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İÇ KONTROL NEDİR?

İç kontrol; kurumun yönetimi ve personeli 
tarafından hayata geçirilen tamamlayıcı bir süreç 
olup kurumun misyonunu gerçekleştirmesinde ve 
hedeflerine ulaşmasında oluşabilecek riskleri 
öngörerek makul bir güvence sağlar. 

İç kontrol, kurumun karşı karşıya kaldığı 
değişimlere sürekli bir biçimde uyum gösteren 
dinamik bir süreçtir. 

Yönetim ve her düzeydeki personel kurumun 
misyonunu ve genel hedeflerini başarması için 
riskleri karşılayan ve makul güvence sağlayan bu 
sürece müdahil olmak durumundadır. 

İç kontrol, sadece finansal işlemler ve raporlama 
ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi 
ve kurumun diğer faaliyet ve operasyonlarını 
kapsayan, uyum ve performans ölçeğinde 
uygulanan tüm yönetim ve organizasyon 
süreçlerinin kontrolünü ifade eder. 

Bu yönüyle iç kontrol sadece finansal kontrol 
anlayışından çok daha geniş çerçevelidir.

T.C. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Fevzi Paşa Mah. Cumhuriyet Bulv. 
No:4 B-Blok 3. Kat (Eski Sayıştay Binası) 

Ulus / ANKARA
Tel: 0312 309 90 50 Faks: 0312 309 90 19

http://sgb.kulturturizm.gov.tr

İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI NELERDİR? 

Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, 

Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer 
düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, 

Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve 
yolsuzluğun önlenmesini, 

Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, 
zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 

Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek 
ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır.

İÇ KONTROL SİSTEMİNDE KİMLER NELERDEN 
SORUMLUDUR? 

İç kontrolle ilgili gerekli talimatları verme, 
uygulamaları izleme ve gerekli tedbirleri alma 
görevi üst yöneticiye verilmiştir. 

İç kontrolü oluşturma, uygulama ve üst 
yöneticiye hesap verme görevi harcama 
birimlerine verilmiştir.

İç kontrol çalışmalarını koordine etme, 
harcama birimlerine teknik destek ve 
danışmanlık sağlama görevi strateji geliştirme 
birimlerine verilmiştir. 

Denetim ve raporlama görevi iç denetçilere 
verilmiştir.

MİSYON
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Ülkemizin 
evrensel kültür, sanat ve turizm değerlerinin 
sürdürülebilir korunmasını sağlayarak yaşatmak 
ve tanıtmak, toplumsal bilincin oluşmasında 
bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ülkemizin 
dünya turizminden alacağı payı artırmak” 
görevlerini yerine getirir. 

VİZYON
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Üstün evrensel 
değerlere sahip kültür mirasımızın, ulusal ve 
uluslararası sürdürülebilir korunma çabalarını 
başarı ile yöneten ve ülkemizi turizm alanında 
dünya liderleri arasında ilk sıralara taşıyan güçlü, 
saygın ve vazgeçilmez bir kurum olmak” 
vizyonu ile hareket eder.

İÇ KONTROLLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN 
YANLIŞLAR 

• Yanlış: İç kontrol sadece mali iş ve işlemleri 
kapsar. 

• Doğru: İç kontrol hem mali hem de mali 
olmayan iş ve işlemleri kapsar. 

• Yanlış: İç kontrol sadece ön mali kontrolden 
oluşur.

• Doğru: Ön mali kontrol sadece mali işlemler 
üzerinde gerçekleştirilen kontroldür.  İç kontrol 
ise bir idarenin tüm faaliyetlerini ve süreçlerini 
kapsayan bütüncül bir sistemdir. 

• Yanlış: İç kontrol statik bir sistemdir.

• Doğru: İç kontrol bir kere kurulan ve ilk 
kurulduğu şekliyle uygulanan statik bir sistem 
değildir. İç kontrol dinamik bir sistemdir; sürekli 
gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerekir. 

• Yanlış: İç kontrol, kurumun ana 
faaliyetlerinin yerine getirilmesinde zaman 
kaybına neden olur, bürokrasi yaratır ve 
çalışanları oyalar. 

• Doğru: İç kontrol iş süreçlerinin “içine” 
yerleştirildiğinde ana faaliyetlerinin daha etkin 
gerçekleştirilmesinde yardımcı olur. İç kontrol 
sürçlere ilave yapılan işler olarak 
düşünülmemeli ve süreçlerin bir parçası olarak 
tasarlanmalıdır. 

• Yanlış: Küçülme ve yetkilendirilme nedeniyle 
kontrollerin bir kısmından vazgeçmeliyiz. 

• Doğru: Küçülme ve yetkilendirilme 
nedeniyle farklı kontrollere ihtiyaç duymalıyız. 

• Yanlış: İç kontrolün geliştirilmesi ve 
izlenilmesinden, iç ve dış denetim sorumludur. 

• Doğru: İç kontrol, yönetim ve çalışanlar 
tarafından sahiplenilmesi ve geliştirilmesi 
gereken bir süreçtir.
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