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Yayın Kurulundan

Yine dopdolu bir sayı ile değerli okuyucularımızın 
karşısındayız. Bu sayımızda birbirinden değerli ya-
zılara yer verdik.

Kamuda iç denetimin, uygunluk ve sistem deneti-
minden performans denetimi ile bilgi teknolojileri 
denetimine doğru evrilmekte olduğuna tanık olu-
yoruz. Bu durum bir bakıma, öteden beri tartışma 
konusu olan iç denetim ve teftiş birimleri arasındaki 
görev ayrımı konusuna yeni bir bakış açısı kazandı-
racak ve dolayısıyla iç denetim ve teftiş arasındaki 
ayrımın daha net olarak anlaşılmasına katkı sağla-
yacaktır.

Öte yandan bu değişim, iç denetimden olan bek-
lentileri artırmakta ve iç denetimi nitelikli ürünler 
ortaya koymaya zorlamaktadır.  Yani iç denetimin 
üzerindeki performans baskısını artırmaktadır. Bu 
durum iç denetim kaynaklarının en iyi şekilde yöne-
tilmesi konusunu gündeme getirmektedir. Bu sayı-
mızda yer alan makalelerin bir kısmında bu konular 
değerlendirilmiştir.

Kamu kaynaklarının etkin kullanımının etkin bir de-
netim ile mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Et-
kin bir denetim için iç denetçilerimizin bilgi dağar-
cıklarına katkı sağlamak için çabalamaktayız. 

Derneğimiz artan üye sayısı bizi sevindirmekte ve 
heyecanlandırmaktadır. Son üye sayımız 737 olmuş-
tur. Aramıza yeni katılan üyelerimiz hoşgeldiniz. Siz-
lerden de dergimize yeni yazılar beklediğimizi ifade 
etmek isteriz.

Dergimiz, Derneğimizin başarılı bir şekilde yürüttü-
ğü eğitim konusundaki başarılarının da destekleyici 
bir yayını olmaktadır. İçerik açısından zengin yeni 
sayılarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin daha 
insan ve etik odaklı olması, iyi yönetişimin sağlan-
ması ile refahın artırılabilmesi için daha iyi bir dene-
tim faaliyeti temennisi ile…

Selam ve saygılarımızla

Yayın Kurulundan
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ÖZET: Bağımsızlık, iç denetim faaliyetinin risk odak-
lı olarak yürütülebilmesi, iç denetim raporlarında 
kurum için yüksek derecede riskleri azaltabilecek ve 
önemli faydalar sağlayabilecek önerilerin yer alabil-
mesi açısından oldukça önemlidir. Ancak iç denetçile-
rin mi yoksa iç denetim faaliyetinin mi bağımsız ola-
cağı ve bağımsızlığın nasıl güçlendirileceği konusunda 
farklı görüşler bulunmaktadır. İç denetim birimlerinin 
ve iç denetçilerin, özel sektörde yönetim kurulunun bir 
parçası olan denetim komitesine; kamuda ise doğru-
dan üst yöneticiye raporlama yapmaları ile bağımsız-
lıkları sağlanmaya çalışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: İç denetim, iç denetçi, bağım-
sızlık, tarafsızlık, raporlama ilişkisi  

Etkili bir iç denetimin temel varsayımlarından biri 
bağımsızlık ve tarafsızlıktır. Modern iç denetimin te-
mel faaliyetleri olan kurumsal yönetim, risk yönetimi 
ve kontrol süreçlerinin etkililiği hakkında güvence ver-
meyle yaratılan katma değer, gücünü bağımsız ve ta-
rafsız iç denetimden alır.1 Bağımsızlık, “Davranışlarını, 
tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde 
kalmadan düzenleyebilme” olarak tanımlanmaktadır.2

 
İç denetçiler tamamen bağımsız olabilir mi? Muhte-
melen olamazlar. Aslında bu gerekli de değildir. Ancak 
kavramsal ve gerçek anlamda tarafsız davranabilme-
leri için denetledikleri hususlarda yeterince bağımsız 
olmaları sağlanmalıdır. İç denetçilerin bağımsızlığının 
belirtileri ise şunlardır:

Programlama bağımsızlığı

a. Denetim programlarına yönetimsel müdahale ol-
maması.

1 Boris TUSEK, Ivana PAKROVAC , “Independence As A Precondition Of 
An Effective Internal Audit Activity”, International Conference of the 
Faculty of Economics Sarajevo

2 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, www.tdk.gov.tr (Erişim tari-
hi:31.12.2014)

İÇ DENETÇİ 
BAĞIMSIZ MIDIR?

Bülent DEMİR
İç Denetçi, CGAP, CIA, 

Milli Savunma Bakanlığı
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b. Denetim prosedürlerinin müdahaleden uzak tu-
tulması.

c. Normal denetim prosedürü dâhilinde yapılan 
gözden geçirme dışında denetim çalışmasının 
gözden geçirilmesinin talep edilmemesi.

İnceleme bağımsızlığı

a. Denetime ilişkin tüm kayıtlara, varlıklara ve per-
sonele erişim.

b. Denetim çalışması esnasında yönetim ve çalışan-
ların aktif işbirliği.

c. İncelenecek faaliyetlerin belirlenmesinde yöneti-
min etkisinden uzak olma.

d. İç denetçinin denetim kapsamını sınırlandırma-
sına ya da denetim yapmamasına yol açabilecek 
kişisel çıkarların bulunmaması.

Raporlama bağımsızlığı 

a. Rapor sonuçlarının etki ve önemini değiştirmeye 
neden olabilecek zorunlulukların olmaması.

b. Önem derecesi yüksek konuların iç denetim ra-
porlarından çıkarılmasına yönelik baskı yapılma-
ması.

c. İç denetçilerin kasıtlı olarak ya da farkında olma-
dan raporlardaki görüş, yorum ve önerilerinde 
belirsiz, anlaşılması güç ifadeler kullanmamaları.

d. İç denetçinin yargısını değiştirmesinin istenme-
mesi3.

İç denetimin, kurumun stratejik ve operasyonel risk-
leri etkili bir şekilde yönetebilmesi ve risk yönetimi 
süreçlerinin iyileştirilmesi için yaptığı katkı arttık-
ça denetim komitesinin iç denetimin bağımsızlığını 
sağlaması ihtiyacı daha fazla artar. Bu kapsamda, İç 
Denetim Yöneticisi ile denetim komitesi arasındaki 
direk iletişim önem kazanır. İletişimin sağlanmasında 
denetim komitesi başkanı anahtar rol oynar.4

İç denetim standartlarında bağımsızlık ve tarafsız-
lığa kayda değer ölçüde yer verildiği görülmektedir. 

3 Lawrence B.Sawyer,  “Sawyer’s Internal Auditing”, The Instute of In-
ternal Auditors,Sf.38,39

4 Dennis T. Whauen and Eric Holt, “Internal Auditor’s Shifting Manda-
te”, Directors & Boards

Nitelik Standardı 1100: Bağımsızlık ve Tarafsızlık: “ 
İç denetim faaliyeti bağımsız olmak zorundadır ve iç 
denetçiler görevlerini yaparken objektif davranmak 
zorundadır.”. Buradan kolayca anlaşılabileceği gibi 
bağımsızlık, kurumsal düzeyde iç denetim birimine; 
tarafsızlık (objektiflik) ise bireysel olarak iç denetçi-
lere atfedilmiştir. Bağımsızlık, iç denetim faaliyetinin 
ya da iç denetim yöneticisinin sorumluluklarını ta-
rafsız olarak yerine getirme kabiliyetini tehdit eden 
şartlardan uzak olmak demektir. İç denetim faaliyeti-
nin sorumluluğunu etkili bir şekilde yerine getirmek 
için gerekli olan bağımsızlık mertebesine erişmek 
amacıyla, iç denetim yöneticisi üst seviye yönetime 
ve yönetim kuruluna doğrudan ve sınırsız bir şekilde 
ulaşma imkânına sahiptir. Bu durum, çifte raporlama 
ilişkisi vasıtasıyla elde edilebilir. Bağımsızlığa yönelik 
tehditler, denetçi, görev, fonksiyon ve kurum seviye-
lerinde ele alınmak zorundadır.

Objektiflik (nesnellik), iç denetçilerin görevlerini, iş 
sonucunda çıkan ürüne gerçekten ve dürüst bir şe-
kilde inanacakları ve bu ürünün kalitesinden önemli 
bir taviz vermeyecekleri şekilde yapmalarını sağlayan 
tarafsız bir zihinsel tutumdur. Objektiflik, iç denetçi-
lerin, denetim konularına ilişkin karar ve yargılarını 
başkalarınınkilere bağlamamalarını gerektirir. Ob-
jektifliğe yönelik tehditler, denetçi, görev, fonksiyon 
ve kurum seviyelerinde ele alınmak zorundadır.5 Öte 
yandan, İç denetçilerin yargıları, ekonomik bağımlılık 
ya da iç denetçiler üzerinde otorite sahibi olan kişiler 
nedeniyle etki altında ise iç denetçiler ne kadar taraf-
sız olursa olsun, iç denetim faaliyetinin bağımsızlığın-
dan söz edilemez.6

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmeliğin “İç Denetçinin Bağımsızlığı” başlıklı 25’inci 
maddesinde “İç denetçiler, iç denetim faaliyetine iliş-
kin görevlerini yerine getirirken bağımsız olarak hare-
ket eder” hükmü yer almaktadır.7 Burada madde başlı-
ğı iç denetçinin bağımsızlığı olmakla beraber, ifadeden 
anlaşılan iç denetçilerin iç denetim faaliyeti icra eder-
ken her türlü müdahaleden uzak olmaları gerektiğidir. 

5 Uluslararası İç Denetim Enstitüsü,2011
6 “The Political Realm of Internal Auditing”, Internal Auditor, June 

2010
7 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

12/7/2006  tarih ve 26226 No’lu R.G.
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Bunun da iç denetim biriminin kuruluş yönünden yö-
netimin en üst kademesine bağlı olması ve doğrudan 
üst yöneticiye raporlama yapması ile sağlanabileceği 
değerlendirilmiştir. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 64’üncü maddesinde de iç denet-
çilerin görevleri sayılmış ve iç denetçinin görevinde ba-
ğımsız olduğu ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir 
görev verilemeyeceği belirtilerek, iç denetim faaliyeti-
nin bağımsızlığı vurgulanmıştır.

İç denetim faaliyeti yapılanışı itibariyle, maliyet mer-
kezi odaklı bir yaklaşım temeline dayanmaktadır. Do-
layısıyla, bir bütün olarak hizmetin değil, işin, işi ya-
pan birim bazında denetlenmesi kapsamında belli bir 
içerik kazanmaktadır. Bu kapsamda olmak üzere, iç 
denetim birimleri, doğrudan doğruya yönetim içinde 
ve üst yöneticiye bağlı olarak oluşturulmuştur. 5018 
sayılı yasada, “Kamu idarelerinin yapısı ve personel 
sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordi-
nasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan 

üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları 
kurulabilir” denilerek, kurulacak iç denetim birimi 
başkanlıklarının ve dolayısıyla iç denetçilerin idarenin 
üst yöneticisine bağlı olacakları açık bir şekilde ifade 
edilmiştir.8 
 
Uluslararası standartlarda İç denetimin bağımsızlığı-
nın sağlanmasında yönetim kurulunun ve denetim 
komitesinin önemli bir rolü olduğu vurgulanmakta-
dır. Kamuda böyle bir yapının olmaması bir dezavan-
taj gibi görünmektedir. Kamudaki iç denetim birimle-
rinin bağımsızlığının tartışmalı boyutlara gelmemesi 
için üst yöneticilerin gerekli hassasiyeti göstermesi 
büyük önem arz etmektedir. Bu konuda,  İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu’nun da daha aktif olabileceği 
bir yapıya kavuşturulmasının gerekli olduğu değer-
lendirilmektedir.

8 Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim, TODAIE, Ankara-2012, 
Sf.63,64
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Giriş

Bu uygulama rehberi (IPPF – Practice Guide Chief Audit 
Executives), üst yönetimin ve yönetim kurulunun, bir iç 
denetim başkanının (CAE, Chief Audit Executive –İDBB, 
İç denetim Birim Başkanı) atanması, değerlendirilmesi 
veya görevine son verilmesi konusundaki düşünce tür-
lerini tartışmaktadır. 

İç Denetim Birim Başkanları da kendilerinin performan-
sını değerlendirirken ve görevi esnasında kuruma nasıl 
destek oldukları hakkındaki düşüncelerini iyi bir şekilde 
anlamak isteyebilirler.

Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nin (UMUÇ-
IPPF) Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Stan-
dartları (Standartlar), etkin bir İç Denetim Birim Başka-
nının niteliklerini ve becerilerini belirlemeye yardımcı 
olacak nitelik ve performans standartlarını içermektedir.

Yönetici Özeti

Bugünün artan bir şekilde yönetişim, risk yönetimi ve 
kontrole odaklanıldığı çalışma ortamında, herhangi bir 
kurum için İç Denetim Birim Başkanının atanması kritik 
bir öneme sahiptir. Bu zorunlu faaliyet kurumun kuru-
lunun temel sorumluluklarından birisidir. İDBB üst yö-
netim ve kurulla yüksek dereceden bir etkileşime sahip 
olması nedeniyle, konumu için doğru nitelikler ve bece-
rilerin gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

İDBB’nın benzersiz görevi bağımsızlık ve nesnelliği ge-
rektirirken, aynı zamanda faaliyetlerinde değer katmak 
üzere kurum içerisinde ortaklarına kabiliyetini de gös-
termelidir. Bağımsızlık ve nesnellik,  kişinin hem üst yö-
netime hem de kurula zor meseleleri gündeme getirme-
sinden ve hatta bunun çok da popüler olmamasını ka-
nıtlarcasına mecbur olmasından dolayı, İDBB’nın görevi-
nin temelini oluşturmaktadır. Güvenilirliğini sürdürmek 
üzere, CAE-İDBB’nin zor meselelerin yeterince tespit 
edilmiş olduğunu ve bunları uygun düzeydeki yetkililere 

İÇ DENETİM BİRİMİ 
BAŞKANININ 

ATANMASI, 
PERFORMANS 

DEĞERLENDİRMESİ 
VE GÖREVİNE SON 

VERİLMESİ

Murat ANDAÇ

Çetin SONKAYA

İç Denetçi,  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İç Denetçi,  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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taşıyabilecek beceriye sahip olduğunu göstermesi ge-
rekmektedir. Ek olarak, CAE-İDBB dürüstlük, entelektü-
el merak ve denetim kalitesine odaklanma niteliklerini 
göstermelidir. İDBB için temel vasıf kategorileri teknik, 
iş, iletişim ve insan yönetimi becerilerini içerir.

İDBB’nın atanması ve periyodik değerlendirmeleri süre-
ci esnasında, üst yönetim ve kurul genellikle bu nitelik-
leri ve becerileri dikkate alacaktır. Bir İDBB kendisinin 
sahip olduğu performansını değerlendirdiğinde ve geli-
şim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğunda bunları 
dikkate almak isteyebilir.

Bir İDBB-CAE Atanması

Bir İDBB işe alınmak istendiğinde, kurul ve üst yöne-
tim muhtemelen bireysel olarak güçlü yönetim ve li-
derlik becerilerine sahip olup olmadığını araştıracaktır. 
İDBB’nın atanması sırasında güçlü iç denetim bilgisi, 
teknik beceriler ve deneyim bir avantaj olurken, iç de-
netim personelinin, iç denetim hizmetlerini Standartla-
ra uygun olarak sunmak üzere, toplu olarak gerekli bilgi, 
beceri ve deneyime sahip olmaları gerekmemektedir. 
Bununla birlikte, tüm CAE-İDBB’larının atanmadan önce 
veya atandıktan sonra makul bir süre içerisinde iç dene-
timin görev ve sorumluluklarını, UMUÇ’u iyi bir şeklide 
anladığını ve CIA (Certified Internal Auditor) belgesi-
ni alarak denetim teknik becerilerine sahip olduğunu 
göstermesi şiddetle teşvik edilmektedir. Bu konum için 
temel mesleki ve kişisel nitelikler ayrıntılı biçimde iş ta-
nımlarında olabilmektedir ve genellikle kurul ve üst yö-
netimle raporlama ilişkisini açık hale getirecektir. Kurul 
İDBB adaylarıyla nihai işe alma kararını vermeden önce 
bir toplantı talep edebilir.

Potansiyel İDBB’nı, şu becerileri içeren iyi ayarlanmış 
sosyal becerilere de sahip olduğunu göstermelidir:

•	 Karşıtlık ve çatışma karşısında durumları yeterince 
değerlendirme ve içgüdüsel olarak doğru şeyleri 
yapabilme

•	 İyi yargı ve güçlü bir karakterin gösterilmesi ve den-
geli bir şekilde meseleleri ortaya koyma

•	 Kendisini, mükemmel sözlü ve yazılı iletişim beceri-
leri, açık ve analitik düşünebilen, iyi bir kolaylaştırıcı 
ve uzlaşı sağlayıcı, yapıcı sorun-çözücü ve fikir üreti-
ciliğiyle zeki bir kişi olarak sunması

•	 Oldukça üst düzey dürüstlükte faaliyet gösterdiğine 

ve potansiyel sonuçlarına bakmaksızın, kendi kana-
atlerine dayanarak hareket ettiğine, daima güveni-
len etik bir profesyonel olarak davranması

İDBB’ları bugünün dinamik ortamı içerisinde aşağıda 
belirtilen temel niteliklere ve yetkinliklere sahip olma-
lıdır.

