi 

MADDE 34- (1) Kamu idarelerinde görev alan iç denetçilerden ihtiyaca göre 

oluşturulan gruba, Kurulun koordinatörlüğünde yazılım, donanım ve bilgi 

teknolojilerinin yeterliliği, verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, izinsiz 

erişimlere karşı güvenliği, bilgi ve kayıtlara erişimlerin kontrol altında tutulması 

ve bir sistem içinde denetlenmesi amacıyla ayrı bir eğitim verilir. 

(2) Bu grupların oluşturulması ve eğitimine ilişkin usul ve esaslar Kurulca 

belirlenir. 

Yurt dışı eğitimi 

MADDE 35- (1) İç denetçilerin yurt dışı eğitim ve stajına ilişkin ilkeler ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Risklerin Değerlendirilmesi 

Denetimin risk odaklı yapılması 

MADDE 36- (1) İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi esastır. 

Kamu idarelerinin maruz kalabileceği risklerin tespit edilerek sürekli ölçülmesi 

ve değerlendirilmesi suretiyle, risk odaklı iç denetim planı ve programı 

hazırlanır. İç denetim bu plan ve programa uygun olarak yapılır. 

(2) Kamu idarelerinin en riskli alanlarından başlamak ve iç denetim imkanları 

dikkate alınmak suretiyle, iç denetim uygulamalarından bir veya birkaçı birlikte 

programa alınır. 

(3) Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda idare için yüksek risk alanları 

belirlenir. İç denetim birimi, üst yöneticinin önerilerini de dikkate alarak, 

idarenin risklerinden kabul edilemeyecek olanları denetim programına alır ve 

üst yöneticiye onaylatır. Bu onay denetim programının risk odaklı 

hazırlamasına, hangi risklerin yüksek, hangilerinin düşük olduğuna karar 

vermeye ve programa alınmasına müdahale anlamına gelmez. Program 

onaylandıktan sonra önemli risk alanlarının tespit edilmesi veya Kurulca 

önerilmesi halinde program dışı özel iç denetim yapılabilir. 

(4) Risk odaklı olarak hazırlanan denetim rehberi, Kurul tarafından geliştirilir 

ve güncellenir. 

(5) Kurul, risk odaklı iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak 

risk değerlendirme yöntemleri ile risk değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları, 

uluslararası uygulamaları da dikkate alarak belirler. 

Risklerin değerlendirilmesi 
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MADDE 37- (1) Yönetim, risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli 

stratejilerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. 

(2) İdarelerin tüm faaliyetleri Kurulun düzenlemelerine uygun olarak iç 

denetim birimlerince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonuçları 

değerlendirilerek, kamu idarelerinin hizmetlerini etkileyebilecek riskler, risklilik 

oranı ve önemine göre ağırlık verilerek sıralanır. 

(3) Bu değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek risk içeren alan ve 

konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar 

hazırlanır. Denetim programlarının hazırlanmasında; üst yöneticinin riskli 

gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlarla birlikte, iç denetçilerin sayısı, 

çalışma süre ve imkanları dikkate alınarak, en riskli alan ve konulara öncelik 

verilerek azami verim hedeflenir. 

(4) Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve 

insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden, denetim 

programına öncelikle alınır. 

(5) Yıl sonlarında, denetlenen birimlerde yapılacak toplantılarda denetim 

sonuçlarına göre mevcut riskler gözden geçirilir. 

Risk değerlendirmede iç denetçinin sorumluluğu 

MADDE 38- (1) İç denetçi kamu idaresinin hedeflerini, faaliyetlerini ve 

varlıklarını etkileyebilecek önemli riskleri değerlendirir. 

SEKİZİNCİ BOLUM İç Denetimin Planlanması, Yürütülmesi ve Raporlanması İç 

denetim planı 

MADDE 39- (1) İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, 

denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları 

içerecek şekilde, birim yöneticileriyle görüşülerek ve Kurulca hazırlanan iç 

denetim stratejik planı da dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu 

plan, her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, 

gerektiğinde değiştirilir. 

İç denetim programı 
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MADDE 40- (1) En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti 

de dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla 

görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir 

yıllık dönemi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; 

denetlenecek alanlar ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman 

çizelgesine bağlanır. Hazırlanan iç denetim programı üst yönetici tarafından 

onaylanır. 

(2) Kurul, iç denetim planının ve programının hazırlanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirler. 

Çalışmanın planlanması 

MADDE 41- (1) İç denetçi, denetime başlamadan önce, ilgili birimin yöneticisi ve 

diğer personel ile denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak 

yöntemler, tahmini denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, 

denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, 

denetim sonuçlarının raporlanması konularında görüşmeler yapar. 

(2) İç denetçi, bu görüşmelerin sonuçlarını da dikkate alarak çalışma planını 

hazırladıktan sonra denetime başlar ve denetimler bu çalışma planına göre 

yürütülür. 

Denetimin yürütülmesi 

MADDE 42- (1) İç denetçi, denetim rehberlerinden de yararlanarak denetim 

faaliyetini yürütür. İç denetçi, denetim programında ve çalışma planında 

belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için, yeterli ve güvenilir bilgi ve 

belgeleri tespit etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. 

Raporlama ilkeleri 

MADDE 43- (1) Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına 

alınır. İç denetçi, ulaştığı görüşü, görüşe ulaşamamışsa bunun nedenlerini 

raporunda açıkça belirtir. İç denetim raporları, kısa, açık, kolay anlaşılır ve 

tekrara yer vermeyecek bir tarzda yazılır. Raporlar, Kurulun belirlediği 

raporlama standartlarına uygun, yeterli kanıtlara dayalı ve tutarlı olarak 

düzenlenir. 
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(2) Rapor türlerine ve raporlama standartlarına ilişkin diğer hususlar, Kurulun 

düzenlemelerine uygun olarak iç denetim birimlerinin yönergelerinde 

düzenlenir. 

 

 

Raporların sunulması 

MADDE 44- (1) İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak 

üzere, denetime tabi tutulan birim yöneticilerine verir. Birim yöneticileri, 

gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle rapordaki ilgili 

hususları cevaplandırarak iç denetçiye gönderir. 

(2) Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile yönetici arasında 

anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna 

dahil eder. 

(3) Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile yönetici, aynı 

görüşteyse, makul bir sürede önlem alınmasında anlaşırlar. 

(4) İç denetçi raporunu, idarenin görüşlerini de ekleyerek 

cevaplarıyla birlikte, iç denetimin kapsamı, denetimde tespit edilen riskler, 

risklerin olası etkileri, denetim sonuçlarına ilişkin genel değerlendirme ve 

risklerin ortadan kaldırılmasına veya en aza indirilmesine yönelik önerileri 

içeren rapor özetini de ekleyerek üst yöneticiye sunar. 

(5) Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için ilgili 

birimler ve strateji geliştirme birimine verilir. 

(6) Denetim raporunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst yönetici 

tarafından izlenir. 

İç denetim raporlarına dayanılarak yapılacak işlemler 

MADDE 45- (1) İç denetçiler tarafından düzenlenecek raporların, iç denetim 

birimlerince kalite güvencesi kapsamında değerlendirilmesine, ilgili makamlara 
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gönderilmesine ve oluşabilecek görüş ayrılıklarının giderilmesine ilişkin usul ve 

esaslar, Kurulun düzenlemelerine uygun olarak, iç denetim birim 

yönergelerinde belirlenir. 

(2) İdari birimlerce rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama 

gerekçeleri, iç denetçiye bildirilmek üzere iç denetim birimine gönderilir.  

(3) İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, raporun üst 

yöneticiye sunulduğu tarihten itibaren iki ay içinde Kurula gönderilir.  

Birim faaliyet raporu 

MADDE 46- (1) Yıllık faaliyet raporunda; program dışı yapılanlar da dahil iç 

denetim faaliyetleri, iç denetim biriminin performansı, tespit ve önerileri, 

önerilerden onaylanmayan ve uygulanmayanlar varsa onaylanmama ve 

uygulanmama nedenleri, iç denetçilerin eğitimi, yönetime verilen danışmanlık 

hizmetleri ve diğer faaliyet sonuçları ile ilgili bilgiler yer alır. 

(2) İlgili kamu idaresinin yönetim ve kontrol sisteminin genel değerlendirmesi, 

önemli riskler, yönetim ve kontrol sorunları ve bunlara ilişkin önerilere de 

faaliyet raporunda yer verilir. Birim faaliyet raporu, Şubat ayı sonuna kadar 

Kurula gönderilir. 

 

DOKUZUNCU BOLUM İç Denetimin İzlenmesi İç denetimin değerlendirilmesi 

MADDE 47- (1) İç denetimin etkililiğinin artırılması amacıyla, denetim 

faaliyetleri, denetlenen birimlerde yaptırılacak bir anketle değerlendirilebilir.  

İç denetim sonuçlarının takibi 

MADDE 48- (1) İç denetim biriminde, denetim raporlarının uygulanmasını 

izlemek üzere bir takip sistemi kurulur. 

(2) Birim yöneticileri, denetlenen faaliyetler konusunda, denetim raporunda yer 

alan önerilere ilişkin önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi 

üst yöneticiyi bilgilendirir. 

İç denetim genel raporu 
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MADDE 49- (1) Kurul, iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını 

konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunar ve 

kamuoyuna internet ortamında, basın yoluyla veya yazılı olarak açıklar. 

 

ONUNCU BOLUM Çeşitli ve Son Hükümler Şikâyet konularının değerlendirilmesi 

MADDE 50- (1) İç denetim birimlerine intikal eden ihbar ve şikâyetlerde iddia 

edilen konular, risk analizlerinde dikkate alınarak denetim planlamasında ve 

denetimde göz önünde bulundurulur. Şikâyetçisi belli ve şikâyet konusu açık 

olan ve acil olarak incelenmesi gereken konular üst yöneticiye bildirilir. 

Diğer kamu idarelerinin iç denetçileri ile ortak çalışma 

MADDE 51- (1) Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda, iç 

denetçilerin birlikte çalışmasına ilişkin hususlar Kurulca düzenlenir. 

Yolsuzluk tespitleri 

MADDE 52- (1) İç denetçi, yolsuzluğa ilişkin delilleri tespit edebilecek bilgi, 

beceri ve donanım ile denetim faaliyetini sürdürür. İç denetçi yolsuzluk 

yapıldığına ilişkin tespitlerini ve elde ettiği delilleri ivedilikle üst yöneticiye 

intikal ettirir. 

Yurt dışında iç denetim faaliyeti 

MADDE 53- (1) Kamu idarelerinin yurt dışı birimlerinin iç denetimine ilişkin usul 

ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir. 

İdari görevlere geçme ve iç denetçiliğe dönme 

MADDE 54- (1) İç denetçiler, idari görevlere atanmalarında ve iç denetçiliğe 

dönmelerinde Kurul tarafından belirlenen meslek ahlak kurallarına ve kamu iç 

denetim standartlarına uygun davranır. 

Tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması 

MADDE 55- (1) Kurul, bu Yönetmeliğin uygulanması, iç denetim faaliyeti 

sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin 

sağlanması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. 
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Kanuna göre iç denetçi olarak atanacaklar 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun geçici 5 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerine 

göre iç denetçi olarak atananlara, atandıkları tarihten itibaren geçerli olmak 

üzere (A) dereceli iç denetçi sertifikası verilir. Bu şekilde atanan iç denetçiler de 

Yönetmelikte belirlenen sertifika derecelendirilmesine tabi tutulur. 

