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26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

TEBLİĞ

Mal�ye Bakanlığından:
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

             B�l�nd�ğ� üzere, 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununun Beş�nc� Kısmında
"�ç kontrol s�stem�" düzenlenm�şt�r. Bu kısımda, �ç kontrol s�stem�ne �l�şk�n olarak; �ç kontrolün tanımı ve amacı,
kontrolün yapısı ve �şley�ş�, ön mal� kontrol, mal� h�zmetler b�r�m�, muhasebe h�zmet� ve muhasebe yetk�l�s�n�n yetk� ve
sorumlulukları, muhasebe yetk�l�s�n�n n�tel�kler� ve atanması, �ç denet�m, �ç denetç�n�n görevler�, �ç denetç�ler�n n�tel�kler�
ve atanması, �ç denet�m koord�nasyon kurulu, �ç denet�m koord�nasyon kurulunun görevler� hususlarına yer ver�lm�şt�r.
             5018 sayılı Kanunun 55 �nc� maddes�nde �ç kontrol, "�daren�n amaçlarına, bel�rlenm�ş pol�t�kalara ve mevzuata
uygun olarak faal�yetler�n etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n�, varlık ve kaynakların korunmasını,
muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî b�lg� ve yönet�m b�lg�s�n�n zamanında ve güven�l�r olarak
üret�lmes�n� sağlamak üzere �dare tarafından oluşturulan organ�zasyon, yöntem ve süreçle �ç denet�m� kapsayan malî ve
d�ğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.
             Kanunun 56 ncı maddes�nde �ç kontrolün amaçları;
             • Kamu gel�r, g�der, varlık ve yükümlülükler�n�n etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde yönet�lmes�n�,
             • Kamu �dareler�n�n kanunlara ve d�ğer düzenlemelere uygun olarak faal�yet göstermes�n�,
             • Her türlü malî karar ve �şlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmes�n�,
             • Karar oluşturmak ve �zlemek �ç�n düzenl�, zamanında ve güven�l�r rapor ve b�lg� ed�n�lmes�n�,
             • Varlıkların kötüye kullanılması ve �srafını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak olarak
bel�rlenm�şt�r.
             Kanunun 57 nc� maddes�nde �se kamu �dareler�n�n malî yönet�m ve kontrol s�stemler�n�n harcama b�r�mler�,
muhasebe ve malî h�zmetler �le ön malî kontrol ve �ç denet�mden oluştuğu bel�rt�lm�ş, yeterl� ve etk�l� b�r kontrol
s�stem�n�n oluşturulab�lmes� �ç�n;
             • Meslek� değerlere ve dürüst yönet�m anlayışına sah�p olunması,
             • Malî yetk� ve sorumlulukların b�lg�l� ve yeterl� yönet�c�lerle personele ver�lmes�,
             • Bel�rlenm�ş standartlara uyulmasının sağlanması,
             • Mevzuata aykırı faal�yetler�n önlenmes�,
             • Kapsamlı b�r yönet�m anlayışı �le uygun b�r çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması,
bakımından �lg�l� �dareler�n üst yönet�c�ler� �le d�ğer yönet�c�ler� tarafından görev, yetk� ve sorumluluklar göz önünde
bulundurulmak suret�yle gerekl� önlemler�n alınması öngörülmüştür.
             Kanunun 11 �nc� maddes�nde, üst yönet�c�ler�n, mal� yönet�m ve kontrol s�stem�n�n �şley�ş�n�n gözet�lmes�,
�zlenmes� ve Kanunda bel�rt�len görev ve sorumlulukların yer�ne get�r�lmes�nden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun
gerekler�n� harcama yetk�l�ler�, mal� h�zmetler b�r�m� ve �ç denetç�ler aracılığıyla yer�ne get�recekler� hükme bağlanmıştır.
