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KAMU İÇ MALİ YÖNETİMİ 

KAMU KESİMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI 

REHBERİ 

COSO: İÇ KONTROL BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE, 1992  

COSO: KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE, 2004 

AB UYUM SÜRECİ 



MEVZUATIMIZDA RİSK 

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu  

• İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 
Esaslar  

• Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

• İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik  

• Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 

• Kamu İç Kontrol Rehberi 



RİSKE İLİŞKİN TEORİK 

BİLGİ 



Risk Nedir? 

 

• Risk, kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini 
gerçekleştirmesini engelleyecek, her türlü olayın 
gerçekleşme olasılığıdır.(IIA:Institute of Internal Auditors)  

 

• Risk, kamu idarelerinin kuruluş amaçları ile stratejik 
hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel 
olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek 
durum ya da olaylardır.(İç Denetçilerin Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 4) 





Riskin Tarihi 

70’ler 

-Bretton 

Woods 

-Petrol Krizi 

-Krediler 

-Kayıplar 

80’ler 

-Kredi riski 

-Kayıp riski 

-Piyasa riski 

90’lar 

-Karar riskleri 

-1992 COSO 

İç Kontrol 

Bütünleşik 

Çerçeve 

2000’ler 

-Stratejik riskler 

-Faaliyet 

Riskleri 

-2004 COSO 

Kurumsal Risk 

Yönetimi 



Riskin Temel Özellikleri 

• Riskin iki temel özelliği vardır: 

 

(1) Belirli bir sonuca ulaşamama olasılığı ya da istenmeyen 

bir olayın oluşma olasılığı (Meydana Gelme Olasılığı), 

  

(2) Riskin oluşması durumunda, bu durumların sonuca 

etkisi (Kaybın Büyüklüğü). 

 



Risk Yönetimi Nedir?  

• Kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir 
güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların 
önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol 
edilmesinden oluşan bir süreçtir. (IIA Tanımı)  

 

• Risk yönetimi, potansiyel risklerin sistematik olarak 
değerlendirilerek, olası zararların etkisini azaltıcı yönde, 
verilere dayalı karar vermeyi sağlayan yönetimi ifade 
eder. (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik, Madde 4) 



Yönetim Değerlendirme Tanımlama 

Risk Yönetimi Basamakları  

• Hedeflerin (veya görevlerin) belirlenmesi  

 

• Riskin Tanımlanması (Belirlenmesi) 

 

• Risklerin Değerlendirilmesi   

 

• Risklerin Yönetim Biçimine Karar Verilmesi 

Hedef 



Risk Yönetimi Basamakları  



Risklerin Ölçülmesi  

• Risklerin olasılık ve etkileri rakamla gösterilir. Olasılık için 1 rakamı, bir riskin 

gerçekleşme olasılığının hemen hemen olmadığı; 5 rakamı ise riskin 

gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğu anlamına gelir. Etki açısından ise 1 

rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemli olduğu; 5 

rakamı ise bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir.  

 

3x4=12 

5x1=5 5x2=10 5x3=15 5x4=20 5x5=25 

4x1=4 4x2=8 4x3=12 4x4=16 4x5=20 

3x1=3 3x2=6 3x3=9 3x5=15 

2x1=2 2x2=4 2x3=6 2x4=8 2x5=10 

1x1=1 1x2=2 1x3=3 1x4=4 1x5=5 

Olasılık 

0 1 2 3 4 5 
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2 
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5 

Etki 



Risklerin Ölçülmesi  



Risklerin Önceliklendirilmesi 



Doğal Risk-Artık Risk Nedir?  

• Doğal risk mevcut olan riskin, yönetilmeden veya 

herhangi bir önlem alınmadan önceki miktarını ifade eder. 

• Kalıntı risk, yönetimin riskin olma olasılığını ve etkisini 

azaltmak için aldığı önlemlerden sonra arta kalan riskleri 

ifade eder. Kalıntı riskin seviyesi hala yüksek çıkarsa var 

olan kontrol faaliyetlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin 

sorgulanması, gerekirse risklere verilecek cevapların 

tekrar gözden geçirilmesi gerekir. 