(2) İç denetçiliğe atananlar Kanunun öngördüğü sistemin uygulanmasına 

yönelik olarak Kurul koordinatörlüğünde ve belirlenecek tarihlerde Maliye 

Bakanlığınca üç ay eğitime tabi tutulurlar. 

Yürürlük 

MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme 

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ 

R.G. Tarihi : 26/12/2007 R.G. Sayısı       : 26738 

Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun Beşinci Kısmında "iç kontrol sistemi" düzenlenmiştir. Bu kısımda, iç 

kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı 

ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve 

muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri 

ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve 

atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun 

görevleri hususlarına yer verilmiştir. 

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç 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 bütünü" olarak tanımlanmıştır. 
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Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; 

• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli 

bir şekilde yönetilmesini, 

• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak 

faaliyet göstermesini, 

• Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 

• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve 

bilgi edinilmesini, 

• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı 

korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Kanunun 57 nci maddesinde ise kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol 

sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol 

ve iç denetimden oluştuğu belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin 

oluşturulabilmesi için; 

• Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, 

• Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele 

verilmesi, 

• Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, 

• Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, 

• 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 

önlemlerin alınması öngörülmüştür. 

Kanunun 11 inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol 

sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve 

sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun 



76 Yakutiye Belediye Başkanlığı 

 

 

gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla 

yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. 

Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç 

kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması 

gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki 

alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün 

işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. 

Kanunun 60, 61, 63 ve 64 üncü maddelerinde, mali hizmetler birimleri, 

muhasebe yetkilileri ve iç denetçilerin iç kontrol alanındaki görev ve 

sorumluluklarına yer verilmiştir. Buna göre; mali hizmetler birimleri, idarenin iç 

kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten, 

muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe 

işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne 

uygun olarak kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve 

denetime hazır halde bulundurulmasından, iç denetçiler ise idarelerin iç kontrol 

sistemlerinin denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde önerilerde 

bulunulmasından sorumludurlar. 

Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Görev ve yetkileri çerçevesinde, 

mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemler Maliye 

Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standart ve yöntemler ise İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar 

ayrıca sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik 

hizmeti verir" hükmü yer almaktadır. Buna göre, İç Denetim Koordinasyon 

Kurulunun 20.11.2006 tarihli ve (12) sayılı kararı ile Kamu İç Denetim 

Standartları belirlenmiş bulunmaktadır. Kamu İç Kontrol Standartları ise COSO 

modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği 

İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. 

Bilindiği üzere, 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların "İç kontrol 

standartları" başlıklı 5 inci maddesinde, iç kontrol standartlarının, merkezi 

uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip 
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yayımlanacağı, kamu idarelerinin malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu 

standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, 

Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce, görev 

alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin 

standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, kamu idareleri tarafından görev alanları çerçevesinde her türlü 

yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin olarak belirlenebilecek ayrıntılı 

standartlar, 5018 sayılı Kanuna, ilgili diğer mevzuata ve Kamu İç Kontrol 

Standartlarına uygun olmak ve idareye münhasır spesifik süreçlere ilişkin olmak 

zorundadır. İdarelerce gerek görülmesi halinde hazırlanabilecek İdare Ayrıntılı İç 

Kontrol Standartları, idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve mali 

durumları gibi her bir idarenin kendine özgü koşulları dikkate alınarak katılımcı 

yöntemlerle belirlenecek ve üst yönetici onayını izleyen 10 işgünü içinde Maliye 

Bakanlığına gönderilecektir. 

Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına 

uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi,  bu  

çalışmalar için  eylem planı  oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili 

düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri ve bu çalışmaları en geç 

31.12.2008 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Söz konusu 

çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere, 

idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınacaktır. 

Diğer taraftan, 26.5.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelikle belirlenen geçiş takvimi uyarınca, 2008 ve sonraki yıllarda stratejik 

plan ve performans programı hazırlayacak idareler, hazırlık çalışmalarında 

bunlara ilişkin standartları da dikkate alacaklardır. Stratejik plan ve performans 

programı hazırlamayacak kamu idareleri ise bu plan ve programların 

hazırlanması dışında kalan hususlara uyum sağlayacaklardır. 

Tebliğ olunur. 
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KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin 

oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları 

gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde 

tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve 

uygulanmasını amaçlamaktadır. 

Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri 

çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol 

faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu 

idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte 

düzenlenmiştir. 

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 

Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir 

çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, 

iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, 

insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma 

tarzına ilişkin hususları kapsar. 

Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük 

Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi 

sağlanmalıdır. 
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Bu standart için gerekli genel şartlar: 

1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli 

ve desteklenmelidir. 

1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele 

örnek 

olmalıdırlar. 

1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.  

1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. 

1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. 

1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir 

olmalıdır. 

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler 

İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak 

belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı 

oluşturulmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel 

tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 

2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt 

birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.  

2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve 

sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele 

bildirilmelidir. 

2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak 

fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. 
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2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk 

dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde 

olmalıdır. 

2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin 

prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. 

2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik 

mekanizmalar oluşturmalıdır. 

Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı 

İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, 

performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.  

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini 

sağlamaya yönelik olmalıdır. 

3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde 

yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. 

3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel 

seçilmelidir. 

3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat 

ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.  

3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek 

eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde 

güncellenmelidir. 

3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en 

az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile 

görüşülmelidir. 

3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz 

bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, 
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yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları 

geliştirilmelidir. 

3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, 

performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine 

 

ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele 

duyurulmalıdır. 

Standart: 4. Yetki Devri 

İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak 

bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri 

yapılmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele 

duyurulmalıdır. 

4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 

devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve 

ilgililere bildirilmelidir. 

4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. 

4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe 

sahip olmalıdır. 

4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli 

dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi 

aramalıdır. 

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI 

Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek 

risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi 

sürecidir. 
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Standart: 5. Planlama ve Programlama 

İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek 

için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve 

duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.  

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir 

hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek 

amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. 

5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak 

ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı 

hazırlamalıdır. 

5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına 

uygun olarak hazırlamalıdır. 

5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans 

programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. 

5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel 

hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. 

5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, 

ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. 

 

Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 

İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin 

gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli 

ve alınacak önlemleri belirlemelidir. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri 

belirlemelidir. 



83 Yakutiye Belediye Başkanlığı 

 

 

6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez 

analiz edilmelidir. 

6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları 

oluşturulmalıdır. 

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI 

Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve 

belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. 

Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri 

İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol 

strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri 

(düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, 

raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, 

inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem 

sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. 

7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin 

sağlanmasını kapsamalıdır. 

7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. 

 

 

 

 

Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi 
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İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve 

bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin 

erişimine sunmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler 

belirlemelidir. 

8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin 

başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.  

8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve 

ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. 

Standart: 9. Görevler ayrılığı 

Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler 

ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol 

edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, 

kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. 

9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam 

olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli 

önlemleri almalıdır. 

Standart: 10. Hiyerarşik kontroller 

Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde 

kontrol etmelidir. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için 

gerekli kontrolleri yapmalıdır. 
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10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve 

usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. 

Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği 

İdareler,   faaliyetlerin   sürekliliğini   sağlamaya   yönelik gerekli önlemleri 

almalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni 

bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü 

durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. 

11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli 

belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele 

vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. 

Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri 

İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli 

kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı 

olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda 

yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve 

düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar 

geliştirmelidir. 

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI 
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Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli 

bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine 

getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, 

iletişim ve kayıt sistemini kapsar. 

Standart: 13. Bilgi ve iletişim 

İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma 

süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve 

memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip 

olmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve 

sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. 

13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve 

yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. 

13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. 

13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin 

uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında 

erişebilmelidir. 

 

13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve 

raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. 

13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde 

beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. 

1 3.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri 

ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. 

Standart: 14. Raporlama 

İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap 

verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. 
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Bu standart için gerekli genel şartlar: 

14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri 

ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. 

14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. 

14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda 

gösterilmeli ve duyurulmalıdır. 

14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı 

yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili 

hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. 

Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi 

İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, 

sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.  

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden 

evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. 

15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve 

personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. 

15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını 

sağlamalıdır. 

15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. 

15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir 

şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.  

15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini 

de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi 

oluşturulmalıdır. 

Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 
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İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde 

bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve 

duyurulmalıdır. 

16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli 

incelemeyi yapmalıdır. 

16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir 

muamele yapılmamalıdır. 

5. İZLEME STANDARTLARI 

İzleme,  iç kontrol  sisteminin kalitesini  değerlendirmek üzere yürütülen tüm 

izleme faaliyetlerini kapsar. 

Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi 

İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. Bu standart 

için gerekli genel şartlar: 

17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya 

bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. 

17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin 

belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve 

yöntem belirlenmelidir. 

17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı 

sağlanmalıdır. 

17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya 

idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen 

raporlar dikkate alınmalıdır. 

17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler 

belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. 
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Standart: 18. İç denetim 

İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. 

Bu standart için gerekli genel şartlar: 

18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. 

18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri 

içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. 

 

 

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 

REHBERİ 

 

Bu Rehber, iç kontrol sistemlerini Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale 

getirmek için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için 

eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin 

hazırlanması çalışmalarında kamu idarelerine rehberlik yapmak amacıyla 

hazırlanmıştır. 

I. TEMEL İLKELER 

İç kontrol sistemlerinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi 

sırasında aşağıdaki temel ilkelerin dikkate alınması uygun olacaktır. 

1. 5018 sayılı Kanun yönetim sorumluluğunu esas almaktadır. Bu 

doğrultuda, etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve işleyişini sağlamak 

sorumluluğu kamu idarelerinin üst yöneticileri ile diğer yöneticilerine aittir. 

2. İç kontrol genel anlamda yönetim kontrolü olup; sadece 

düzenlemelerden, prosedürlerden, süreç akış şemalarından ve ön mali 

kontrolden oluşmamaktadır. İç kontrolün, faaliyetlerin yürütülmesinde 

benimsenen bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak ele alınması 
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gerekmektedir. 

3. İç kontrol, idarede ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim işleviyle 

birlikte mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 

4. İç kontrolün kapsamına idarenin bütün birimlerindeki mali ve mali 

olmayan her türlü faaliyet, karar ve işlem dâhildir. 

5. İç kontrol sistemine ilişkin tüm düzenlemeler, yöneticiler ve personel 

tarafından sistemin kurgusunun ve işleyişinin tam ve doğru anlaşılmasını 

sağlayacak derecede ayrıntılı açıklamalar içermelidir. 

 

6. İç kontrol sistemine ilişkin yöntem ve süreçlerin belirlenmesinde, risk esaslı 

bir yaklaşımla, idarelerin yasal ve idari yapıları ile personel ve mali durumları 

gibi kendine özgü koşulları dikkate alınmalıdır. 

II. YÖNTEM 

İç kontrol sistemine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde takip edilecek yöntemin 

belirlenmesi kamu idarelerinin inisiyatifinde olmakla birlikte, aşağıda yapılan 

açıklamalar doğrultusunda bir yaklaşımın benimsenmesi çalışmalarda etkinliğin 

sağlanmasına katkı sağlayacaktır. 

1. İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi 

çalışmalarının, üst yöneticinin liderliği ve gözetiminde, strateji geliştirme 

biriminin teknik desteği ve koordinatörlüğünde ve harcama birimlerinin 

katılımıyla yürütülmesi gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde iç denetim 

biriminin danışmanlık desteğinden yararlanılabilir. 

2. İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve 

geliştirilmesi sorumluluğu esas olarak üst yöneticilere ait bulunmaktadır. Bu 

nedenle, iç kontrol sistemine yönelik çalışmaların üst yönetici onayıyla 

başlatılması, üst düzey sahiplenmeyi, yetkilendirmeyi ve izlemeyi sağlamasının 

yanında, üst yöneticinin olumlu iradesini göstermesi açısından büyük önem arz 

etmektedir. Bu çerçevede, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

hazırlık çalışmalarının üst yönetici onayıyla başlatılması uygun olacaktır.  



91 Yakutiye Belediye Başkanlığı 

 

 

3. Üst yönetici onayında veya onaya eklenecek dokümanda; 

çalışmanın amacı ve kapsamı, harcama birimleri, strateji geliştirme birimi ve 

oluşturulacak kurul ve gruplar ile bu kurul ve gruplarda görev alacak 

personelin bu çalışmadaki görev ve sorumlulukları, çalışmaların üst yönetici 

tarafından periyodik olarak izlenmesine ilişkin yöntem ve gerek duyulan 

diğer hususların açıklanması çalışmalarda etkinliği artıracaktır. 

4. Söz konusu onayda ayrıca, bir üst yönetici yardımcısı veya harcama 

yetkilisinin başkanlığında, harcama yetkilileri veya görevlendirecekleri 

yardımcılarından oluşan bir İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile 

harcama birimlerinden yönetici veya hiyerarşik olarak harcama yetkilisine 

en yakın düzeydeki temsilcilerden oluşan bir Kamu İç Kontrol Standartlarına  

Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun oluşturulması yerinde olacaktır.  

Kurul ve Grubun çalışmalarının koordinasyonu ile sekretarya hizmetleri 

strateji geliştirme birimi tarafından yürütülecektir. 

 

5. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu 

tarafından öncelikle idaredeki mevcut durum ile 5018 sayılı Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen iç kontrol sistemini tespit eden, karşılaştıran ve boşlukları 

ortaya koyan bir rapor hazırlanması ve bu rapora, idarede Kamu İç Kontrol 

Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak 

amacıyla yapılması gereken çalışmaları, prosedürleri ve düzenlemeleri gösteren 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı eklenmesi 

gerekmektedir. 

6. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında ekli tablo 

kullanılarak en az aşağıdaki bilgilere yer verilmesi uygun olacaktır. 
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- Kamu İç Kontrol Standardı Bileşeni 

- Kamu İç Kontrol Standardı Kod Numarası 

- Kamu İç Kontrol Standardı 

- Kamu İç Kontrol Standardının genel şartı 

- Mevcut Durum 

- Eylem Kod Numarası 

- Yapılması öngörülen eylem veya eylemler 

- Eylemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler/harcama 

birimlerinden konusunda uzman personelin katılımıyla oluşturulacak çalışma 

grupları 

- Sorumlu birim/çalışma grupları ile işbirliği yapacak birim/çalışma grupları 

- Eylemin gerçekleştirilmesinden elde edilecek çıktı veya sonuç (kanun 

veya yönetmelik taslağı, tebliğ, genelge, yönerge, talimat, idare ayrıntılı iç 

kontrol standartları, şema, rapor, çizelge, eğitim programı, eğitim materyali, 

eğitim faaliyeti, rehber, bülten, broşür, el kitabı, yazılım, kontrol listeleri, ve 

benzeri...) 

- Eylemin tamamlanması için öngörülen tarih 

- Açıklama 

7. Kamu İç Kontrol Standartlarından veya bu standartlara ilişkin genel 

şartlardan bir kısmını karşılayan ve iç kontrol sisteminin öngördüğü makul 

güvenceyi sağlayan mevcut düzenleme veya uygulamaların bulunması halinde, 

bunlara Eylem Planının "mevcut durum" bölümünde, bu düzenleme veya 

uygulamaların makul güvence sağladığı ve bu nedenle yeni bir düzenleme veya 

uygulamaya gerek bulunmadığı hususuna da "açıklama" bölümünde yer 

verilmesi gerekmektedir. Öte yandan, Kamu İç Kontrol Standartlarından veya 

bu standartlara ilişkin genel şartlardan bir kısmını karşılayan ve iç kontrol 

sisteminin öngördüğü makul güvenceyi sağlayan mevcut bir düzenleme veya 

uygulama bulunmadığı halde, çeşitli nedenlerle bu alanlara ilişkin çalışmaların 
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plan döneminden sonraki bir tarihe bırakılması halinde de bu duruma 

nedenleriyle birlikte "açıklama" bölümünde yer verilmesi gerekmektedir. 

8. Bu çerçevede hazırlanan Rapor ve eki Kamu İç Kontrol Standartlarına 

Uyum Eylem Planı Taslağı, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından 

görüşülür. Kurul, Eylem Planı Taslağında mevcut bir eylemin çıkarılması veya 

yeniden değerlendirilerek geliştirilmesi veya Taslakta bulunmayan bir eylemin 

eklenmesi gerektiği sonucuna varırsa, bu değişikliği yapabileceği gibi, gerekçesi 

ile birlikte 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı Hazırlama Grubuna 

gönderebilecektir. 

9. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından uygun bulunan rapor 

ve Eylem Planı üst yöneticinin onayına sunulur. Eylem Planında önerilen 

çalışmalar üst yönetici tarafından değerlendirilir, varsa gerekli görülen 

değişiklikler bu aşamada yapılır. Bu suretle son şekli verilen Eylem Planı üst 

yönetici tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur. Eylem Planında öngörülen 

çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 

üst yöneticinin onayıyla Eylem Planı her zaman revize edilebilecektir. 

10. Üst yönetici tarafından onaylanan Eylem Planında öngörülen çalışmaları 

gerçekleştirmekle görevli birim veya çalışma grupları tarafından hazırlanan 

taslak düzenlemeler, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

Hazırlama Grubunun uygun görüşüyle İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 

Kurulunun değerlendirilmesine sunulur. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 

Kurulunun değerlendirmeleriyle son şekli verilen taslak düzenlemeler üst 

yöneticinin onayına sunulur. 

11. Bu çerçevede hazırlanan taslak düzenlemelerden üst yönetici tarafından 

uygun bulunanlar onaylanarak yürürlüğe konulur ve uygulanır. 

12. Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme 

sonuçları, idarelerin strateji geliştirme birimleri tarafından en az altı ayda bir 

olmak üzere düzenli olarak izlenir, değerlendirilir ve eylem planı formatında üst 

yöneticiye raporlanır. 
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13. İç kontrol sistemine ilişkin yürürlüğe konulan düzenlemelerin, İç Kontrol 

ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27 nci maddesi uyarınca, üst 

yöneticinin onayını izleyen on işgünü içinde Bakanlığımıza (Bütçe ve Mali 

Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekmektedir. 

Kamu idareleri, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık ve 

uygulama çalışmalarını, bu Rehberde belirtilen ilke ve yöntemler çerçevesinde 

organizasyon yapıları, idari kapasiteleri, çalışma yöntemleri ve benzeri 

özelliklerini dikkate alarak yürüteceklerdir. 

 

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 

İşlemleri Yönergesi 

 

BİRİNCİ BOLUM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Başkanlığımızda iç kontrol ve ön malî kontrol 

faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemektir. 

Dayanak 

Madde 2- Bu Yönerge, 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 15'inci maddesine ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

Madde 3- Bu Yönergede geçen; Bakanlık: Maliye Bakanlığını Üst Yönetici: 

Maliye Bakanlığı Müsteşarını Başkanlık: Strateji geliştirme Başkanlığını, 

Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununu, 

Harcama Birimi: 

İç Kontrol: Bakanlığımızın amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata 

uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 
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varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak 

tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 

üretilmesini sağlamak üzere organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi 

kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü, 

 

Ön Malî Kontrol: Bkanlığımızın gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin 

malî karar ve işlemlerinin; Bakanlık bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek 

tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu 

ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü, 

Görüş Yazısı: Ön malî kontrol sonucunda malî karar ve işlemlerin uygun bulunup 

bulunmadığı yönünde verilen yazılı görüşü veya dayanak belge üzerine yazılan 

şerhi, 

ifade eder. 

İKİNCİ BOLUM 

İç Kontrol 

İç kontrolün amaçları Madde 4- İç kontrolün amaçları; 

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, 

e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı 

korunmasını, 

sağlamaktır. 



96 Yakutiye Belediye Başkanlığı 

 

 

İç kontrol standartları 

Madde 5- İç kontrol standartları, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde 

Bakanlık tarafından belirlenir ve yayımlanır. Bakanlığımızın tüm birimleri malî ve 

malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine 

getirmekle yükümlüdür. 

Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, Başkanlığımızın 

talebi ve Üst Yönetiçinin onayı ile Bakanlığımız görev alanları çerçevesinde her 

türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebilir. 

İç kontrolün temel ilkeleri 

Madde 6- İç kontrolün temel ilkeleri şunlardır: 

a) İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde 

yürütülür. 

b) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate 

alınır. 

c) İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri 

kapsar. 

d) İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. 

e) İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken 

önlemler belirlenir. 

f) İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, 

hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri 

esas alınır. 

İç kontrolün unsurları ve genel koşulları 

Madde 7- İç kontrolün unsurları ve genel koşulları şunlardır: 

a) Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu 

bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması 

esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve 

sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve 
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personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon 

yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. 

b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana 

gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir 

faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen 

amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri 

değerlendirir. 

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol 

faaliyeti belirlenir ve uygulanır. 

d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde 

kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine 

getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir. 

e) Gözetim: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve 

değerlendirilir. 

Başkanlığın iç kontrole ilişkin yetki ve sorumlulukları 

Madde 8- Başkanlık, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının 

uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve ön malî kontrol 

faaliyetini yürütür. 

Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve 

işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve 

mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence 

beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına 

eklerler. 

İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, 

kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda 

düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi 

tutulur ve gerekli önlemler alınır. 

 

UÇUNCU BOLUM On Malî Kontrol On malî kontrolün kapsamı 
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Madde 10- Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu 

çerçevesinde, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine 

getirilir. 

Ön malî kontrol, harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile malî 

hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerden oluşur. Malî hizmetler birimi 

tarafından yapılacak ön malî kontrol, Usul ve Esaslarda belirtilen kontroller ile 

idarelerce yapılacak düzenlemeler çerçevesinde bu birim tarafından yapılması 

öngörülen kontrollerden meydana gelir. 

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama 

birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, 

kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, 

merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk 

yönlerinden kontrol edilir. Malî karar ve işlemler harcama birimleri tarafından 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da 

kontrol edilir. 

On malî kontrolün niteliği 

Madde 11- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, 

danışma ve önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi 

tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir. 

Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol 

sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme 

görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

On malî kontrol süreci 

Madde 12- Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve 

işlemler, kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Malî 

hizmetler birimince kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve 

ilgili birime gönderilir. Ön malî kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi 

halinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli olmak zorundadır. Malî 

hizmetler biriminin görüş yazısı ilgili işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de 

ödeme emri belgesine eklenir. 
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Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem 

daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî 

işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri 

de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç 

akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur. 

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst 

kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme 

görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri 

belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri 

belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme 

görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, 

 

 

 

Ödeme emri belgesi üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi 

düşülerek imzalanır. 

Kontrol usulü 

Madde 13- Harcama birimlerinde ve malî hizmetler biriminde yapılan kontrol 

sonucunda, malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin 

üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşülür veya yazılı görüş 

düzenlenir. 

Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen 

bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek 

suretiyle ilgili birimine gönderilir. 

Malî hizmetler birimince, Usul ve Esasların 17 ve 26 ncı maddeleri uyarınca 

yapılan kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi zorunludur. Bu yazıda, yapılan 

kontrol sonucunda malî karar ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun 

görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir. Mevzuatına uygun olarak 

giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde, bu 

eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların 
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düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş 

düzenlenebilir. 

Kontrol yetkisi 

Madde 14- Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisi malî hizmetler 

birimi yöneticisine aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol 

şerhleri malî hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanır. Malî hizmetler 

birimi yöneticisi, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak 

yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Malî 

hizmetler birimi yöneticisinin harcama yetkilisi olması durumunda ön malî 

kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür.  

Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin 

kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir. 

Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî 

kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen 

gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir. 

Görevler ayrılığı ilkesi 

 

Madde 15- Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide 

birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay 

belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar 

ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî 

karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında 

görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda 

başkan ve üye olamazlar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hizmetler Biriminin Ön Malî Kontrolüne Tâbi Malî Karar ve 

İşlemler 

Kanun tasarılarının malî yükünün hesaplanması 

Madde 16- Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve 

idareye yükümlülük getirecek kanun tasarıları, malî yüklerinin hesaplanmasını 

sağlamak üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Kanun tasarılarının malî 

yükleri en az üç yıllık bir dönem için hesaplanarak, orta vadeli program ve orta 

vadeli malî plan çerçevesinde, idarenin stratejik planı, performans programı ve 

bütçesi üzerindeki etkileri açısından değerlendirilir. Sosyal güvenliğe yönelik 

kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplama yapılır.  

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları 

Madde 17- İdarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı 

gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet 

alımları için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için ikimilyon Yeni Türk 

Lirasını aşanlar kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.  

02/07/1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında olup, 

Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarda yer verilen projelere ilişkin 

işler, uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışına 

gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin ihtiyacı için mahallinden temin 

edilen her türlü mal ve hizmete ait taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin 

taahhüt evrakı tutarı ne olursa olsun kontrole tâbi değildir. 

Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve 

belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından 

malî hizmetler birimine gönderilir. 

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir. 

Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte 

ilgili harcama yetkilisine gönderilir. 
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Ödenek gönderme belgeleri 

Madde 18- Bütçe ödeneklerinin dağıtımı ödenek gönderme belgesiyle yapılır. 

Ödenek gönderme belgeleri harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra 

kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Yılı merkezi yönetim 

bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama veya 

finansman programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin 

usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek 

gönderme belgeleri, en geç üç işgünü içinde sonuçlandırılır. Uygun görülmeyen 

ödenek gönderme belgeleri gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir. 

Ödenek aktarma işlemleri 

Madde 19- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Kanun ve merkezi 

yönetim bütçe kanunu uyarınca bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar ile diğer 

idarelerin ilgili düzenlemeler çerçevesinde bütçeleri içinde yapacakları 

aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine malî hizmetler biriminin bütçe 

ve performans programı alt birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin 

onayına sunulmadan önce iç kontrol alt birimi tarafından kontrol edilir. Bu 

şekilde yapılacak aktarmalar ilgisine göre Kanun, yılı merkezi yönetim bütçe 

kanunu ve bütçe işlemlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kontrol edilerek 

en geç iki işgünü içinde sonuçlandırılır. 

Mevzuatına aykırı bulunan aktarma talepleri, gerekçeli bir yazıyla harcama 

yetkilisine gönderilir. 

Kadro dağılım cetvelleri 

Madde 20- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye tâbi idarelere ait kadro dağılım cetvelleri, anılan Kanun 

Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile 

Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde, Bakanlık ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan 

sonra kontrole tâbidir. 

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi idarelere ait kadro dağılım cetvelleri ise 

Yükseköğretim Kurulunun onayını müteakip kontrole tâbidir. 
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Kadro dağılım cetvelleri en geç beş işgünü içinde kontrol edilir. İlgililerine 

yapılacak ödemeler bu onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Bu 

cetvellerde yapılacak değişiklikler de aynı şekilde kontrol edilir. 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olmayan idarelerde de kadro 

ihdas ve değişiklikleri aynı süre içinde kontrol edilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kadroları ile millî güvenlik sebebiyle gizli 

kalması gereken kadrolar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.  

Seyahat kartı listeleri 

Madde 21- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi uyarınca İçişleri, 

Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar 

çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personel listesi, birimlerin teklifleri 

değerlendirilerek malî hizmetler birimi tarafından kontrol edilir. Buna ilişkin 

talepler yukarıda belirtilen esaslar ile Bakanlık tarafından yapılan 

düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç 

işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili 

birime gönderilir. 

Seyyar görev tazminatı cetvelleri 

Madde 22- İdarelerin teşkilat yapıları ve ihtiyaçlarına göre her birim, bölge, il ve 

ilçe için ayrı ayrı hazırlanan seyyar görev dağılım listeleri malî hizmetler birimi 

tarafından kontrol edilir. Bu dağılım listeleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu, bu 

Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemeler, yılı bütçesine bu amaçla konulan 

ödenekler ve Bakanlık tarafından vize edilen cetvellere uygunluk açısından en 

geç üç işgünü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir 

yazıyla ilgili birime gönderilir. 

Geçici işçi pozisyonları 

Madde 23- Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen yetki 

çerçevesinde, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler ile sosyal 

güvenlik kurumlarında çalıştırılacak geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının 

aylar ve birimler itibarıyla dağılımı kontrole tâbidir. 
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Norm kadro uygulamasına geçilmemiş mahalli idarelerde çalıştırılacak geçici işçi 

pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar itibarıyla dağılımının İçişleri Bakanlığı 

tarafından vizesini müteakip, idarelerin çalıştıracakları geçici işçilerin birimlere 

dağılımını gösteren cetveller kontrole tâbidir. 

Geçici işçi pozisyonları malî hizmetler birimince en geç beş işgünü içinde kontrol 

edilir. Kontrol sonucunda uygun görülmeyen cetveller gerekçeli bir yazıyla ilgili 

birime gönderilir. 

Yan ödeme cetvelleri 

Madde 24- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun ek geçici 9 uncu 

maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen Devlet memurlarından, 

hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği, 

ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin 

olarak anılan Kanunun 152 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan 

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin 

kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile 

bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve 

serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla 

dağılımını gösteren listeler malî hizmetler birimi tarafından kontrol edilir. 

Kontrol işlemi ve süreci ile cetvellerin üst yönetici tarafından onaylanması 

hususu anılan Bakanlar Kurulu kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

yürütülür. 

Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri 

Madde 25- Bakanlık tarafından yıllık olarak her bir idare bazında vize edilen 

cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak 

sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Bakanlık vizesi alınmaksızın 

çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmeler kontrole tâbidir. 

Bu sözleşmeler, Bakanlık tarafından vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye, 

ilgili kanunlarına, diğer mevzuatına ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere 

uygunluk yönünden incelenir ve en geç beş işgünü içinde sonuçlandırılır. Uygun 

görülmeyen sözleşmeler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir. 

Yurtdışı kira katkısı 
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Madde 26- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olup, yurt dışı kadrolara sürekli görevle 

atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin belgeleri 

içeren işlem dosyası birimlerince hazırlanır ve kontrol edilmek üzere malî 

hizmetler birimine gönderilir. Yurt dışı kira katkısına ilişkin talepler yılı merkezi 

yönetim bütçe kanunu uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara 

uygunluk yönünden incelenir ve uygun bulunan talepler hakkında en geç üç 

işgünü içinde uygun görüş verilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir 

yazıyla ilgili birime gönderilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler 

İdarelerce yapılacak düzenlemeler 

Madde 27 - Usul ve Esaslarda belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan 

malî karar ve işlemlerin de aynı şekilde malî hizmetler birimine kontrol 

ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler 

üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Bu düzenlemelerde, malî hizmetler 

biriminin ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemler, riskli alanlar 

dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir ve yılda bir kez 

değerlendirilir. 

İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, üst 

yöneticinin onayını izleyen on işgünü içinde Bakanlığa bildirilir. 

Uygun görüş verilmeyen malî karar ve işlemler 

Madde 28- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama 

yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin malî hizmetler birimince kayıtları 

tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar 

iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur. 

Kontrol süresi 

Madde 29- Malî hizmetler birimi, kontrol ve uygun görüş işlemlerini belirlenen 

süre içinde sonuçlandırmak zorundadır. Usul ve Esaslarda belirtilen sürelerin 

başlangıç tarihinin belirlenmesinde, malî hizmetler biriminin evrak giriş kayıt 
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tarihini izleyen işgünü esas alınır. Malî hizmetler biriminin talebi ve üst 

yöneticinin onayı üzerine bu süreler bir katına kadar artırılabilir. 

Düzenleme ve koordinasyon görevi 

Madde 30- Bakanlık, Kanun ve Usul ve Esaslar çerçevesinde, iç kontrol ve ön 

malî kontrole ilişkin yöntem ve standartlar konusunda koordinasyonu 

sağlamakla görevli ve yetkilidir. 

Tereddütlerin giderilmesi 

Madde 31- Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri 

gidermeye Bakanlık yetkilidir. 

Yürürlük 

Madde 32- Bu Usul ve Esaslar 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme 

Madde 33- Bu Usul ve Esasları Maliye Bakanı yürütür. 

 

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI 

Kamu iç denetim standartları, 5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi uyarınca İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından 

belirlenmiştir. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 

uncu maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca da, iç denetçilerin bu standartlara 

uymaları zorunludur. 

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız 

nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyet, idarelerin 

yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul 

görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

Kamu İç Denetim Standartlarının (Standartlar) belirlenmesinde, Uluslararası İç 

Denetçiler Enstitüsünün (IIA) "Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 
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Standartları" esas alınmış, bunun yanı sıra diğer uluslararası denetim 

standartlarından da yararlanılmıştır. Standartlar, iç denetçilerin niteliklerini ve 

iç denetim faaliyetinde uygulanması gereken süreçleri belirler. 

Standartlar; iç denetimin planlanması, uygulanması ve raporlanması ile iç 

denetçilerin yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız bir şekilde görev 

yapabilmelerine ilişkin hususları düzenler. 

Standartlar; iç denetimin uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri tanımlamak, 

uygulamaya yönelik bir çerçeve oluşturmak, iç denetimin kalitesinin 

değerlendirilmesi için gereken ölçütleri belirlemek, kurumsal işlem ve süreçlerin 

gelişimini desteklemek suretiyle iç denetimin katma değerinin artırılmasını 

amaçlar. 