Nitelikler (Attributes)

Bağımsızlık, objektiflik ve Etik (Independent, Objective, 
and Ethical)

•	 İDBB hem kurumun etik ve operasyonel ortamının 
izlenmesinde üst yönetime paydaş hem de kurul 
adına yönetim iş sonuçlarının değerlendirilmesin-
de, bağımsız ve nesnel bir profesyoneldir.

•	 CAE-İDBB tüm şartlar altında bu iki sorumluluğu 
dengelemek ve tarafsız ve eşit biçimde sunmak zo-
rundadır. Etikten ödün vermeyen, açık bir zihinle 
dinleme yetkinliği ve baskı altında güçlü ve dü-
rüstlükte sağlam olmak, İDBB’nı kurula ve üst yö-
netime raporlamada, gerçekleştirilen iç denetim 
faaliyet bulgularının kanıta dayalı ve nesnelliğini 
sağlayacaktır.

Entelektüel merak (Intellectually Curious)

•	 İDBB-CAE, görevi keşfetmek, yorumlamak, sorgu-
lamak ve meydan okumak olan meraklı bir kâşif, 
araştırmacı bir gazeteci ve hırslı bir analist olma-
lıdır. Bu yine İDBB’nın kurumun tüm kademelerine, 
değer katmasını, bağımsız ve nesnel güvence ve da-
nışmanlık sağlamasını mümkün kılar.

Kalite Odaklılık (Quality Focused)

•	 CAE-İDBB yüksek düzeyde profesyonelliğe ulaşmak 
üzere, iç denetim faaliyetinin kalitesi konusunda 
güçlü bir odaklanmaya sahip olmalıdır. Bu, bir kalite 
ve güvence geliştirme programı oluşturulmasını ve 
iç ve dış kalite değerlendirmelerine maruz kalmayı 
gerektiren UMUÇ’a bağlı olmayı içerir.

Beceriler (Skills)

Sıkı İş, Teknik ve Süreç Becerisi (Solid Business, Techni-
cal, and Process Skills)
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•	 Riski etkin bir biçimde değerlendirmek, kontrolle-
rin yeterliliğini değerlendirmek, süreç iyileştirme 
fırsatlarını belirlemek ve üst yönetim ve kurulla 
etkin bir biçimde iletişim kurmak üzere, İDBB ku-
rumun iş süreçlerini ve bu süreçlerin sunumunda 
kullanılan yapıları iyi bir şekilde anlama yetkinliğine 
sahip olmalıdır. Ek olarak, IT’nin (Information Tech-
nology, IT, Bilişim Teknolojileri, BT)  temel bir iş sü-
reci olduğu bugünün ortamında, İDBB’ları kurumun 
yüz yüze geldiği IT ile ilgili sorunların büyüklüğünü 
belirlemek ve değerlendirmek üzere, kurumun IT 
ortamını anlaması gerekmektedir.

İletişim ve Dinleme Becerisi (Communication and Lis-
tening Skills)

•	 İDBB, riskleri ve fırsatları, kurulu, üst yönetimi, dış 
denetçileri ve düzenleyici kurumları içeren pay-
daşların geniş bir aralığına açıklarken, etkin olmak 
üzere kısa ve profesyonel şekilde iletişime sahip 
olmalıdır.

•	 İDBB aynı zamanda, çeşitli paydaşlarla bilgi alış 
verişi esnasında mükemmel dinleme becerisini de 
gösterebilmelidir.

İnsan Yönetimi (People Management)

Başarılı bir iç denetim ekibi oluşturmak ve sürdürmek 
üzere ki bu aynı zamanda dış hizmet sağlayıcılardan olu-
şan eş kaynak profesyonellerini de içerebilir ya da mey-
dana gelebilir, İDBB etkin bir lider olmalı ve uzman yö-
netim becerilerini göstermelidir. İDBB profesyonel ge-
lişme, seyahat ve kişisel hayatın farklı olan ihtiyaçlarını 
dengelerken insanlar içerisinde en iyisi olabilmelidir.

Atanmadan önce, İDBB adayı kurumun uygun bir biçim-
de oluşturulmuş bir kurulunun olup olmadığını öğren-
mek ve İDBB pozisyonunun görevlerini yerine getirmek 
üzere uygun koruyucu önlemlerin yerinde olup olmadı-
ğının belirlenmesini isteyebilir. Bu İDBB’nın misilleme 
korkusu olmaksızın görevlerini nesnel bir biçimde yerine 
getirmesine ve gerekliyse kurul tarafından eyleme geçi-
leceğini bilmesine imkân verir. Bu koruma olmaksızın, 
İDBB bertaraf olmuş, baskı altında kalmış, sansürlenmiş 
veya üst yönetim tarafından kendi kapsam ve kaynakları 
uygun olmayan bir şekilde azaltılmış olabilmektedir.

İDBB-CAE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Etkin bir iç denetim faaliyeti, kurul ve üst yönetimin 
İDBB’nı düzenli aralıklarla (en azından yılda bir) yerinde 
resmi bir performans değerlendirmesine tabi tutmasını 
da içerecektir. Bu değerlendirme İDBB’nın gerekli nite-
lik ve becerileriyle ilgili ölçütleri içerecektir. İDBB’nın, iç 
denetim faaliyet yönergesine ve İDBB’nın iş tanımına 
bağlı olan, bir puan çizelgesiyle ölçütlerin değerlendiril-
mesi gerekmektedir. İDBB’ları aşağıda açıklanan ölçüt-
leri içeren kendi performanslarının değerlendirilmesine 
hazırlıklı olmalıdırlar.

Nitelikler (Attributes)

Bağımsızlık, Objektiflik ve Etik (Independent, Objective, 
and Ethical)

•	 İDBB eylemlerini nesnel biçimde gösterir ve açık, 
tam ve önyargıdan uzak sözel ve yazılı raporlar sağ-
lar.

•	 İDBB sorunları, böyle yaptığında orada zıtlık ve ça-
tışma olsa bile doğru biçimde ve zamanında iletir.

•	 İDBB kurumsal riskler ve maruziyet gibi konularda 
dengeli bir bakış açısı sağlar ve yaygın ve güçlü fi-
kirlere ters düşseler dahi toplantılarda duruşunu 
sürdürür.

•	 İDBB kurulla açık ve doğrudan iletişim içerisinde 
bulunur ve idari toplantılarda görüşlerini içtenlikle 
ifade eder.

•	 İDBB ve onun ekibi, iç denetim faaliyetinin kapsa-
mıyla çatışan kurumun operasyonel görevlerinin 
gerçekleştirilmesinde doğrudan yetkisi bulunma-
maktadır.

Entelektüel Merak

•	 İDBB kurumu ve onun çevresini düzenli olarak iz-
ler ve risk ortamındaki değişikliklere (örneğin, yeni 
ürünler ve hizmetler, düzenlemelerdeki değişiklik-
ler) proaktif ve denetim tepkilerini sağlar.

•	 İDBB yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrollerle ilgili 
en son gelişmeleri ve yeni fikirleri uygun olduğunda 
uygulamak üzere dâhil eder.

Kalite Odaklılık

•	 İDBB işin UMUÇ’un tüm bileşenleriyle uyumlu bi-
çimde gerçekleştirilmesini sağlar.
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•	 İDBB hem iç ve dış kalite güvence girişimiyle sürekli 
ve periyodik kalite gözetimini kolaylaştırır, hem de 
izlenen eylem planlarıyla performans boşluklarını 
belirler.

•	 İDBB, sağlanan iç denetim hizmetlerinin kalitesini 
geliştirmek üzere, kuruldan gelen geri beslemeleri 
uygun olduğunda kullanır.

•	 İDBB, düzenli olarak iç denetim hizmetini geliştir-
mek üzere, paydaşlardan gelen önemli geri besle-
meleri toplar ve paydaş beklentilerinin sürekli ola-
rak değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlar.

•	 İDBB tercihen CIA belgesine, uygun profesyonel 
belgelere sahiptir ve tüm iç denetim personelinin 
söz konusu profesyonel niteliklere sahip olmasını 
ve sürdürmesini aktif olarak teşvik eder.

Beceriler (Skills)

Sıkı İş, Teknik ve Süreç Becerisi (Solid Business, Techni-
cal, and Process Skills)

•	 Yeterli denetim kapsamı, kurumsal amaçlar ve do-
kümante edilmiş yıllık ve uzun vadeli denetim plan-
larıyla uyumlu olmalıdır.

•	 İç denetim planları, doğru alanlara odaklanılmasını, 
doğru periyotta ve doğru kapsamla gerçekleştiril-
mesini sağlamak üzere, bir risk tabanlı yöntem kul-
lanılarak geliştirilmiş ve dokümante edilmiştir.

•	 İDBB iş ve ilgili riskleri tam ve dikkatli kavrayışa sa-
hip olmalı ve kaynakların yıl boyunca plan dâhilinde 
uygun risk kapsamında kalmasını sağlar.

•	 İDBB kurul ve üst yönetimden iç denetim planına 
uygun tavsiye getirmelerini talep eder.

•	 İDBB dış denetçi ve diğer paydaşlarla, yeterli ve et-
kin risk kapsamı sağlamak üzere etkin bir biçimde 
çalışır.

•	 Planlar iş ortamı ve risk değişikliklerinde izlenir ve 
değiştirilir ve kurul ve üst yönetim söz konusu deği-
şiklikler konusunda uygun şekilde bilgilendirilir.

•	 İDBB, dâhil edilen risklerle ilgili uygun mülahaza-
lardan sonra üst yönetim ve/veya kurulun talebi 
üzerine, özel projeler ve danışmanlık hizmetleri için 
zaman tahsis eder.

•	 İDBB planlanmış iç denetim kapsamının başarısı ko-
nusunda sorumlu tutulur.

•	 Denetimin kapsam ya da kalitesindeki eksikliği gös-
teren denetim işinden sonra, önemli kontrol husus-
larının ortaya çıkmaması.

İletişim ve Dinleme Becerisi (Communication and Lis-
tening Skills)

•	 İDBB kurulla düzenli, kısa ve öz iletişim (resmi top-
lantılarla, idari oturumlarla ve özel konuşmalar için 
kurul üyelerine ulaşarak) talebinde bulunur.

•	 İDBB kurumsal yönetişim, risk ve iç kontrol mesele-
leri gibi konularda dengeli bir bakış açısı sağlar.

•	 Eylemi gerektiren meseleler belirlendiğinde, İDBB 
etkin çözümlere yardımcı olmak üzere üst yönetim-
le çalışır ve zamanında olacak şekilde uygun düzel-
tici eylemi teşvik eder.

•	 İDBB üst yönetime görüşlerini açık yürekle ifade 
eder ve toplantılarda duruşunu onlar yaygın olan 
görüşün karşısında olsalar bile sürdürür.

•	 İDBB bilgi almak, bilgi paylaşmak ve sürekli eşgüdü-
mü sağlamak üzere diğer paydaşlarla düzenli top-
lantılar düzenler.

İnsan Yönetimi (People Management)

•	 İDBB sorumluklarını yerine getirmek ve ekipten ay-
rılışları uygun düzeylerde tutmak üzere yeterli kay-
naklara sahip olunmasını sağlar.

•	  İDBB denetim planını gerçekleştirmek üzere, ge-
rekli mesleki etkinlik ve gerekli iş planı kaynaklarına 
sahip olabilir veya edinir.

•	 İDBB gerekli olduğunda diğer birimlerin hukuk, uy-
gunluk, yolsuzluk ve IT uzmanlarını etkin biçimde 
kullanır.

•	 İDBB iç denetim personelini, kurumu tüm yönden 
kontrol farkındalığının önemine teşvik etmek üzere, 
yönetim içerisinde ve dışında ve ara kademe pozis-
yonlarda sırayla çalışması konusunda destekler.

•	 İDBB’nın dış denetçilere olan güveni ve eşgüdümü, 
gösterilen çabalarda mükerrerliği en aza indirirken, 
makul bir maliyette uygun denetim kapsamıyla so-
nuçlanmasında en iyi duruma getirilmelidir.

•	 İDBB uygun performans değerlendirmeleriyle per-
sonel sağlamalıdır.

İDBB’NIN GÖREVİNE SON VERİLMESİ

İDBB’nın hizmetlerine son verilmesi İDBB tarafından zo-
runlu ya da zorunlu olmayabilir. 

İDBB’nın İstifa Etmesi, İşten Ayrılması veya Sözleşmesi-
nin Sona Ermesi
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İDBB pozisyonundan herhangi bir zamanda, sözleşme 
şartlarına bağlı olarak (eğer bir sözleşme varsa) işve-
rene uygun bildirimde bulunarak istifa edebilir ya da 
emekli olabilir. İDBB bir nedenler aralığı içerisinde istifa 
etmek isteyebilir ve işveren kurul içerisinde İDBB’nın is-
tifasının nedenini ortaya koymak ve daha fazla dikkat 
edilmesi gereken herhangi bir husus olup olmadığını 
belirlemek üzere, bir çıkış toplantısı ve/veya bir anket 
gibi bir sürece sahip olabilir. Bir sözleşme olduğunda ve 
süresi dolduğunda fakat yenilenmediğinde, kurul söz-
leşmenin yenilenmemesinin uygun olduğuna dair gü-
vence arzu edebilir. Kurulun dikkate alabileceği sorular 
şunlar olabilir:

•	 İDBB’nın istifa etmesi yönetim tarafından onun gö-
revleri veya faaliyetlerinin kapsamı üzerinde uygun 
olmayan sınırlamalardan mı kaynaklanıyor?

•	 İDBB yönetimin kontrol ettiği ücret/ikramiye mese-
lelerinden mi kaynaklanıyor?

•	 İDBB kurul ve yönetimden Standartlarla uyumu 
sağlama konusunda yeterli desteği alıyor muydu?

•	 İDBB iç denetim faaliyetinin gerekliliklerini yerine 
getirmek üzere yeterli kaynaklara sahip miydi?

•	 İDBB’nın tavsiye edebileceği geleceğe yönelik iyi-
leştirmeler için fırsatlar var mı?

İDBB’nın İşinin İşveren Tarafından Sonlandırılması

Genellikle kurul İDBB’nın işine son verilmesine nezaret 
eder. Kurullar işe son verilmesinin uygun ve haklı oldu-
ğunun belirlenmesini isteyecektir. Yönetimce hassas ko-

nuların veya kanuna aykırı uygulamaların belirlenmesi, 
bir kurulun genellikle İDBB’nın işine son verilmesinde 
dikkate alacağı nedenlerden değilken, gönüllü veya 
zayıf performansın dikkate alınmasından kaynaklanan 
işe son verme kabul edilebilir. Kurul muhtemelen ço-
ğunlukla işe son verilmesinin görünüşte gönüllü değil, 
gerçekten gönüllü olmasının sağlanmasını isteyecektir.
Şu durumlar İDBB için işine son verilmesinde, kurul ta-
rafından yeterli bir kanıta dayandırıldığını düşünmesine 
yol açan hususları kapsar:

•	 Şart koşulan profesyonel performans gereklilikleri 
karşılanmamıştır.

•	 İç Denetçiler Enstitüsü’nün Etik İlkeler veya kuru-
mun taahhüt edilen iç meslek ahlak kurallarına yö-
nelik önemli bir ihlal.

•	 UMUÇ’un mevcut Standartlarıyla önemli uyumsuzluk.
İstenmeden işe son verme durumunda, İDBB’nın şu ko-
nulardaki durumu kurul için hazırlanmalıdır:

•	 Performans konularıyla ilgili dokumanın değerlen-
dirilmesi.

•	 İşe son verme önerisinden sorumlu üst yönetim 
üyeleriyle toplantı.

•	 Yukarıda ortaya atılan soruları içeren performans 
meselelerini doğrulamak/tartışmak üzere İDBB’yla 
özel toplantı.

Kaynak: IPPF – Practice Guide Chief Audit Executives —
Appointment, Performance Evaluation, and Terminati-
on, May 2010, IIA
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ÖZET: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu ile yeniden tasarlanan kamu mali yönetim siste-
mi uluslararası uygulamaları da referans alarak, kamu 
idarelerinin her birinin kendi kontrol yapılarını oluştur-
malarını öngörmüştür. İç denetim faaliyeti de bu kontrol 
sistemlerinin işleyişini değerlendirecek önemli bir unsur 
olarak, anılan Kanunda yerini almıştır. Aynı zamanda bir 
yönetim aracı da olan ve iç kontrol ifadesiyle adlandırı-
lan kontroller bütününün bir parçası olarak kamu sektö-
ründe uygulama alanı bulan iç denetim faaliyetlerinin, 
etkililiğinin sağlanması için özellikle son yıllarda yoğun 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de 
kamu sektöründe iç denetimin etkililiğini yani öngörülen 
amaca ulaşma derecesini sağlamaya yönelik  olarak ya-
pılan çalışmalardan öncelikle İç Denetim Kalite Güvence 
ve Geliştirme Programı ayrıntılarıyla ele alınmış ayrıca 
bu amaca yönelik olarak yapılan diğer çalışmalar değer-
lendirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: İç kontrol, İç Denetim, Etkililik, 
Kalite Güvence

GİRİŞ

Ülkemizde 1927 yılında yürürlüğe giren 1050 sayı-
lı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 5018 sayılı Kanun ile 
yürürlükten kalkmıştır. Küreselleşme, Türkiye’nin AB 
(Avrupa Birliği)’ye aday ülke olması, IMF, uluslararası 
kuruluşlarla ilişkiler, mevcut yasanın günün koşullarına 
uyum sağlayamaması gibi birçok neden değişimin gerek-
liliğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla, 5018 sayılı kanun 
ile kamu mali yönetim sistemimizde köklü değişiklikler 
yapılmıştır. 