             Buna göre üst yönet�c�lere, �ç kontrol s�stem�n�n kurulması ve gözet�lmes�, �ç kontrol s�stem�n�n b�r gereğ� olarak
yazılı prosedür ve tal�matların oluşturulması g�b� her türlü düzenlemeler�n yapılması, harcama yetk�l�ler�ne �se görev ve
yetk� alanları çerçeves�nde, �dar� ve malî karar ve �şlemlere �l�şk�n olarak �ç kontrolün �şley�ş�n� sağlama sorumluluğu
ver�lm�ş bulunmaktadır.
             Kanunun 60, 61, 63 ve 64 üncü maddeler�nde, mal� h�zmetler b�r�mler�, muhasebe yetk�l�ler� ve �ç denetç�ler�n �ç
kontrol alanındak� görev ve sorumluluklarına yer ver�lm�şt�r. Buna göre; mal� h�zmetler b�r�mler�, �daren�n �ç kontrol
s�stem�n�n kurulması, standartlarının uygulanması ve gel�şt�r�lmes� konularında çalışmalar yapmak ve ön mal� kontrol
faal�yet�n� yürütmekten, muhasebe yetk�l�ler�, ödeme emr� belges� ve ekler�n�n kontrolünden, muhasebe �şlemler�n�n
bel�rlenm�ş standartlara ve usulüne uygun olarak kayded�lmes�nden, raporlanmasından, muhafazasından ve denet�me
hazır halde bulundurulmasından, �ç denetç�ler �se �dareler�n �ç kontrol s�stemler�n�n denetlenmes�nden ve gel�şt�r�lmes�
yönünde öner�lerde bulunulmasından sorumludurlar.
             Kanunun 55 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında, "Görev ve yetk�ler� çerçeves�nde, mal� yönet�m ve �ç kontrol
süreçler�ne �l�şk�n standart ve yöntemler Mal�ye Bakanlığınca, �ç denet�me �l�şk�n standart ve yöntemler �se İç Denet�m
Koord�nasyon Kurulu tarafından bel�rlen�r, gel�şt�r�l�r ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca s�stemler�n koord�nasyonunu sağlar
ve kamu �dareler�ne rehberl�k h�zmet� ver�r" hükmü yer almaktadır. Buna göre, İç Denet�m Koord�nasyon Kurulunun
20.11.2006 tar�hl� ve (12) sayılı kararı �le Kamu İç Denet�m Standartları bel�rlenm�ş bulunmaktadır. Kamu İç Kontrol
Standartları �se COSO model�, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehber� ve Avrupa B�rl�ğ� İç Kontrol
Standartları çerçeves�nde Mal�ye Bakanlığı tarafından bel�rlenm�şt�r.
             B�l�nd�ğ� üzere, 31.12.2005 tar�hl� ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön
Mal� Kontrole İl�şk�n Usul ve Esasların "İç kontrol standartları" başlıklı 5 �nc� maddes�nde, �ç kontrol standartlarının,
merkez� uyumlaştırma görev� çerçeves�nde Mal�ye Bakanlığı tarafından bel�rlen�p yayımlanacağı, kamu �dareler�n�n malî
ve malî olmayan tüm �şlemler�nde bu standartlara uymakla ve gereğ�n� yer�ne get�rmekle yükümlü bulunduğu, Kanuna ve
�ç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, �darelerce, görev alanları çerçeves�nde her türlü yöntem, süreç ve
özell�kl� �şlemlere �l�şk�n standartlar bel�rleneb�leceğ� bel�rt�lm�şt�r.
             Bu çerçevede, kamu �dareler� tarafından görev alanları çerçeves�nde her türlü yöntem, süreç ve özell�kl� �şlemlere
�l�şk�n olarak bel�rleneb�lecek ayrıntılı standartlar, 5018 sayılı Kanuna, �lg�l� d�ğer mevzuata ve Kamu İç Kontrol
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Standartlarına uygun olmak ve �dareye münhasır spes�f�k süreçlere �l�şk�n olmak zorundadır. İdarelerce gerek görülmes�
hal�nde hazırlanab�lecek İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları, �dareler�n yasal ve �dar� yapıları �le personel ve mal�
durumları g�b� her b�r �daren�n kend�ne özgü koşulları d�kkate alınarak katılımcı yöntemlerle bel�rlenecek ve üst yönet�c�
onayını �zleyen 10 �şgünü �ç�nde Mal�ye Bakanlığına gönder�lecekt�r.