İç denetimin kalitesinin kamu idaresi içinde ve dışında kabul görebilmesi için 

Standartlar ve Meslek Ahlak Kurallarının iç denetçiler tarafından iyi anlaşılması 

ve denetim faaliyetlerinin icrasında bu standart ve kurallara bağlı kalınması 

büyük önem taşır. 

İç denetim birim yöneticileri ve iç denetçilerin bu standart ve kurallara uymaları 

zorunludur. Standartlarda öngörülmeyen durumlarda ise IIA'in belirlemiş 

olduğu "Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları"nın uygulama 

önerilerine uyulur. 

Standartlar, nitelik standartları ve çalışma standartlarından oluşur. Nitelik 

standartları iç denetim birimi ve iç denetçilerin sahip olması gereken özelliklere, 

çalışma standartları ise iç denetim faaliyetinin aşamalarına ve sonuçlarının 

izlenmesine yöneliktir. 

NİTELİK STANDARTLARI 1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 

İç denetim birim/faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, iç denetimin 

tanımına ve bu Standartlara uygun olarak her kamu idaresi için üst yöneticinin 

onayı ile çıkarılacak bir yönerge ile belirlenmelidir. 

İç denetim birimi yöneticisi, yönergede belirlenen amaç, yetki ve 

sorumlulukların iç denetim birim/faaliyetinin hedeflerine ulaşması ve iç 

denetim faaliyetlerinin bu standartlara uygun bir şekilde yürütülmesini 
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sağlamak amacıyla denetim yönergesini dönemsel olarak inceleyerek, yeni 

düzenlemelerin gerekli olup olmadığını değerlendirmeli ve sonuçları hakkında 

üst yöneticiyi bilgilendirerek yapılması gereken değişiklikler hakkında önerilerde 

bulunmalıdır. 

1000.G1 - İdareye sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim 

yönergesinde belirtilmelidir. İdare dışındaki taraflara güvence hizmeti 

sağlanacaksa, bunun niteliği de yönergede açıklanmalıdır. 

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde 

belirtilmelidir. 

1100 - Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

İç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yerine getirirken 

tarafsız davranmalıdır. 

İç denetim birimi/faaliyeti, iç denetçilerin görevlerini yerine getirirken tarafsız 

ve etkili tavsiyelerde ve mesleki yargılarda bulunmalarını kolaylaştıracak 

biçimde, denetlenen birimlerden/faaliyetlerden bağımsız olmalıdır.  

1110 - İdare İçi Bağımsızlık 

İç denetim birimi doğrudan üst yöneticiye bağlı olmalıdır. 

1110.G1 - İç denetim faaliyeti, denetim konu ve kapsamının belirlenmesi, 

yürütülmesi ve sonuçların raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak 

olmalıdır. 

1120 - Bireysel Tarafsızlık 

İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde davranmalı ve her türlü çıkar 

çatışmasından kaçınmalıdır. 

1130 - Bağımsızlık ve Tarafsızlığı Bozan Etkenler 

Denetçilerin bağımsızlığı veya tarafsızlığı fiilen bozulduğu veya bozulduğu 

izlenimi doğduğu takdirde, durum ilgili taraflara açıklanmalıdır. Bu açıklamanın 

kapsamı, bozucu etkenin niteliğine bağlıdır. 
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İç denetçiler, denetim çalışmalarını sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını 

zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde bu durumu iç denetim birimi 

yöneticisine yazılı olarak bildirmelidir. 

Denetim görevlendirmelerinde aynı alanda veya konuda uzun süreli denetim 

yapılmasının tarafsızlığı bozabileceği gözönünde bulundurularak denetçiler ve 

denetim görevleri arasında zaman zaman rotasyon yapılmalıdır. 

1130.G1 - İç denetçiler, daha önce fiilen sorumlu olduğu veya yönetici olarak 

görev yaptığı faaliyetlere ilişkin denetim görevi yapmaktan kaçınmalıdır. Bir iç 

denetçinin son bir yıl içinde sorumlu olduğu idari bir faaliyet hakkında denetim 

hizmeti vermesinin, tarafsızlığını bozacağı varsayılır. 

1130.G2 - İç denetim birimi yöneticisinin denetim görevi yerine getirmesi 

halinde sorumluluğundaki işlevlere yönelik güvence görevleri, üst yönetici 

tarafından gözetlenmelidir. 

1130.D1 - İç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları idari faaliyetlere ilişkin 

danışmanlık hizmeti verebilir. 

1130.D2 - İç denetçiler, önerilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili 

bağımsızlıklarına ve tarafsızlıklarına zarar verecek hususlar söz konusu ise, 

görevi kabul etmeden önce danışmanlık hizmetini talep edene bu durumu 

açıklamalıdır. 

1200 - Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

Denetim görevleri yetkin kişilerce, azami mesleki özen ve dikkat ile yerine 

getirilmelidir. 

1210 - Yetkinlik 

Mesleki yetkinlik; görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olma, denetim 

konuları ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip değerlendirme ve 

raporlama yeteneğini ifade eder. 

İç denetçiler, sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer 

vasıflara sahip olmalıdır. İç denetim birimi de gerekli kurumsal yetkinliği haiz 

olmalıdır. 
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1210.G1 - İç denetçiler, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken 

bilgi ve becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, iç denetim birimi 

yöneticisi idare dışındaki uzmanlardan denetim görevinin hedeflerine 

ulaşmasını sağlamak üzere tavsiye ve yardım temin etmelidir. 

1210.G2 - İç denetçi, yolsuzluk belirtilerini tespit edebilecek yeterli bilgiye sahip 

olmalıdır. Ancak iç denetçinin, esas görevi ve sorumluluğu yolsuzlukları tespit 

etmek ve soruşturmak olan savcı ve polis gibi kişilerin uzmanlığına sahip olması 

beklenmemelidir. 

1210.G3 - İç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için bilgi teknolojileri 

ve kontrolleriyle ilgili temel bilgilere ve teknoloji tabanlı denetim tekniklerine 

hakim olmalıdır. Ancak, tüm iç denetçilerin; asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri 

denetimi olan iç denetçiler kadar uzmanlığa sahip olması beklenemez. 

1210.D1 - İç denetçilerin danışmanlık görevini yapabilmesi için gerekli bilgi, 

beceri ve diğer vasıflara sahip olmadığı durumlarda, iç denetim birimi yöneticisi 

görevi reddetmeli veya belirlenen danışmanlık hedeflerine ulaşılmasını 

sağlayacak gereken yardımı temin etmelidir. 

1220 - Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

İç denetçiler, denetim görevlerinde makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç 

denetçiden beklenen azami mesleki özen ve dikkati göstermeli, denetim 

hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak şekilde yeterli bilgi ve beceriye sahip 

olmalıdır. Ancak, azami meslekî özen ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı anlamına 

gelmez. 

1220.G1 - Denetim görevlerinde azami mesleki özen ve dikkatin 

gösterilmesinde iç denetçiler aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır. 

• Görevle ilgili amaçlara ulaşmak için gereken çalışmanın kapsamı, 

• Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların karmaşıklık, hacim veya 

önem derecesi, 

• Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği, 

• Önemli hataların, düzensizliklerin veya aykırılıkların bulunma ihtimali, 
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• Güvence hizmetinin potansiyel faydalarının maliyeti. 

1220.G2 - İç denetçi, azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, bilgisayar 

destekli denetim tekniklerini ve diğer veri analiz tekniklerini imkânlar ölçüsünde 

kullanmalıdır. 

1220.G3 - İç denetçi, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek 

önemli risklere karşı dikkatli olmalıdır. Ancak, güvence prosedürleri azamî 

meslekî özen ve dikkatle uygulansa bile, bütün önemli risklerin teşhis edilmesini 

garanti etmez. 

1220.D1 - İç denetçi bir danışmanlık görevi sırasında, aşağıdaki hususları göz 

önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermelidir: 

• Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dâhil 

danışmanlık hizmetini talep eden denetlenenin ihtiyaç ve beklentileri, 

• Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmanın boyutu ve nisbî 

karmaşıklığı, 

• Danışmanlık görevinin potansiyel fayda ve maliyetleri. 

1230 - Sürekli Mesleki Gelişim 

İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer mesleki yetkinliklerini sürekli bir 

şekilde geliştirmeli güçlendirmelidir. 

Üst yönetici ve iç denetim birimi yöneticisi, iç denetçilerin mesleki yönden 

gelişmesi, yenilikleri izlemesi ve çalışma isteğini artırması için gerekli tedbirleri 

almalıdır. 

İç denetim biriminde, iç denetim faaliyetinin sınırları göz önünde 

bulundurularak, eğitim düzeyi, nitelik ve deneyim açısından yeterli sayıda iç 

denetçi istihdam edilmelidir. İç denetçiler görevlerinin gerektirdiği eğitime 

tabi tutulmalı ve süreklilik gösteren uygun eğitim programları aracılığıyla 

mesleki yeterliliklerini sürdürmelidir. 

1300 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 
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Kalite güvence ve geliştirme programı, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç 

denetim faaliyetinin iç denetim birimince ve Kurulca, tüm yönleriyle 

değerlendirilmesi, standartlara ve meslek ahlak kurallarına uygunluğunun 

izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programdır. 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve 

etkinliğini sürekli gözetleyen, Kurulun düzenlemelerine uygun, bir kalite 

güvence ve geliştirme programı hazırlamalı ve sürdürmelidir. Bu program, 

dönemsel iç ve dış kalite değerlendirmelerini ve devamlı iç gözetleme faaliyetini 

içermelidir. Programın her parçası, iç denetim faaliyetinin katma değer 

yaratmasına, idarenin faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç 

denetim faaliyetinin standartlara ve meslek ahlak kurallarına uyması konusunda 

güvence sağlamalıdır. 

1310 - Kalite Programı Değerlendirmeleri 

İç denetim birimi yöneticisi, kalite programının genel etkinliğini gözetlemek ve 

değerlendirmek amacına yönelik bir program geliştirmelidir. Bu program hem iç 

hem de dış değerlendirmeleri içermelidir. 

1311 - İç Değerlendirmeler 

İç değerlendirmeler; 

• İç denetim performansının devamlı gözden geçirilmesini, 

• Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya idare 

içinde, iç denetim uygulamaları ve standartlarını bilen kişilerce yapılan 

dönemsel gözden geçirmeleri, 

kapsamalıdır. 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetine ilişkin, dönemsel olarak 

gerçekleştirilecek, idare içi kalite incelemelerine yönelik ilkeler belirlemelidir.  

İdare içi incelemeler, iç denetim faaliyetinin ve gözetiminin; kalitesini, 

standartlara ve iç denetim biriminin denetim rehberlerine uygunluğunu, 

idareye ilave değer katma yöntemini ve performans göstergelerine ulaşılıp 

ulaşılmadığını değerlendirmelidir. 
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İç denetim birimi yöneticisi, kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde 

yapılan iç değerlendirme sonuçlarını yıllık faaliyet raporunda göstermeli ve en 

az yılda bir kez üst yönetime bilgi sunmalıdır. 

1312 - Dış Değerlendirmeler 

Dış değerlendirme, Kurulca ilgili idare dışından belirlenecek vasıflı ve bağımsız 

bir uzman veya ekip tarafından en az beş yılda bir yapılır. 

