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İÇ KONTROL SİSTEMİ
Kuruluşlarda, işleri verimli, etkin ve çevik bir şekilde
yapmak, olası riskleri zamanında kontrol altına

OPERASYONEL
RİSKLERİ
KONTROL
ALTINA ALMAK

alabilmek için risk odaklı bir iç kontrol mekanizmasının

Akıl çağı diye

güçlendirilmesi gerekmektedir.

adlandıracağımız
yeni ekonomide, iş

Olası işlem, süreç, insan ve sistem risklerini zamanında önlemek
ve en aza indirgemek, doğal afetlere hazırlıklı olmak

ortamında,
sürdürülebilir başarı
yolunda belirsizlik

Belirsizliğin arttığı

sistemini kurması ve işletmesi

ekonomide, yönetim

önemle üzerinde durulması

paradigmaları sürekli bir

gereken konulardan biridir.

gelişim içerisindedir. Bu gelişim

İç kontrol sistemi, stratejik

sürecinde, İç Kontrol Sistemi,
kurumsallaştırılması gereken
güncel bir yönetim
sistematiğidir.
Ulusal ve uluslararası yasa
ve düzenlemelerde iç kontrol
sistemi bir gereklilik olarak ele

daha artmıştır.
İşlemlerin kesintisiz
ve yüksek
performansla
gerçekleştirmesinde

HEDEFLERE, EN AZ
KAYNAK HARCAYARAK
ULAŞMAYI GÜVENCEYE
ALMAK

alınmaktadır.

belirsizliğin
barındırdığı risklerin
kontrol edilmesi
önemli bir
gerekliliktir.
İşlemlerin verimli,

Kamu kuruluşları

etkin, çevik ve

yönetiminde İç Kontrol

kesintisiz

Sistemi, 5018 Sayılı Kamu Mali

yapılabilmesi

Yönetim ve Kontrol Kanunu

yeteneği

kapsamında yerini almıştır.
Kuruluşların hedeflerine

güçlendirilmelidir.

ulaşma yolunda, kaynaklarını

İç kontrol sistemi,

verimli ve etkin kullanmasını,

tüm işlemlerde olası

olası işlem, süreç, insan ve

hedeflerin gerçekleştirilmesine

sistem risklerini zamanında

olası riskleri kontrol ederek

önlemesini ve en aza

güvence sağlayan bir

indirgenmesini, doğal afetlere

sistematiktir.

risklerin zamanında
önlenmesini ve
kontrolünü

karşı hazırlıklı olmasını

sağlayacak güçlü

sağlayacak bir iç kontrol

bir araçtır.
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İÇ KONTROL SİSTEMİ ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ
İç kontrol sistemi tasarımı ve

Kontrol ortamı geliştirme

Kontrol mekanizmaları

kurulumu

Süreç tanımlama,

geliştirme

İç kontrol sistemi ve risk

yapılandırma ve iyileştirme

İç kontrol bilgi ve iletişim

yönetim sistemini entegre

Görev, sorumluluk yetki ve

altyapısını oluşturma

etme

hesap verebilirlik, görevlerin

İç kontrol izleme ve

Farkındalık ve bilinç geliştirme

ayrılığı tanımlama

değerlendirme sistemini

İç Kontrol Eylem Planı

Kontrpl faaliyetleri tasarlama

geliştirme

İç Kontrol Prosedürü

Risk değerlendirme

İç kontrol yazılımı

Etik kuralları geliştirme

İç kontrol sistemi, tek başına işletilebilecek bir sistematik değildir.
İç kontrol, tüm iş ve işlemlerin içinde tasarlanmalı ve
gerçekleştirilmelidir.
İç kontrol, kuruluşun stratejik planı ile belirlenmiş olan hedeflerinin
yaşama geçirildikten sonra başarısını güvenceye alacak şekilde,
hedeflerle ilişkilendirilerek kuruluş çapında, kurulmalı ve işletilmelidir.
Risk yönetimi ve iç kontrol iç içe iki sistematiktir.
İç kontrol sisteminin yazılım ile otomasyona geçirilmesi işlemlerin
çevikliği açısından önemli bir konudur.
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