             Kamu �dareler�n�n, �ç kontrol s�stemler�n�n Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması
gereken çalışmaların bel�rlenmes�, bu çalışmalar �ç�n eylem planı oluşturulması, gerekl� prosedürler ve �lg�l�
düzenlemeler�n hazırlanması çalışmalarını yürütmeler� ve bu çalışmaları en geç 31.12.2008 tar�h�ne kadar tamamlamaları
gerekmekted�r. Söz konusu çalışmaların etk�l� b�r şek�lde ve zamanında yürütülmes�n� sağlamak üzere, �dareler�n üst
yönet�c�ler� tarafından gerekl� önlemler alınacaktır.
             D�ğer taraftan, 26.5.2006 tar�hl� ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdareler�nde Stratej�k
Planlamaya İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�kle bel�rlenen geç�ş takv�m� uyarınca, 2008 ve sonrak� yıllarda
stratej�k plan ve performans programı hazırlayacak �dareler, hazırlık çalışmalarında bunlara �l�şk�n standartları da d�kkate
alacaklardır. Stratej�k plan ve performans programı hazırlamayacak kamu �dareler� �se bu plan ve programların
hazırlanması dışında kalan hususlara uyum sağlayacaklardır.
             Tebl�ğ olunur.
 

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI
             Kamu İç Kontrol Standartları, �dareler�n, �ç kontrol s�stemler�n�n oluşturulmasında, �zlenmes�nde ve
değerlend�r�lmes�nde d�kkate almaları gereken temel yönet�m kurallarını göstermekte ve tüm kamu �dareler�nde tutarlı,
kapsamlı ve standart b�r kontrol s�stem�n�n kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
             Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve �y� uygulama örnekler� çerçeves�nde, �ç kontrolün;
kontrol ortamı, r�sk değerlend�rmes�, kontrol faal�yetler�, b�lg� ve �let�ş�m �le �zleme b�leşenler� esas alınarak, tüm kamu
�dareler�nde uygulanab�l�r düzeyde olmasını sağlamak üzere genel n�tel�kte düzenlenm�şt�r.
             1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
             Kontrol ortamı, �ç kontrolün d�ğer unsurlarına temel teşk�l eden genel b�r çerçeve olup, k�ş�sel ve meslek�
dürüstlük, yönet�m ve personel�n et�k değerler�, �ç kontrole yönel�k destekley�c� tutum, meslek� yeterl�l�k, organ�zasyonel
yapı, �nsan kaynakları pol�t�kaları ve uygulamaları �le yönet�m felsefes� ve �ş yapma tarzına �l�şk�n hususları kapsar.
             Standart: 1. Et�k Değerler ve Dürüstlük
             Personel davranışlarını bel�rleyen kuralların personel tarafından b�l�nmes� sağlanmalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             1.1. İç kontrol s�stem� ve �şley�ş� yönet�c� ve personel tarafından sah�plen�lmel� ve desteklenmel�d�r.
             1.2. İdaren�n yönet�c�ler� �ç kontrol s�stem�n�n uygulanmasında personele örnek
             olmalıdırlar.
             1.3. Et�k kurallar b�l�nmel� ve tüm faal�yetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
             1.4. Faal�yetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap vereb�l�rl�k sağlanmalıdır.
             1.5. İdaren�n personel�ne ve h�zmet ver�lenlere ad�l ve eş�t davranılmalıdır.
             1.6. İdaren�n faal�yetler�ne �l�şk�n tüm b�lg� ve belgeler doğru, tam ve güven�l�r
             olmalıdır.
             Standart: 2. M�syon, organ�zasyon yapısı ve görevler
             İdareler�n m�syonu �le b�r�mler�n ve personel�n görev tanımları yazılı olarak bel�rlenmel�, personele duyurulmalı
ve �darede uygun b�r organ�zasyon yapısı oluşturulmalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             2.1. İdaren�n m�syonu yazılı olarak bel�rlenmel�, duyurulmalı ve personel tarafından ben�msenmes� sağlanmalıdır.