Dış değerlendirmeyi yapanların, değerlendirmeye tâbi olan idareye veya idare 

personeline karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamalı ve idareden herhangi 

bir çıkarı olmamalıdır. İki kamu idaresi arasında karşılıklı dış değerlendirme 

yapılmamalıdır. 

İç denetimin görev alanı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı, nitelik ve nicelik olarak 

yeterliliği, stratejisi ve programlarını formüle etme yaklaşımının verimliliği ve 

etkililiği, Standartlara ve İDKK tarafından yapılan düzenlemeler, diğer mevzuat 

ve birimin kendi denetim rehberlerine uygunluğu, idarenin faaliyetine katma 

değer sağlaması, performans göstergelerine ulaşılması, iç denetimde gözetimin 

kalitesi gibi hususlar dış değerlendirmenin kapsamını oluşturmalıdır.  

Üst yönetici, iç denetim birimi yöneticisiyle birlikte sonuçların değerlendirilmesi 

neticesinde tespit edilen ve üzerinde mutabakata varılan yetersizlikleri 

gidermek üzere bir eylem planı hazırlamalıdır. Bu tür eylem planlarındaki 

gelişmeler yıllık faaliyet raporunda belirtilmelidir. 

1320 - Kalite Programı Hakkında Raporlama 

İç denetim birimi yöneticisi, dış değerlendirme sonuçları ile eylem planını 

Kurula ve varsa yönetim kuruluna göndermelidir. 

1330 - "Standartlara Uygun Yapılmıştır" ibaresinin Kullanılması 

İç denetçiler, iç denetimin "Kamu İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına 

uygun yapıldığını" belirtmelidir. Ancak iç denetçilerin bu ibareyi kullanabilmesi 

için, iç denetim birim/faaliyetinin 1312 No'lu standart kapsamında kalite 

geliştirme programı değerlendirmesinin yapılması ve değerlendirme sonucunda 

standartlara uygunluğunun teyidi gerekir. 
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1340 - Aykırılıkların Açıklanması 

İç denetimin standartlara ve iç denetçilerin meslek ahlak kurallarına tam 

uyumlu olarak gerçekleştirilmesi esastır. Ancak tam uyumun sağlanamadığı 

durumlarda aykırılıklar iç denetimin genel kapsamını veya faaliyetlerini 

etkiler hâle geldiğinde Kurula, üst yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna özel 

durum açıklaması yapılmalıdır. 

 

ÇALIŞMA STANDARTLARI 2000 - İç Denetimin Yönetimi 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini idareye değer katacak şekilde 

yönetmelidir. 

İç denetim birimi yöneticisi; iç denetim yönergesinde tanımlanan genel amaç ve 

sorumlulukların yerine getirilmesi, iç denetim kaynaklarının etkin, etkili ve 

verimli bir şekilde kullanılması ve iç denetim faaliyetlerinin Standartlara uygun 

yapılmasını sağlayacak şekilde iç denetim birimini yönetmekten sorumludur.  

2010 - Planlama 

İç denetim birimi yöneticisi; idarenin hedeflerine uygun olarak, iç denetimin 

önceliklerini belirleyen risk esaslı plan ve programlar yapmalıdır. 

2010.G1 - İç denetimin plan ve programı, yılda en az bir kez yapılan bir risk 

değerlendirmesine dayanmalıdır. Üst yönetici ve varsa yönetim kurulu, bu 

sürece dahil edilerek görüşleri dikkate alınmalıdır. 

2010.D1 - İç denetim birimi yöneticisi; danışmanlık taleplerini, görevin risk 

yönetimini geliştirme, katma değer yaratma ve faaliyetleri geliştirme 

potansiyelini ve yıllık denetim planının uygulanmasına olan etkilerini 

gözönünde bulundurarak kabul edip etmemeyi düşünmelidir. Kabul edilen 

görevler programa dahil edilmelidir. 

2020 - Bildirim ve Onay 

İç denetim birimi yöneticisi; önemli ara değişiklikler de dahil iç denetim 

faaliyetinin planlarını ve kaynak sınırlamalarının etkilerini de belirterek kaynak 
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ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yöneticiye ve varsa yönetim 

kuruluna bildirmelidir. 

2030 - Kaynak Yönetimi 

İç denetim birimi yöneticisi, onaylanmış denetim programının uygulanabilmesi 

için iç denetim kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir şekilde 

kullanılmasını sağlamalıdır. 

2040 - Politika ve Süreçler 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek amacıyla 

izlenecek politika ve süreçleri belirlemelidir. 

2050 - Eşgüdüm 

İç denetim birimi yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz tekrarını önlemek ve işin 

kapsamını en uygun şekilde belirlemek amacıyla, güvence ve danışmanlık 

hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve dış denetçilerle, mevcut bilgileri 

paylaşmalı ve faaliyetleri bunlarla eşgüdüm içinde sürdürmelidir.  

2060 - Üst Yönetici ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar 

İç denetim birimi yöneticisi; iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve 

sorumlulukları ile programa kıyasla gerçekleşen performans konularında, üst 

yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna dönemsel raporlar sunmalıdır. Bu 

raporlar; idarenin önemli riskleri, kontrol ve yönetim sorunları ile üst yönetici 

ve varsa yönetim kurulunun ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği başka 

konuları da içermelidir. 

2100 - İşin Niteliği 

İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol 

ve yönetim süreçlerini değerlendirmeli ve bu süreçlerin iyileştirilmesine katkıda 

bulunmalıdır. 

2110 - Risk Yönetimi 
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İç denetim faaliyeti; önemli riske maruz alanları tespit edip değerlendirmek ve 

risk yönetimi ile kontrol süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle 

idareye yardımcı olmalıdır. 

2110.G1 - İç denetim faaliyeti, idarenin risk yönetim sürecinin etkinliğini 

gözlemeli ve değerlendirmelidir. 

2110.G2 - İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hususları dikkate alarak, idarenin 

yönetim ve kontrol faaliyetleriyle bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri 

değerlendirmelidir; 

• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü, 

• Faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, 

• Varlıkların korunması, 

• Kanun ve diğer düzenlemelere uyum. 

2110.D1 - İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin amacıyla 

uyumlu şekilde riski ele almalı ve diğer önemli risklere karşı dikkatli olmalıdır.  

2110.D2 - İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, 

idarenin maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde 

kullanmalıdır. 

2120 - Kontrol 

İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik ve verimliliğini değerlendirmek ve 

sürekli gelişimi teşvik etmek suretiyle, idarenin etkin kontrollere sahip olmasına 

yardımcı olmalıdır. 

2120.G1 - Risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak iç denetim faaliyeti, 

söz konusu riskleri gidermek üzere idarenin yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi 

sistemlerini kapsayan mevcut kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini 

değerlendirmeli ve gerekli hallerde ilave kontroller önermelidir. 

Bu değerlendirme; 

• mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini ve bütünlüğünü, 
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• faaliyetlerin etkililik ve verimliliğini, 

• varlıkların korunmasını ve 

• kanunlara ve diğer düzenlemelere uyum konularını kapsamalıdır. 

2120.G2 - İç denetçiler, iç denetim plan ve programlarındaki hedef ve amaçların 

kapsamı ve bunların idarenin hedef ve amaçlarına uyum derecesini anlayıp 

değerlendirmelidir. 

2120.G3 - İç denetçiler, faaliyet ve programların planlandığı şekilde uygulanıp 

uygulanmadığını ve elde edilen sonuçların belirlenen hedef ve amaçlarla 

uyumlu olup olmadığını değerlendirmelidir. 

2120.G4 - Kontrollerin değerlendirilmesi için uygun ve yeterli kriterlere ihtiyaç 

vardır. İç denetçiler, yönetimin hedef ve amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını 

belirlemek için oluşturduğu kriterlerin yeterlilik derecesini tespit etmelidir. Bu 

kriterler yeterli görülürse, iç denetçiler de kendi değerlendirmelerinde bunları 

kullanabilir. Söz konusu kriterler yeterli görülmezse, iç denetçiler uygun 

değerlendirme kriterleri geliştirmek için yönetimle birlikte çalışmalıdır. 

2120.D1 - Danışmanlık görevi sırasında iç denetçiler, yapılan kontrolleri 

görevleri çerçevesinde gözden geçirmeli ve herhangi bir kontrol yetersizliğine 

karşı dikkatli olmalıdır. 

2120.D2 - İç denetçiler; danışmanlık görevlerinden elde ettiği kontrol bilgilerini, 

idarenin maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde 

kullanmalıdır. 

2130 - Yönetim 

İç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak 

yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli önerilerde bulunmalıdır: 

• İdare içinde gerekli iş ahlakı ve diğer değerlerin geliştirilmesi, 

• Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirliğin 

sağlanması, 
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• Risk ve kontrol bilgilerinin idarenin gerekli birimlerine etkili bir şekilde 

iletilmesi, 

• İç ve dış denetçiler ile üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdümün 

sağlanması ve bunlar arasında gerekli bilgilerin etkili bir şekilde iletiminin 

sağlanması. 

2130.G1 - İç denetim faaliyeti, idarede iş ahlakı kültürünün yerleştirilmesi için 

kurumsal amaç, program ve faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve 

etkinliğini değerlendirmelidir. 

2130.D1 - Danışmanlık görevinin amaçları, idarenin genel değerleri ve 

hedefleriyle uyumlu olmalıdır. 

2200 - Görev Planlaması 

İç denetçiler, her görev için, kapsam, amaçlar, zamanlama ve kaynak dağılımı 

hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamalı ve kayıt altına almalıdır. Bu 

planlama çalışmaları aşağıdaki unsurları içermelidir. 

2201 - Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler 

İç denetçiler, her denetim görevi için bir denetim planı hazırlarken aşağıdaki 

hususları dikkate almalıdır; 

• Denetlenecek faaliyetin hedefleri ve bu hedeflere ulaşmadaki 

performansı değerlendirmeye yarayacak araç veya kriterler, 

• Faaliyetler, hedefler ve kaynaklar üzerindeki önemli riskler ile bu risklerin 

muhtemel etkilerini kabul edilebilir seviyede tutmanın yol ve yöntemleri, 

• Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilgili kontrol çerçevesi 

veya modeline kıyasla yeterlilik ve etkinliği, 

• Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli gelişme sağlama 

imkânları. 

2201.G1 - İç denetçiler, idare dışındaki taraflar için bir görevlendirme 

planlarken, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları 
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ve (görev kayıtlarına erişme ve sonuçların paylaşımına getirilecek kısıtlamalar 

dahil) diğer karşılıklı beklentiler konusunda söz konusu taraflarla anlaşmalıdır. 

2201.D1 - İç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek 

sorumluluklar ve beklentiler hakkında, danışmanlık hizmeti verecekleri ilgili 

yöneticiyle mutabakata varmalıdır. Çok önemli görevlendirmelerde bu 

mutabakat yazılı hâle getirilmelidir. 

2210 - Görev Amaçları 

Her denetim görevi için söz konusu denetim göreviyle ilgili denetim amaçları 

belirlenmelidir. Görev amaçları, denetlenen faaliyetle ilgili riskleri, kontrolleri ve 

yönetim süreçlerini kapsamalıdır. 

2210.G1 - İç denetçiler, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön 

değerlendirmesini yapmalıdır. Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin 

sonuçlarını yansıtmalıdır. 