Faaliyet  : araba kullanmak 

Doğal risk : tecrübesizlikten dolayı kaza yapmak 

Kontrol önlemi : ehliyet almak, sürüş dersleri almak 

Kalıntı risk : acemi başka bir şoförün size çarpması 



Risklerin Önceliklendirilmesi 

Olasılık 

Etki 



Risk Yönetim Biçimine Karar Verilmesi 

• Risk yönetim biçimine karar verilmesi, kurum üst 
yönetimi tarafından, riske karşılık alınacak tutumun 
belirlenmesidir. Tüm riskler kontrol edilmek zorunda 
değildir. Yönetim, kontrol dışında da risk stratejileri 
belirleyebilir.  

 

• Risklere cevap verme yöntemini belirlemeden önce 
mutlaka fayda-maliyet analizini yapmak gerekir.  

 

• Risklere verilen cevaplar sonucunda ulaşılmak istenen, 
riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltarak öngörülen 
hedefe en etkin bir şekilde ulaşmaktır.  



Riski Kabul Etmek 

  Riskler 4 temel şekilde yönetilebilir: 

1-Kabul etmek/üstlenmek: Kurumun risk alma istekliliği 
sınırları içerisinde bulunan riskler, herhangi bir önlem 
alınmadan olduğu gibi bırakılabilir. Buna riskin üstlenilmesi 
veya kabul edilmesi denir.  

 

•Aşağıdaki durumlarda riskler kabul edilebilir; 

  -Riskin kabul edilebilir olmadığı durumda alınacak 
önlemlerin (kontrol etmek, devretmek veya kaçınmak) 
maliyetinin, riskin meydana getireceği etkiden daha yüksek 
olduğunun anlaşılması durumunda kabul edilir. 

 -Bazı riskler yönetimin kontrolü dışındadır. Bazı riskler 
faaliyet sonlandırılmadıkça ortadan kalkmaz ki faaliyeti 
sonlandırmak her zaman mümkün değildir ya da istenmez. 



2-Kaçınmak: Riske neden olan faaliyetin sonlandırılması veya 
stratejinin terk edilmesidir. Kamu kurumları açısından bir 
faaliyetin sonlandırılması seyrek bir durumdur.  

 

• Eğer alınması gereken risk yönetilemeyecek kadar büyükse 
ve/veya faaliyet hayati öneme sahip değilse, faaliyete son 
vermek mümkündür.  

 

• Örneğin, çok fazla hava kirliliği ortaya çıkarması beklenen bir 
fabrikanın kurulmasından vazgeçilmesi, bütçe kesintisi 
nedeniyle alınması planlanan bilgisayarlardan vazgeçilmesi 
gibi. 

Riskten Kaçınmak 



3-Transfer Etmek: Etki ve olasılığı, kabul edilebilir risk 
düzeyini aşmakla birlikte, kaçınılması mümkün olmayan, 
öte yandan yönetimin kurum tarafından yönetilemeyeceği 
kanaatini taşıdığı riskler, kurum dışı üçüncü taraflara 
transfer edilebilir.  

 

• Risklerin transferi genellikle sigortalama sureti ile 
gerçekleştirilir, bazı faaliyetlerin dış kaynaktan temini 
de(hizmet alımı) bir transfer yöntemidir.  

 

• Bununla birlikte, risk transferinde risklerin ortadan 
kaldırılmadığı veya etkisinin azaltılmadığı, sadece riskin 
taraflar arasında el değiştirdiği unutulmamalıdır.  

Riski Transfer Etmek 



4-Kontrol Etmek: Riskin, yönetim tarafından 
kabul edilebilir bir seviyeye indirilebilmesi için, 
ortaya çıkma olasılığını veya olası etkilerini 
azaltmaya yönelik uygun kontroller 
tasarlanmasıdır.  En yaygın risk yönetimi şeklidir. 

 

Riski Kontrol Etmek 



Kontrol Faaliyetleri 

• Kontrol faaliyetleri, öngörülen bir riskin etki 
ve/veya olasılığını azaltmayı ve böylece idarenin 
amaç ve hedeflerine ulaşma olasılığını artırmayı 
amaçlayan eylemlerdir.  

