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İZLEME 

 İzleme; idarenin amaç ve hedeflerine 

ulaşma konusunda iç kontrol sisteminin beklenen 

katkıyı sağlayıp sağlamadığının iç kontrol 

standartlarına uyum çerçevesinde 

değerlendirilmesi ve sistemin iyileştirmeye açık 

alanlarına yönelik eylemlerin belirlenmesidir. 

İzleme ile idarenin faaliyetlerinin misyon 

doğrultusunda, hedeflerle uyumlu olarak yürütülüp 

yürütülmediği, risk yönetimi esasları çerçevesinde 

gerekli kontrollerin öngörülüp öngörülmediği, söz 

konusu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığı, 

iletişimin açık ve yeterli olup olmadığı gibi hususlar 

tespit edilip değerlendirilmektedir. Bu nedenle 

izleme iç kontrol sisteminin diğer bileşenleriyle 

etkileşim halinde işleyen bir süreçtir.  



 İç kontrol sistemi, işlerliğinin ve 

performansının değerlendirilmesi amacıyla düzenli 

aralıklarla (yılda en az bir kez) ve sürekli olarak 

izlenmelidir. İç kontrol sisteminin başlangıçta 

tasarlandığı gibi çalışıp çalışmadığının takibi ve 

değerlendirilmesi üst yönetimin 

sorumluluğundadır. Kurum yönetimi bu 

sorumluluğun yerine getirilmesinde iç denetim 

sisteminden yardım alabilir. İç kontrol sisteminin 

izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik 

faaliyetler; çalışanlar, yöneticiler, iç denetçiler 

tarafından yapılabilir. İzleme prosedür ve 

yöntemleri, kurumsal süreçlere ilişkin rutin 

faaliyetler yürütülürken eş zamanlı olarak 

yapılabileceği gibi, iç denetim tarafından özel 

değerlendirme yöntemleri kullanılarak da 

gerçekleştirilebilir.  



 İç kontrol sistemi içerisindeki aksayan 

yönlerin tespiti ve sistemin değişen ihtiyaçlara 

cevap verebilme kabiliyeti, izleme faaliyetleri 

sırasında değerlendirilmesi ve yönetime 

raporlanması gereken hususlardır. Bu çerçevede, 

izleme fonksiyonunun yerine getirilmesine ilişkin 

faaliyetlerin yürütülmesinde; üst yönetimin, 

strateji geliştirme birimlerinin ve iç denetim 

birimlerinin, iç kontrol içerisindeki diğer aktörlere 

nazaran daha fazla sorumluluk sahibi olduğu 

söylenebilir.  

 İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini 

değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme 

faaliyetlerini kapsar. 

 

 

 



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. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018-2020 Dönemini Kapsayan ASBÜ 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planında Yer Alan İzleme ile İlgili 

Eylemler 

 Üniversitemizde iç kontrol sisteminin 

oluşturulması ve geliştirilmesi için 

gerçekleştirilen faaliyetler ile sistemin işleyişi, 

etkililiği ve etkinliği konusunda Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda 

diğer birimlerle çalışma grubu oluşturularak veya 

kontrol listeleri, anketler, soru formları vb. 

araçlardan yararlanılarak yıl sonlarında bir 

değerlendirme yapılacak ve değerlendirme 

sonucuna göre İç Kontrol Sistemi Değerlendirme 

Raporu hazırlanarak İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kuruluna sunulacaktır. Daha sonra 

Kurulca söz konusu rapor değerlendirecek ve 

varsa rapora ilişkin eksiklikler tamamlandıktan 

sonra uygun görüşle üst yöneticinin onayına 

sunulacaktır. 

 Üniversitemizde iç kontrolün eksik yönleri ile 

uygun olmayan kontrol yöntemlerinin 

belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin 



alınması konusunda süreç ve yöntemler 

belirlenerek yazılı doküman haline getirilecektir. 

 Üniversitemizde iç kontrolün değerlendirilmesine 

ilişkin yapılacak çalışmalarda tüm birimlerin 

katılımı sağlanacaktır. 

 İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin 

görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik istişare 

toplantıları düzenlenecektir. 

 İç kontrolün değerlendirilmesi sürecinde, kişi 

ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve 

dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar 

derlenecek ve değerlendirilecektir. 

 İç kontrole ilişkin yapılan değerlendirme 

sonucunda alınması gereken önlemler 

belirlenecek ve bu önlemler için bir eylem planı 

oluşturularak Üst Yöneticinin onayından sonra 

uygulanmaya başlanacaktır. 

 Kadro imkanları çerçevesinde Üniversitemize 

tekrar iç denetçi atama işlemi yapılacaktır. 

 Üniversitemizde iç denetçiler tarafından 

gerçekleştirilecek iç denetim sonucunda 

düzenlenen rapora istinaden gerekli 

görülen önlemler için eylem planı 

hazırlanacak, uygulanacak ve izleme 

faaliyeti gerçekleşecektir.   


