
İç Kontrol Bileşeni

1. Kontrol Ortamı

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemi Birimi



İç Kontrol Sistemi Nedir ?

Yasal Mevzuat

İç Kontrol Standartları

İç Kontrol Standartlarına Uyum Zorunluluğu

Standartlarına Genel Bakış

Standartlara İlişkin Yapılması Gerekenler



3

Faaliyetlerin

Etkili ekonomik 
ve verimli 

yürütülmesi

Varlık ve 
Kaynakların 

Korunması

Muhasebe 
Kayıtlarının

Doğru ve tam 
olarak 

tutulması

Mali bilgi ve 
Yönetim Sisteminin

Zamanında ve 
güvenilir üretilmesi

Amacıyla idare tarafından oluşturulan

Organizasyon Yöntem Süreç
İç 

Denetim

Kapsayan

Mali ve Diğer Kontroller bütünüdür

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve
mevzuata uygun olarak;



5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol Kanunu

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole 
İlişkin Usul ve Esaslar

Kamu İç Kontrol 
Standartları Tebliği

Kamu İç Kontrol Standartlarına 
Uyum Eylem Planı Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi



Etik Değerler ve
Dürüstlük

Planlama ve
Programlama

Kontrol Stratejileri
ve Yönetimleri

Bilgi ve
İletişim

İç Kontrolün
Değerlendirilmesi

Misyon 
Organizasyon 

Yapısı ve Görevler

Hiyerarşik
Kontroller

Risklerin
Belirlenmesi ve

Değerlendirilmesi

Prosedürlerin
Belirlenmesi ve

Değerlendirilmesi

Raporlama İç Denetim

Hata, Usulsüzlük ve
Yolsuzlukların

Bildirilmesi

Kayıt ve Dosyalama 
Sistemi

Bilgi Sistemleri
Kontrolleri

Faaliyetlerin 
Sürekliliği

Görevler
Ayrılığı

Personelin 
Yeterliliği

ve Performansı

Yetki
Devri

Kontrol 
Faaliyetleri

Risk 
Değerlendirme Bilgi ve İletişim İzlemeKontrol Ortamı



İÇ 

DENETİM

HARCAMA BİRİM 

YÖNETİCİSİ BİRİM 

YÖNETİCİLERİ

İÇ KONTROL 

SİSTEMİ  

ÇALIŞMASI

ÜST YÖNETİCİ

(MÜSTEŞAR)

BİRİM 

PERSONELİ

ONAY/DESTEK/BİLGİ RAPOR

DESTEK/BİLG

İ

KATILIM/BİLGİ

RAPOR

SGB

DESTEK/EĞİTİM

RAPOR

DESTEK/BİLGİ

İİYK

Sayıştay
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Tarımsal Destekleme süreçlerine ilişkin olarak iç kontrol sisteminin kurulmadığı,
Ödemelerin ön mali kontrole tabi tutulmadığı , Destekleme uygulamalarında iç denetim 
yapılmadığı

SGB
İDB

İç Kontrol Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve izlenmesi SGB’nin teknik, desteği
ve danışmanlığı ile harcama birimlerinin bizzat katılmaları ile yapılması gerekmekte
olup, Bakanlığımızda İç Kontrol çalışmaları bu kapsamda yürütülmektedir.
Ön Mali Kontrol mevzuatında belirlenen ön mali kontrole tabi işlemler birimlerde
süreç kontrolü yapıldıktan sonra Başkanlığımızca, diğer mali karar ve işlemler ise
harcama birimlerinde süreç kontrolü şeklinde yapılmaktadır.

2014-2016 yıları İç Denetim Planına destekleme ödemelerine ilişkin ödemeler dahil
edilmiştir.

Sayıştay • Desteklemelerde iç kontrolün sağlıklı kurulamaması nedeniyle destekleme 
ödemelerinde riskli olması bu nedenle Ön Mali İşlemler Yönergesinde 
düzenleme yaparak Destekleme ödemelerinin Ön Mali Kontrole tabi tutulması

• Destekleme sürecinde İç Kontrol Sisteminin kurulması 

Bulgu 18: Tarımsal destekleme ödemeleri sürecindeki  iç kontrol ve iç 

denetim faaliyetlerinin mevzuatın ön gördüğü şekilde yürütülmemesi



5018 sayılı Kanun md-57

• Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin 
oluşturulabilmesi için idarelerin üst yöneticileri ile 
diğer yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınır.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul 
ve Esaslar md-5

• İdareler, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu 
standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle 
yükümlüdür.
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kamusal faaliyetlerin;

uygun teşkilatlanmış,

görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmış,

yetkin ve dürüst yönetici ve personel tarafından 
yürütülmesine ilişkin

standartları kapsar.



Personel
davranışlarını
belirleyen kuralların
personel tarafından
bilinmesi
sağlanmalıdır.

STANDART 
:1



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

KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında 
personele örnek olmalıdır.

