İç Kontrol Sistemi alt yapı oluşturma süreci
çalışmalarına başlanır.

Üst Yönetim onayı ile İç Kontrol Sistemi oluşturulma
projesine başlanır.

İç Kontrol Sisteminde üst yönetimin sorumluluğuna ve İç Kontrol mevzuatına ilişkin üst
yönetici ve diğer yöneticilere bilgi ve brifing verilir, konu ile ilgili toplantılar düzenlenir.

İç Kontrol Sisteminin kurulacağı bölümlerden belirlenecek personel
ile Proje Ekibinin oluşturulur.

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması projesinin hazırlık çalışmaları yapılarak proje kapsamı ve
Proje Ekibinin görev ve sorumlulukları belirlenir.

Proje Ekibinin görev ve sorumlulukları yazılı hale
getirilir ve Üst Yönetim onayı ile duyurulur.

O-MD

Projenin planlamasının yapılarak İç Kontrol Sisteminin oluşturulması için
gerçekleştirilecek faaliyetler ve bu faaliyetlerin nasıl yürütüleceği konularında Proje
Ekibi ile birlikte çalışılır.

Gerçekleştirilecek faaliyetler ve süreleri, Zaman Planlarının Uyum
Eylem Planı dikkate alınarak bölümler tarafından hazırlanır.

Bölümlerden gelen Zaman Planları Proje Ekibi tarafından
konsolide edilerek yöneticilere gönderilir.

İç Kontrol Sistemi farkındalık/teknik eğitim programları
hazırlanır.

A

A

Bölümlerdeki yönetici ve personele bilinçlendirme
eğitimlerini verilir.

İç Kontrol uygulamaları yönünden mevcut durum ve
kontrol ortamı değerlendirilme çalışmalarına başlanır.

O-MD

İlgili bölümlerde misyon, organizasyon yapısı ve
görevlerle ilgili çalışmalara başlanır.

O-MD

İş Akışları

Bölümlere ait İş Akışları hazırlanır ve bölüm yöneticileri
tarafından kontrol edilip onaylanması sağlanır.

İş Akışlarından yola çıkarak bölümlerin temel
süreçlerinin değerlendirilme çalışmalarına başlanır.

Her bir temel süreç için süreç hiyerarşileri hazırlanır.

Her bir temel süreç için süreç tanımları yapılır.

Süreç Hiyerarşisi
Tablosu

Temel Süreç
Tanım Formu

Her bir temel süreç için Temel Süreç tanım formunda yer alan girdiler ve çıktılar
dikkate alınarak süreç performans göstergeleri belirlenir ve Temel Süreç Tanım
Formlarına işlenir.

Organizasyonel ve yönetsel tüm süreçler yeniden değerlendirilir ve gereken
durumlarda yeniden düzenlenerek bölümlerin Organizasyon Şemaları hazırlanır.

Her kadro unvanının yer aldığı Eğitim/Deneyim Tablosu, İç Hareketlilik Tablosu,
Görev Envanteri Tablosu ve hazırlanmasında yarar görülen diğer tablo ve raporlar
oluşturulur.

B

Organizasyon
Şemaları

Eğitim/Deneyim
Tablosu

İç Hareketlilik
Tablosu

Görev Envanteri
Tablosu

B

Organizasyon
Kitabı

Hazırlanan İş Akışları ve Organizasyon Şemaları ile diğer tabloların yer
aldığı Organizasyon Kitabı hazırlanır.

İlgili bölümlerde risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına
başlanması için yöneticiler ile işbirliği sağlanır.

Amaç ve hedeflere ulaşmakta ve faaliyetlerin yürütülmesinde karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi
için mevcut durum analizleri de dikkate alınarak bilimsel yöntemlerle risk belirleme çalışmalarının
yapılması sağlanır.

Risk tanımlamaları yapılır.

Risklerin özelliklerinin, gerçekleşme sıklıklarının ve etkilerinin
analiz edilmesiyle Risk Envanterinin hazırlanması

Risk Listesi

Risk Envanteri

Risk matrisleri oluşturulur.

Bölümlerin risk kapasitelerinin belirlenmesi, risklere karşı alınacak
önlemlere karar verilmesi ve risklere verilecek yanıtların üretilmesi
çalışmaları yapılarak Risk Eylem Planı hazırlanır.

Risklerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin oluşturulması ve raporlanması ile
risk kontrol stratejileri oluşturulur.

Kontrol ortamının ve kurulacak İç Kontrol Sisteminin sürekliliğini ve
güncelliğini korumak için gerekli kontrol stratejileri ve yöntemlerini
oluşturma çalışmaları yapılır.

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve
yöntemleri belirlenir.

C

Risk Matrisi

Risk Eylem Planı

C

Hiyerarşik kontroller tamamlanır.

Yürürlükteki yazılı prosedürler tüm süreçler için gözden geçirilir, gerekli
düzenlemeler ve gerekiyorsa yeni tanımlamalar yapılır ve yazılı hale getirilir.

İç Kontrol Sistemi izleme ve değerlendirme sistematiği
oluşturulur.

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Projesinin tamamlanması ile proje raporu
hazırlanarak üst yönetime ve Strateji Geliştirme Başkanlığına sunulur, ilgili kurum
ve kuruluşlara projenin tamamlandığına ilişkin yazılar yazılır.

Giden Evrak İş Akışı

İşin sonlandırılması
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