 

• Kontroller değerlendirilir ve geliştirilirken, aşırı 
kontrol uygulanmasından da kaçınılmalıdır. Aşırı 
kontroller, artan bürokrasi ve düşen verimlilik 
nedeniyle, en az riskler kadar tehlikeli olabilirler.  





Kontrol politika ve prosedürleri, risklerin etkilerini 

minimize etmek amacıyla oluşturulan politika ve 

prosedürlerdir. Kontroller doğru şekilde uygulanmalı ve 

izlenmelidir. 



Risklerin Gözden Geçirilmesi 

• Riskler zaman içerisinde çeşitli koşulların 
değişmesi veya alınan önlemler sonucu etki ve 
olasılık yönünden değişiklik gösterebilir. Ayrıca 
koşulların değişmesi ile yeni risk alanlarının 
oluşması da muhtemeldir. Bu nedenle, tespit 
edilen riskler ve risk yönetim sürecinin her 
yönüyle, belirli periyotlarla gözden geçirilmesi 
gerekir. Gözden geçirmeler risklerin önem 
derecesine göre idare tarafından belirlenen 
sıklıkta olabilir. 



UYGULAMA ÖRNEKLERİ 



ÖRNEK OLAY 

• Senaryo: Akşamın geç saatleri olmuş ve 

yarın misafir katılımcı olarak katılacağım 

bir etkinlikte uzmanlık konum ile ilgili 

eğitim vereceğim.   

• Hedef: Anlatacağım konunun dinleyiciler 

tarafından anlaşılması. 



Risklerin Tanımlanması 

• Risk 1: Eğitime geç kaldığımdan dolayı 
anlatmam gerekenler için yeterli vakit 
bulamayabilirim. 

• Risk 2: Eğitim vereceğim grubu 
bilmediğimden yanlış bir yaklaşım ile sunumu 
yapabilirim. 

• Risk 3: Bilgisayar sunumunu unuttuğum için 
anlatacaklarımı pekiştiremeyebilirim.  



Risklerin Ölçülmesi 

• Risk 1: 

Olasılık: O saatte trafik fazla olur ama şu anda 
okullar tatil ve insanların çoğu tatilde. Gerçekleşme 
ihtimali:3 

 

Etki: Geç kalabilirim ama konuyu çok iyi 
biliyorum. Kısa sürede anlatsam da dinleyiciler için 
anlaşılır olur. Geç kalmanın hedefim üzerinde 
etkisi:2 

  

Risk puanı : 3x2 =6 



Risklerin Ölçülmesi 

• Risk 2: 

Olasılık: Eğitim yazısında konu belli ama kimlere 
anlatacağım yazılmamış. Bu saatten sonra telefon 
edip öğrenme şansım da yok. Gerçekleşme 
ihtimali:4 

 

Etki: Konuyu işi bilen uzmanlara anlatacaksam 
ayrıntılı, hiç bilmeyen birilerine anlatacaksam genel 
hatlarıyla anlatmam gerekir. Kişilere yanlış 
yaklaşımla sunum yapmamın hedefim üzerinde 
etkisi:5 

 

Risk Puanı: 4x5 =20 



Risklerin Ölçülmesi 

• Risk 3: 

Olasılık: Bilgisayarımı yanımdan genelde 
ayırmam. Çalışmalarımı Flash Bellek ile çantama 
atma alışkanlığım vardır. Gerçekleşme ihtimali:1 

 

Etki: Sunumu yansıtmasam da konuyu çok iyi 
biliyorum. Dinleyicilere etkili biçimde 
anlatabilirim. Sunum olmamasının hedefim 
üzerinde etkisi:2 

 

Risk Puanı: 1x2 =2 



Risklerin Önceliklendirilmesi 

3x4=12 

5x1=5 5x2=10 5x3=15 5x4=20 5x5=25 

4x1=4 4x2=8 4x3=12 4x4=16 4x5=20 

3x1=3 3x2=6 3x3=9 3x5=15 

2x1=2 2x2=4 2x3=6 2x4=8 2x5=10 

1x1=1 1x2=2 1x3=3 1x4=4 1x5=5 

Olasılık 

0 1 2 3 4 5 
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2 
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4 

5 

Etki 

R1 

R2 

R3 



Risklerin Yönetilmesi 

• Risk 2: Eğitim vereceğim grubu bilmediğimden 
yanlış bir yaklaşım ile sunumu yapabilirim. 