Söz konusu kanun ile Türk kamu sektöründe daha önce 
kullanılmayan “iç kontrol” gibi kavramlar kullanılmaya 
başlanmıştır. Dolayısıyla Türk kamu sektörü için yabancı 
ve biraz da soyut olan bu kavramın hayata geçirilmesi 
için anlayış değişikliği ve farkındalık oluşturulması büyük 
önem taşımaktadır (Arslan, 2009:5). 
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İç denetim, kamu mali kontrol sisteminde yapılan refor-
mun önemli unsurlarından biri olup, reform çalışmaları-
nın başarılı olmasına, yeni sistemin etkin bir şekilde ça-
lışmasına önemli katkı sağlayacaktır (Güner, 2009:211).
Ancak her değişim sürecinde yaşanan sıkıntılar, söz ko-
nusu kanunun ülkemiz sistemine adapte edilmesi sıra-
sında da yaşanmıştır/yaşanmaktadır. Örneğin, yasa yap-
ma sürecinde yaşanan bir takım sıkıntılar, iç denetimin 
sağlıklı bir temel üzerine yükselmesine mani olmuştur. 
Bu da bağımsız, tarafsız, etkili bir iç denetim hizmeti ve-
rilmesini zorlaştırmaktadır (Gönülaçar, 2008:11). Ayrıca, 
Denetim Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması ve Perfor-
mans Denetimine Geçiş Alt Komisyonunca Hazırlanan 
Rapor’da belirtildiği üzere, denetim sisteminin nesnel 
tabanını oluşturan Türk Kamu Mali Yönetim sisteminin 
ve kamu maliyesi alanındaki yasal çerçevenin pek çok 
yetersizliği ve eksikliği, denetimin etkinleştirilmesinin 
önündeki en ciddi engellerden biridir (http://www.sa-
yistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/56_DenetimSistemi-
ninEtkinligininArtirilmasi.pdf).

Türk kamu sektöründe iç denetim ve iç kontrol kavramla-
rının esas itibariyle Türkiye’nin AB’ye aday ülke olması ile 
birlikte, AB’nin üye ülkelerden istemiş olduğu koşulları ye-
rine getirebilme amacı ile uygulama alanı bulduğu söyle-
nebilir. Saydam ve hesap verilebilir bir kamu mali yönetimi 
oluşturmak saikleriyle tasarlanan ve 5018 sayılı Kanun ile 
vücut bulan yeni kamu mali yönetim ve kontrol yapısı içeri-
sinde, iç kontrol ve iç denetim kavramları da tanımlanarak 
uluslararası standartlara uygun bir iç kontrol ve iç denetim 
sistemi oluşturulmak istenmiştir. Bu amaçla, kamu kurum-
larında iç kontrol sistemleri oluşturulmasına yönelik çalış-
malara başlanmasıyla eş zamanlı olarak iç denetim birim-
leri kurularak iç denetçiler istihdam edilmeye başlanılmış-
tır. Ancak yapılan bu başlangıç ve sonrasında iç denetim 
sisteminin geliştirilmesine yönelik yapılan düzenlemeler iç 
denetim sisteminin istenilen düzeyde bir etkililiğe ulaşma-
sını henüz sağlayamamıştır. Buna ilişkin bulgulardan birka-
çı aşağıdaki gibi sıralanabilir;

•	 İç denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayınla-
nan 02/02/2013 tarih 10794 sayılı Genelgede belir-
tildiği üzere Sayıştay tarafından hazırlanan ve Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “2012 yılı Dış 
Denetim Genel Değerlendirme Raporunda” kadro 
tahsisi yapılmasına rağmen bazı idarelerde hiç iç 
denetçi ataması yapılmadığı, kamu idarelerinin bir 
kısmında iç denetim birimlerinin oluşturulmadığı, 

iç denetim plan ve programlarının uygulanmasında 
sorunlar yaşandığı, iç denetim birimlerinin kendile-
rinden beklenen fonksiyonları icra edemediği şek-
linde tespitlere yer verilerek ülkemiz kamu sektö-
ründeki iç denetim sistemine ilişkin var olan sorun-
lar eleştiri konusu yapılmıştır. 

•	 Bunun yanı sıra, henüz iç denetim birimlerine, ku-
rumların teşkilat kanunlarında yer verilmemiş ve 
ülkemizde güçlü ve köklü bir geçmişe sahip teftiş 
kurulları ile iç denetimin görev ayırımı da tam ola-
rak yapılmamıştır.

Bu çalışmada ülkemiz kamu sisteminde var olan ancak 
hala istenilen etkililiğe ve farkındalığa ulaşamamış iç 
denetim sisteminde bu unsurların sağlanmasına yönelik 
gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilmiştir. Bu kapsamda 
öncelikle iç kontrol ve iç denetim kavramları irdelenmiş 
ve sonra Türkiye’de kamu sektöründe iç denetim siste-
minin etkililiğinin sağlanmasına yönelik yapılan uygula-
maların neler olduğu açıklanmıştır.

İç Kontrol ve İç Denetim 

Kamu hizmeti kalitesinin artmaya başlaması beraberin-
de hedef odaklı yaklaşımı ve kamu kaynaklarının etkili, 
ekonomik ve verimli kullanılması ihtiyacını doğurmuş ve 
böylece kamu kurumlarının organizasyon yapısından, 
iletişim ve izlemeye kadar mali yönetim ve kontrol sü-
reçleriyle ilgili pek çok alanda etkili araçların kullanılma-
sını gerekli kılmıştır. Bu reform sürecinde benimsenen 
en önemli yönetim aracı ise iç kontrol sistemidir (Kamu 
İç Kontrol Rehberi, 2014:1).

İç Kontrol Sistemi ile ilgili yapılan tanımlamalardan bazı-
ları aşağıdaki gibidir:

•	  5018 sayılı Kanun’un 55. Maddesinde, “İç kontrol, 
idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve 
mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekono-
mik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının 
doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yö-
netim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üre-
tilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluştu-
rulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi 
kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” olarak 
tanımlanmıştır. 
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•	 INTOSAI 2006 İç Kontrol Standartları Rehberi’nde, 
“İç kontrol; bir kurumun yönetimi ve personeli ta 
rafından hayata geçirilen tamamlayıcı bir süreç 
olup aşağıda sıralanan hedefleri gerçekleştirmek 
suretiyle; kurumun misyonunu başarması için risk-
leri göğüslemek ve makul bir güvence sağlamak 
üzere tasarlanmıştır: 

o Faaliyetleri düzenli, ahlak kurallarına uygun, eko-
nomik, verimli ve etkin biçimde gerçekleştirme; 

o Hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği yüküm-
lülükleri yerine getirme; 

o Yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uyma; 
o Kayıplara, kötü kullanıma ve hasarlara karşı kay-

nakları 

İç kontrol bir organizasyonun karşı karşıya kaldığı deği-
şimlere sürekli bir biçimde uyum gösteren dinamik ve 
tamamlayıcı bir süreçtir. Yönetim ve her düzeydeki,  ku-
rumun misyonunu ve genel hedeflerini başarması için 
riskleri karşılayan ve makul güvence sağlayan bu sürece 
müdahil olmak durumundadır”. 

•	 İç Kontrol, işletmenin Yönetim Kurulu, yöneticileri 
ve diğer personelleri tarafından etkilenen, iş akış-
ları, raporlama ve uyum ile ilgili amaçları başara-
bilmek için makul bir güvence sağlamak için ta-
sarlanan bir süreçtir. (www.coso.org; Erişim Tarihi: 
14/07/2014))

Sistemlerin, işleyişlerin ve uygulamaların gösterilmesi 
amacıyla, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, standart-
lar, rehberler gibi yol gösterici birçok belge, doküman 
ve düzenleme yapılır ve yayımlanır. Türkiye’de de kamu 
sektöründe iç kontrol sisteminin oluşturulması, işleyişi 
ve uygulamasının belirlendiği temel belge, doküman ve 
düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

•	 Uluslararası Standartlar
o COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve Raporu
o INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Reh-

beri
o AB İç Kontrol Standartları
•	 Ulusal Standartlar ve İlgili mevzuat
o 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
o Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik
o Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları 

Hakkında Yönetmelik

o Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Prog-
ramları Hakkında Yönetmelik

o İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
o Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
o Kamu İç Kontrol Rehberi
o Üst Yönetici Rehberi
o Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
o 18.10.2012 tarihli ve 28445 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Or-
taklıklarının 2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finans-
man Programına ekli 2012/3840 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı

o 08.11.2013 tarihli ve 28815 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 
Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Fi-
nansman Programına eki 2013/5503 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı

o 17.10.2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı or-
taklıklarının 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finans-
man Programının eki 2014/6842 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı

o 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Progra-
mının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belir-
lenmesine Dair Tebliğ

Türk kamu sektörü uygulamasında iç kontrol sistemi, 
uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri de 
dikkate alınarak aşağıda görüleceği üzere, COSO modeli 
olarak da bilinen aşağıdaki 5 bileşenden meydana gel-
mektedir. Bu husus, 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı 
Resmi Gazete’de Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği adı 
altında yayımlanmış ve yasal çerçevesi çizilmiştir.

•	 Kontrol ortamı
o Etik değerler ve dürüstlük
o Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
o Personelin yeterliliği ve performansı
o Yetki devri
•	 Risk değerlendirme
o Planlama ve programlama
o Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
•	 Kontrol faaliyetleri
o Kontrol stratejileri ve yöntemleri
o Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
o Görevler ayrılığı
o Hiyerarşik kontroller
o Faaliyetlerin sürekliliği
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o Bilgi sistemleri kontrolleri
•	 Bilgi ve iletişim
o Bilgi ve iletişim
o Raporlama
o Kayıt ve dosyalama sistemi
o Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
•	 İzleme
o İç kontrolün değerlendirilmesi
o İç denetim

İç denetim, iç kontrolün önemli ancak farklı bir boyutu-
nu oluşturmaktadır. İç denetimin bizzat kendisi örgütün 
iç kontrol sisteminin bir parçasıdır ve iç denetim kapsa-
mına yalnızca mali kontrol değil, iç kontrolün tüm yön-
leri girer (Korkmaz, 2007: 8)

İç Denetim birimleri tarafından iç kontrol sisteminin 
gözden geçirilip değerlemesinin yapılmasında iki amaç 
vardır: (Başpınar, 2005:56)

•	 Sistemin kendisine olan güveninin araştırılarak sis-
temin etkinliğinin saptanması,

Uygun bir denetim görüşüne ulaşmada uygulanacak 
denetim işlemlerinin kapsamını ve ayrıntı derecesini 
belirlemektir.

İç Denetim ile ilgili yapılan bazı tanımlamalar  aşağıdaki 
gibidir;

•	 5018 sayılı Kanun’un 63. maddesinde “İç denetim, 
kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve ge-
liştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve 
verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla ya-
pılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danış-
manlık faaliyetidir.”  olarak tanımlanmıştır.

•	 İç Denetim Enstitüsü (The Institute of Internal Au-
ditors-THEIIA) iç denetimi,  “bir kurumun faaliyet-
lerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını 
güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danış-
manlık faaliyetidir.” olarak tanımlanmıştır. (https://
na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-gui-
dance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx)

İç denetim, tanımlarda yer alan söz konusu güvence ve 
danışmanlık faaliyetlerini, İç Denetçilerin Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtildiği üzere, 

uygulayacağı 5 iç denetim türü vasıtasıyla gerçekleşti-
recektir. Bunlar,

- Uygunluk Denetimi : Kamu idarelerinin faaliyet ve 
işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer 
mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.

- Performans Denetimi : Yönetimin bütün ka-
demelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin 
planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamaların-
daki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değer-
lendirilmesidir.

- Sistem Denetimi : Denetlenen birimin faaliyet-
lerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısı-
na katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, ek-
sikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun 
araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemle-
rin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendiril-
mesidir.

- Mali Denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere 
ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sis-
tem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilme-
sidir.

- Bilgi Teknolojileri Denetimi: Denetlenen birimin 
elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güve-
nilirliğinin değerlendirilmesidir.

Bu itibarla iç denetim faaliyetinin, uygulayacağı dene-
tim türleri vasıtasıyla iç kontrol sisteminin işleyişi hak-
kındaki tespit ve önerilerini üst yönetime bildirmek ve 
daha sonra bunlarla ilgili uygulamaları izlemek suretiyle 
kamu idaresinin çalışmalarına değer katmaya ve geliş-
tirmeye çalışan bir faaliyet olduğu anlaşılmaktadır.

İç Denetimin Etkililiğini Sağlamaya Yönelik Uygulamalar 
Kamu kuruluşlarında iç denetimin rolü, hızlı değişime 
bağlı olarak, gerçekleştirilen faaliyetlerin karışıklığının, 
artması nedeniyle son 20 yılda önemli ölçüde artmıştır. 
(OTETEA ve diğerleri, 2013:689)

Kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulmasın-
dan ve uygulamasından sorumlu üst yönetici, iç kontrol 
sisteminin işleyişini ve etkinliğini izler. İç kontrol siste-
minin kamu kurumlarında yeterli ve etkin bir seviyede 
hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi iç denetim faaliyet-
lerinin varlığına ve etkinliğine bağlıdır. Kamu İç Kontrol 
Rehberi’nde (2014:98) yer alan, “İzleme ile idarenin fa-
aliyetlerinin misyon doğrultusunda, hedeflerle uyumlu 
olarak yürütülüp yürütülmediği, risk yönetimi esasları 
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çerçevesinde gerekli kontrollerin öngörülüp öngörül-
mediği, söz konusu kontrollerin uygulanıp uygulanma-
dığı, iletişimin açık ve yeterli olup olmadığı gibi hususlar 
tespit edilip değerlendirilmektedir.” düzenlemesi izle-
me faaliyetinin iç kontrol sisteminin işlerliğini sağlaya-
cak önemli bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır. 

Aynı Rehber’de (2014:99), “İç denetim biriminin, iç 
kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili 
olarak yönetime bilgi sağlama, değerlendirme yapma 
ve öneride bulunma fonksiyonu bulunmaktadır. Söz ko-
nusu değerlendirme ve önerilerini profesyonel bir mes-
leki yargı çerçevesinde üst yöneticiye ve birim yönetici-
lerine raporlamaktadır.” düzenlemesi ile de üst yönetici 
tarafından yapılacak izleme faaliyetinin, üst yönetici 
adına iç denetim birimi tarafından yapılacağını ifade et-
mektedir. Buradan, iç denetim biriminin iç kontrole iliş-
kin izleme faaliyetini gerçekleştirecek ana aktörlerden 
biri belki de en önemlisi olduğu anlaşılmaktadır.

İç denetim birimi, izleme faaliyeti kapsamında yapaca-
ğı bu değerlendirmeleri düzenlediği raporlar vasıtasıyla 
üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmektedir. 

Bu kapsamda, iç denetim biriminin niteliği önem arz 
etmektedir. Kamu idaresindeki iç kontrol yapısının 
sağlıklı bir zemine oturması ve işlemesi, iç denetim fa-
aliyetlerinin daha önceden belirlenmiş belli standart-
larda yapılmasını ve bu suretle kaliteli raporlar üret-
mesini gerekli kılmaktadır.

5018 sayılı Kanun ile Türkiye’de kamu iç denetim sis-
temine ilişkin standart ve yöntemleri belirlemek, sis-
temin kamu idareleri arasındaki koordinasyonunu 
sağlamak ve bu alanlarda rehberlik hizmeti yapmak İç 
Denetim Koordinasyon Kurulu’na (İDKK) verilmiştir. İç 
Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve 
16/08/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Kamu İç Denetim Standartları ile iç denetim 
faaliyetlerinde belli bir kalitenin ve bu suretle iç deneti-
min etkililiğinin sağlanması amaçlanmıştır. Standartlar-
da öngörülmeyen durumların ortaya çıkması halinde ise 
uluslararası uygulamaların referans alınması öngörüle-
rek bu durum pekiştirilmek istenilmiştir. Nitekim Kamu 
İç Denetim Standartlarında bu husus, “…Kamu İç Dene-
tim Standartlarının (Standartlar) belirlenmesinde, Ulus-
lararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası İç 
Denetim Mesleki Uygulama Standartları” esas alınmış-
tır.” denilerek ayrıca belirtilmiştir. 

Kamu İç Denetim Standartlarının iç denetim faaliyeti ve 
iç denetçilerin sahip olması gereken özellikleri içeren ni-
telik standartları ile iç denetim faaliyetinin planlanması, 
yürütülmesi, raporlanması ve sonuçlarının izlenmesine 
yönelik standartları içeren çalışma standartlarından 
oluştuğu görülmektedir.

16/08/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Kamu İç Denetim Standartlarında şu husus 
yer almaktadır. 