 Yöneticiler için periyodik bilgilendirme toplantılar,

 Eğitim Programlarına (HİEP, Aday Memur Eğitimi Prog.) İç Kontrol Sisteminin 
dahil edilmesi

 Birimlerdeki personelin eğitimi amacı ile her birimin İç Kontrol Sistemi 
Sorumlusu ve personeline İç Kontrol Sistemi eğitimlerinin verilmesi

 İç Kontrol Sisteminin tasarım ve uygulanmasında örnek uygulamaların 
yaygınlaştırılması,
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KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara
uyulmalıdır.

Birimler etik değerleri oluşturması, SGB'ye göndermesi,

SGB tarafından Bakanlık Etik Kurallarının

oluşturulması

Etik değerlerin personele duyurularak, gerekli

eğitimlerin verilmesi

Her yıl Etik Haftasında "Etik" konferansı düzenlenmesi



KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik
sağlanmalıdır.

 İdare ve Birim faaliyet raporları hazırlanırken merkez birimleri

taşra birimlerinin de faaliyetleri dikkate alınarak ayrıca faaliyet

raporlarında stratejik plan ve performans programındaki

belirlenmiş olan hedeflerin sonuçları göz önünde bulundurularak

Faaliyet Raporları ile Mali Durum Beklenti Raporlarının

hazırlanması ve yayınlanmasından dolayı Mevcut Durum

Makul Güvence Sağlamaktadır.



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

Kamu Hizmet envanterinin Web sayfalarında

yayınlanması



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

Veri girişinin ilgili yazılımlar üzerinden yapılması,

Sistemlerin entegrasyonunun sağlanması



 Düzenli olarak Yönetici ve personel için İKS bilgilendirilmesi yapılıyor

mu ?

 Aday Memur eğitimi veren birim var mı ? Varsa Eğitim programına İKS

dahil ediliyor mu ?

 Biriminizde İKS Sorumlusu var mı ?

 İKS Sorumlusu sürekli değişiyor mu ?

 Biriminizin çalışma alanında bulunan diğer birimlerle İKS hakkında bilgi

alış verişinde bulunuyor musunuz?

 Etik Kurallarını oluşturmayan Var mı ?

 SGB’ye Etik Kurallarını gönderen var mı ?



 Birim hizmet envanterini hazırlamayan var mı?

 Hizmet envanterini web sayfasında yayınlamayan var mı ?



STANDART: 2

İdarelerin misyonu ile birimlerin ve 
personelin görev tanımları yazılı 
olarak belirlenmeli, personele 

duyurulmalı ve idarede uygun bir 
organizasyon yapısı oluşturulmalıdır
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KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve
personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.

 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmiş olup internet

sayfasında yayınlanmasından dolayı Mevcut Durum

Makul Güvence Sağlamaktadır.



KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare
birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak
tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık birimleri

ve alt birimlerinin yürüteceği görevler 639 sayılı KHK ile

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı görev yönergesinde

tanımlanmış ve gerekli duyurular yapılmış olup, Mevcut

Durum Makul Güvence Sağlamaktadır.



KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere
ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi
oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.

Görev Dağılım Çizelgelerinin hazırlanarak, personele

duyurulması ve güncel tutulması

Görev dağılımı oluşturmayan birimlerin iş tanımlarını

tamamlaması, Görev Dağılım Çizelgelerini yapması,

personeline duyurması ve güncel tutulması

EKLER/6-GÖREV ENVANTERİ TABLOSU


KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna
bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.

Fonksiyonel organizasyon şemalarının ve buna bağlı

olarak iş tanımlarının güncel tutulması

Fonksiyonel organizasyon şemalarını ve iş/göre

tanımlarını oluşturmayan birimlerin tamamlaması

EKLER/KARANTİNA ORG._SEMASI.vsd
EKLER/görevtanımları


TASLAK BULGU :Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 
kendilerine ödenek tahsil edilen bazı harcama yetkililerinin, 5018 
sayılı Kanunun öngördüğü harcama süreci dışında tutulması

BAKANLIK DEĞERLENDİRMESİ: İşin idari ve teknik  sorumluluğu 
BÜGEM’de olması mali yönü ve uygulamaları TRGM’de olması 
Sistemin uygulamasındaki bu uygulama  birtakım sorunlar ( 
kayıt, takip ve değerlendirmede vb)   beraberinde getirmiştir.

Desteklemelerde mali sorumluluk BÜGEMde olmasına rağmen 
harcamanın sorumluluğu olmayan TRGM tarafından yürütülmesi 
uygun görülmeyip yasal düzenleme yapılması
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KOS 2.5 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki
ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama
ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.
 "639 sayılı Bakanlık Teşkilat Yönergesi, Yılı Merkezi Yönetim

Bütçe Kanunu, Kesin Hesap Kanunu, Birim ve İdare Faaliyet

Raporu, Bakanlık İdari Bağlılık Yönergesi ve Müsteşarlık

Makamı Görev Dağılım Talimatları, İmza Yetkileri Yönergesi"

uygulamalarından dolayı Mevcut Durum Makul

Güvence Sağlamaktadır.



KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas
görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele
duyurmalıdır.

Hassas görevlere ilişkin prosedürlerin hazırlanması

(SGB-PGM)

Hassas görevlerin, risk değerlendirme sonuçları da

dikkate alınarak belirlenmesi



Yönetim Alanları Hassas Görev Örnekleri 

Mali yönetim •Harcama talimatı verilmesi 
•Muhasebe 
•Ödemelerin gerçekleştirilmesi 

Bilgi yönetimi sistemleri 
•Sistem ve kontrollere ulaşım 
•Sistemlerin ve kilit belgelerin 
güvenliği 

Satınalma Süreci • İhale komisyonu üyeliği 
• Sözleşme taslağının hazırlanması 
• Muayene ve kabul 

Denetim Süreci • Gıda üretim yerlerinin 
denetiminde görevli personel



KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu
izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.

EDYS'nin tüm birimleri kapsayacak şekilde

yaygınlaştırılması

E-imzaya geçilmesi



 Bakanlık Misyon ve vizyonu hakkında (SP) biriminizde bilgilendirme

yapıldı mı ?

 İş Akışlarını ve Süreçleri belirlemeyen birim var mı ?

 Fonksiyonel Organizasyon Şeması ve Görev Tanımlarını yapmayan

birim var mı ?

 Görev dağılımı yapmayan birim var mı ?

 Birim hizmet envanterini hazırlamayan var mı?

 Hizmet envanterini web sayfasında yayınlamayan var mı ?

 Hassas Görevleri belirlemeyen birim var mı ?



• Temel Süreçler

• Süreç Hiyerarşileri

• Süreç Tanım Formları

• Süreçlerin Kritik Kontrol 
Noktaları

Süreç 
Yönetimi 

Kitabı 

•Organizasyon Şemaları
•İş Akış Şemaları

•İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

•İç Hareketlilik Analizi Tabloları

•Görev Envanteri Tablosu

•Ortak Görev, Sorumluluk ve 
Yetkiler

Organizasyon 
Kitabı



Standart 3 

Personelin yeterliliği ve 
performansı: İdareler, 

personelin yeterliliği ve 
görevleri arasındaki uyumu 

sağlamalı, performansın 
değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesine yönelik 
önlemler almalıdır.



KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin
gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.

İnsan Kaynakları yönetimi Bakanlık faaliyetleri, amaç

ve hedefleri sağlamaya uygun olmasından dolayı

Mevcut Durum Makul Güvence

Sağlamaktadır.



KOS 3.2 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir
şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

Mevcut Durum Makul Güvence

Sağlamaktadır.



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

Mevcut Durum Makul Güvence

Sağlamaktadır.



KOS 3.4 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve
yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı
göz önünde bulundurulmalıdır.

Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin

kurulması

DPB'nın yasal düzenleme yapması beklenmektedir.



KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu
ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak
yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.

639 sayılı Bakanlık Teşkilat Yönergesi, Yılı Hizmetiçi

Eğitim Sistemi (HİEBİS) kullanılmakta olup Mevcut

Durum Makul Güvence Sağlamaktadır.



KOS 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu
yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve
değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.

Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin

kurulması

DPB'nın yasal düzenleme yapması beklenmektedir



KOS 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz
bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler
alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme
mekanizmaları geliştirilmelidir.

Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin

kurulması

DPB'nın yasal düzenleme yapması beklenmektedir



KOS 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.

Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin

kurulması

DPB'nın yasal düzenleme yapması beklenmektedir



 Personel Değerlendirmesi yapan birim var mı?



STANDART  4: 

• İdarelerde yetkiler ve yetki 
devrinin sınırları açıkça 
belirlenmeli ve yazılı olarak 
bildirilmelidir. Devredilen 
yetkinin önemi ve riski 
dikkate alınarak yetki devri 
yapılmalıdır.



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

Birimlerin tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde

iş akışlarının hazırlanması,

 iş akış süreçlerinde imza onay mercilerinin

personele bildirilmesi

EKLER/işakışları
EKLER/Süreç.ppt


 KOS 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve
ilgililere bildirilmelidir.

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

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

 KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli
dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

 5018 sayılı Kanun, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları

Hakkında Kanun, 639 sayılı Bakanlık Teşkilat Yönergesi, Harcama Yetkilileri

Hakkında Tebliğ (1 ve 2 seri no'lu), Bakanlık İmza Yetkileri Yönergesi ve

Onayının uygulanmasından dolayı Mevcut Durum Makul Güvence

Sağlamaktadır.



 İş Akışlarını hazırlamayan var mı?

 İş Akışlarında kontrol noktalarını belirlemeyen birim var mı ?

 Biriminde yetki devri yapan var mı ?

 Yetki devirlerinde standartlara uyuluyor mu ?