             2.2. M�syonun gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak üzere �dare b�r�mler� ve alt b�r�mler�nce yürütülecek görevler yazılı
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
             2.3. İdare b�r�mler�nde personel�n görevler�n� ve bu görevlere �l�şk�n yetk� ve sorumluluklarını kapsayan görev
dağılım ç�zelges� oluşturulmalı ve personele b�ld�r�lmel�d�r.
             2.4. İdaren�n ve b�r�mler�n�n teşk�lat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonks�yonel görev dağılımı
bel�rlenmel�d�r.
             2.5. İdaren�n ve b�r�mler�n�n organ�zasyon yapısı, temel yetk� ve sorumluluk dağılımı, hesap vereb�l�rl�k ve uygun
raporlama �l�şk�s�n� gösterecek şek�lde olmalıdır.
             2.6. İdaren�n yönet�c�ler�, faal�yetler�n yürütülmes�nde hassas görevlere �l�şk�n prosedürler� bel�rlemel� ve
personele duyurmalıdır.
             2.7. Her düzeydek� yönet�c�ler ver�len görevler�n sonucunu �zlemeye yönel�k mekan�zmalar oluşturmalıdır.
             Standart: 3. Personel�n yeterl�l�ğ� ve performansı
             İdareler, personel�n yeterl�l�ğ� ve görevler� arasındak� uyumu sağlamalı, performansın değerlend�r�lmes� ve
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k önlemler almalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             3.1. İnsan kaynakları yönet�m�, �daren�n amaç ve hedefler�n�n gerçekleşmes�n� sağlamaya yönel�k olmalıdır.
             3.2. İdaren�n yönet�c� ve personel� görevler�n� etk�n ve etk�l� b�r şek�lde yürüteb�lecek b�lg�, deney�m ve yeteneğe
sah�p olmalıdır.
             3.3. Meslek� yeterl�l�ğe önem ver�lmel� ve her görev �ç�n en uygun personel seç�lmel�d�r.
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             3.4. Personel�n �şe alınması �le görev�nde �lerleme ve yükselmes�nde l�yakat �lkes�ne uyulmalı ve b�reysel
performansı göz önünde bulundurulmalıdır.
             3.5. Her görev �ç�n gerekl� eğ�t�m �ht�yacı bel�rlenmel�, bu �ht�yacı g�derecek eğ�t�m faal�yetler� her yıl
planlanarak yürütülmel� ve gerekt�ğ�nde güncellenmel�d�r.
             3.6. Personel�n yeterl�l�ğ� ve performansı bağlı olduğu yönet�c�s� tarafından en az yılda b�r kez değerlend�r�lmel�
ve değerlend�rme sonuçları personel �le görüşülmel�d�r.
             3.7. Performans değerlend�rmes�ne göre performansı yeters�z bulunan personel�n performansını gel�şt�rmeye
yönel�k önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel �ç�n ödüllend�rme mekan�zmaları gel�şt�r�lmel�d�r.
             3.8. Personel �st�hdamı, yer değ�şt�rme, üst görevlere atanma, eğ�t�m, performans değerlend�rmes�, özlük hakları
g�b� �nsan kaynakları yönet�m�ne �l�şk�n öneml� hususlar yazılı olarak bel�rlenm�ş olmalı ve personele duyurulmalıdır.
             Standart: 4. Yetk� Devr�
             İdarelerde yetk�ler ve yetk� devr�n�n sınırları açıkça bel�rlenmel� ve yazılı olarak b�ld�r�lmel�d�r. Devred�len
yetk�n�n önem� ve r�sk� d�kkate alınarak yetk� devr� yapılmalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             4.1. İş akış süreçler�ndek� �mza ve onay merc�ler� bel�rlenmel� ve personele duyurulmalıdır.