“Standartlar; iç denetimin uygulanmasına ilişkin temel 
ilkeleri tanımlamak, uygulamaya yönelik bir çerçeve 
oluşturmak, iç denetimin kalitesinin değerlendirilme-
si için gereken ölçütleri belirlemek, kurumsal işlem ve 
süreçlerin gelişimini desteklemek suretiyle iç denetimin 
katma değerinin artırılmasını amaçlar. İç denetimin ka-
litesinin idarenin içinde ve dışında kabul görebilmesi 
için Standartların iç denetçiler tarafından iyi anlaşılma-
sı ve denetim faaliyetlerinin icrasında bu standartlara 
bağlı kalınması büyük önem taşımaktadır.” denilerek 
söz konusu standartların amacı ve önemi belirtilmiştir. 

3.Kamu İç Denetim Faaliyetlerindeki Gelişmeler

Kamu İç Denetim Standartlarının dışında ülkemizde iç 
denetim faaliyetlerinin etkililiğini ve kalitesini arttırarak 
farkındalığının sağlanmasına yönelik son dönemlerde 
bir takım çalışmaların ivme kazandığı görülmektedir. Ya-
pılan bu çalışmalardan önemli olarak nitelendirilebile-
ceklerden bir kısmı aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.
 
1.1. Kalite Güvence ve Geliştirme Uygulamaları ve Bu 

Kapsamda Yapılan Dış Değerlendirme Faaliyetleri 

5018 sayılı Kanunda İç Denetim Koordinasyon Kuru-
lunun görevleri arasında kalite güvence ve geliştirme 
programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu 
kapsamda değerlendirmek de sayılmıştır. Buna iliş-
kin olarak, 15/10/2011 tarihli ve  28085 sayılı Resmi 
Gazete’de “İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme 
Programı” yayımlanmıştır.

Denetimde kalitenin sağlanması, denetim sonuçları-
nın güvenilirliğini arttırdığı gibi; parlamentonun ve de-
netlenen kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla üretilen denetim görüş, tavsiye ve iyileştirme 
önerilerinin daha da ciddiye alınmasını sağlar (Dene-
timde Kalite Yönetimi, Güvencesi , 2003:9).
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İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelikte Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ilgili 
kamu idaresinde İç denetim birimince yürütülen iç de-
netim faaliyetinin İç Denetim Koordinasyon Kurulunca 
tüm yönleriyle değerlendirilmesi, standartlara ve etik 
kurallara uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine 
ilişkin program şeklinde tanımlanmıştır. Kamu İç Dene-
tim Standartlarında, Kalite Güvence ve Geliştirme Prog-
ramına İlişkin Standartlar aşağıdaki gibidir:

1300 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı: İç de-
netim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini 
kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme programı ha-
zırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır.

1310 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Ge-
reklilikleri: Kalite güvence ve geliştirme programı, hem 
iç hem de dış değerlendirmeleri içermek zorundadır.

1311 - İç Değerlendirmeler: İç değerlendirmeler;

İç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlen-
mesini,

Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluy-
la veya kurum içinde iç denetim uygulamaları hakkında 
yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan dönemsel gözden 
geçirmeleri kapsamak zorundadır.

1312 - Dış Değerlendirmeler: Dış değerlendirmelerin 
en az beş yılda bir, İç Denetim Koordinasyon Kurulu 
(Kurul) tarafından idare dışından nitelikli ve bağımsız 
bir gözden geçirme uzmanı veya ekibine yaptırılması 
zorunludur.

İç denetim yöneticisi, üst yönetici ve Kurul ile aşağıdaki 
hususları tartışmak zorundadır:

Dış değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik ihti-
yaç.

Menfaat çatışması ihtimali de dikkate alınarak dış göz-
den geçirme uzmanı veya ekibinin bağımsızlığı.

1320 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkın-
da Raporlama: İç denetim yöneticisi, uygulanan kalite 
güvence ve geliştirme programının sonuçlarını üst yö-
neticiye ve Kurula iletmek zorundadır. Ayrıca, iç dene-

tim yöneticisi, dış değerlendirme sonuçlarını bakanlık-
lar ve bağlı idarelerde bakana sunmak zorundadır.

1321 - “Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur” 
İbaresinin Kullanılması: İç denetim yöneticisi raporla-
malarında, iç ve dış kalite değerlendirmelerini kapsaya-
cak Kalite Güvence ve Geliştirme Programı sonuçlarının 
desteklemesi şartıyla, iç denetim faaliyetlerinin Kamu İç 
Denetim Standartlarına uygun olduğunu belirtebilir.

1322 - Aykırılıkların Açıklanması: İç Kalite Değerlendir-
mesi sonuçlarına göre; İç Denetimin Tanımına, Meslek 
Ahlak Kurallarına ya da Standartlara aykırılık, iç dene-
tim faaliyetinin genel kapsamını ve faaliyetini etkilediği 
belirlendiğinde, aykırılık ve etkileri iç denetim yöneticisi 
tarafından üst yöneticiye ve Kurula açıklanmak zorun-
dadır.

Programın 1.2.Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 
bölümünde (İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme 
Programı, 2013:6), 

“Kalite güvence ve geliştirme, özetle sunulan bir hizmet 
veya ürünün kalitesinin “olması gereken haliyle” karşı-
laştırılarak değerlendirilmesine imkân sağlayan bir sis-
tem olarak tanımlanabilir. Kurum faaliyetlerine değer 
katması ve kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına 
yardımcı olması için, öncelikle, iç denetim faaliyetleri-
nin güvenilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Denetim 
faaliyetlerinin güvenilirliğine duyulan ihtiyaç ise, dene-
timin kalitesini arttırma çabalarının temelini oluştur-
maktadır. İstenilen kalite düzeyine erişilmesi ve bu kali-
tenin arttırılması çabaları, iç denetimde kalite güvence 
ve geliştirme programının oluşturulması ile mümkün 
olmaktadır.

Dolayısıyla kalite güvence ve geliştirme programı, iç de-
netim faaliyetlerinin etkinliğini, bu faaliyetlerin Kamu İç 
Denetim Standartları (Standartlar) ve Kamu İç Denetçi-
leri Meslek Ahlak Kuralları (Meslek Ahlak Kuralları) ile 
uyumunu değerlendiren, benzer iç denetim birimleri 
arasında karşılaştırma yapmaya imkân sağlayan, gerek 
iç denetim faaliyetlerinin ve gerekse iç denetçilerin ge-
lişimi yönünde yol gösteren bir sistem olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Kalite güvence ve geliştirme programının, iç denetim bi-
rimi, iç denetim raporlarının kullanıcıları ve kamu yöne-
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timi açısından çeşitli faydaları vardır. Kamu sektöründe, 
iç denetimin en önemli fonksiyonu, kamu idarelerinin 
sunduğu hizmet ve faaliyetler ile sistem ve süreçlerinin 
niteliği hakkında güvence sağlamaktır. Bu da iç deneti-
mi, kamu idarelerinde etkin yönetimin ayrılmaz bir par-
çası yapmaktadır.” denilmektedir. 

Aynı Programın 1.2.1. bölümünde Programın amacı ise, 
“İç denetim birimleri tarafından oluşturulacak kalite 
güvence ve geliştirme programının temel amaçları ise 
aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

İç denetim faaliyetinin, üst yönetici, birim yöneticileri 
ve diğer ilgili taraflara güvence ve danışmanlık hizmet-
leri sunmadaki etkinliğini değerlendirmek,

İç denetim faaliyetinin Standartlara uygunluğunu de-
ğerlendirmek ve dış değerlendirmeler sonucunda iç 
denetim biriminin “Kamu İç Denetim Standartlarına 
Uygun” olarak faaliyet gösterdiğini beyan etmesini sağ-
lamak,

İç denetimde uygulanan metodolojinin ve denetim so-
nucunun elde edilmesinde izlenen yaklaşımın tutarlı ol-
masını sağlamak,

İç denetim yöneticisine ve iç denetçilere, performans-
larını ve hizmetlerini geliştirmeleri ve iç denetim fonk-
siyonunun imajını ve güvenilirliğini arttırmaları için fır-
satlar tanımak, iyileştirme önerilerinde bulunmak ve 
danışmanlık yapmak,

İç denetçilerin sürekli mesleki gelişim sürecine yardımcı 
olmak,

İç denetçilerin Meslek Ahlak Kurallarına uygun olarak gö-
rev yürütmelerini sağlamaktır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Bu amaçlara ulaşabilmek için iç denetim faaliyetlerinin 
iç ve dış değerlendirmeler yoluyla değerlendirilmesi ön-
görülmüştür. 

•	 İç değerlendirmeler dönemsel gözden geçirme ve 
sürekli izleme olmak üzere iki şekilde yürütülecek-
tir. 

o Sürekli izleme iç denetim faaliyetleri gerçekleşirken 
denetimin kalitesini sağlamayı hedeflemekte ve iç 
denetim ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

o Dönemsel gözden geçirme ise, belirlenmiş periyot-
lar halinde iç denetçiler veya iç denetim uygulama-
ları ve Standartlar konusunda kurum içinde yeterli 
bilgiye sahip kişilerce yürütülen değerlendirme fa-
aliyetidir.

•	 Anılan Programda dış değerlendirme, “İç denetim 
faaliyetinin; Standartlara ve Meslek Ahlak Kural-
larına uygunluğunun, başarılı uygulama örnekle-
rinin kullanım düzeyinin, faaliyetlerin etkinliğinin 
ve verimliliğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen 
çalışmalardır.” şeklinde ifade edilerek, bu değer-
lendirmelerin, İDKK tarafından “Dış Değerlendirme 
Uzmanı” olarak yetkilendirilen kişiler aracılığıyla en 
az beş yılda bir defa yürütüleceği belirtilmiştir. 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 2012 yılı 
içinde başlatılan ilk dış değerlendirme faaliyetlerinde, 
dış değerlendirme uzmanı olarak yapılan görevlendir-
meler Kalite Güvence ve Geliştirme Programında öngö-
rülen şartları taşıyan iç denetçiler arasından yapılmıştır. 
Bu suretle, bir kamu idaresinin iç denetim faaliyetleri 
başka kamu idarelerinde görev yapan iç denetçilerden 
oluşan iç denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilmiş-
tir. Söz konusu uygulamanın; iç denetim faaliyetlerine 
ilişkin kamuda yaşanan sorunların birebir içinde olan ve 
aynı sorunları yaşayan iç denetçilerin karşılıklı bilgi ve 
görüş alışverişi yapmasına da olanak sağlayacak şekilde, 
özellikle değerlendirilen birimler nezdinde iç denetim 
faaliyetlerine derinlik kazandıracak ve üst yönetim ka-
demesinde de farkındalık yaratacak nitelikte bir uygu-
lama olduğu da ilave edilmesi gereken önemli bir husus 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.2.  Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Sistemine Geçiş

Kamu sektöründe iç denetim sisteminin standartlar-
la uyumunu kolaylaştırarak iç denetim faaliyetinden 
beklenen faydaları maksimize edecek çalışmaların en 
önemlilerinden biri de iç denetim faaliyetlerinin bir ya-
zılım sistemi üzerinden yürütülmesini sağlamak olduğu 
söylenebilir. İç denetimin kamu sektöründe bir derinlik 
kazanması ve farkındalığının artması yanında gerek Ma-
liye Bakanlığı bünyesinde bulunan İç Denetim Merkezi 
Uyumlaştırma Dairesinin gerekse iç denetçilerin edin-
diği tecrübeler sonrasında İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu tarafından iç denetim faaliyetinin yazılım sistemi 
üzerinden yürütülmesi çalışmalarının ivme kazandığı 
görülmektedir. 
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Nitekim oluşturulan yazılım sistemine ilişkin olarak anı-
lan Kurul tarafından hazırlanan eğitim sunusunda ya-
zılım sisteminin “Proje Geliştirme Sürecine” aşağıdaki 
sıralama ile yer verildiği görülmektedir (http://www.
idkk.gov.tr/SiteDokumanlari/Icden/I%C3%A7Den%20
Egitim%20Sunumu.pdf):

Ø	2008-2009 yıllarında,
•	 KİDDER İhtiyaç Analizi
•	 Firmaların Analiz Edilmesi
•	 İhtiyaçların Senaryolaştırılması
•	  Firmalarla Paylaşım
•	 İDKK’ya Raporlama

Ø	Haziran-Eylül 2012 
•	 Senaryoların Revizyonu
•	 Firmaların Dinlenmesi
•	 Şartname ve Sözleşme
•	 Firma Seçimi

Ø	Ekim-Aralık 2012
•	 Senaryoların Anlatılması
•	 Birimlerin Dinlenmesi
•	 İhtiyaç Analizi ve Yazılım Geliştirme
•	 Programın Adı

Ø	Mart-Mayıs 2013 
•	 Prototipin Farklı İdarelerde Test Edilmesi

Ø	Mart – Haziran 2013 
•	 Web Uygulamasının Hazırlanması

Ø	Haziran 2013 
•	 Testlerin ve Düzeltmelerin Yapılması

Ø	Kasım 2013  
•	 Geçici Kabulün Yapılması

Ø	Kasım - Aralık 2013 
•	 İdarelerin 2014 -2016 Yılı İç Denetim Planı/2014 Yılı 

Programının Otomasyon Üzerinden Hazırlaması

Ø	Ocak 2014 –………. 
•	 Denetimlerin Otomasyon Üzerinden Yürütülmesi 

(45 kurum ile başlanacak)

Ø	(Ocak 2014- Ekim 2015)
•	 Yazılımda geliştirme ve iyileştirme 

Yazılımın hayata geçirilmesinde önemli bir adım olarak, 
Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) kullanım sürecini yön-
lendirmek amacıyla, 22.01.2014 tarih ve 1 sayılı İDKK 
Kararıyla “Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanım Yönerge-
si” yürürlüğe konulmuştur. Diğer taraftan yazılım siste-
minin uygulanmasında rehberlik hizmeti görmek üzere 
İDKK’nın web sitesinde İçDen Yazılımı Uygulama Kılavu-
zu Eylül 2014’de yayımlanarak sistemin uygulanmasına 
ilişkin esaslara yer verilmiştir. 

Ayrıca, yukarıda ilk etapta 45 idarede gerçekleştirilen ilk 
uygulamalar sonrasında, 2015-2017 İç Denetim Planla-
rı ile 2015 yılı iç denetim faaliyetlerinin yazılım sistemi 
üzerinden yürütülmek üzere 70 idarenin daha yazılım 
sistemi kapsamına alınması öngörülmüştür. Bununla 
birlikte 2015 yılı itibariyle 115 kamu idaresinde iç dene-
tim faaliyetlerinin yazılım sistemi üzerinden yürütülmüş 
olacağı anlaşılmaktadır.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan 
Eğitim Sunusunda yazılım sisteminin getireceği faydalar 
aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (http://www.idkk.gov.tr/
SiteDokumanlari/Icden/I%C3%A7Den%20Egitim%20
Sunumu.pdf):

Ø	Denetim sürecinin denetim standartlarına ve KİDR 
uygun yürütülmesine katkı sağlayacak.

Ø	Denetimin zorunlu unsuru olan dokümantasyonu 
kolaylaştıracak.

Ø	Kurumsal hafızanın oluşturulmasına katkı sağlaya-
cak.

Ø	Kurumlar arası iyi uygulamaların daha hızlı birbirle-
riyle paylaşımı sağlanacak.

Ø	Dış kalite değerlendirme süreci kısalacak.
Ø	Denetime ilişkin gerçekleşme istatistikleri üretile-

cek ve planlama kalitesi arttırılacak.
Ø	Raporlamalar kolaylaşacak.
o Birim faaliyet raporları,
o İç denetim genel raporu vb.
Ø	Risk odaklı denetim anlayışının gelişmesine katkı 

1.3. Gözetim Sorumluluğu

İç denetim olgusu kamu mali yönetimimizde uygulan-
maya başlandığında, kapsamı tam olarak açıklanmayan 
ancak uygulamada yer alması gerektiği, bugün artık yü-
rürlükten kalkmış olan tali mevzuat düzenlemelerinde 
de (Mülga Kamu İç Denetim Rehberi ile Mülga Kamu İç 
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Denetim Yönergesi gibi) kısmen yer alan ve bu süreçte 
ihtiyari olarak uygulanan denetim gözetim sorumluluğu 
uygulaması da bugün artık iç denetim sisteminin etkili-
liğini sağlayacak önemli bir uygulama olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

İç denetim sisteminin zaman içindeki gelişimine para-
lel olarak denetim gözetim sorumluluğu müessesesi de 
mevzuat düzenlemeleri içinde daha fazla yer bularak, 
yeni yapılan düzenlemeler çerçevesinde iç denetim 
sisteminin etkililiğinin sağlanmasında önemli bir olgu 
haline gelmiştir. Bugün gelinen noktada her denetim 
faaliyeti için denetimin gözetimi sorumluluğunun ihti-
yari olmaktan çıkarılıp, zorunlu tutulmuş olması da bu 
müesseseye verilen öneme işaret etmektedir. 

Denetimin gözetimi faaliyeti 2012 yılı sonunda İç De-
netçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetme-
liğin 14 üncü maddesinde yapılan bir değişiklikle kap-
samlı bir şekilde açıklanmıştır. Madde de, “(Değişik: 
24/12/2012-2012/4151 K.)