2210.G2 - İç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hatâların, 

düzensizliklerin, aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini 

dikkate almalıdır. 

2210.D1 - Danışmanlık görevlerinin amaçlarında, ilgili yöneticiyle mutabık 

kalındığı ölçüde, risk, kontrol ve yönetim süreçlerine de temas edilmelidir. 

2220 - Görev Kapsamı 

Görevin kapsamı, denetim görevinin amaçlarına ulaşılmasına uygun seviyede 

olmalıdır. 

2220.G1 - Görevin kapsamı, ilgili sistemlerin, kayıtların, personel ve maddî 

varlıkların değerlendirilmesini de (üçüncü tarafların sahip oldukları dahil) 

içermelidir. 

2220.G2 - Bir güvence görevi esnasında danışmanlık talebinde bulunulursa, 

görevin amaçları, kapsamı, karşılıklı sorumluluklar ve diğer beklentiler bir 

yazıyla iç denetim birimine iletilmelidir. Uygun görülmesi halinde danışmanlık 

görevi yürütülerek sonuçları danışmanlık ilkelerine uygun olarak 

raporlanmalıdır. 
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2220.D1 - İç denetçiler, danışmanlık görevlerini yürütürken, görevin 

kapsamının, üzerinde mutabık kalınan amaçlara yeterince temas ettiğinden 

emin olmalıdır. Eğer görev esnasında kapsamla ilgili ihtirazi kayıtlar olursa, 

göreve devam edip etmeyeceğini belirlemek üzere, iç denetçiler bunları ilgili 

yöneticiyle tartışmalıdır. 

2230 - Görev Kaynaklarının Tahsisi 

İç denetçiler, görevin amaçlarına ulaşmak için gereken kaynakları tespit 

etmelidir. Görev kadrosu; görevin niteliği, karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve 

mevcut kaynaklar dikkate alınarak oluşturulmalıdır. 

2240 - İş Programı 

İç denetçiler, denetim amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak şekilde her denetim 

görevinin amaçlarını, görev için ayrılan kaynakları, muhtemel süresini ve 

denetimde takip edilecek süreçleri gösteren iş programları hazırlamalıdır. Bu iş 

programları yazılı hâle getirilmelidir. 

2240.G1 - İş programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, 

değerlendirme ve kayıt süreçlerini içermeli ve göstermelidir. İş programı, işe 

başlanmadan önce onaylanmalı, programda yapılan değişiklikler için de iç 

denetim birimi yöneticisinden onay alınmalıdır. 

2240.D1 - Danışmanlık görevleri için hazırlanan iş programlarının şekli ve içeriği, 

görevin niteliğine bağlı olarak değişebilir. 

2300 - Görevin Yürütülmesi 

İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgileri 

belirlemeli, analiz etmeli, değerlendirmeli ve kaydetmelidir. 

İç denetçiler görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç denetçiden 

beklenen dikkat ve özeni gösterir. Mesleki özen ve dikkat, aynı veya benzer 

durum ve koşullarda, makul sınırlar dahilinde tedbirli ve yetkin bir iç denetçiden 

beklenen beceri, özen ve dikkatin gösterilmesidir. 

2310 - Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması 



121 Yakutiye Belediye Başkanlığı 

 

 

İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı 

olan bilgileri tespit etmeli ve tanımlamalıdır. 

Bilgi ve belgeler; görevin amaç ve kapsamıyla ilgili bütün konularda toplanmalı, 

tespit ve tavsiyelere sağlam ve güvenilir bir dayanak oluşturacak seviyede 

yeterli, güvenilir, ilgili ve gerekli olmalıdır. 

2320 - Analiz ve Değerlendirme 

İç denetçiler, görev sonunda vardıkları sonuçları uygun analiz ve 

değerlendirmelere dayandırmalıdır. 

2330 - Bilgilerin Kaydedilmesi 

İç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev sonuçlarına dayanak teşkil eden 

bütün bilgileri kaydetmelidir. 

2330.G1 - İç denetim birimi yöneticisi; görev kayıtlarına erişimi kontrol etmeli, 

gerektiğinde bu kayıtları idare dışı taraflara vermeden önce, üst yöneticinin 

onayını ve/veya hukuk müşavirliğinin görüşünü almalıdır. 

2330.G2 - İç denetim birimi yöneticisi, görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin 

esasları belirlemelidir. Bu esaslar, idarenin temel ilkelerine ve ilgili mevzuata 

uygun olmalıdır. 

2330.D1 - İç denetim birimi yöneticisi, görev kayıtlarının tutulması, saklanması 

ve idare içi ve dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar belirlemelidir. Bu 

politikalar, idarenin düzenlemelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun 

olmalıdır. 

2340 - Görevin Gözetim ve Kontrolü 

Görevler; görev amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve 

personelin geliştirilmesini sağlayacak bir tarzda gözetlenmeli ve kontrol 

edilmelidir. 

2400 - Sonuçların Raporlanması 

İç denetçilerin, görev sonuçlarını raporlaması gereklidir. 
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Raporlar, yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için gizlilik içinde muhafaza 

edilmelidir. 

2410 - Raporlama Kıstasları 

Raporlamalar; varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının 

yanında, görevin hedeflerini ve kapsamını da içermelidir. 

2410.G1 - Sonuçları gösteren nihai rapor, iç denetçinin görüş ve kanaatlerini de 

içermelidir. 

2410.G2 - İç denetçiler, görev raporlamalarında tatminkâr bir performans 

göstermeye teşvik edilmelidir. 

2410.G3 - Görev sonuçları idare dışındaki taraflara bildirilirken, söz konusu 

bildirim, sonuçların paylaşımı ve kullanımı konusundaki sınırlamaları da 

içermelidir. 

2410.D1 - İlerlemenin ara raporlanmasının ve danışmanlık görevlerinin 

sonuçları, görevlendirmenin niteliğine ve ilgili yöneticinin ihtiyaçlarına bağlı 

olarak, şekil ve içerik değiştirebilir. 

2420 - Raporlamaların Kalitesi 

Raporlamalar; doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı, tam olarak ve zamanında 

yapılmalıdır. 

2421 - Hata ve Eksiklikler 

Eğer nihai raporlama önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, iç denetim birimi 

yöneticisi, hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri 

iletmelidir. 

2430 - Görevlendirmelerde Standartlara Aykırılıkların Açıklanması 

Standartlara aykırılıklar belli bir görevi etkilediğinde, sonuçlar raporlanırken 

aşağıdaki hususlar özel durum olarak açıklanmalıdır: 

• Tam olarak uyulamayan Standart/Standartlar 

• Aykırılık sebepleri 
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• Aykırılığın göreve etkisi 

2440 - Sonuçların Raporlanması 

İç denetim birimi yöneticisi, görev sonuçlarını ilgili taraflara raporlamalıdır.  

2440.G1 - Görev sonuçlarının öngördüğü tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek 

taraflara, sonuçların raporlanmasından iç denetim birimi yöneticisi sorumludur.  

2440.G2 - İç denetim birimi yöneticisi, aksi hukuki düzenlemelerle 

belirlenmediği takdirde, görev sonuçlarını idare dışındaki taraflara iletmeden 

önce, idarede doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirmeli, üst yönetim 

ve/veya hukuk müşavirliği ile istişare etmeli ve sonuçların raporlanmasını, 

kullanımını kısıtlayarak kontrol etmelidir. 

2440.D1 - İç denetim birimi yöneticisi, danışmanlık görevlerinin nihai 

sonuçlarının ilgili yöneticilere raporlanmasından sorumludur. 

2440.D2 - Danışmanlık görevleri sırasında, risk yönetimi, kontrol ve yönetim 

sorunları tespit edilebilir. Bu sorunlar, idare için önemli hâle geldiğinde üst 

yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna bildirilmelidir. 

2500 - İlerlemenin İzlenmesi 

İç denetim birimi yöneticisi, yönetime rapor edilen hususların sonuçlarının 

takibi için bir izleme sistemi kurmalı ve uygulamalıdır. 

Denetlenen birim yöneticileri, denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin 

önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi yöneticisi, üst 

yöneticiyi bilgilendirir. 

2500.G1 - İç denetim birimi yöneticisi, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir 

şekilde uygulanmasını veya üst yönetimin gerekli tedbiri almamasıhalinde 

doğabilecek riski üstlenip üstlenmediğini tespit etmek ve gelişmeleri gözlemek 

amacına yönelik bir takip süreci oluşturmalıdır. 

2500.D1 - İç denetim birimi, ilgili yöneticilerle mutabık kalındığı ölçüde, 

danışmanlık görevlerinin sonuçlarını izlemelidir. 
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2600 - Yönetimin Artık Riskleri Üstlenmesi 

İç denetim birimi yöneticisi, üst yönetimin idare için kabul edilemeyebilecek bir 

artık (bakiye) risk düzeyini üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu 

üst yönetimle müzakere etmelidir. Artık riskle ilgili bir karara varılamazsa, iç 

denetim birimi yöneticisi ve üst yönetim, konuyu çözümlenmesi için üst 

yöneticiye rapor etmelidir. 

 

 

 

 

 

 

IMF MALI SAYDAMLIK IYI UYGULAMALAR TUZUGU (2007) 

IMF Yönetim Kurulu Ara Komitesi, 1996 yılının Eylül ayında sürdürülebilir 

küresel büyüme ortaklığını benimseyerek iyi yönetişimin önemini vurgulamış, 

Eylül 1997'de Hong Kong SAR toplantısında da bu ilgisini tekrarlayarak, mali 

saydamlığın iyi yönetişime katkısının büyük olacağını ifade etmiştir. Bu sayede 

mali politikaların planlanması ve sonuçları ile ilgili daha bilinçli bir kamuoyunun 

oluşması, mali politikaların uygulanması konusunda hükümetlerin sorumlu 

tutulması ve böylece makro ekonomik politikaların ve seçimlerin daha iyi 

anlaşılması ve geçerlilik kazanması mümkün olabilecektir. IMF bu nedenle "Mali 

Saydamlık İyi Uygulamalar Tüzüğünün" üye ülkelerde uygulanmasını teşvik 

etmektedir. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından anılan Tüzük ile belirlenen standartlar 

birçok ülke tarafından uyarlanarak değerlendirilmektedir. Bu standartlar son 

olarak 2007 yılı Mayıs ayında IMF tarafından güncellenmiştir. Rollerin ve 

sorumlulukların açık olması, bütçe sürecinin açık olması, bilginin kamuya açık 

olması ve dürüstlüğün güvencesi olarak dört başlık altında toplanan söz konusu 

standartların ayrıntısına aşağıda yer verilmiştir. 
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1. ROLLERİN VE SORUMLULUKLARIN AÇIK OLMASI 

1.1. Kamu kesiminin ekonominin kalan kısmından açık bir şekilde ayrılması ve 

kamunun politika ve yönetim rollerinin açıkça ve net bir biçimde ortaya 

konulması 

1.1.1. Kamunun yapısı ve fonksiyonları açık (net) olmalıdır. 

1.1.2. Yasama, yürütme ve yargı organlarının mali güçleri çok iyi 

tanımlanmalıdır. 

1.1.3. Kamu kesimin farklı düzeylerindeki sorumlulukları ve bunlar arasındaki 

ilişkiler açıkça belirlenmelidir. 

