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Kontrol faaliyetleri riskleri
göğüslemek ve kurumun hedeflerini
gerçekleştirmek üzere uygulamaya
konulan politikalar ve prosedürlerdir.



•Politika ve Prosedürler

•Yerinde Kontrol Faaliyetleri 

Kontrol Faaliyetleri



Kontrol faaliyetleri organizasyonun
geneline, bütün kademelere ve tüm
fonksiyonlar için belirlenmelidir.



Amaca uygun (Yeterli) olması

Kapsamlı, makul ve kontrol hedefleriyle doğrudan bağlantılı olması gerekir.

Ehven maliyetli olması (Beklenen faydayı aşmaması

Dönem boyunca yapılmış plana göre sürekli olarak iş görmesi

Anlaşılabilir ve doğrudan riskle ilgili olması

Belgelendirilmiş olması

Etkililiği değerlendirilene kadar sürdürülmesi gerekir.



Önleyici

Yönlendirici

Acil Eylem 
Planları

Düzeltici

Tespit Edici 



Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp, kabul

edilebilir seviyede tutmaya yarar.
(Ön Mali Kontrol İşlemleri, Yolsuzluk veya Usulsüzlükleri

Önlemek İçin GörevlerAyrılığı İlkesinin Uygulanması. )



Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme

gibi faaliyetlerle riskleri kontrol etmeye yarar.

 (Eğitim, koruyucu malzeme kullanımı)
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 Riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini

 Risk gerçekleştikten sonra oluşan hasarın ne

olduğunu tespit etmeye

 Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltmaya

yarar. (Muayene kabul işlemleri, kasa sayımları)
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Risklerin gerçekleştiği durumlarda istenmeyen

sonuçların etkisinin giderilmesine yarar.

(Garanti süresi, sözleşmelerdeki cezai

hükümler)
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Faaliyet gerçekleştirilmeden önce uygun
prosedürler izlenerek uygulamaya konulan
kontrollerdir.
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Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında
faaliyetin/iş adımlarının kontrole tabi
tutulması işlemidir.



İdare faaliyetlerinin, gerçekleştirilmesinden
sonra yönetim tarafından önceden belirlenmiş
yöntemlerle kontrole tabi tutulmasıdır.
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İl/İlçe 
Müdürlükleri 
tarafından 
manuel 
kontroller 
yapıldığından 
bazı ölü 
çiftçilerin kimlik 
belgeleri ile 
müracaatlar 
alınmış olabilir.
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Ödemeleri 
başvurularında
,  ölü çiftçi 
kimlik 
belgeleriyle 
başvuruda 
bulunulması
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i Ölüm sorgulamasının 

standart hale getirilmesi,

Sorgulamayı bir tek kişi 
değil il-ilçe-Genel 
Müdürlük kapsayacak 
şekilde olması,

2005-2013 yılarını 
araştırılması için bir 
komisyon kurulması,

Ölen kişilerin her yıl 
düzenli denetiminin 
yapılması

İdare-MERNİS-Banka 
kayıtlarında ölü sayısı 
kontrollerinin yapılması
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Kontrol stratejileri ve
yöntemleri

STANDART 
:7

 İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri
karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli
ve uygulamalıdır.



KFS 7.1 Her bir faaliyet ve riskler 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.

 Her faaliyet için yazılı prosedürler (süreç yönetimi, iş akışları, görev tanımları 
vb) veya talimata dayalı kontrol mekanizmaları oluşturulması, yetki ve 
sorumlulukların tespit edilmesi

KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem
sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.

 Birimlerde süreç yönetimi kurulurken kontrollerde belirlendiğinden mevcut
durum makul güvence sağlamaktadır.



KFS 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.

 Gerekli durumlarda kontrollerin yarattığı katma değer ile maliyeti  analiz 
edilerek birim üst amirine raporlanması

KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin
sağlanmasını kapsamalıdır.

 İlgili Mevzuatın uygulanması ile ilgili eğitim faaliyeti düzenlenmesi



STANDART: 8

Prosedürlerin belirlenmesi 
ve belgelendirilmesi

 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı
prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli
ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.



• Yazılı tanımı olmayan faaliyet ve mali karar ve 
işlemlerin tanımlanması ve güncel tutulması ve 
sorumluluklar tespit edilmesi

İdareler, faaliyetleri ile mali 
karar ve işlemleri hakkında 

yazılı prosedürler belirlemelidir.

• Prosedürlerin tüm süreci kapsayacak şekilde 
düzenlenmesi

Prosedürler ve ilgili
dokümanlar, faaliyet veya mali
karar ve işlemin başlaması,
uygulanması ve
sonuçlandırılması aşamalarını
kapsamalıdır.

• Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, 
kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel 
tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

Kontrol faaliyetleri, varlıkların 
dönemsel kontrolünü ve 

güvenliğinin sağlanmasını 
kapsamalıdır.
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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.



KFS 9.1 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması,
kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.

 Faaliyetlerle ilgili iş tanımlarının görevler ayrılığı ilkesine göre net olarak 
yapılması

KFS 9.2 Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam
olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli
önlemleri almalıdır.

 Yöneticilerin birimlerinde optimal çalışan sayılarına ilişkin analizi yapması ve
oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemleri yazılı olarak belirlemesi



STANDART  
10: 

• Hiyerarşik kontroller

 Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli
bir şekilde kontrol etmelidir.



KFS 10.1 Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için
gerekli kontrolleri yapmalıdır.

 Yazılı prosedürlere dayalı olarak süreç  kontrol noktaları ve iş akış şemaları 
üzerinden kontrollerin yapılması 

KFS 10.2 Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve
usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatlar vermelidir.

 Yazılı prosedürlerin belirlenmesi ve işlem noktası (kontrol, paraf, imza, onay
vb.) belirlenmiş iş akış şemaları üzerinden iş ve işlemlerin yürütülmesi



Standart 11

Faaliyetlerin sürekliliği

 İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya
yönelik gerekli önlemleri almalıdır.



KFS 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.

 Norm kadroya uygun olarak personel görevlendirilmesinin sağlanması ve 
standart bir görev devri modelinin geliştirilmesi

KFS 11.2 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel
görevlendirilmelidir.

 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmesinden
dolayı mevcut durum makul güvence sağlamaktadır.

KFS 11.3 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel
görevlendirilmelidir.

 Görevinden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin durumunu belirten
raporlama sisteminin (Görev Devri Formu) kullanılması



Standart 
12

Bilgi 
sistemleri 
kontrolleri

 İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve
güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol
mekanizmaları geliştirmelidir.



KFS 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller
yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

 Bilgi Sistemleri Kontrollerine İlişkin Yönerge revize edilmesi

KFS 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.

 Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda
yetkilendirmeler yapılmakta, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla
mekanizmalar bulunmasından dolayı mevcut durum makul güvence
sağlamaktadır.

KFS 11.2 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel
görevlendirilmelidir.

 Görevinden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin durumunu belirten
raporlama sisteminin (Görev Devri Formu) kullanılması



• ÇKS  sorumlu personelin tek 
olması, personel 
hareketlerinin fazla olması 
gibi nedenlerden dolayı 
denetim esnasında kayıtlarla 
ilgili  bazı bilgilere 
ulaşılamamıştır

Sayıştay 
Raporu

• Görev devri  
sisteminin veya 
vekalet sisteminin 
uygulanması

Kontrol 
Faaliyeti
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KFS 12. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.

 12.3.1 Merkez ve taşra birimlerinde kullanılan yazılımların envanterinin
çıkarılması

 12.3.2 Etkili bilişim yönetişimi (verilerin güncelliği, kapasite artışı vb.)
konusunda ve ayrı birimlerin kontrol ve sorumluluğunda bulunan
uygulamaların koordinasyonu Yönergede düzenlenmesi

 12.3.3 Her birimde bilgi sistemleri konusunda Deneyimli/konusunda eğitim
almış personel görevlendirilmesi



Eğitim/Deneyim Tablosu:

Görev Envanteri Tablosu 

İç Hareketlilik Analizi Tablosu

Vekalet Formu 

Görev Devri Rapor Formu

Yetki Devri Formu

Köprü/Tabl_05 Eğitim Deneyim Tablosu.doc
Köprü/Tabl_04GÖREV ENVANTERİ TABLOSU.doc
Köprü/Tabl_06 İç Hareketlili Analiz Tabl..doc
Köprü/Form_41 Vekalet Formu.doc
Köprü/Form_43  Görev Devri Formu.doc
Köprü/Form_42  Yetki Devri Formu.doc


Birimizde faaliyetlere ilişkin bir raporlama sistemi var mı ?

Biriminizde görev tanımları (İş tanımları) yapıldı mı ve 
düzenli olarak gözden geçiriliyor mu ?

Görev tanımları yapıldı ise personel bu görev tanımlarına 
uygun olarak dağıtıldı mı ?

İnsan kaynaklarına ilişkin analizler yapılarak bu konuda 
oluşabilecek riskler belirlenip gerekli önlemler alındı mı ?



İş Akış Şemaları ve Süreçler üzerinde gerekli kontrol noktaları ve 
kontrol faaliyetleri belirlendi mi ?

Süreçler üzerinde belirlenen kontrol noktaları etkin bir şekilde 
kullanılıyor mu ?

Herhangi bir nedenle görevden ayrılan personel nedeniyle 
faaliyetlerde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi için bir 
görev devri sistemi oluşturuldu mu ?