(1) İç denetim birimi başkanı, kalite güvence ve geliş-
tirme programı kapsamında, her bir denetim görevinin 
denetim ve raporlama standartları ile rehberlere uygun 
olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla kıdemli bir iç 
denetçiyi, denetimin gözetimi sorumlusu olarak görev-
lendirir. Kurulun düzenlemelerine uygun olarak deneti-
min gözetimi faaliyeti, iç denetim birimi başkanı tarafın-
dan da yürütülebilir.

(2) Denetimin gözetimi sorumlusu olarak görevlendiri-
lenler, başka bir iç denetim faaliyetinde de görevlendi-
rilebilir.

(3) Denetimin gözetimi sorumluluğu;

a)  Çalışma planının yeterli risk analizine dayandırılıp 
dayandırılmadığı,

b)  Görev iş programında belirlenen denetim testleri-
nin denetim amaçlarının gerçekleştirilmesi için ye-
terli olup olmadığı,

c)  Görev iş programında yer alan testlerin uygulanıp uy-
gulanmadığı ve denetim sonuçlarına dayanak teşkil 
eden bilgilerin kayıtlı hale getirilip getirilmediği,

ç)  Denetim sonucunda varılan kanaatleri destekleye-
cek kanıtların yeterli olup olmadığı ve ilave incele-
me yapılmasına gerek olup olmadığı,

d) Raporda uygulanabilir önerilere ve eylem planlarına 
yer verilip verilmediği, hususlarında değerlendirme 
yapmak ve ilgili iç denetçiden gerekli düzeltmeleri 
istemek görev ve yetkilerini kapsar.

(4) Denetimin gözetimi faaliyetine ilişkin diğer usul ve 
esaslar Kurul tarafından belirlenir.” denilmek suretiyle, 
denetimin gözetimi faaliyetinin amacı, kim tarafından 
yapılacağı ve hangi kapsamda gerçekleştirileceği açık 
bir şekilde ifade edilmiştir.

2014 yılı itibariyle yürürlüğe giren Kamu İç Denetim 
Rehberinin 11.İç Denetim Terimleri Sözlüğü kısmında, 
“Denetim Gözetim Sorumlusu (Engagement Supervi-
sion): Her iç denetim faaliyetinin Standartlara uygun 
olarak planlanması, yürütülmesi ve raporlanmasını gö-
zetmek amacıyla iç denetim yöneticisi tarafından görev-
lendirilen kıdemli bir iç denetçiyi ifade eder.” denilerek, 
denetim gözetim sorumlusu tanımlanmıştır.

19.04.2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 15 inci 
maddesinde konu ile ilgili olarak yer alan bentler aşa-
ğıdaki gibidir; 

(1)İç denetçilerin, çalışma süresince edindikleri tecrübe 
ile sertifika derecelerine uygun olarak görevlendirileceği,

(3) A-3 ve A-4 sertifika düzeyindeki iç denetçilerin, per-
formans denetimi ve denetimin gözetimi faaliyeti yürü-
tecekleri,

(8)Yeterli sertifika düzeyine sahip iç denetçi bulunma-
ması halinde, denetimin gözetimi faaliyeti, iç denetim 
birimi başkanı veya Yönetmeliğin 30 uncu maddesine 
göre A-2 sertifika düzeyine yükselmiş iç denetçiler tara-
fından da yürütülebileceği belirtilerek.” denetimin gö-
zetimi faaliyetini gerçekleştirecek iç denetçinin, dene-
timi yapan iç denetçiden daha yetkin olmasının önemi 
vurgulanmıştır. Buradan amaçlananın, yapılan denetim 
faaliyetinin kalitesini ve etkililiğini sağlamak olduğu mu-
hakkaktır.  

3.4.Teşkilat ve Organizasyon Yapısına İlişkin Yapılan 
Düzenlemeler

3.4.1. İç Denetim Birimlerine İdarelerin Teşkilat Ka-
nunlarında Yer Verilmesi
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Bilindiği üzere, iç denetim birimine kurumların teşkilat 
kanunlarında yer verilmemiştir. Oysa bir birimin statü-
sünün, etkinliğini belirlediği inkâr edilemez bir gerçek-
tir.(Okur, 2010:583) 

İç denetim birimlerinin idarelerin teşkilat kanunlarına 
eklenmesi hususu, kamu sektöründe iç denetim siste-
minin farkındalığının arttırılması ve idare içinde daha 
etkili bir statüye sahip olabilmesi için, sistemin ilk ya-
pılandığı dönemlerden itibaren gündemini koruyan bir 
konu olmuştur. Nitekim, 19.04.2013 tarihli ve 28623 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Denetim 
Genel Tebliğinin 8 inci maddesinin 7 nci fıkrasında,  
“İç denetim birimlerine idarelerin teşkilat şemaların-
da yer verilir.” düzenlemesi yapılmıştır. Ancak, bugün 
itibariyle bu düzenleme uygulama alanı bulamamıştır.

3.4.2. İç Denetim Birimi Başkanlıklarının Kurulması
 
5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin 2 nci fıkrasın-
da, kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate 
alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 
uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç 
denetim birimi başkanlıkları kurulabileceği belirtilmiştir. 

08.09.2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan Mülga İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas 
ve Usuller Hakkında Tebliğ’in 2.1. bölümünün 2 nci pa-
ragrafında, “…Atanan iç denetçi sayısı beş ve üzerinde 
belirlenen idarelerin iç denetim birimi başkanlığı kurma-
larına Kurulumuzca genel uygun görüş verilmiştir…” de-
nilmek suretiyle, atanan iç denetçi sayısı 5 ve daha üstü 
olan idarelerde iç denetim faaliyetinin birim başkanlığı 
şeklinde teşkilatlanmasına izin verilmiştir. Ancak, ata-
nan iç denetçi sayısı 5 ve daha çok olan idareler dışında-
kilerde uygun bir statünün olmamasından kaynaklanan 
sorunlar devam etmiştir. Bunun üzerine, 30.04.2011 
tarihli ve 6 sayılı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kara-
rı ile atanan iç denetçi sayısı beşin altında olan kamu 
idarelerinde birim başkanlığı olmasa da iç denetim 
biriminin kurulabilmesine izin verilmiştir. Daha sonra 
ise, 19.04.2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 8 inci 
maddesinin 1 inci fıkrasında, “…Atanan iç denetçi sayı-
sı üç ve üzerinde belirlenen idarelerin iç denetim birimi 
başkanlığı kurmalarına Kurul tarafından genel uygun 
görüş verilmiştir…” denilmek suretiyle İç Denetim Birim 
Başkanlıkların birçok kamu idaresinde kurulması sağla-

narak, iç denetim faaliyetinin tüm kamu idarelerinde 
kurumsal anlamda sahiplenilebilmesi yolunda önemli 
bir adım atılmıştır.

3.4.3.Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT’lerde) İç De-
netçi İstihdamı

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanun sadece Merkezi Yöne-
tim Kapsamındaki Kamu İdareleri, Sosyal Güvenlik Ku-
rumları ve Mahalli İdarelerden oluşan Genel Yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerini kapsamaktadır. Bu ne-
denle, 5018 Kanunda zikredilen iç denetime ilişkin dü-
zenlemeler Kamu İktisadi Teşebbüslerini (düzenleyici ve 
denetleyici kurumlarında 5018 sayılı Kanunun iç kontrol 
ve iç denetime ilişkin hükümlerine tabi olmadığını be-
lirtmek gerekir) kapsamamaktadır.

İç denetim uygulamalarının kamu sektöründe kazandığı 
derinlik ve yarattığı farkındalıklarla beraber, bu denetim 
anlayışı 5018 sayılı Kanun kapsamında olmayan kamu 
kuruluşlarında da hayata geçirilme çalışmalarına hız ka-
zandırmıştır. Bu şekilde tüm kamu sektörüne yaygınlaş-
tırılmaya başlanan iç denetim faaliyetlerinin etkililiğinin 
de, zaman içinde artacağı açıktır. Çünkü bu durum, artık 
iç denetim faaliyetinin kamu sektörünün tüm alanların-
da kabul edilmiş bir denetim anlayışı olduğunu, benim-
sendiğini ve geleceğin denetim anlayışının bu kapsam-
da şekillendirileceğini göstermektedir.

08.11.2013 tarihli ve 28815 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkla-
rının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Progra-
mına ekli 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 24 
üncü maddesinde iç kontrol tanımı, iç denetim tanımı, iç 
denetçilerin görevleri, eğitimleri, atanmaları, istihdam 
şekli vb. hususlara 5018 sayılı Kanunda yer alan düzen-
lemelere uygun bir şekilde yer verildiği görülmektedir.
17.10.2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkla-
rının 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Prog-
ramına ekli 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
24 üncü maddesinde iç kontrol ve iç denetime ilişkin, 
2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine 
Dair Tebliğin 17-26 maddelerinde iç denetime ilişkin 
benzer hususlara ve ayrıntılı düzenlemelere yer verildi-
ği görülmektedir.
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1.5. İdarenin Tüm Faaliyetlerinin Denetlenebilir Olma-
sına Yönelik Yapılan Düzenlemeler

5018 sayılı Kanunun iç kontrol ve iç denetime ilişkin hü-
kümleri ile 2006 yılında yayımlanan Üst Yönetici Rehbe-
rinde belirtildiği üzere, iç kontrol ve iç denetim faaliyet-
leri kamu idarelerinin hem mali hem de mali olmayan 
her türlü faaliyetlerini kapsar niteliktedir.

Bu kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen iç dene-
tim faaliyetleri, bu faaliyetler içinde özellikli ve teknik 
alanların da varlığı ve kamu idarelerinde bu alanlarda-
ki iç denetçi sayılarının nitelik ve nicelik yönünden sınırlı 
olması iç denetim faaliyetlerinde teknik ve uzmanlık ge-
rektiren alanlarda, uzmanlıklarından yararlanmak üzere 
konusunda uzman kişilerden yararlanılmasını da müm-
kün kılacak düzenlemelere ihtiyaç göstermiştir.

Nitekim, 19.04.2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliği-
nin 17 ve 18 inci maddelerinde iç denetim birimlerinde 
teknik ve uzman personel görevlendirilmesinin esasları 
belirlenmiştir. Bu suretle, iç denetim sisteminin etkilili-
ğinin sağlanmasında/arttırılmasında önemli bir düzen-
leme ayrıntılarıyla yapılmıştır.

Ayrıca, bu alanda önemli bir diğer düzenlemede 
18.04.2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan 6456 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanuna ekle-
nen geçici 21 inci maddedir. Bu madde, kamu idarele-
rinde öğretim üyesi, tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner, 
biyolog, hukuk müşaviri, Hazine avukatı, avukat, mü-
hendis unvanlı kadrolarda belli süreler çalışmış olup, 
öngörülen diğer şartları da taşıyanlara iç denetçiliğe 
geçiş imkânı vererek, kamu idarelerindeki teknik ve 
uzmanlık alanlarına ilişkin olan iç denetçi açıkları kapa-
tılmak istenmiştir. Ayrıca, kamu idarelerinin ihtiyaçları-
nı göz önünde bulundurarak bu unvanlar dışında ilave 
unvanlar belirlemeye, mühendislere ilişkin olarak lisans 
mezuniyetine göre bölüm şartı getirmeye İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu yetkili kılınarak, söz konusu husus-
ta idarelerin ihtiyaçlarına göre daha kapsamlı belirleme-
ler yapma imkânı da getirilmiştir. Bu tür teknik unvanlı 
kadrolardan da iç denetçiliğe geçiş imkânı verilmesi, 
iç denetimin mali ve mali olmayan alanların tümünü 
daha etkili bir şekilde denetleyebilmesine olanak sağ-
layacaktır.

1.6. Uzaktan Eğitim Portalının Oluşturulması

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmeliğin 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, iç de-
netçilere, her üç yılda asgari yüz saat meslek içi eğitim 
sağlanacağı ve bu sürenin otuz saatinin, İç Denetim Ko-
ordinasyon Kurulunun koordinatörlüğünde Maliye Ba-
kanlığınca verileceği düzenlemesi bulunmaktadır.

2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporunda iç denet-
çilere mevzuat uyarınca verilecek asgari yüz saatlik 
meslek içi eğitimin üç yıla yayılarak düzenli bir şekilde 
uygulanması iç denetimin geliştirilmesi amacına yönelik 
bir hedef olarak tanımlanmıştır. Bu eğitimin Kurulca ve-
rilecek kısmını yılda 120 saat üzerinden gerçekleştirmek 
amacıyla, Dünya Bankasından sağlanan hibe ile yürütü-
len Proje kapsamında “uzaktan eğitim”e geçiş çalışma-
larının tamamlanmak üzere olduğu da Raporun dipnot-
larında ifade edilmiştir.

2010 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporunda Dünya 
Bankasından sağlanan hibeyle yürütülen proje kapsa-
mında uzaktan eğitime 20.10.2010 tarihinde başlandı-
ğı, uzaktan eğitimde 18 eğitim olduğu ve her eğitimin 
sonunda iç denetçilere 3 sınav hakkı verildiği, ayrıca 
tüm eğitim ve sınavları bitirenler final sınavına girmekte 
oldukları belirtilmiştir. Bununla birlikte uzaktan eğitimle 
ilgili istatistiki verilere yer verilerek, uzaktan eğitim sis-
teminde 753 kullanıcının olduğu ve şu ana kadar 406 ki-
şinin sisteme giriş yaptığı, bütün eğitimleri tamamlayan 
ve eğitimlerin sonundaki sınavlarda başarılı olan 41 iç 
denetçi final sınavına girerek uzaktan eğitimi başarı ile 
tamamladıkları bilgilerine yer verildiği görülmektedir.
2011 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporunda, uzaktan 
eğitim sisteminde 755 kullanıcının olduğu ve bütün kul-
lanıcılar sisteme giriş yaptığı, bütün eğitimleri tamamla-
yan ve eğitimlerin sonundaki sınavlarda başarılı olan 76 
iç denetçi final sınavına girerek uzaktan eğitimi başarı 
ile tamamladıkları ifade edilmiştir.
2012 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporuna bakıldığın-
da ise, uzaktan eğitimin toplam kullanıcı sayısının 755, 
başarılı olarak tamamlayan iç denetçi sayının ise 83 ol-
duğu görülmüştür.

2013 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporunda ise uzaktan 
eğitimle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamaktadır. 
Bu durum, 2012 yılı sonu itibariyle henüz 83 iç denetçi 
tarafından tamamlanmış olan uzaktan eğitim uygu-
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lamasının iç denetçiler tarafından tam anlamıyla be-
nimsenmemiş olduğunu göstermekle birlikte, uzaktan 
eğitim uygulamasının da iç denetime niteliksel olarak 
katkı sağlayarak, sistemi daha etkili kılacak görülen 
önemli bir uygulama olduğunu belirtmek gerekir.  

1.7. Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberinin Yayınlan-
ması

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
meliğin 34 üncü maddesinde, “kamu idarelerinde görev 
alan iç denetçilerden ihtiyaca göre oluşturulan gruba, İç 
Denetim Koordinasyon Kurulunun koordinatörlüğünde 
yazılım, donanım ve bilgi teknolojilerinin yeterliliği, ve-
rimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, izinsiz erişim-
lere karşı güvenliği, bilgi ve kayıtlara erişimlerin kont-
rol altında tutulması ve bir sistem içinde denetlenmesi 
amacıyla ayrı bir eğitim verilir.” denilmektedir. Bu duru-
mun yönetmelikte yer bulmuş olması, bilgi teknolojileri 
denetiminin iç denetim sistemi içindeki önemini ve bu 
denetim türüne duyulan ihtiyacı da ifade eder nitelik-
tedir.

2012 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporunda, Dünya 
Bankası Kurumsal Kapasite Geliştirme Fonundan kay-
nak sağlandığı, bu kaynak çerçevesinde, 2 pilot idarede 
bilgi teknolojileri denetimi yapılması (yaygınlaştırma 
konferansları dâhil), buralardan elde edilecek tecrübe-
lerden de yararlanarak Kamu İç Denetimi Bilgi Tekno-
lojileri Denetimi Rehberinin hazırlanması öngörüldüğü 
belirtilmektedir. Daha sonra, 2013 Yılı Kamu İç Denetim 
Genel Raporunda, 04.11.2013-08.11.2013 tarihleri ara-
sında “Kamuda Bilgi Teknolojileri Eğitimi”, 09.12.2013-
13.12.2013 tarihleri arasında “İleri Düzey Bilgi Teknolo-
jileri Eğitimi” 05.11.2013 tarihinde ise “Pilot Bilgi Tek-
nolojileri Denetimi Rehberi ile Pilot Bilgi Teknolojileri 
Denetimi Sonuçlarının Yaygınlaştırılması Konferansı” 
yapıldığı ifade edilmiştir. İç denetim sistemi açısından 
bilgi teknolojileri alanında gerçekleştirilen bu çalışmalar 
iç denetçilerin bilgi teknolojileri alanındaki farkındalık 
ve yetkinliğini arttırmakta, bu da sistemi daha etkili bir 
duruma getirmektedir.

Diğer taraftan, Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Kamu 
Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberinin (Versiyon 1.0) 
Sunuş bölümü incelendiğinde, söz konusu Rehberin çı-
karılmasının amacının iç denetim sisteminin etkililiğine 
katkı sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. 