             4.2. Yetk� dev�rler�, üst yönet�c� tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde devred�len yetk�n�n sınırlarını
gösterecek şek�lde yazılı olarak bel�rlenmel� ve �lg�l�lere b�ld�r�lmel�d�r.
             4.3. Yetk� devr�, devred�len yetk�n�n önem� �le uyumlu olmalıdır.
             4.4. Yetk� devred�len personel görev�n gerekt�rd�ğ� b�lg�, deney�m ve yeteneğe sah�p olmalıdır.
             4.5. Yetk� devred�len personel, yetk�n�n kullanımına �l�şk�n olarak bell� dönemlerde yetk� devredene b�lg� vermel�,
yetk� devreden �se bu b�lg�y� aramalıdır.
             2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
             R�sk değerlend�rme, �daren�n hedefler�n�n gerçekleşmes�n� engelleyecek r�skler�n tanımlanması, anal�z ed�lmes�
ve gerekl� önlemler�n bel�rlenmes� sürec�d�r.
             Standart: 5. Planlama ve Programlama
             İdareler, faal�yetler�n�, amaç, hedef ve göstergeler�n� ve bunları gerçekleşt�rmek �ç�n �ht�yaç duydukları
kaynakları �çeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faal�yetler�n�n plan ve programlara uygunluğunu
sağlamalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             5.1. İdareler, m�syon ve v�zyonlarını oluşturmak, stratej�k amaçlar ve ölçüleb�l�r hedefler saptamak,
performanslarını ölçmek, �zlemek ve değerlend�rmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratej�k plan hazırlamalıdır.
             5.2. İdareler, yürütecekler� program, faal�yet ve projeler� �le bunların kaynak �ht�yacını, performans hedef ve
göstergeler�n� �çeren performans programı hazırlamalıdır.
             5.3. İdareler, bütçeler�n� stratej�k planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.
             5.4. Yönet�c�ler, faal�yetler�n �lg�l� mevzuat, stratej�k plan ve performans programıyla bel�rlenen amaç ve
hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
             5.5. Yönet�c�ler, görev alanları çerçeves�nde �daren�n hedefler�ne uygun özel hedefler bel�rlemel� ve personel�ne
duyurmalıdır.
             5.6. İdaren�n ve b�r�mler�n�n hedefler�, spes�f�k, ölçüleb�l�r, ulaşılab�l�r, �lg�l� ve sürel� olmalıdır.
             Standart: 6. R�skler�n bel�rlenmes� ve değerlend�r�lmes�
             İdareler, s�steml� b�r şek�lde anal�zler yaparak amaç ve hedefler�n�n gerçekleşmes�n� engelleyeb�lecek �ç ve dış
r�skler� tanımlayarak değerlend�rmel� ve alınacak önlemler� bel�rlemel�d�r.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             6.1. İdareler, her yıl s�steml� b�r şek�lde amaç ve hedefler�ne yönel�k r�skler� bel�rlemel�d�r.
             6.2. R�skler�n gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etk�ler� yılda en az b�r kez anal�z ed�lmel�d�r.
             6.3. R�sklere karşı alınacak önlemler bel�rlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.
             3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
             Kontrol faal�yetler�, �daren�n hedefler�n�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak ve bel�rlenen r�skler� yönetmek amacıyla
oluşturulan pol�t�ka ve prosedürlerd�r.
             Standart: 7. Kontrol stratej�ler� ve yöntemler�
             İdareler, hedefler�ne ulaşmayı amaçlayan ve r�skler� karşılamaya uygun kontrol stratej� ve yöntemler�n�
bel�rlemel� ve uygulamalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             7.1. Her b�r faal�yet ve r�skler� �ç�n uygun kontrol stratej� ve yöntemler� (düzenl� gözden geç�rme, örnekleme
yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koord�nasyon, doğrulama, anal�z etme, yetk�lend�rme, gözet�m,
�nceleme, �zleme v.b.) bel�rlenmel� ve uygulanmalıdır.
