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İÇ KONTROLÜN TARİHÇESİ
Mal denet mle lg l lk bulgular yüzlerce hatta b nlerce yıl önces ne ulaşmaktadır. Ancak bugün kullandığımız anlamda ç kontrol ve
bağımsız denet m daha yen kavramlar olup y rm nc yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır.
Özell kle y rm nc yüzyılın sonlarına doğru bağımsız denet m ve ç kontrol alanındak ABD ve AB kaynaklı gel şmeler, bağımsız denet m
ve ç kontrolün; yen b r anlayışla, çoğu kez benzer b r mantık ve ortak b r aklın ürünü olarak ve daha da öneml s b rb rler yle eşgüdüm
ç nde ele alındığını göstermekted r.
İç kontrolün gündeme gel ş , 1970’ler n ortalarında Amer ka’da Watergate savcısının konuya d kkat çekmes le olmuştur. Watergate
araştırmalarının sonucunda 1977’de ana teması ç kontrol olan “Yabancı Yolsuzluk Kanunu” (Fore gn Corrupt Pract ces Act) yürürlüğe
g rm şt r.
1985 yılında H lel Mal Raporlama le lg l Treadway Kom syonu olarak da b l nen Ulusal Kom syon kurulmuş H lel Mal Raporlama
konusunda b r rapor yayımlanmıştır. Raporda kontrol ortamı le davranış ve yetk standartlarına vurgu yapılmış, ç kontrol kavramı ç n
ortak b r anlayış oluşturulmuştur. Oluşturulan bu anlayış sonucunda Destekley c Kurumlar Kom tes COSO (Com ttee of Sponsor ng
Organ zat ons of Treadway Com ss on) kurulmuştur.

COSO mevcut kaynaklardak ç kontrol le lg l
eğ l mler
b rleşt r lerek
etk nl ğ n
değerlend r lmes ç n gen ş kapsamlı ve prat k
kr terler gel şt rm şt r. 1992 yılında, COSO
Model olarak b l nen İç Kontrol Bütünleş k
Çerçeve Raporunu yayımlamıştır. Ayrıca 2004
yılında Kurumsal R sk Yönet m - Bütünleş k
Çerçeve
çalışmasını
(Enterpr se
R sk
Management - Integrated Framework)
yayımlamıştır.
Ülkem zde Avrupa B rl ğ mal mevzuatına uyum çerçeves nde; 10.12.2003 tar h nde kabul ed lerek yasalaşan 5018 sayılı Kamu Mal
Yönet m ve Kontrol Kanunu le kamu mal yönet m nde köklü b r değ ş kl k yapılmış, bu değ ş kl kle b rl kte merkez kontrolden ç
kontrole geç ş olmuştur.
SAĞLIK BAKANLIĞINDA İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞİMİ
5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu’nun 2006 yılında yürürlüğe g rmes le Bakanlığımızda Araştırma Planlama ve
Koord nasyon Kurulu Başkanlığı, Stratej Gel şt rme Başkanlığı’na dönüştürülmüş ve 2007 yılında İç Kontrol Da res Başkanlığı
oluşturulmuştur.
İç Kontrol S stem ne yönel k k nc l ve üçüncül mevzuatlar Mülga Mal ye Bakanlığınca çıkartılmış olup Bakanlığımız da bu mevzuatlar
doğrultusunda lk eylem planını 2007 yılında hazırlamış ve k yılda b r eylem planı değerlend r lm ş rev ze ed lm şt r.
02 Kasım 2011 tar hl Resm Gazete’de yayımlanan 663 sayılı KHK (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşk lat ve Görevler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname) le Bakanlığımız yen den yapılandırılmış ve bağlı kurumlar oluşturulmuştur. Bağlı kurumlarda Stratej
Gel şt rme Da re Başkanlıkları kurulmuş, İç Kontrol S stem çalışmaları bu başkanlıklar bünyes nde yürütülmüştür.
Bakanlığımız teşk lat kanunu 694 sayılı KHK le değ şm ş olup Bağlı kurumlardak Stratej Gel şt rme Da re Başkanlıkları lav ed lerek
Stratej Gel şt rme Başkanlığı bünyes nde toplanmış ve İç Kontrol S stem kurgusunda Bakanlık İç Kontrol Eylem Planına dah l
olmuşlardır.
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