01.03.2021

İç Kontrol Nedir?

Anasayfa

T.C Sağlık Bakanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
 Anasayfa  İç Kontrol  İç Kontrol Ned r?

İç Kontrol Ned r?

Güncelleme Tar h : 09 N san 2020 | Yayınlama Tar h : 09 N san 2020

İÇ KONTROL NEDİR?
İç kontrol; faal yetler n bel rlenm ş pol t kalara ve mevzuata uygun yürütülmes , kaynakların etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde
kullanılması, varlıkların korunması, mal ve mal olmayan b lg ler n güven l rl ğ n n sağlanması amacıyla dare tarafından gel şt r len her
türlü organ zasyon, yöntem ve süreçler le ç denet m kapsayan mal ve mal olmayan kontroller fade etmekted r.
İç kontrol sadece f nansal şlemler ve raporlama le lg l değ l; yönet m , dare süreçler n , kurumun stratej s le d ğer faal yet ve
operasyonlarını kapsayan, uyum ve performans ölçeğ nde uygulanan tüm kontroller fade eder. Bu süreç, kaynak kullanımını etk leyen
her şey kapsayan, kurumların m syonlarını gerçekleşt rmeler nde çalışanların tamamının rol aldığı d nam k b r süreçt r. İç kontrol
kurumun doğasına ve ht yaçlarına uygun olmalıdır.
Avrupa B rl ğ , kamu ç kontrol alanında COSO’nun standartlarını ben msem şt r. Avrupa B rl ğ le yapılan müzakereler çerçeves nde, ç
kontrol s stem m z n AB uygulamaları le uyumunun sağlanması söz konusudur. Bu kapsamda mevzuatımız, Haz ne ve Mal ye Bakanlığı
tarafından COSO’nun ç kontrol standartlarına uygun b ç mde oluşturulmuştur.

COSO tarafından oluşturulan ve kontrol ortamı, r sk yönet m , kontrol faal yetler , b lg ve let ş m le zleme olmak üzere 5 b leşen, 18
standart ve bu standartlar ç n gerekl 79 genel şarttan oluşan ç kontrol s stem , Uluslararası Sayıştaylar B rl ğ (INTOSAI), Avrupa
Kom syonu ve benzer uluslararası kuruluşlarca da referans olarak kabul ed len b r modeld r.

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI

https://sgb.saglik.gov.tr/TR,64959/ic-kontrol-nedir.html

1/3

01.03.2021

İç Kontrol Nedir?

Ana Menü

Hızlı Er ş m

 Anasayfa

 Bakanlık

 Başkanlık

 Bakanımız Hakkında

 B r mler

 UMKE

 Dokümanlar

 SABİM

 Stratej k Yönet m

 E-Nabız

 İç Kontrol

 Alo 171 - S gara Bırakma Hattı

 Saklama Sürel Standart Dosya Planı

 Sağlıkta Buluşma Noktası

 Oturum Aç

 E-Devlet

 İlet ş m

Bağlantılar

 B ze Ulaşın

 T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı

 Resm Gazete
 CİMER

B lkent Yerleşkes Ün vers teler Mahalles 06800, Ankara
Tel - Santral +90 312 573 70 50-51

 T.C. Haz ne ve Mal ye Bakanlığı
 T.C. Cumhurbaşkanlığı Stratej ve Bütçe Başkanlığı
 T.C. A le, Çalışma ve Sosyal H zmetler Bakanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Stratej Gel şt rme Başkanlığı © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
https://sgb.saglik.gov.tr/TR,64959/ic-kontrol-nedir.html

2/3

01.03.2021

https://sgb.saglik.gov.tr/TR,64959/ic-kontrol-nedir.html

İç Kontrol Nedir?

3/3