Söz konusu rehberin sunuş bölümünde (2014:4), 

“Bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki gelişmeler ve 
bilgi toplumuna geçiş sürecindeki gereklilikler kamu 
idarelerimizi de önemli şekilde etkilemekte ve faaliyet-
ler düne göre daha fazla bilgi teknolojileri üzerinden yü-
rütülmektedir. Bilgi teknolojileri kullanımına yönelik ola-
rak önemli miktarlarda kamu yatırımları yapılmaktadır. 
Bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik bu hızlı trend, 
beraberinde bilgi teknolojilerinin barındırdığı risklerin 
yönetimi sorununu da gündeme getirmektedir. İşte iç 
denetimin önemi burada ortaya çıkmakta ve iç denetim 
birimlerinin, idarelerin kullandığı bilgi teknolojilerinin 
barındırdığı risklerin ne şekilde yönetildiği konusunda 
üst yöneticilerine güvence vermesi gerekmektedir.

İşlemlerini büyük ölçüde bilgi teknolojilerine dayalı ola-
rak gerçekleştiren kamu idarelerinde, bilgi teknolojileri 
kullanımından kaynaklanan risklerin değerlendirilebil-
mesi, bilgi teknolojilerine ilişkin iç kontrollerin yeterliliği 
ve etkinliği hakkında bir değerlendirmede bulunulabil-
mesi ve uygunluk, mali, performans ve sistem denetim-
lerinden daha anlamlı sonuçlar elde edilebilmesi için 
bilgi teknolojileri denetimi yöntemlerinden yararlanıl-
ması gerekmektedir. Ayrıca, hem genel kabul görmüş 
uluslararası iç denetim standartları hem de Kamu İç De-
netim Standartları, denetimler sırasında bilgi teknoloji-
lerine yönelik risklerin de mutlaka değerlendirilmesini 
zorunlu kılmaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

Bilindiği üzere, süregelen denetim anlayışı daha çok 
düzenlenip çıktı haline gelmiş evrak/belge/doküman-
lar üzerinden manuel olarak yapılmaktaydı. 2000’li yıl-
lardan itibaren kamu sektöründe Bilgi Teknolojilerinin 
kullanımının artması ve giderek daha çok kamu kurumu 
tarafından kullanılır hale gelmesi ancak, denetim alt ya-
pısının bu gelişimin gerisinde kalması bilgi teknolojileri-
nin denetimi konusunda, iç denetim faaliyetlerinin de 
yeterince etkili olamaması sonucunu doğurmaktaydı.  
Bu Rehber, yaygınlaşan bilgi teknolojilerinin denetim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin bu alandaki 
önemli bir açığı kapatarak, iç denetçilere bu kapsamda 
yapacakları denetim faaliyetlerinde yol göstermekte-
dir. İç denetim birimleri için bu alanda bir farkındalık 
oluşturan bu Rehber, süreç içerisinde bilgi teknolojile-
rine yönelik denetim faaliyetlerinin artmasına ve genel 
olarak iç denetim sisteminin etkililiğinin artmasına katkı 
sağlayacaktır.



24 DENETİŞİM / 2015-16

MAKALE

1.8. Sertifikasyon Esasının Benimsenmiş Olması

İç denetim sisteminde, iç denetçiler için getirilen ser-
tifikasyon sistemi, mesleki anlamda bir yetkinliği ifade 
etmektedir. İç denetim sisteminde benimsenen bu ser-
tifikasyon sistemi iç denetçilerin mesleki yetkinliklerini 
geliştirmesinde çok önemli bir rol üstlenecek nitelikte-
dir. Çünkü iç denetçilerin yetkinlikleri, sistemin etkililiği 
açısından temel bir unsurdur.

Sertifikalar, iç denetçilerin mesleki çalışmaları, meslek 
içi eğitimler, yayımladıkları makale ve kitaplar, aldıkları 
başarı belgeleri ve takdirnameler, verdikleri eğitimler, 
yabancı dil bilgileri, tamamladıkları lisansüstü eğitimle-
ri dikkate alınarak yapılan puanlamalar çerçevesinde İç 
Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
meliğin 28 inci maddesinde A-1 den A-4 e kadar olmak 
üzere 4 düzeyde derecelendirilmektedir.

Sertifikasyon sistemine ilişkin çok sayıda düzenlemeye 
yer verilmesi ve söz konusu yönetmelik dışında bu ko-
nuyla ilgili İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 
ayrı esas ve usuller hazırlanması iç denetim sistemi 
içinde sertifikasyon uygulamasına verilen öneme de 
işaret etmektedir. Örneğin, İç Denetçilerin Çalışma Esas 
ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde, 
kamu iç denetçi sertifika dereceleri, iç denetçilerin öz-
lük haklarının tespitinde ve kariyerlerinin planlanmasın-
da dikkate alınacağı, 23 üncü maddesinde, iç denetçinin 
denetim alan ve uygulamalarında görevlendirilmele-
rinde sertifika derecesinin de dikkate alınacağı, 31 inci 
maddesinde, kamu iç denetçi sertifikası sahibi iç denet-
çi adayları veya sertifika sahibi olup başka görevde bu-
lunanların, mesleki yeterliliklerini sürekli hale getirmek-
le yükümlü oldukları; Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 
15 inci maddesinde, iç denetçilerin, çalışma süresince 
edindikleri tecrübe ile sertifika derecelerine uygun ola-
rak görevlendirilecekleri, 16ncı maddesinde sertifika 
düzeyi yüksek iç denetçinin daha kıdemli sayılacağı v.b. 
düzenlemelerin bulunduğu görülmektedir.

Ayrıca, iç denetçilerin yetkinliklerini arttırmak için, İç 
Denetçilerin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönet-
meliğin 28 inci maddesindeki iç denetçiler uluslararası 
iç denetim sertifika sınavlarına girmeye teşvik edileceği 
ile 29 uncu maddesindeki uluslararası geçerliliği olan 
CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Infor-
mation System Auditor), CCSA (Certified Control Self 

Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing 
Professional) sertifikalardan birini alan iç denetçiye bir 
defaya mahsus olmak üzere bir üst derece sertifika ve-
rileceği düzenlemeleri ile iç denetçilerin yetkinliklerinin 
arttırılarak etkili bir iç denetim sisteminin oluşmasına 
yönelik isteğini de vurgulamaktadır. Nitekim İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu da zaman zaman ilgili meslek ör-
gütleri ile yaptığı işbirlikleri çerçevesinde, iç denetçile-
rin uluslararası sertifika almalarına yönelik eğitimler dü-
zenlemekte ve bunlarla ilgili ödemeleri karşılamaktadır.

Diğer taraftan, iç denetçilerin özlük haklarına ilişkin, İç 
Denetçilerin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönet-
melikte öngörüldüğü gibi sertifika derecelerine göre 
yapılmasına yönelik bugüne kadar herhangi bir çalışma 
yapılmamış olması, sertifikasyon sisteminden beklenen 
faydaya olumsuz yönde tesir ettiği de görülmektedir. 
Çünkü iç denetçiler açısından sertifika derecesinin yük-
selmesi ilave bir sorumluluk, iş yükü ve gayretini de bir-
likte getirmektedir. 

SONUÇ 

5018 sayılı kanun kamu mali sisteminde hesap verilebi-
lirliğin, saydamlığın sağlanması için önemli bir adımdır. 
Bu kanun ile ülkemizde daha önce uygulanmayan birçok 
kavram uygulama alanı bulmuştur. İç kontrol ve iç dene-
tim kavramları da bunlardan ikisidir. 

Söz konusu kanun ile iç kontrol ve iç denetim kavram-
larının uygulanabilmesi adına kamu idarelerinde oluş-
turulan organizasyonlardan biri de iç denetim birimleri 
olmuş ve iç denetçiler istihdam edilmeye başlanmıştır. 
Ancak henüz bu birimlerin farkındalığı istenilen düzeye 
ulaşamamıştır. Ayrıca bu birimler henüz istenilen etkili-
likte çalışamamaktadır. 

Bu birimlerin faaliyetlerinde etkililiğin sağlanmasına 
yönelik bir takım uygulamalar yapılmaktadır. Kalite Gü-
vence ve Geliştirme Programı, yazılım sistemine geçiş, 
gözetim sorumluluğu faaliyeti, teşkilat ve organizasyon 
yapısında yapılan düzenlemeler, KİT’lerde iç denetim 
faaliyeti, idarenin tüm faaliyetlerinin denetlenebilme-
si, uzaktan eğitim portalı, bilgi teknolojileri denetimine 
ilişkin rehber yayımlanması bu uygulamalardan bazıla-
rıdır. Söz konusu uygulamalar ile iç denetçilerin gelişim-
lerinin sağlanarak iç denetim faaliyetlerinin etkililiğinin 
arttırılması amaçlanmaktadır. 
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Yapılan bu uygulamaların başlangıç niteliğinde olduğu-
nu ve daha alınacak çok yol olduğunu söylemek gerekir. 
Bu uygulamaların yanı sıra ülkemizde iç denetim farkın-
dalığının ve etkililiğinin arttırılması için atılması gereken 
daha pek çok adım olduğu da bir gerçektir.

İç denetim sisteminin gelişimini sağlayacak en önemli 
etkenlerden biri de iç kontrol sisteminin gelişimidir. Esas 
itibariyle ülkemiz kamu sisteminde iç kontrol sisteminin 
içinde yer alan bir unsur olarak iç denetim sisteminin 
kamu sektöründe özümsenmesi ve ivme kazanmasının, 
iç kontrol sistemindeki gelişimle doğru orantılı olacağı 
da açıktır.

Kamu İç Denetim Standartlarına uyum ve bu suretle iç 
denetim faaliyetlerinin etkililiğinin sağlanması iç de-
netim birimlerinin öncelikli konularından başında gel-
mektedir. Diğer taraftan, iç denetim sistemlerine ilişkin 
rehberlik rolü üstlenen İç Denetim Koordinasyon Kuru-
lunun yapacağı çalışmalar da bu konuya ivme kazandı-
racaktır.   
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Yönetici Özeti

İç denetim birimleri bir idarenin yönetişim yapısı ve 
faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenmektedir. Etkin bir 
şekilde uygulanması, faaliyet göstermesi ve yönetilme-
si halinde, bir kurumun hedeflerine ulaşmasında yar-
dımcı olacak önemli bir bileşendir. İç denetimi etkin bir 
biçimde kullanan kurumlar iş risklerini, süreçlerinin ve 
sistemlerinin eksikliklerini daha iyi belirleyebilmekte, 
uygun bir şekilde düzeltici faaliyet gerçekleştirebilmekte 
ve akabinde sürekli iyileşmeyi destekleyebilmektedir. İç 
denetimin güvenilirliğini sürdürebilmek ve geliştirmek 
üzere, etkinliğinin ve verimliliğinin izlenmesi gerek-
mektedir.

Bir iç denetim faaliyetinin çok yüksek kalite uygulama-
ları ve standartlarla tutarlı amaçlarının ve hedeflerinin 
karşılanmasında, performans ölçümlerinin oluşturulma-
sı önemlidir. Bu uygulama rehberi iç denetim faaliyet-
lerinin kendi etkinlik ve verimliliğini ve paydaşlara sağ-
ladıkları hizmetlerin düzeyinin ölçülmesinde rehberlik 
sağlayacaktır.

İlk adım, paydaşların kurumun faaliyetlerine değer kattı-
ğına ve geliştirdiğine inandığı iç denetim faaliyetleri için 
temel performans ölçümlerinin belirlenmesidir. Paydaş-
lara örnek olarak, iç denetim faaliyetinin kendisi kadar 
kurul, idari yönetim, dış kamu organları ve düzenleyici-
ler verilebilir.

İç denetim faaliyetinin temel etkinlik ve verimlilik per-
formans ölçümlerinin belirlenmesinde dikkate alınacak 
kaynaklar, IIA’nin UMUÇ (IPPF-Uluslararası Mesleki Uy-
gulama Çerçevesi), iç denetim yönergesi ve misyonu, 
uygulanabilir mevzuat ve düzenlemeler ve iç denetim 
strateji ve planları olabilmektedir.

Etkinlik ve verimlilik ölçümleri nicel ve nitel olabilmekte-
dir. IIA Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Stan-
dartlarına uyuma ek olarak, iç denetim faaliyeti perfor-
mans ölçümleri şunları içerebilir:

İÇ DENETİMİN 
ETKİNLİK VE 

VERİMLİLİĞİNİN 
ÖLÇÜLMESİ

Murat ANDAÇ

Çetin SONKAYA

İç Denetçi,  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İç Denetçi,  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kaynak: IPPF – Practice Guide, 
Measuring Internal Audit Effectiveness 

and Efficiency, Aralık 2010
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o Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin ge-
liştirilmesine katkı düzeyi

o Temel amaçlara ve hedeflere ulaşma
o Denetim faaliyet planına kıyasla ilerlemenin değer-

lendirilmesi
o Personel verimliliğinde gelişim
o Denetim sürecinin verimliliğinde artış
o Süreç iyileştirmeleri açısından eylem planlarının sa-

yısındaki artış
o Görev planlaması ve gözetiminin yeterliliği
o Paydaş ihtiyaçlarının karşılanmasındaki etkinlik
o Kalite güvence değerlendirmelerinin ve iç denetim 

faaliyetinin kalite geliştirme programlarının sonuç-
ları

o Denetimin yürütülmesinde etkinlik
o Denetimin müşterileri (çoğunlukla denetlenene 

işaret eder) ve kurulla iletişimin anlaşılırlığı

Temel etkinlik ve verimlilik ölçümleri bir kez tanımlan-
dığında, paydaşlara yönelik bir izleme süreci ve rapor-
lama yöntemi oluşturulmuş olmalıdır (örneğin, format, 
zamanlama ve ölçütler). İç denetim faaliyeti için, dene-
timin etkinliği ve ihtiyaç duyulduğunda ayarlamaların 
yapılması açısından paydaşlardan geri beslemenin alın-
ması önemlidir.

Giriş

IIA’nin Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi 
(UMUÇ) iç denetimi “İç denetim, bir kurumun faaliyet-
lerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını gü-
den bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık fa-
aliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve 
yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve ge-
liştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yakla-
şım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı 
olur” şeklinde tanımlamaktadır.

Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 
Standartları’nın (Standartlar) şu standart maddeleri iç 
denetim faaliyetinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmekle 
ilgilidir:

1300 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönle-
rini kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme programı 
hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır.

Yorum:

Bir kalite güvence ve geliştirme programı, iç denetim fa-
aliyetinin İç Denetimin Tanımına ve Standartlara uygun 
olarak değerlendirilmesini ve iç denetçilerin Etik Kural-
larını uygulayıp uygulamadığının değerlendirilmesini 
mümkün kılmak amacıyla tasarlanır. Program ayrıca iç 
denetim faaliyetinin verimliliğini ve etkililiğini değerlen-
dirir ve geliştirme için fırsatları belirler.

1310 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Ge-
reklilikleri

Kalite güvence ve geliştirme programı, hem iç hem de 
dış değerlendirmeleri ihtiva etmek zorundadır.

1311 - İç Değerlendirmeler

İç değerlendirmeler:

o İç denetim faaliyetinin performansının devamlı iz-
lenmesini,

o Özdeğerlendirme (kendi kendini değerlendirme) 
yoluyla veya kurum içinde, iç denetim uygulamaları 
hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan dö-
nemsel gözden geçirmeleri kapsamak zorundadır.

1312 - Dış Değerlendirmeler

Dış değerlendirmeler, kurum dışından vasıflı ve bağım-
sız bir gözden geçirme uzmanı veya ekibi tarafından en 
azından beş yılda bir yapılmak zorundadır. 

o Dış değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik 
ihtiyaç,

o Dış gözden geçirme uzmanı veya ekibinin sahip ol-
ması gereken vasıflar ve bunların bağımsızlığı me-
seleleri, menfaat çatışması ihtimali de dikkate alı-
narak, 

İç Denetim Yöneticisi ile Yönetim Kurulu ve Denetim Ku-
rulu arasında tartışılıp değerlendirmek zorundadır.
Standartların uygulanmasıyla ilgili şu önerilere de bakı-
larak ek bilgi edinilebilir:

•	 Uygulama Önerisi 1300-1: Kalite Güvence ve Geliş-
tirme Programı

•	 Uygulama Önerisi 1310-1: Kalite Güvence ve Geliş-
tirme Programının Gereklilikleri



28 DENETİŞİM / 2015-16

MAKALE

•	 Uygulama Önerisi 1311-1: İç Değerlendirmeler
•	 Uygulama Önerisi 1312-1: Dış Değerlendirmeler

Bu uygulama rehberi, performans ölçümlerinin anali-
zinde bu iç/dış değerlendirmelerin gerçekleştirilmesin-
de, bir bileşen olarak kullanılmasını önermektedir. Bir iç 
denetim biriminin çeşitli iç ve dış müşterileri için etkin-
lik ve verimliliğinin ölçülmesinde dikkate alınması gere-
ken örnekleri sağlamaktadır. Bu örnekler kullanılması 
gereken tek etkenler olarak görülmemelidir. Bu konuda 
aynı zamanda Ek A’da verilen referans kaynaklara da ba-
kılabilir.