             7.2. Kontroller, gerekl� hallerde, �şlem önces� kontrol, süreç kontrolü ve �şlem sonrası kontroller� de kapsamalıdır.
             7.3. Kontrol faal�yetler�, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenl�ğ�n�n sağlanmasını kapsamalıdır.
             7.4. Bel�rlenen kontrol yöntem�n�n mal�yet� beklenen faydayı aşmamalıdır.
             Standart: 8. Prosedürler�n bel�rlenmes� ve belgelend�r�lmes�
             İdareler, faal�yetler� �le mal� karar ve �şlemler� �ç�n gerekl� yazılı prosedürler� ve bu alanlara �l�şk�n düzenlemeler�
hazırlamalı, güncellemel� ve �lg�l� personel�n er�ş�m�ne sunmalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
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             8.1. İdareler, faal�yetler� �le mal� karar ve �şlemler� hakkında yazılı prosedürler bel�rlemel�d�r.
             8.2. Prosedürler ve �lg�l� dokümanlar, faal�yet veya mal� karar ve �şlem�n başlaması, uygulanması ve
sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.
             8.3. Prosedürler ve �lg�l� dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve �lg�l� personel tarafından anlaşılab�l�r
ve ulaşılab�l�r olmalıdır.
             Standart: 9. Görevler ayrılığı
             Hata, eks�kl�k, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk r�skler�n� azaltmak �ç�n faal�yetler �le mal� karar ve �şlemler�n
onaylanması, uygulanması, kayded�lmes� ve kontrol ed�lmes� görevler� personel arasında paylaştırılmalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             9.1. Her faal�yet veya mal� karar ve �şlem�n onaylanması, uygulanması, kayded�lmes� ve kontrolü görevler� farklı
k�ş�lere ver�lmel�d�r.
             9.2. Personel sayısının yeters�zl�ğ� neden�yle görevler ayrılığı �lkes�n�n tam olarak uygulanamadığı �dareler�n
yönet�c�ler� r�skler�n farkında olmalı ve gerekl� önlemler� almalıdır.
             Standart: 10. H�yerarş�k kontroller
             Yönet�c�ler, �ş ve �şlemler�n prosedürlere uygunluğunu s�steml� b�r şek�lde kontrol etmel�d�r.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             10.1. Yönet�c�ler, prosedürler�n etk�l� ve sürekl� b�r şek�lde uygulanması �ç�n gerekl� kontroller� yapmalıdır.
             10.2. Yönet�c�ler, personel�n �ş ve �şlemler�n� �zlemel� ve onaylamalı, hata ve usulsüzlükler�n g�der�lmes� �ç�n
gerekl� tal�matları vermel�d�r.
             Standart: 11. Faal�yetler�n sürekl�l�ğ�
             İdareler, faal�yetler�n sürekl�l�ğ�n� sağlamaya yönel�k gerekl� önlemler� almalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             11.1. Personel yeters�zl�ğ�, geç�c� veya sürekl� olarak görevden ayrılma, yen� b�lg� s�stemler�ne geç�ş, yöntem
veya mevzuat değ�ş�kl�kler� �le olağanüstü durumlar g�b� faal�yetler�n sürekl�l�ğ�n� etk�leyen nedenlere karşı gerekl�
önlemler alınmalıdır.
             11.2. Gerekl� hallerde usulüne uygun olarak vek�l personel görevlend�r�lmel�d�r.
             11.3. Görev�nden ayrılan personel�n, �ş veya �şlemler�n�n durumunu ve gerekl� belgeler� de �çeren b�r rapor
hazırlaması ve bu raporu görevlend�r�len personele vermes� yönet�c� tarafından sağlanmalıdır.
             Standart: 12. B�lg� s�stemler� kontroller�
             İdareler, b�lg� s�stemler�n�n sürekl�l�ğ�n� ve güven�l�rl�ğ�n� sağlamak �ç�n gerekl� kontrol mekan�zmaları
gel�şt�rmel�d�r.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             12.1. B�lg� s�stemler�n�n sürekl�l�ğ�n� ve güven�l�rl�ğ�n� sağlayacak kontroller yazılı olarak bel�rlenmel� ve
uygulanmalıdır.