• Kontrol Faaliyetleri: 

 1-Sunum yapacağım kurumun web sitesinden 
personel yapısı hakkında ön bilgi edinerek ona göre 
hazırlanmalıyım. 

 2-Sunum yapmam için beni davet eden kişinin cep 
telefonu var. Kendisine bir sms atıp sabah sunumdan önce 
mutlaka görüşmemiz gerektiğini ve dinleyici kitle hakkında 
bilgi almam gerektiğini belirtirim.   

 3-Hem ayrıntılı hem genel sunumları yanıma alıp 
sunum yapılacak grubun bilgi seviyesini ölçecek birkaç soru 
ile başlayıp grubun seviyesini gördükten sonra hangi 
sunumu yapacağıma karar veririm. 



Risklerin Yönetilmesi 

• Risk 1: Eğitime geç kaldığımdan dolayı anlatmam 
gerekenler için yeterli vakit bulamayabilirim. 

• Kontrol Faaliyetleri: 

 1-Geç kalmamak için her zamankinden 20 dakika 
daha önce uyanmak maksadıyla saatimi kurmalıyım. 

 2-Yol güzergahımı önceden belirleyip trafik olma 
ihtimali az yolları tercih etmeliyim. 

 3-Bütün tedbirlere rağmen geç kalırsam diye 
eğitimin koordinatörü kişi ile sabah telefonla görüşüp geç 
kalırsam dinleyicilerin ben gelene kadar ikramlar ile 
ağırlanmasını talep edebilirim.  

 4-Karayolu ile ulaşımda sıkıntı yaşayacağım için 
helikopter ile ulaşım sağlayabilirim.   



Ertesi sabah… 



Risklerin Gözden Geçirilmesi 

• Risk 1: 

Olasılık: O saatte trafik fazla olur ama şu anda okullar tatil ve 
insanların çoğu tatilde. Gerçekleşme ihtimali:3 

Erken kalktım, yol güzergahımı belirledim. Ama hala olağanüstü 
bir durumla karşılaşıp geç kalma ihtimalim var. Dolayısıyla geç 
kalma ihtimalim:1  

 

Etki: Geç kalabilirim ama konuyu çok iyi biliyorum. Kısa sürede 
anlatsam da dinleyiciler için anlaşılır olur. Geç kalmanın hedefim 
üzerinde etkisi:2 

Etkiyi azaltıcı herhangi bir tedbir almadım. Etkisi hala aynı:2 

 

Risk puanı : 3x2 =6 

Yeni Risk Puanı : 1x2 = 2 



Risklerin Gözden Geçirilmesi 

• Risk 2: 

Olasılık: Eğitim yazısında konu belli ama kimlere anlatacağım 
yazılmamış. Bu saatten sonra telefon edip öğrenme şansım da yok. 
Gerçekleşme ihtimali:4 

Kurum web sitesinde personel hakkında çok bilgi alamadım. Ama 
attığım sms’i alan program sorumlusu bana cevap verdi ve katılımcı 
profilini öğrendim. Dolayısıyla Gerçekleşme ihtimali : 0 

 

Etki: Konuyu işi bilen uzmanlara anlatacaksam ayrıntılı, hiç bilmeyen 
birilerine anlatacaksam genel hatlarıyla anlatmam gerekir. Kişilere yanlış 
yaklaşımla sunum yapmamın hedefim üzerinde etkisi:5 

Program sorumlusundan aldığım bilgi doğrultusunda doğru yaklaşımla 
hazırlandığını düşündüğüm sunumu aldım. Ama yine de konunun 
uzmanı da olmama rağmen hala bir ihtimal var. Etki:1  

 

Risk Puanı: 4x5 =20 

Yeni Risk Puanı: 0x1 =0 (Risk 2 bertaraf edildi) 



