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Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunuyla kamu malî yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği 
uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol 
sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. 

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında, Maliye Bakanlığı tarafından 
malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin belirleneceği, 
geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı ayrıca, sistemlerin koordinasyonunun sağlanacağı ve kamu 
idarelerine rehberlik hizmeti verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesinde, iç 
kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı 
tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin, malî ve malî olmayan tüm 
işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, 
ayrıca Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev 
alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar 
belirlenebileceği belirtilmiştir. 

Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda, Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 
26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları 
Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve 
geliştirilmesi amacıyla (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel şart belirlenmiş 
bulunmaktadır. Kamu İç Kontrol Standartları uluslararası standartlar ve iyi uygulama 
örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, 
bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir 
düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte belirlenmiştir. Tebliğde, kamu idarelerinin 
gerek görmeleri halinde, İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartları da belirleyebilecekleri 
öngörülmüştür. 

AnıLn Tebliğde ayrıca, kamu idareleri tarafından iç kontrol sistemlerinin Kamu İç 
Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, 
bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin 
hazırlanması çalışmalarının 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanması, söz konusu çalışmaların 



etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli 
önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, kamu idareleri, iç kontrol sistemlerini 5018 sayılı Kanun hükümleri ile 
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ve Kamu İç Kontrol Standartları 
Tebliğine uyumlu bir şekilde oluşturma, uygulama, izleme ve geliştirme çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum kapsamında, bazı kamu idareleri tarafından 
5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinin 
gerekliliklerini önemli ölçüde karşılayan eylem planları hazırlanarak Bakanlığımıza 
gönderilmiş bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, merkezi uyumlaştırma kapsamında yürütülen izleme çalışmalarında 
tespit edilen ve Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı kamu idarelerinin, iç kontrol 
sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla anılan Tebliğ 
kapsamında yapılması gereken çalışmaları tamamlayamadıkları, söz konusu çalışmaların 
yürütülmesinde bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmış bulunmaktadır. 

5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kamu idaresinde iç kontrol 
sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları ilgili kamu 
idaresinin yönetim sorumluluğu kapsamında olmakla birlikte, iç kontrole ilişkin 
çalışmalarında kamu idarelerine rehberlik yapmak amacıyla ilişikte yer alan Kamu İç Kontrol 
Standartları Uyum Eylem Planı Rehberinin hazırlanmasına gerek duyulmuştur. 

Buna göre, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının 
sağlanması amacıyla kamu idarelerinin, ekte yer alan Rehberi de dikkate alarak, Eylem 
Planlarını Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde en geç 30/6/2009 tarihine kadar 
hazırlayarak üst yönetici onayını müteakip bir ay içinde Bakanlığımıza ve ayrıca 
ikep@bumko.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Eylem Planında yer alan 
çalışmaların en geç 30/6/2011 tarihinde tamamlanması öngörülmelidir. Yürürlüğe konulmuş 
Eylem Planlarında, bu Genel Yazı ve eki Rehber doğrultusunda değişiklik yapılması halinde, 
revize edilmiş Eylem Planları da üst yönetici onayını müteakip Bakanlığımıza gönderilecektir. 

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim. 

 

EK: 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 