İç Denetimin Etkinlik ve Verimliliğinin Belirlenmesi

Etkinlik ve verimliliğin genel bir ifadesi “belirlenmiş 
hedeflere ulaşılma derecesi (kalite dâhil)” şeklindedir. 
Aynı ifade iç denetimin etkinlik ve verimliliği için de kul-
lanılabilir. İç denetim, belirlenmiş iç denetim faaliyeti 
için hedeflerin başarılma derecesini (kaliteyi de içeren) 
ölçmek üzere, kendi çevresine/kurumuna uygun per-
formans ölçütleri ve ilgili uygun ölçme kıstasları belir-
lemelidir (Bakınız Ek B iç denetim kalitesini belirlemeye 
yardımcı olacak örnek sorular). İç denetimin etkinliği ve 
verimliliğinin izlenmesi ve iç denetim sürecinin parçası 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

İç ve Dış Paydaşlar

Genellikle, iç denetim faaliyeti için temel paydaşlar iç ve 
dış olarak bölünmüştür.

İç paydaşlar şunları içerebilir:

•	 Yönetim kurulu ( ya da denetim komitesi gibi komi-
teler)

•	 Üst yönetim
•	 Faaliyet ve destek yönetimi
•	 İç denetçiler

Dış paydaşlar şunları içerebilir:

•	 Düzenleyici organlar ve standart yapıcılar
•	 Dış denetçiler
•	 Üçüncü-grup üreticiler
•	 Üçüncü-grup müşteriler

İç denetim faaliyeti tüm ilgili paydaşları ve bunların iş-
ten ya da iç denetim faaliyetinin desteğine olan ilgileri-

ni tanımlamalı ve uygun olduğu ölçüde bu paydaşların 
herbirinden geri beslemeleri istemelidir. Özel geri bes-
lemeler şu hususların anlaşılmasını sağlayacaktır:

•	 İç denetimin amaç ve sorumluluğunun ve bunun 
kurum içerisinde farklı düzeylerde anlaşılması

•	 İç denetimin bağımsızlık ve nesnelliğinin yeterliliği
•	 Hedef çıktıları ve iç denetim faaliyetinin beklentileri
•	 Mevcut veya planlanmış iş öncelikleri ve mümkün ol-

duğunca bunların faaliyetin kapsamıyla karşılıklı ilişkisi
•	 Eğer varsa iç denetim faaliyetinin mevcut eksiklikleri
•	 Faaliyetin iletişim kalitesi ve yeterliliği
•	 Planlanan ve gerçekleştirilen görevlerin sıklık ve 

doğasıyla birlikte mevcut memnuniyet düzeyi veya 
bundan dolayı azalma

•	 İç denetim faaliyetinin kaynaklarıyla mevcut mem-
nuniyet düzeyi ya da bundan kaynaklanan eksiklik

•	 Güvence ve danışmanlık hizmetleri sağlamak üze-
re, iş hayatının değişen ihtiyaçları, ilgili riskler ve iç 
denetimin yetkinliği

İlgili paydaşları ve onların memnuniyetinin belirlenme-
sinde dikkate alınacak hususlar:

•	 Kurumun ve iç denetim faaliyetini düzenleyen kai-
delerin kapsamı

•	 İç denetimin temel iç ve dış paydaşlarla ilişkisi ve 
bu gruplarla iş beklentilerinin ve hedeflerinin belir-
lenmesi

•	 Yetkinin dikkate alınması ve iç denetim faaliyetine 
yönelik paydaş ilgisi

•	 Faaliyetin kalitesi, kapsamı ve etkinliğinin en uygun 
şekilde kullanılmasına yardım edecek olan temel 
bireyler, gruplar veya standart oluşturuculardan 
gelen faaliyetin iç geri beslemesi

•	 Kurumun doğası (örneğin, kamu ya da özel olması 
ve yönetim/yönetim hiyerarşisinin düzeyleri)

•	 İç denetim faaliyetince gerçekleştirilen görevlerin 
türleri

•	 İç denetim faaliyetinin yönergesi içerisinde belir-
lenmiş özel paydaşlar

•	 Yönetim kurulunun yönergesinin uyarlanabilir içeriği

İç Denetim Performansı Etkinlik ve Verimliliğinin Ölçüt-
leri/Ölçümleri

İç denetim, kurumun yönetişim çerçevesinin temel bir 
bileşeni olarak, değerini etkin bir şekilde göstermek zo-
rundadır.
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Performans Ölçüm Sürecinin Oluşturulması

Etkin performans ölçümü oluşturmak üzere CAE-İç De-
netim Birimi Başkanı şu hususları göz önüne alarak bir 
süreç oluşturmalıdır:

•	 Paydaş memnuniyeti, iç denetim süreçleri, inovas-
yon ve yetenekler gibi kritik performans kategorile-
rini belirlemek

•	 Performans kategori stratejileri ve ölçümlerinin 
belirlenmesi. Stratejilerin IIA Standartlarıyla, diğer 
uygulanabilir mesleki standartlar ve uygulanabilir 
mevzuat ve düzenlemelerle uyumu izlenmeli ve 
paydaş memnuniyeti sağlanmalıdır. Performans öl-
çümlerinin kullanımı, IIA Standartlarıyla uyumlu iç 
denetim faaliyetinin iç değerlendirme sürecinin bir 
bileşeni olmalıdır.

•	 Performans ölçümlerinin düzenli olarak izlenmesi, 
analiz edilmesi ve raporlanması.

Süreç şu adımları izlemelidir:

İç Denetim Etkinliğinin Belirlenmesi

•	 Standartları da içeren ilgili UMUÇ rehberlerinin 
gözden geçirilmesi

•	 İç denetimin ve kurumun stratejik planlarının göz-
den geçirilmesi

•	 Yönetim kurulu, denetim komitesi ve iç denetim fa-
aliyet yönergelerinin gözden geçirilmesi

•	 Temel, beklenen ve hedeflenen/tercih edilen iç de-
netim faaliyetlerinin çıktılarını değerlendirilmesi

•	 İç denetim etkinlik ve verimliliğinin başlangıç tanı-
mını formüle et

•	 Temel paydaşların etkinlik ve verimlilik tanımları 
üzerindeki uzlaşısını tanımla

Temel İç ve Dış Paydaşları Belirlenmesi

•	 İç denetim faaliyeti ve kurum için temel iç ve dış 
paydaşları belirleyin

•	 İç denetim faaliyetine doğrudan ya da dolaylı olarak 
güvenlerin kim olduğunu belirle

•	 İç denetim faaliyetinden doğrudan ya da dolaylı 
olarak kimlerin faydalandığını belirle

•	 İç denetim faaliyetini kimlerin desteklediğini dikka-
te al.

İç Denetim Etkinlik Ölçümlerinin Geliştirilmesi

•	 İç denetim faaliyetinin temel paydaş beklentilerinin 
anlaşılması

•	 İç denetimin özelliklerinin, çıktılarının ve yetkinlik-
lerinin, temel paydaş değerlerinin ve bu alanlardaki 
ilgili eksikliklerin veya ilerlemelerin anlaşılması

•	 İlgili niteliklerin etkinliğini ve verimliliğini ve bunla-
ra karşı ilgili performansı dokümante etmek üzere 
başarı karnesi (balance scorecard) gibi ölçüm araç-
larını geliştirmek

•	 Temel paydaşlarla ölçütlerin etkinlik ve verimliliği 
üzerinde uzlaşma

Sonuçların İzlenmesi ve Raporlanması

•	 Kurumun büyüklüğünü, doğasını ve yönetişim ya-
pısını dikkate alan raporlamanın format ve sıklığı 
üzerinde bir uzlaşının sağlanması

•	 İlgililiği, etkinlik ve verimliliği sağlamak üzere söz 
konusu izleme ve raporlamanın periyodik olarak 
gözden geçirilmesinin sağlanması

•	 İç denetim faaliyetlerini şekillendirmek ve rehberlik 
etmek üzere raporlama sonuçlarının kullanımı

•	 İç denetim etkinlik ve verimliliğinin tanımlanmış 
ölçümleriyle, iç denetim faaliyetlerinin aynı hizaya 
getirilmesi

İç Denetim İçin Performans Bilgisi Kategorileri

İç denetim faaliyeti paydaş memnuniyeti, denetim süre-
ci ve iç denetim inovasyon ve yetenekler gibi temel per-
formans ölçüm kategorilerini tanımlamalıdır. Denetim 
süreçleri, risk değerlendiresini, planlamayı ve denetim 
yöntemlerini içermelidir. İnovasyon ve yetenekler, tek-
nolojinin, eğitimin ve kurum bilgisinin etkin kullanımını 
içermelidir.
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Performans ölçümlerini geliştirirken, iç denetim faaliye-
ti şu huşuları dikkate almalıdır:

•	 İç denetim faaliyetinin stratejisiyle bağlantılı per-
formans ölçümleri ne kadar etkindir?

•	 Performans ölçümleri hem öncü hem de geçmişe 
yönelik (sonradan) göstergeleri (leading and lag-
ging indicators ) içeriyor mu?

•	 Performans ölçümleri iç denetim faaliyetinin görev 
ve yetkilerini yansıtıyor mu?

•	 Sürekli gelişim için performans ölçümleri nasıl etkin 
bir şekilde kullanıldı?

Performans ölçütleri, temel çeşitli paydaşların boyutla-
rı, ilgileri ve perspektifleri üzerinden oluşturulabilir.
Her bir perspektif ilgili ölçümleri içermelidir.

Kaynak: Adapted from A Balanced Scorecard Frame-
work for Internal Auditing Departments, by Mark Fri-
go, copyright The IIA Research Foundation, Altamonte 
Springs, FL, 2002 used with permission.

Performans Ölçümlerinin Özellikleri:

Nicele Karşı Nitel

Hem nicel hem de nitel ölçütler, temel paydaşlara iç de-
netim faaliyetinin gösterilmesinde önemlidir ve her ikisi 
de kabul edilen standartlar, önceki performans ve/veya 
uzlaşılan beklentiler hakkında karşılaştırmalı değerlen-
dirmeler yapabilmektedir.

o Nicel performans ölçütleri çoğunlukla mevcut olan 
ya da elde edilebilir verilere dayanmaktadır ve ko-
layca anlaşılmaktadır ( örneğin, planlanan dene-
timlere kıyasla tamamlananların yüzdesi). Bunlar 
çoğunlukla toplanmasında çok az gayret sarf edil-
mesini gerektirmekte ve diğer kurumlarda aynı öl-
çütlerle kolayca mukayese edilebilmektedir.

o Nitel ölçütler çoğunlukla, anket araştırmaları veya 
mülakatlar gibi çok fazla zaman yoğunluklu yön-
temler yoluyla elde edilen benzersiz bilgi toplan-
masına dayanmaktadır. Çok geniş bir konu aralığın-
da kapsamlı bir performans bakışı sunarak, nicel 
ölçütlere derinlik sağlamaktadır.

Özel Ölçümler

Standartlarla uyuma ek olarak, iç denetimin perfor-
mans ölçüm hedefleri: risk yönetim ve kontrol ve yö-
netişim süreçlerinin gelişimine katkı düzeyi; belirlenmiş 
olan temel amaç ve hedeflerin başarılması; denetim 
planına kıyasla ilerlemenin değerlendirilmesi; personel 
verimliliği; denetim sürecinin maliyet etkinliği, süreç iyi-
leştirmeleri için eylem planlarının sayısı; paydaşların ih-
tiyaçlarının karşılanmasında etkinlik; ve kalite güvence 
değerlendirmelerinin yeterliliğini içerebilir.

Aşağıda iç denetim faaliyetinin kullanabileceği balans 
skor kart (başarı karnesi) türü bir yaklaşım örnek olarak 
verilmektedir.

Bu ölçümlerin her birinin tutarlı, şeffaf ve sürdürülebi-
lir bir şekilde kullanılabilmesi için dikkatli bir şekilde ve 
tam olarak tanımlanması gerekmektedir.

İzleme ve Raporlama Sonuçları

İç denetimin etkinliği ve verimliliği periyodik olarak 
paydaşlara raporlanmalıdır. İç denetim birimi başkanı 
(CAE) raporlamayla iç denetimin etkinlik ve verimliliği 
konusunda temel paydaşlardan geri besleme (örneğin, 
format, zamanlılık, ölçütler) elde etmeli ve onların ih-
tiyaçlarına uygun raporlama konusunda gayret sarf et-
melidir.

İçerik: Paydaş gereksinimleri ve kurumun özel ihtiyaçla-
rına dayanan çeşitli raporlamanın ne olması gerektiğidir. 
İyi bir uygulama, iç denetimin mutlaka ölçmesi gereken 
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ölçütü tanımlamaya yardımcı olacak, temel paydaşların 
ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek üzere anket çalışma-
sı yapmaktır (bakınız Ek E, Anket Örneği). Ek C etkinlik 
ve verimlilik ölçme ölçütü örneği sağlamaktadır.

Raporlama türü: CAE-İç denetim birimi başkanının ra-
porlama yaptığı paydaşları değerlendirmesi gerekmek-
te ve raporlama paketini onların bireysel ihtiyaçlarına 
göre düzenlemelidir.

Sıklık: Raporlama sıklığı paydaş ihtiyaçlarına dayanmış 
olmalıdır. Her üç ayda bir iç denetimin etkinlik ve verim-
liliğinin raporlanması iyi bir başlangıç noktası olacaktır.

Format: İç denetim etkinlik ve verimliliğinin raporlama 
standartları, diğer denetimle ilgili bilgilendirme rapor-
lamasında takip edilen standartlarla benzer olmalıdır. 
Raporlama için Word, Power Point, otomatik araçlara 
dayanan gösterge tabloları ve e-postayı içeren birçok 
format bulunmaktadır. Seçilen format paydaşların özel 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olacak şekilde uygun 
hale getirilmiş olmalıdır. Örneğin, kurula raporlama, iç 
denetimin faaliyetlerinin gözetilmesi yönündeki ihti-
yaçlarını karşılamak üzere, daha az sıklıkta ve daha az 
ayrıntılı olabilmektedir. Yönetime raporlama çok daha 
fazla ayrıntılı olabilmektedir. Ek D gösterge tablosu ra-
porlama örneğine işaret etmektedir.

Ölçüm verilerinin elde edilmesi, özetlenmesi ve analiz 
edilmesi için tutarlı süreçlere ihtiyaç bulunmaktadır. 
Ölçüm verilerinin gerçekleştirilmesi ve doğrulanması 
sorumluluğu diğer denetim görevlerinde olduğu gibi 
oluşturulmuş olmalıdır.

CAE-İç denetim birim başkanı kendisinin mevcut öl-
çütlerini ve ölçümlerini, diğer akran kurumlarınkiyle 
periyodik olarak mukayese ederek değerlendirmeyi de 
hesaba katmalıdır. Bu iç denetimin etkinlik ve verimlili-
ğinin ölçülmesinde, halen uygulanan mevcut ve uygun 
olan ölçütün yerinde olmasına yardımcı olacaktır.

Ek A:

Reference Material

Quality Assessment Manual, by The IIA (IIA Research 
Foundation, 2009).
The IIA’s Global Auditing Information Network (GAIN), 

which enables organizations to compare their audit 
department’s size, experience, expertise, and other 
metrics against the aggregated averages of similar-sized 
organizations in their industry.

A Balanced Scorecard Framework for Internal Auditing 
Departments, by Mark Frigo (IIA Research Foundation, 
2002).

Internal Auditing: Assurance & Consulting Services, 
by Kurt Reding, Paul Sobel, Urton Anderson, Michael 
Head, Sridhar Ramamoorti, Mark Salamasick, and Chris 
Riddle (IIA Research Foundation, 2007).

Essentials: An Internal Audit Operations Manual, by 
Archie Thomas (IIA Research Foundation, 2009).
Performance Auditing: A Measurement Approach, by 
Ronell Raaum and Stephen Morgan (IIA Research Fo-
undation, 2009).

Best Practices: Value-Added Approaches of Four Inno-
vative Auditing Departments, by James Roth (IIA Rese-
arch Foundation, 2000).

Internal Audit Effectiveness: Pushing the Right Buttons, 
by David Lukeman (IIA Midlands District Society – Price-
WaterhouseCoopers, March 21, 2007).

KAYNAK: IPPF – Practice Guide, Measuring Internal Au-
dit Effectiveness and Efficiency, Aralık 2010, IIA

Ek B: Sorular iç denetim kalitesine makul güvence sağla-
yacak ve yeterince ölçecek şekilde cevaplanmış olmalıdır.

Kaynak: www.theiia.org/guidance/quality. Under Ad-
vocacy, click on The Audit Committee: Internal Audit 
Oversight

1. İç denetim faaliyeti bir kalite güvence ve geliştirme 
programına sahip mi?

2. İç denetim faaliyeti çalışmasını kendi yönergesine 
uygun olarak mı gerçekleştiriyor?

3. İç denetçiler IIA Etik İlkelerine bağlılar mı?
4. İç denetimler Uluslararası İç Denetim Mesleki Uy-

gulama Standartlarıyla uyumlu bir biçimde mi yü-
rütülüyor?

5. İç denetim faaliyeti etkin ve verimli bir şekilde mi 
yürütülüyor?
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6. Personel sayısı yeterli mi?
7. Mevcut vasıflar uygun mu?
8. İç denetim faaliyeti kurumun faaliyetlerinin gelişti-

rilmesine katkıda bulunuyor mu ve paydaşların de-
ğer kattığı yönünde bir algıları var mı?

9. İç denetim faaliyeti ihtiyaç duyduğu araçlara ve di-
ğer kaynaklara sahip mi?