1.1.4. Kamu kesimi ile kamu şirketleri arasındaki ilişkiler açık düzenlemelere 

dayandırılmalıdır. 

 

1.1.5. Kamu kesiminin özel sektörle olan ilişkileri açık bir tarzda belirgin kural ve 

yöntemler takip edilerek yürütülmelidir. 

1.2. Mali yönetim için açık ve net bir yasal ve yönetsel çerçeve olması 

1.2.1. Gelir toplanması, yüklenmeye girişilmesi ve kamu fonlarının 

kullanılması, kapsamlı bütçe, vergi ve diğer kamu mali kanunları, 

düzenlemeleri ve yönetsel prosedürlere dayandırılarak yürütülmelidir. 

1.2.2. Vergi ve vergi dışı gelirlerin toplanmasına ilişkin yasalar ve diğer 

düzenlemeler ile uygulamada idarenin inisiyatiflerine yol gösterecek kriterler 

açık, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir olmalıdır. Vergi ve vergi dışı 

yükümlülüklere ilişkin istek ve itirazlar zamanında değerlendirilmelidir. 

1.2.3. Yasa teklifleri, düzenlemelerde yapılacak değişiklikler ve daha geniş 

politika değişikliklerinin değerlendirilmesi ve müzakeresi için yeterli ve makul 

bir zaman olmalıdır. 
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1.2.4. Devletin kamu şirketleri veya kamu imtiyazları çerçevesinde doğal 

kaynakları işleten şirket ve işletmecileri dâhil özel şirketler arasındaki 

sözleşmeye bağlanmış düzenlemeler kamuya açık ve anlaşılır olmalıdır. 

1.2.5. Kamunun, kamu varlıklarının kullanılmasına yönelik imtiyaz hakları dahil 

yükümlük ve varlık yönetimi kesin yasal temeller üzerine kurulmalıdır.  

2. BÜTÇE SÜRECİNİN AÇIK OLMASI 

2.1. Bütçenin hazırlanmasının belli bir takvime göre ve çok iyi tanımlanmış 

makroekonomik ve mali politika hedeflerinin rehberliğinde yapılması 

2.1.1. Bir bütçe takvimi belirlenmeli ve buna bağlı kalınmalıdır. Bütçe 

tasarısı ve bunun yasal görüşmeleri için uygun zaman verilmelidir. 

2.1.2. Yıllık bütçe gerçekçi olmalı ve kapsamlı bir orta dönem 

makroekonomik ve mali politika çerçevesinde hazırlanmalı ve sunulmalıdır.  

Mali hedefler ve her türlü mali kurallar net bir şekilde belirlenmeli ve 

açıklanmalıdır. 

2.1.3. Ana gider ve gelir ölçütlerinin türleri tanımlanmalı ve bunların politika 

hedeflerine katkısı sağlanmalıdır. Tahminler ayrıca bunların mevcut ve 

gelecekteki bütçesel etkilerini ve daha geniş çaplı ekonomik anlamlarını da 

içermelidir. 

2.1.4. Bütçe dokümanı mali sürdürülebilirliğe ilişkin bir değerlendirme 

içermelidir. Ekonomik gelişmeler ve politikalarla ilgili temel varsayımlar gerçekçi 

olmalı, açıkça belirlenmeli ve duyarlılık analizleri hazırlanmalıdır.  

2.1.5. Tüm mali politika çerçevesinin içindeki bütçesel ve bütçe dışı faaliyetlerin 

koordinasyonu ve yönetimi için açık mekanizmalar olmalıdır. 

2.2. Bütçenin uygulanması, izlenmesi ve raporlanması için açık ve net süreçlerin 

bulunması 
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2.2.1. Hesap verme sistemi gelirlerin, taahhütlerin, ödemelerin, borçların, varlık 

ve yükümlülüklerin izlenmesi için güvenilir bir temel oluşturmalıdır. 

2.2.2. Bütçenin gelişimi üzerine yıl ortası raporu zamanında yasama organına 

sunulmalıdır. Çok sık, en azından 3 aylık güncellemeler yayımlanmalıdır.  

2.2.3. Mali yıl içindeki ek gelir ve harcama teklifleri gerçek bütçenin sunumuyla 

tutarlı bir biçimde yasama organına sunulmalıdır. 

2.2.4. Bütçenin onaylanmış ve uzlaşılmış halini içeren denetlenmiş nihai 

hesaplar ve denetim raporları yasama organına sunulmalı ve yıl içinde 

yayımlanmalıdır. 

3. BİLGİNİN KAMUYA AÇIK OLMASI 

3.1. Kamuya, geçmiş, şimdiki ve geleceğe dönük planlanmış mali faaliyetlere ve 

temel mali risklere ilişkin kapsamlı bilginin sağlanması 

3.1.1. Nihai hesaplar ile yayımlanmış diğer mali raporları içeren bütçe dokümanı 

merkezi yönetimin bütçesel ve bütçe dışı bütün faaliyetlerini kapsamalıdır. 

3.1.2. Yıllık bütçede karşılaştırılabilir bilginin yer alacağı bir şekilde en azında 

son 2 mali yılın sonuçları bulunmalı, ayrıca takip eden 2 yılın bütçesine ait 

öngörüler ile temel bütçe büyüklüklerine ait duyarlılık 

analizlerine de yer verilmelidir. 

3.1.3. Bütün diğer temel mali risklerin değerlendirmesiyle birlikte merkezi 

yönetimin vergi harcamalarının, olası (koşullu) yükümlülüklerinin ve yarı mali 

faaliyetlerinin mali önemi ve doğasının tanımlanarak açıklanması bütçe 

dokümanının bir parçası haline gelmelidir. 

3.1.4. Faaliyetlere bağlı gelirler ve dış yardımlar dâhil bütün temel gelir 

kaynaklarından sağlanan hâsılat yıllık bütçede ayrı ayrı tanımlanarak 

sunulmalıdır. 

3.1.5. Merkezi yönetim, borçlarının ve mali varlıklarının düzeyi ve bileşimi, 

önemli yükümlülükleri (sosyal güvenlik, sağlanan garantiler ve diğer 

sözleşmelere tabi zorunluluklar dâhil) ve doğal kaynak varlıklarına ait bilgileri 

yayımlamalıdır. 
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3.1.6. Eyaletlerin (Yerel idarelerin) mali pozisyonları ve kamu şirketlerinin mali 

durumları bütçe dokümanında raporlanmalıdır. 

3.1.7. Hükümet uzun dönemli kamu mali bilgilerini periyodik olarak 

yayımlamalıdır. 

3.2 Mali bilgilerin hesap verilebilirliğin geliştirilmesine yönelik ve 

politika analizlerini kolaylaştıracak yöntemlerle sunulması 

3.2.1. Yıllık bütçe ile birlikte bütçeye ilişkin açık ve basit özet bir rehber 

uygulaması yaygınlaştırılmalıdır. 

3.2.2. Önemli gelir kalemleri, harcamalar ve finansmana ilişkin mali veriler 

kurumsal, ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırmaya tabi tutularak gayri safi 

olarak raporlanmalıdır. 

3.2.3. Genel yönetimin bütün bilançosu ve gayri safi borç tutarı veya bunların 

eşdeğer tahakkukları yönetimin mali durumu için standart özet göstergeler 

olmalıdır. Bunlar genel denge, kamu kesimi dengesi ve net borçlanma gibi 

uygun diğer mali göstergeleri tamamlayıcı mahiyette olmalıdır. 

3.2.4. Sonuçlar yasama organınca yıllık olarak sunulan temel bütçe 

programındaki hedeflerle ilgili olarak elde edilmelidir (sunulmalıdır). 

3.3 Mali bilgilerin zamanında yayımlanması konusunda taahhüt 

3.3.1. Mali bilgilerin zamanında yayımlanması hükümet tarafından yasal bir 

zorunluluk olmalıdır. 

3.3.2. Mali bilgilerin yayımlanmasına ilişkin takvim önceden duyurulmalı ve 

buna bağlı kalınmalıdır. 

4. DÜRÜSTLÜĞÜN GÜVENCESİ 

4.1 Mali verilerin kabul edilmiş kalite standartlarını karşılaması 

4.1.1. Bütçe tahminleri ve güncellemeleri en son gelir ve harcama eğilimlerini, 

temel makroekonomik gelişmeleri ve iyi tanımlanmış politika taahhütlerini 

yansıtmalıdır. 
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4.1.2. Yıllık bütçe ve mali hesaplar mali verilerin derlenmesi ve sunulmasında 

kullanılan muhasebe esaslarını göstermelidir. 

4.1.3. Mali raporlardaki veriler diğer kaynaklardan elde edilen ilgili verilerle 

tutarlı ve uyumlu olmalıdır. Tarihsel mali verilerin temel gözden geçirmeleri 

ile veri sınıflandırmasındaki değişiklikler açıklanmalıdır. 

4.2 Mali faaliyetlerin etkili iç gözetim ve koruma önlemlerine tabi 

olması 

4.2.1. Kamu görevlilerinin davranışlarına yönelik etik standartlar açık olmalı ve 

iyi tanımlanmalıdır. 

4.2.2. Kamu kesimi istihdam yöntemleri ve durumları belgelendirilmeli ve ilgili 

taraflarca erişilebilir olmalıdır. 

4.2.3. Satın almaya ilişkin düzenlemeler uluslar arası standartları karşılamalı, 

erişilebilir ve uygulamada izlenebilir olmalıdır. 

4.2.4. Kamu varlıklarının satışı ve alımı açık bir biçimde yapılmalı ve temel 

işlemler ayrı ayrı belirlenmelidir. 

4.2.5. Hükümetin faaliyetleri ve hesapları iç denetime tabi tutulmalı ve denetim 

prosedürleri yeniden gözden geçirmeye açık olmalıdır. 

4.2.6. Ulusal gelir yönetimi politik yönlendirmelere karşı yasal olarak 

korunmalı, vergi mükelleflerine güvence vermeli ve faaliyetlerini düzenli 

olarak kamuoyuna raporlamalıdır. 

4.3 Mali bilgilerin dış denetime tabi tutulması 

4.3.1 Kamu hesapları ve politikaları ulusal bir denetim organınca veya 

yürütmeden bağımsız eşdeğer bir kurum tarafından denetime tabi tutulmalıdır. 

4.3.2 Ulusal denetim organı veya eşdeğeri kurum yıllık rapor dâhil tüm 

raporları yasama organına sunmalı ve bunları yayımlamalıdır. Bu sürecin işleyişi 

süregelen faaliyetlerle yerinde izlenmelidir. 
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4.3.3 Mali öngörüleri ve bunun temelindeki makroekonomik öngörüler ile 

öncelikli varsayımları değerlendirmeleri için bağımsız uzmanlar 

görevlendirilmelidir. 

4.3.4 Mali verilerin niteliğini doğrulamak için kurumsal olarak bağımsız bir 

ulusal istatistik kurumu oluşturulmalıdır. 

DIGER ILGILI MEVZUAT 

1. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

2. 5070 Sayılı Elektronik Imza Kanunu 

3. 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun 

4. 5176 Sayılı Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun 

5. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik 

6. Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik 

7. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik 

8. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

9. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 

10. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik 

11. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

12. Standart Dosya Planına İlişkin Başbakanlık Genelgesi 

13. Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzuna İlişkin Başbakanlık Genelgesi 

14. Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Hakkında Başbakanlık 

Genelgesi 


