İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ

KONTROL ORTAMI
İç 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.

BİLGİ VE İLETİŞİM

KONTROL FAALİYETLERİ
İdarenin
hedeflerinin
gerçekleştirilmesini
sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek
amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.

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.

RİSK DEĞERLENDİRME

İZLEME

İdarenin
hedeflerinin
gerçekleşmesini
engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz
edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi
sürecidir.

İç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek
üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar.

İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ
• KONTROL ORTAMI: Kontrol ortamı, iç kontrol sisteminin diğer unsurlarına temel oluşturan genel bir çerçeve sağlamaktadır. Misyonun belirlenmesini, kurum personeline
duyurulmasını ve bunlarla uyumlu bir organizasyon yapısının ve kurumsal kültürün oluşturulmasını tanımlamak amacıyla kullanılan bir kavramdır. Kontrol ortamı üzerinde
etkili temel unsurlar kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, insan kaynakları yönetimi için yazılı kurallar ve
uygulamalar, kurumsal yapı, yönetim felsefesi ve iş yapma biçimi olarak sayılabilir.

• RİSK DEĞERLENDİRME: Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi
sürecidir. Bu bölümde idare, risk algısı ve riskle başa çıkabilme kapasitesini aşağıdaki sorular aracılığıyla bir öz değerlendirmeye tabi tutmalıdır.
• KONTROL FAALİYETLERİ: Kontrol faaliyetleri, hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.

• BİLGİ VE İLETİŞİM: Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve iç kontrole ilişkin
sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak uygun bir bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.
• İZLEME: İç kontrol sisteminin; değişen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere gerektiği biçimde uyum göstermesini sağlamak amacıyla izlenmesi gerekir. Etkili ve verimli bir
izlemenin temelinde idarenin hedefleri ile ilgili, anlamlı, risklere yönelik önemli kontrollerin değerlendirildiği izleme prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanması yatar.
İzleme, doğru tasarlanıp uygulandığında, idarelere iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında doğru ve ikna edici bilgi sağlar, iç kontrol aksaklıklarını zamanında tespit eder ve
düzeltici önlem alacak kişilere ve gerektiğinde üst yönetime iletir. Böylece, kontrol sürecinde karşılaşılan aksaklıkların idarenin hedeflerine önemli bir zarar vermeden
düzeltilmesi sağlanmış olur.

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KONTROL ORTAMI
STANDARTLARI

RİSK DEĞERLENDİRME
STANDARTLARI

KONTROL FAALİYETLERİ
STANDARTLARI

BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDARTLARI

KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

BİLGİ VEİLETİŞİM:

PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE
BELGELENDİRİLMESİ

RAPORLAMA

PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE
PERFORMANSI

GÖREVLER AYRILIĞI

KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

YETKİ DEVRİ

HİYERARŞİK KONTROLLER

HATA, USULSÜZLÜK VE
YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

ETİK DEĞERLER VE
DÜRÜSTLÜK
MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE
GÖREVLER

PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ

FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

İZLEME
İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
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