             12.2. B�lg� s�stem�ne ver� ve b�lg� g�r�ş� �le bunlara er�ş�m konusunda yetk�lend�rmeler yapılmalı, hata ve
usulsüzlükler�n önlenmes�, tesp�t ed�lmes� ve düzelt�lmes�n� sağlayacak mekan�zmalar oluşturulmalıdır.
             12.3. İdareler b�l�ş�m yönet�ş�m�n� sağlayacak mekan�zmalar gel�şt�rmel�d�r.
             4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
             B�lg� ve �let�ş�m, gerekl� b�lg�n�n �ht�yaç duyan k�ş�, personel ve yönet�c�ye bel�rl� b�r formatta ve �lg�l�ler�n �ç
kontrol ve d�ğer sorumluluklarını yer�ne get�rmeler�ne �mkan verecek b�r zaman d�l�m� �ç�nde �let�lmes�n� sağlayacak
b�lg�, �let�ş�m ve kayıt s�stem�n� kapsar.
             Standart: 13. B�lg� ve �let�ş�m
             İdareler, b�r�mler�n�n ve çalışanlarının performansının �zleneb�lmes�, karar alma süreçler�n�n sağlıklı b�r şek�lde
�şleyeb�lmes� ve h�zmet sunumunda etk�nl�k ve memnun�yet�n sağlanması amacıyla uygun b�r b�lg� ve �let�ş�m s�stem�ne
sah�p olmalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             13.1. İdarelerde, yatay ve d�key �ç �let�ş�m �le dış �let�ş�m� kapsayan etk�l� ve sürekl� b�r b�lg� ve �let�ş�m s�stem�
olmalıdır.
             13.2. Yönet�c�ler ve personel, görevler�n� yer�ne get�reb�lmeler� �ç�n gerekl� ve yeterl� b�lg�ye zamanında
ulaşab�lmel�d�r.
             13.3. B�lg�ler doğru, güven�l�r, tam, kullanışlı ve anlaşılab�l�r olmalıdır.
             13.4. Yönet�c�ler ve �lg�l� personel, performans programı ve bütçen�n uygulanması �le kaynak kullanımına �l�şk�n
d�ğer b�lg�lere zamanında er�şeb�lmel�d�r.
             13.5. Yönet�m b�lg� s�stem�, yönet�m�n �ht�yaç duyduğu gerekl� b�lg�ler� ve raporları üreteb�lecek ve anal�z yapma
�mkanı sunacak şek�lde tasarlanmalıdır.
             13.6. Yönet�c�ler, �daren�n m�syon, v�zyon ve amaçları çerçeves�nde beklent�ler�n� görev ve sorumlulukları
kapsamında personele b�ld�rmel�d�r.
             13.7. İdaren�n yatay ve d�key �let�ş�m s�stem� personel�n değerlend�rme, öner� ve sorunlarını �leteb�lmeler�n�
sağlamalıdır.
             Standart: 14. Raporlama
             İdaren�n amaç, hedef, gösterge ve faal�yetler� �le sonuçları, saydamlık ve hesap vereb�l�rl�k �lkeler� doğrultusunda
raporlanmalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
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             14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefler�, stratej�ler�, varlıkları, yükümlülükler� ve performans programlarını
kamuoyuna açıklamalıdır.
             14.2. İdareler, bütçeler�n�n �lk altı aylık uygulama sonuçları, �k�nc� altı aya �l�şk�n beklent�ler ve hedefler �le
faal�yetler�n� kamuoyuna açıklamalıdır.
             14.3. Faal�yet sonuçları ve değerlend�rmeler �dare faal�yet raporunda göster�lmel� ve duyurulmalıdır.
             14.4. Faal�yetler�n gözet�m� amacıyla �dare �ç�nde yatay ve d�key raporlama ağı yazılı olarak bel�rlenmel�, b�r�m
ve personel, görevler� ve faal�yetler�yle �lg�l� hazırlanması gereken raporlar hakkında b�lg�lend�r�lmel�d�r.