Risklerin Gözden Geçirilmesi 

• Risk 3: 

Olasılık: Bilgisayarımı yanımdan genelde ayırmam. Çalışmalarımı Flash 
Bellek ile çantama atma alışkanlığım vardır. Gerçekleşme ihtimali:1 

Bilgisayarımın şarjı bitmiş yeni fark ettim. Flash Belleğimi işyerinde 
unutmuşum. Dolayısıyla gerçekleşme ihtimali: 5  

 

Etki: Sunumu yansıtmasam da konuyu çok iyi biliyorum. Dinleyicilere 
etkili biçimde anlatabilirim. Sunum olmamasının hedefim üzerinde 
etkisi:2 

 

Risk Puanı: 1x2 =2 

Yeni Risk Puanı : 5x2 =10 



3x4=12 

5x1=5 5x2=10 5x3=15 5x4=20 5x5=25 

4x1=4 4x2=8 4x3=12 4x4=16 4x5=20 

3x1=3 3x2=6 3x3=9 3x5=15 

2x1=2 2x2=4 2x3=6 2x4=8 2x5=10 

1x1=1 1x2=2 1x3=3 1x4=4 1x5=5 

Olasılık 

0 1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

Etki 

Risklerin Önceliklendirilmesi 

R1 

R3 



STRATEJİK PLANDAN BİR ÖRNEK 

SA1.  
İç güvenlik, göç ve sınır yönetimi hizmetlerinin insan hakları çerçevesinde 

etkinleştirilmesi ile güven ve huzur ortamını sağlamak. 

SA2.  
Mülki ve Mahalli İdarelerin Sunduğu Hizmetlerde Hız ve Kaliteyi Artırmak. 

SA3.  
Sivil toplum faaliyetlerini desteklemek. 

SA4.  
Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerini etkin, verimli ve güvenli olarak kullanmak. 

SA5.  
Bakanlık hizmetlerinde hız ve kaliteyi artırmak. 

2015-2019 STRATEJİK PLANI 



STRATEJİK PLANDAN BİR ÖRNEK 

STRATEJİK 

AMAÇ 5 
Bakanlık hizmetlerinde  

hız ve kaliteyi artırmak 

HEDEF 4: Stratejik yönetim sisteminin uygulama 

kapasitesini artırmak   

STRATEJİ 3: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

güncellenecek ve uygulanacaktır.  

SÜREÇ: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı güncelleme süreci 

SÜREÇ: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uygulama süreci 



STRATEJİK PLANDAN BİR ÖRNEK 

SÜREÇ DÜZEYİNDE RİSKLER:  

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı güncelleme süreci 

 

Risk:Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının zamanında güncellenememesi 

riski.  

Kontrol Faaliyeti:Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının güncellenmesine 

ilişkin çalışmalar yürürlükteki planın sona ermesine en az 6 ay kala başlatılacaktır.  

 

Risk:Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını güncelleme çalışmalarının 

Maliye Bakanlığı Merkezi Uyumlaştırma Biriminin çalışmalarıyla uyumlu olmaması riski   

Kontrol Faaliyeti:Eylem Planı güncelleme çalışmalarında Maliye Bakanlığı Merkezi 

Uyumlaştırma Birimince yayınlanan Kamu İç Kontrol Rehberi hükümleri dikkate 

alınacaktır.  

 

Risk:Eylem Planında yer alan eylemlerin standartları karşılamada yetersiz kalma riski, 

Kontrol Faaliyeti:Eylem Planı güncelleme çalışmalarına başlarken Bakanlığı standartlar 

açısından değerlendiren bir raporlama çalışması gerçekleştirilecek ve karşılamada yetersiz 

kalınan standartlar özel eylem konulması yönünde Bakanlık Merkez Birimleri 

yönlendirilecektir.  

…. 

Süreç-1 

Risk-1 

Risk-2 

Risk-3 



STRATEJİK PLANDAN BİR ÖRNEK 

SÜREÇ DÜZEYİNDE RİSKLER:  

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uygulama süreci 

 

Risk:Eylem Planındaki eylemlerin zamanında gerçekleştirilememesi riski.  

