
 

  

İç Kontrol Bileşeni: 
 

KONTROL FAALİYETLERİ 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 



 

  



KONTROL FAALİYETLERİ 

 

Kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek 

üzere oluşturulan ve uygulamaya konulan 

politikalar, prosedürler ve teknikler kontrol 

faaliyetleri olarak adlandırılmaktadır. Kontrol 

faaliyetlerinin belirlenmesi risk 

değerlendirmesinin tamamlanmasına bağlıdır. 

Yönetim, görevlerin ve hedeflerin 

gerçekleştirileceğine dair makul güvence elde 

etmek için risk yönetimini esas almak suretiyle 

kontrol faaliyetlerini planlamalı, bunları organize 

etmeli ve yönlendirmelidir.  

 Kontrol faaliyetleri, hem mali hem de mali 

olmayan kontrolleri kapsamaktadır. İdarelerin 

karar, faaliyet ve işlemlerini yürütürken 

öngördükleri risklerin üstesinden gelmek için 

geliştirilen araçlardır. Kontrol faaliyetleri 

kurumun bütün kademelerine ve faaliyetlerine 

yayılmalı ve kurumun günlük faaliyetlerinin 

ayrılmaz bir parçası olmalıdır.  

 Kontrol faaliyetlerini; yetki devri ve onay 

prosedürleri; görevlerin birbirinden ayrılması  



(yetkiyi devretme, uygulama, kaydetme, inceleme); 

kaynaklara ve kayıtlara erişim yetkisi üzerindeki 

kontroller; teyitler, mutabakatlar; iş görme 

performansına yönelik incelemeler; faaliyetler, 

eylemler ile ilgili süreçler ve gözetim gibi unsurlar 

oluşturmaktadır. Kontrol faaliyetleri önleyici ya da 

tespit edici mahiyette olabilir ve risk 

değerlendirilmesi sürecinde olası risklerin etkisini 

hafifleterek yönetimin amaçlarına ulaşmasına 

yardımcı olur.  

 Kontrol faaliyetlerinin ekstra iş yükü ve 

maliyet getiren bir işlem olarak algılanması iç 

kontrol sisteminin etkinliğini azaltacak ve sistemin 

başarısını olumsuz yönde etkileyecektir. 

Kontrol Faaliyetleri Bileşeni:  

 Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri,  

 Prosedürlerin Belirlenmesi ve 

Belgelendirilmesi,  

 Görevler Ayrılığı,  

 Hiyerarşik Kontroller,  

 Faaliyetlerin Sürekliliği,  

 Bilgi Sistemleri Kontrolleri  



olmak üzere 6 başlık altında 17 genel şarttan 

oluşmaktadır. 

 

KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI 

 Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin 

gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen 

riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve 

prosedürlerdir. 

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. 

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.  

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. 

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. 

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. 

10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini 

izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin 

giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. 

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. 

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.  

 

 

 

 



2018-2020 Dönemini Kapsayan ASBÜ 

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planında Yer Alan Kontrol 

Faaliyetleri ile İlgili Eylemler 

 Çalışma ekiplerince iş süreçlerine ilişkin 

belirlenmiş olan risklere yönelik kontrol strateji 

ve yöntemleri geliştirilecektir. 

 Birimler bazında çalışma ekipleri tarafından 

gerçekleştirilen risk çalışmaları ve çalışmalar 

sonucunda oluşturulan raporlar, üst yönetici ve 

birim yöneticilerinin yapacağı toplantı ile idare 

açısından değerlendirilerek son hali verilecek ve 

uygulamaya konulacaktır. 

 Mevzuatta değişiklik olması halinde Ön Mali 

Kontrol İşlemleri Yönergesinde ve diğer yazılı 

prosedürler güncellenecektir. 

 Üniversitemiz birimlerince yürütülen faaliyetler 

ile mali karar ve işlemlere ilişkin belirlenen 

prosedürlerle ilgili mevzuat değişikliği olması 

halinde gerekli düzenlemeler yapılarak 

güncellenecektir. 

 Hastalık, izin vb. nedenlerden dolayı 

görevden ayrılmalarda işin aksamaması 

için her personelin yerine bakabilecek 



yedek personel çizelgelerinde herhangi bir 

değişiklik olması durumunda tekrar 

hazırlanarak görev dağılım çizelgesi ile 

birlikte personele bildirilecektir. 

 


