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Sanayi ve teknolojinin gelişmesi tahmin edilenin aksine iş hayatında çalışan
verimliliği ve performansının önemini artırmıştır.
Verim lilik ve İ ç Ko ntro lün Gelişimi

18. yüzyılın sonlarında Avrupa'da başlayan Sanayi Devrimi ile birlikte performans
odaklı üretim, verimlilik ve iş gücü temininde
tasarruf kavramları öne çıkmıştır. Buhar teknolojisi ve makinelerin üretim gücüne katkısı
ile birlikte ülkeler arasında güç dengeleri de
sistematik bir şekilde değişmeye başlamış ve
sanayileşen ülkeler lehine bir tablo oluşmuştur. Sanayi devrimi ile birlikte önemi artan verimlilik kavramı 20. yüzyılda hizmet sektörü
ile devlet yönetimi anlayışında da etkili olmaya başlamıştır. Yine sanayi devrimi ile birlikte
oluşan üretim odaklı anlayış işçi sınıfının ihmal edilmesine yol açtığından, aynı dönemde
işçi sınıfı hareketleri başlamış ve günümüzdeki sendikal faaliyetlerin temeli aynı dönemde
atılmıştır. İşçiler açısından ilk zamanlarda
olumsuz olan bu tablo çalışan haklarının iyileştirilmesi için bir örgütlenmeyi ve çabayı beraberinde getirmiştir. Sanayi ve teknolojinin
gelişmesi tahmin edilenin aksine iş hayatında
çalışan verimliliği ve performansının önemini
artırmıştır.
Dünyada mal ve hizmet üretiminin verimliliği için kullanılan çeşitli yönetim sistemleri bulunmaktadır. Bunların en yaygın
olanı International Organization for Standar56 57 BURSA' DA SAĞLIK

dization (ISO) 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile
European Foundation for Quality Management (EFQM) Mükemmellik Modeli'dir.
İç Kontrol Sistemi, diğer yönetim sistemlerinden farklı olarak mali ve mali olmayan alanda
verimlilik, risk yönetimi ve hesap verilebilirlik
ilkesi üzerine kurulmuştur. Kurum faaliyet
ve süreçlerinin olası risklere vereceği tepkinin tahmin edilmesi, risklere karşı önlemler
alınması ve risk durumundaki zararın en aza
indirilmesi en önemli hedefidir. Kurumların
organizasyon yapısı ile çalışanların görev yetki
ve sorumlulukların belirlenmesi, süreç yönetimi, dokümantasyon sistemi gibi alanlarda
ise diğer yönetim sistemleri ile birleşmektedir.
İç Kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması
için makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. Dünyada İç Kontrol
Sistemini işletmek isteyen kurumlar daha
çok Comitte of Sponsoring Organizations of
Treadway Comission (COSO) yaklaşımını
kullanmaktadır. COSO yaklaşımı 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD)
muhasebe ve denetim alanındaki meslek örgütleri tarafından oluşturulmuştur. Ancak
ilerleyen yıllarda ABD Sayıştay'ı tarafından da
benimsenmesiyle birlikte devletler tarafından
da kabul gören bir sistem olmuştur.
COSO yaklaşımında İç Kontrol Sistemi,

kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol
faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme olarak
beş bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler
COSO Küpü ve ile COSO Piramidi de işlevsel
olarak sembolize edilmektedir.

Tü r ki ye'd e İ ç Kontrol

Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile düzenleme yapılarak uygulamaya ilişkin Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliği 26.12.2007 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun'da İç Kontrol "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını,
muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan
organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi
kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.
Özel sektörde ise, bankalarda, aracı kurumlarda ve borsada işlem gören şirketlerde
kendi mevzuat veya kurul düzenlemeleri gereği İç Kontrol uygulamaları başlamıştır.
Türkiye'deki uygulamada da Avrupa Komis-

yonu tarafından tüm aday ülkelere tavsiye
edilen COSO yaklaşımı esas alınmıştır. Bu
doğrultuda Maliye Bakanlığı'nca "Kamu
İç Kontrol Rehberi" hazırlanarak kamu
kurumlarının kullanımına sunulmuştur.
2009 yılında Maliye Bakanlığınca Kamu
İç Kontrol Standartları yayımlanmış, standartlara uyum kapsamında Sağlık Bakanlığı 2017-2018 dönemi İç Kontrol Eylem
Planı 31.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

B u rs a İ l S ağ lık Müd ürlüğ ü' nd e İç
Kont rol

İç Kontrol faaliyetleri, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol
Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda
2017 yılında başlamıştır. Ayrıca 2018 yı-

lında Müdürlük İç Kontrol Birimi kurulmuş olup, koordinasyon birim tarafından
yürütülmektedir.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü İç Kontrol
Sistemi bir denetim sistemi olarak değil, her birimin kendi süreçlerini kontrol
altında tutması ve iyileştirmesi, çalışan
performansını değerlendirmesi, işlerin
mevzuata uygunluğunu sağlaması ve kayıtların hesap verilebilir şekilde tutulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Her
birimin kendi iç kontrolünü yapmasıyla
birlikte kurumsal iç kontrol de yerine
getirilmiş olacaktır. İç Kontrol Birimi bu
süreçte temel kriterleri belirleyen, dokümantasyon ve süreç yönetimi anlamında
ortak dili oluşturan ve koordinasyonu
sağlayan bir role sahiptir.
Diğer yönetim sistemlerinde olduğu

gibi "yaptığını yaz, yazdığını yap" ilkesi İç
Kontrol Sisteminde de çok önemlidir. Bunun sağlanması için de "Doküman Yönetim Sistemi Prosedürü" oluşturularak tüm
dokümanlar için olması gereken standartlar belirlenmiştir. Öncelikli olarak organizasyon yapısı, etik ilkeler, misyon, vizyon
ile görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik çalışmalara yoğunlaşılmıştır. Devamında ise iş süreçlerinin
güncellenmesi, süreç performanslarının
ölçülmesi ve risk değerlendirmelerinin
yapılması planlanmıştır.
İç Kontrol çalışmalarında temel hedefimiz "olası risk etkilerinin en aza
indirilmesi", temel kavramlarımız ise
"iletişim, dokümantasyon, ölçmek, iyileştirmek, izlemek ve verimlilik" kavramlarıdır.

İç Kontrol çalışmalarında temel hedefimiz "olası risk etkilerinin en aza
indirilmesi", temel kavramlarımız ise "iletişim, dokümantasyon, ölçmek,
iyileştirmek, izlemek ve verimlilik" kavramlarıdır.

İç kontrol unsurlarının, iç kontrolün amaçları ve faaliyetlerle
ilişkisini gösterir.

İç kontrol unsurlarının birbirleriyle ilişkisini gösterir.