Kontrol Faaliyeti:Eylem Planına izlemeye ilişkin eylem konularak, çalışmaların 6 ayda bir izleneceği ve Müsteşar 

Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilecek İzleme ve Yönlendirme Kurulunda değerlendirileceği hüküm altına alınacak ve 

birimlere duyurulacaktır.  

 

Risk: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulanması aşamasında görev yapacak personelin nitelik ve 

nicelik olarak yetersiz kalması 

Kontrol Faaliyeti: 

1-İç kontrol sistemine ilişkin bilgilendirme toplantıları her birimde yılda en az bir defa gerçekleştirilecek ve Eylem 

Planında bunun SGB ile işbirliği içerisinde yapılması gerektiğine dair hüküm konulacaktır.  

2-Bakanlık Merkez Birimlerine gönderilecek Üst Yönetici imzalı bir genelge ile; her birimde İç Kontrol Büroları 

kurulması, bu büroda görevlendirilecek personelin sayısal nitelikleri, söz konusu büronun mutlaka MİA bir birim amir 

yardımcısı ile ilişkilendirilmesi gerektiği talimatlandırılacaktır.  

 

Risk:Bakanlığın diğer birimlerinde yaygın olan iç kontrol sisteminin Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından kurulacağı 

inancının kırılamama riski. 

Kontrol Faaliyeti: 

1-Farkındalık oluşturmaya yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde iç kotnrol sistemine ilişkin rol ve sorumluluklar 

hatırlatılmaya devam edecektir. 

2-Üst Yönetici tarafından Bakanlık personelinin tamamına gönderilmek üzere her yıl başında kaleme alınacak bir yazı ile iç 

kontrol konusundaki sorumluluklar ve beklentiler aktarılacaktır.   

… 

Süreç-2 

Risk-1 

Risk-2 

Risk-3 



STRATEJİK PLANDAN BİR ÖRNEK 

STRATEJİ DÜZEYİNDE RİSKLER:  

Risk:Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının zamanında güncellenememesi 

riski.  

Kontrol Faaliyeti:Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının güncellenmesine 

ilişkin çalışmalar yürürlükteki planın sona ermesine en az 6 ay kala başlatılacaktır.  

 

Risk: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulanması aşamasında görev 

yapacak personelin nitelik ve nicelik olarak yetersiz kalması 

Kontrol Faaliyeti: 

1-İç kontrol sistemine ilişkin bilgilendirme toplantıları her birimde yılda en az bir defa 

gerçekleştirilecek ve Eylem Planında bunun SGB ile işbirliği içerisinde yapılması 

gerektiğine dair hüküm konulacaktır.  

2-Bakanlık Merkez Birimlerine gönderilecek Üst Yönetici imzalı bir genelge ile; her birimde 

İç Kontrol Büroları kurulması, bu büroda görevlendirilecek personelin sayısal nitelikleri, söz 

konusu büronun mutlaka MİA bir birim amir yardımcısı ile ilişkilendirilmesi gerektiği 

talimatlandırılacaktır.  

 

…. 

Risk-1 

Risk-2 



STRATEJİK PLANDAN BİR ÖRNEK 

HEDEF DÜZEYİNDE RİSKLER:  

Risk:Stratejik yönetim uygulamalarına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin 

düzenlenememesi riski, 

Kontrol Faaliyeti:Stratejik yönetime ilişkin bilgilendirme toplantılarının yıllık 

eğitim programına girmesi için gerekli yazışma ve görüşmeler yapılacaktır. 

 

Risk:Stratejik yönetim uygulamalarına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin 

öncelikli ulaşılması gereken kitleye ulaşamaması riski, 

Kontrol Faaliyeti:Söz konusu bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin katılımcıların 

isimleri Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından belirlenecektir. 

 

Risk:Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının zamanında 

güncellenememesi riski.  

Kontrol Faaliyeti:Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının 

güncellenmesine ilişkin çalışmalar yürürlükteki planın sona ermesine en az 6 ay 

kala başlatılacaktır.  

 

…. 

Risk-1 



Teşekkür Ederim… 