             Standart: 15. Kayıt ve dosyalama s�stem�
             İdareler, gelen ve g�den her türlü evrak dah�l �ş ve �şlemler�n kayded�ld�ğ�, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı
kapsamlı ve güncel b�r s�steme sah�p olmalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             15.1. Kayıt ve dosyalama s�stem�, elektron�k ortamdak�ler dah�l, gelen ve g�den evrak �le �dare �ç� haberleşmey�
kapsamalıdır.
             15.2. Kayıt ve dosyalama s�stem� kapsamlı ve güncel olmalı, yönet�c� ve personel tarafından ulaşılab�l�r ve
�zleneb�l�r olmalıdır.
             15.3. Kayıt ve dosyalama s�stem�, k�ş�sel ver�ler�n güvenl�ğ�n� ve korunmasını sağlamalıdır.
             15.4. Kayıt ve dosyalama s�stem� bel�rlenm�ş standartlara uygun olmalıdır.
             15.5. Gelen ve g�den evrak zamanında kayded�lmel�, standartlara uygun b�r şek�lde sınıflandırılmalı ve arş�v
s�stem�ne uygun olarak muhafaza ed�lmel�d�r.
             15.6. İdaren�n �ş ve �şlemler�n�n kaydı, sınıflandırılması, korunması ve er�ş�m�n� de kapsayan, bel�rlenm�ş
standartlara uygun arş�v ve dokümantasyon s�stem� oluşturulmalıdır.
             Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların b�ld�r�lmes�
             İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bel�rlenen b�r düzen �ç�nde b�ld�r�lmes�n� sağlayacak yöntemler
oluşturmalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların b�ld�r�m yöntemler� bel�rlenmel� ve duyurulmalıdır.
             16.2. Yönet�c�ler, b�ld�r�len hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterl� �ncelemey� yapmalıdır.
             16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları b�ld�ren personele haksız ve ayırımcı b�r muamele yapılmamalıdır.
             5. İZLEME STANDARTLARI
             İzleme, �ç kontrol s�stem�n�n kal�tes�n� değerlend�rmek üzere yürütülen tüm �zleme faal�yetler�n� kapsar.
             Standart: 17. İç kontrolün değerlend�r�lmes�
             İdareler �ç kontrol s�stem�n� yılda en az b�r kez değerlend�rmel�d�r.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             17.1. İç kontrol s�stem�, sürekl� �zleme veya özel b�r değerlend�rme yapma veya bu �k� yöntem b�rl�kte
kullanılarak değerlend�r�lmel�d�r.
             17.2. İç kontrolün eks�k yönler� �le uygun olmayan kontrol yöntemler�n�n bel�rlenmes�, b�ld�r�lmes� ve gerekl�
önlemler�n alınması konusunda süreç ve yöntem bel�rlenmel�d�r.
             17.3. İç kontrolün değerlend�r�lmes�ne �daren�n b�r�mler�n�n katılımı sağlanmalıdır.
             17.4. İç kontrolün değerlend�r�lmes�nde, yönet�c�ler�n görüşler�, k�ş� ve/veya �dareler�n talep ve ş�kâyetler� �le �ç
ve dış denet�m sonucunda düzenlenen raporlar d�kkate alınmalıdır.
             17.5. İç kontrolün değerlend�r�lmes� sonucunda alınması gereken önlemler bel�rlenmel� ve b�r eylem planı
çerçeves�nde uygulanmalıdır.
             Standart: 18. İç denet�m
             İdareler fonks�yonel olarak bağımsız b�r �ç denet�m faal�yet�n� sağlamalıdır.
             Bu standart �ç�n gerekl� genel şartlar:
             18.1. İç denet�m faal�yet� İç Denet�m Koord�nasyon Kurulu tarafından bel�rlenen standartlara uygun b�r şek�lde
yürütülmel�d�r.
             18.2. İç denet�m sonucunda �dare tarafından alınması gerekl� görülen önlemler� �çeren eylem planı hazırlanmalı,
uygulanmalı ve �zlenmel�d�r.

 


