
FASIL 32 MALİ KONTROL 
 
Öncelik 32.1 Güncellenmiş bir kamu iç mali kontrol politika belgesinin (PIFC) ve bundan hasıl olan kamu iç mali kontrol mevzuatının 
kabul edilmesi 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 32.1.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yürürlük tarihi 

1 1605/2002 sayılı Tüzük Kamu İç Mali Kontrolü 
Politika Belgesi Hakkında 
Bakanlar Kurulu Kararı 

Kamu iç mali kontrolü alanında mevcut durum analizi ile 
gelecekte yapılması planlanan çalışmaların belirlenmesi 

Maliye Bakanlığı 2009 

2 1605/2002 sayılı Tüzük 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol 
Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 

Kamu iç denetim sistemini geliştirmek ve koordine etmek 
amacıyla Merkezi Uyumlaştırma Biriminin yeniden 
yapılandırılması 

Maliye Bakanlığı 2009 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. 
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Öncelik 32.2 Sayıştay’ın işleyişinin Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Örgütü (INTOSAI) standartları ve ilkeleri ile uyumlu 
olmasının sağlanması için, beklemekte olan mevzuatın kabul edilmesi 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 32.2.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yürürlük tarihi 

1 4253/88, 2988/95, 2064/97 
ve 1267/1999 sayılı 
Tüzükler 

Sayıştay Kanunu1
 Anayasa ve 5018 sayılı Kanuna uyum sağlanarak hesap 

verebilir ve saydam bir kamu mali yönetim sistemi 
oluşumuna dış denetimin katkısının sağlanması 

Sayıştay Başkanlığı 2009 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. 
 

                                                           
1 “Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması” altında da yer almaktadır. 
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Öncelik 32.3 AB’nin mali çıkarlarının korunması için bağımsız olarak çalışacak bir anti-fraud (sahtecilik) mücadele koordinasyon 
yapısının oluşturulması 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 32.3.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yürürlük tarihi 

1 AT Antlaşmasının 280. 
Maddesi 

Sahtecilikle Mücadele 
yapısının (Anti-Fraud Co-
ordination Structure-AFCOS) 
oluşturulmasına ilişkin 
mevzuat 

Sahtecilik ile mücadele yapacak, AB’nin mali çıkarlarının 
korunması için kurumlar arası bir network’ün 
oluşturulması 

Başbakanlık Teftiş 
Kurulu 

2009 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi: 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. Ancak AFCOS oluşturulurken Avrupa Birliğinin mali çıkarlarının korunması 
için istenilen standardın yakalanmasını teminen bazı yeni düzenleme görevlendirmelerin mevcut yapı içerisinde oluşturulması mümkündür. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. Ancak yeni düzenleme çerçevesinde eğitim, altyapı (bilgi-işlem, yönetim kontrol üniteleri 
vb) koordinasyonun, arşivlemenin yapılabilmesini temin amacıyla finansmana ihtiyaç duyulabilir. 

 397


	FASIL 32 MALİ KONTROL
	Öncelik 32.1 Güncellenmiş bir kamu iç mali kontrol politika belgesinin (PIFC) ve bundan hasıl olan kamu iç mali kontrol mevzuatının kabul edilmesi
	Öncelik 32.2 Sayıştay’ın işleyişinin Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Örgütü (INTOSAI) standartları ve ilkeleri ile uyumlu olmasının sağlanması için, beklemekte olan mevzuatın kabul edilmesi
	Öncelik 32.3 AB’nin mali çıkarlarının korunması için bağımsız olarak çalışacak bir anti-fraud (sahtecilik) mücadele koordinasyon yapısının oluşturulması