10. İç denetim faaliyeti sürekli iç gözden geçirmeler ve 
gözetim, dokümantasyon, politikalar ve prosedür-
lerin analiziyle meşgul oluyor mu?

11. İç denetim faaliyeti, müşteri anketleri, risk değer-
lendirmeler, çalışma kağıtlarının incelenmesi, per-
formans ölçütlerinin analizi ve en iyi uygulama kar-
şılaştırmalarını içeren periyodik gözden geçirmeler-
le meşgul oluyor mu?

12. İç denetim ekibinin üyeleri mesleki gelişim eğitim-
lerine katılıyorlar mı?

13. İç denetim ekibi üyeleri kendi yetkinliklerini göste-
recek mesleki unvanlar elde etmişler mi?

14. Son beş yıl içerisinde iç denetim faaliyeti bağımsız 
bir dış kalite değerlendirmesine maruz kalmış mı?

PERFORMANS 
ÖLÇÜM KATEGORİSİ
(PERFORMANCE 
MEASUREMENT
CATEGORY)

VERİMLİLİK ÖLÇÜMLERİ 
(MEASURES OF EFFICIENCY)

ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ
(MEASURES OF  EFFECTIVENESS)

ETKİNLİK VE VERİMLİLİK 
ÖLÇÜMLERİ
(MEASURES OF EFFICIENCY
AND EFFECTIVENESS)

Temel Ölçümler

•	 Planlanan denetimlerin sayısı
•	 Tamamlanan denetimlerin sayısı
•	 Performans geri beslemenin zamanındalığı
•	 Personel kullanımı-dolaylı zamana kıyasla 

doğrudan
•	 Denetçi başına tamamlanan denetimler
•	 Bütçelenen saatlere kıyasla gerçek süreler
•	 Denetim rapor döngü süresi: açılıştan alandaki 

çalışmanın tamamlanmasına kadar biten süre ve 
alan çalışmasının tamamlanmasından raporun 
bitirilmesine kadar geçen süre

•	 Planlanmış iç denetimlere kıyasla yayınlanmış iç 
denetim raporlarının sayısı

•	 Müşteri memnuniyet oranları
•	 Personel memnuniyet oranları
•	 Önemli denetim bulgularının sayısı
•	 Uygulanan tavsiyelerin sayısı
•	 Tekrar eden bulguların sayısı
•	 Planlanmış düzeltici eylem tarihi geçmiş açık 

olan denetim bulgularının sayısı
•	 Umulan sonuçları vermeyen iç denetim 

görüşleri sayısı

•	 Eğitim/CPE saatleri
•	 Personel değişim/birimde tutulma 

oranları

Paydaşlara Hizmet

•	 Özel taleplere cevap verebilirlik
•	 Yönetim talebine ortalama cevap verme süresi
•	 Gerçekleştirilen kontrol öz değerlendirme (CSA) 

oturum sayısı
•	 Her 1000 çalışan başına düşen denetçi sayısı
•	 1 milyon dolar gelir/1 milyon dolar varlık başına 

düşen denetçilerin sayısı
•	 Planlanan denetimlere kıyasla tamamlananlar
•	 Birim bütçesine oranla tasarruf edilen maliyetlerin 

yüzdesi

•	 Yüksek kaliteli hizmet sunumu
•	 Denetlenenlerin beklentilerinin yönetimi
•	 Güçlü ilişkilerin tesis edilmesi
•	 Yönetim taleplerinin sayısı
•	 Denetimin dahil olduğu kurulların ve görev 

gücünün (task force) sayısı
•	 Belirlenmiş maliyet tasarruflarının sayısı ve 

geri kazanımların yüzdesi

•	 Müşteri anket sonuçları
•	 Üst düzey yönetim anket sonuçları
•	 Denetim kurulu anket sonuçları
•	 Denetim/denetçiler hakkında pozitif ve 

negatif geri besleme sayıları

İş (kurum) Bilgisi

•	 Karmaşık müşteri sorunlarını çözmeye yardım-
cı olacak bilginin uygulanması

•	 Derin kurum bilgisinin geliştirilmesi
•	 İyi uygulamaların, ortaya yeni çıkan mesele-

lerin ve kurumsal eğilimlerin geliştirilmesi ve 
katkı verilmesi

•	 Mukayese edilerek değerlendirilen iyi uygu-
lamalar

Teknik gelişme

•	 İlgili teknik bilginin geliştirilmesi:
•	 İç denetim
•	 Muhasebe
•	 Mevzuat
•	 İş
•	 Denetim yöntem setiyle uyum

İnovasyon

•	 Denetimlerde teknoloji kullanımı
•	 Yeni bir şey ortaya çıkarma ve verimlilik
•	 İç denetim geliştirme ekiplerinin sayısı ve harca-

nan zaman (ekiplerce)

•	 Geliştirilmiş denetim süreci
•	 Belirlenmiş ve kurum içerisine veya iç denetim 

faaliyeti içerisinde iletilmiş iyi uygulamaların 
sayısı

•	 Kurum içerisinde ya da diğer özel eğitimlerde 
harcanan saatlerin sayısı

•	 Profesyonel organizasyonlara katılım (örneğin, 
IIA, iç denetçi yuvarlak masaları gibi)

•	 Fikir liderliği 

İnsani gelişim

•	 Bir yıl içerisindeki eğitmenlik sayısı
•	 Gelişim planının izlenmesi (planlanana kıyasla 

gerçekleşen)
•	 Gerekli olan gerçekleşen asgari eğitim saatleri

•	 Pozisyonundaki ortalama aylar
•	 İç denetim faaliyetinin içindeki ve dışındaki 

personelin rotasyon sayısı
•	 Denetim tecrübesinin ortalama yılları
•	 Profesyonel sertifikaya sahip denetçilerin 

yüzdesi
•	 İleri derecelere sahip denetçilerin yüzdesi
•	 Denetçi başına eğitim saati
•	 Ayrılan denetçi sayıları
•	 Kurum içerisinde diğer görevlere transfer olan/

teşvik edilen denetçilerin sayısı/yüzdesine 
kıyasla birimde kalanların sayısı

•	 Ekip üyelerinin işe alımlarında yardım 
(öz geçmişlerin gözden geçirilmesine, 
mülakatlara katılım gibi)
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Ek D:  İç Denetim Etkinlik ve Verimliliğini Raporlama Gösterge Tablosu Örneği

NİCEL ÖLÇÜMLER

Alan Ölçüm Hedef Gerçekleşen

Bütçe yönetimi Gerçekleşene kıyasla bütçe

Yıllık denetim planının sunulması Yıl içerisinde hayata geçirilen denetim planının yüzdesi

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Alan Ölçüm Hedef Gerçekleşen

Rutin olmayan işler için alınmış olan taleplerin sayısı/türü Yönetim tarafından rutin olmayan geçici taleplerin tutulan 
kayıtları

PERSONEL MEMNUNİYETİ VE GELİŞİMİ

Alan Ölçüm Hedef Gerçekleşen

Q1 Q2 Q3 Q4

Personel eğitim saatleri/yıl Bütçelenene kıyasla gerçekleşen eğitim saatleri

Personel planlaması(işe alım) Planlanana kıyasla işe alınan personel

DENETİMİN SUNUMU/VERİMLİLİĞİ

Alan Ölçüm Hedef Gerçekleşen

Q1 Q2 Q3 Q4

Bütçe içerisinde ve uzlaşılan hedef tarihinde tamamlanan 
denetim incelemeleri

Bütçelenene kıyasla gerçekleşen

Denetim yönteminin değiştirilmesi Planlanana kıyasla gerçekleşen değiştirilme

ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA İLİŞKİ

Alan Ölçüm Hedef Gerçekleşen

Q1 Q2 Q3 Q4

Konunun uzmanını kullanım Özel işler için o konunun uzmanının kullanılması
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Kamuda iç denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile getirilmiş olup, iç denetimin kamu 
idarelerinde 2007 yılının başından itibaren uygulanmaya 
başlamasıyla kamu kurumlarının çoğunda mevcut olan 
teftiş ve denetim birimlerinin görevleri ile iç denetimin 
görevleri arasında benzerlikten dolayı bir belirsizlik algısı 
ortaya çıkmıştır. Aslında 5018 sayılı kanun ve ekleri ile 
bu kanuna dayalı olarak çıkarılan mevzuat dikkatlice in-
celendiğinde iç denetçilere verilen görevlerin tüm kamu 
kurumlarında ortak bir mevzuata dayalı olarak ve ulusla-
rarası iç denetim standartlarını da mevzuatında referans 
gösteren bir çerçevede belirli bir metodoloji dahilinde 
denetim türleri isimlendirilerek tasarlandığı görülmek-
tedir. Bu haliyle esasen iç denetçilere verilen görev ve 
yetkilerde bir belirsizlik söz konusu değildir. Esasen be-
lirsizlik kamu kurumlarının kendi teşkilat yasaları ile tef-
tiş ve denetim birimlerine verdikleri çok genel denetim 
yetkisinin sınırlarının belirlenmemiş olmasıdır. 

Avrupa Birliğinin 2014 yılı içinde yayınladığı İlerleme Ra-
porunun “Mali Kontrol” başlıklı 32. Faslında; “Kamu İç 
Mali Kontrol” (KİMK) belgesinde iç denetçilerin rollerinin 
netleştirilmesi gerektiği belirtildikten sonra, sonuç bölü-
münde iç denetim fonksiyonunun merkezi teftiş fonksi-
yonu ile eşgüdümünün sağlanması gerektiğine” dikkat 
çekilmektedir. (AB, Türkiye İlerleme Raporu, 2014)

Konuya öncelikle, 5018 sayılı kanunun 64. Maddesinde 
iç denetçilerin görevlerine bakarak girmekte yarar var.  
İç denetçilerin görevleri kanunda aşağıdaki şekliyle ta-
nımlanmıştır;

a)  Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idareleri-
nin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

b)  Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması 
bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bu-
lunmak.

c)  Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
d)  İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar 

ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma 
planına, programlara, stratejik planlara ve perfor-

AVRUPA BİRLİĞİ 
İLERLEME RAPORU- 

İÇ DENETİM VE 
TEFTİŞ BİRİMLERİNDE 

GÖREV AYRIMI

Nihat AKBULUT
Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı, 

CGAP, Ankara Üniversitesi, SBF, Maliye 
(Kamu Ekonomisi) Doktora Öğrencisi
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mans programlarına uygunluğunu denetlemek ve 
değerlendirmek.

e)  Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem deneti-
mini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

f)  Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yö-
nelik önerilerde bulunmak.

g)  Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre 
soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma 
rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

olarak tanımlanmıştır.

5018 sayılı kanuna dayanarak çıkarılan İç Denetçilerin 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile İç De-
netim Birimi Başkanlıklarına; 

1- Sistem denetimi,
2- Mali denetim, 
3- Uygunluk denetimi ,
4- Bilgi Teknolojileri denetimi,
5- Danışmanlık,
görevleri verilmiş ve bu görevlerin İç Denetçiler tarafın-
dan yapılacağı kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkarı-
lan yönetmelikle hükme bağlanmıştır.  

Bu hükümlere göre teftiş birimlerine kurumlarının tüm 
iş ve işlemleriyle ilgili olarak verilen genel denetim yet-
kisinin kapsamı;  5018 sayılı yasada iç denetime verilen 
görevler dışında kalan genel denetim görevleri ile sınırlı 
kalmaktadır. Teftiş birimlerinin genel denetim yetkisi dı-
şında, kurum personelinin idari ve cezai soruşturmaları 
ile ön inceleme görevleri iç denetimin görev alanı ile ça-
kışma olmayacak açıklıkta belirlenmiş görevlerdir.

5018 sayılı yasada iç denetim verilen görevlerin iç de-
netçiler eliyle yapılacağının belirtilmesi aslında bu alan-
da herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek kadar 
açık görev ve yetkilerdir. İç denetimin iç kontrolün bir 
parçası olarak tanımlanmış olması ve iç denetime iç 
kontrol ortamının etkinliğinin değerlendirilmesi görevi-
nin verilmesi ve bunun sistem denetimi adı altında iç 
denetçiler eliyle yapılacağının belirtilmiş olması bilhas-
sa sistem denetimini münhasıran iç denetimin görev 
alanına sokmaktadır. 

Genel denetim yetkisinin kapsamı konusunda, kamu-
nun geneli, hatta tamamı için mevcut olan bu belirsizliği 
aşmanın yolu, diğer teftiş ve denetim birimlerinin gö-

revlerini 5018 sayılı yasa ile iç denetçilere verilen görev-
lerin dışında kalan soruşturma, mesleki ve sektörel dış 
denetimlerle sınırlayan görev tanımlarını belirsizliğe yer 
bırakmayacak açıklıkta düzenlemektir.

Teftiş/Denetim birimlerinin teşkilat yasalarında tanımlı 
görevleri ile iç denetime 5018 sayılı yasa ile verilen gö-
rev ve yetkiler arasında kamunun geneli için bir görev 
ayrışması yapılabilmesi için öncelikle, iç denetime yasa 
ile verilen görevlerin iç denetçiler eliyle yerine getirile-
ceği ve bu yetkinin iç denetçilere ait olduğu vurgusu ile 
birlikte teftiş/denetim birimlerinin genel denetim yet-
kilerinin teşkilat yaslarında kurum içi mesleki uzmanlık 
alanı ve kurum dışı sektörel dış denetimle sınırlandırıl-
ması gerekmektedir. 

Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim denetimi ve 
özel eğitim kurumlarının dış denetimi yetkileri teftiş bi-
rimine aittir. Özellikle özel kurumlar üzerinde iç deneti-
min doğrudan bir denetim yetkisi bulunmadığından bu 
alandaki görev ayrışması kendiliğinden ortaya çıkmak-
tadır. 

Kurumların görev alanı ile ilgili mesleki uzmanlık gerek-
tiren konulardaki genel denetim görev ve yetkilerinin 
de teftiş/denetim birimleri tarafından sürdürülmesi ola-
ğan ve olması gerekendir. Zira iç denetimin MEB örne-
ğinde okul ve kurumlar ile öğretmen ve yöneticilerinin 
eğitim alanında mesleki yetkinlik ve yeterliklerini de-
netleme konusunda formasyonları itibariyle yeterlikle-
rinin olmadığını yada olmayacağını kabul etmek gerekir. 
Kaldı ki 5018 sayılı yasa ile iç denetçilere verilen görev 
ve yetkiler de bu alanda denetimleri kapsamamaktadır. 
Bu alandaki denetimlere iç denetimdeki denetim türleri 
örneğinde olduğu gibi bir isim vermek gerekirse mes-
leki denetim denilebilir. Bu eğitim bakanlığında eğitim 
denetimi ki müfettişlerin ismi “maarif müfettişi” oldu-
ğundan eğitim denetimi olarak bu tanımlama ile birebir 
örtüşmektedir. 

Fransa Eğitim Bakanlığında iç denetimin konumuna ba-
kıldığında, bu şekilde eğitimin teftişi (L’inspection ge-
nerale de l’education nationale) ile eğitim yönetiminin 
teftişinin (L’inspection generale de l’administration de 
l’education nationale et de la recherche)  ayrıldığı, iç de-
netimin eğitim yönetiminin teftişi ile ilişkili ve koordine 
bir birim olarak ancak ayrı bir konumda yapılandığı gö-
rülmektedir. Bunun anlamı eğitimin mesleki olarak de-
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netimi ile eğitim hizmetlerinin verildiği idari hizmetlerin 
denetiminin birbirinden ayrıldığı ve iç denetimin fonksi-
yon olarak idari hizmetlerin denetiminde görevlendiril-
miş olduğudur. (Fransa Milli Eğitim, Yüksek Öğretim ve 
Araştırma Bakanlığı, Mayıs-2014)

İngiltere’de iç denetimin kamu idareleri içindeki ge-
nel konumuna bakıldığında, iç denetim fonksiyonu-
nun kamu kurumları bünyesinde bulunan iç denetim 
komisyonları tarafından yerine getirildiği (Kaplan, A., 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliği Raporu, 2007), 
dolayısıyla Eğitim Bakanlığı (DfE) bünyesinde de iç de-
netimin iç denetim komisyonu tarafından yürütüldüğü,  
okullarının denetiminin ise kamu kurumu niteliğindeki 
OFSTED’de görevli Majestelerinin Müfettişleri tarafın-
dan yürütüldüğü, (OFSTED, 2015) görülmektedir.

Kültür Bakanlığı Müfettişlerinin İngiltere’de iç denetim, 
dış denetim ve teftiş birimlerinin görevleri ile ilgili yap-
mış oldukları inceleme/araştırma raporunda; 

“…Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 
Yasasıyla getirilen denetim sistemiyle Kıta Avrupası’nda 
uygulanan bir denetim sisteminin öngörüldüğü, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü mali ve ayni 
işlemlerinin denetiminin İngiltere’deki Ulusal Denetim 
Ofisinin karşılığı olan Sayıştay Başkanlığınca gerçekleş-
tirildiği, iç denetim ve teftiş kurullarının görevlerinin kar-
şılaştırılması durumunda;

İç denetim sisteminin esasında modern denetim sistem-
lerinde benimsenen ve bugün gerekliliği herkes tarafın-
dan kabul edilen ilkeleri esas aldığı, ancak ülkemizde uy-
gulanan mevcut denetim sisteminin “denetim” ağırlıklı 
olmaktan ziyade “teftiş” ağırlıklı olduğu, modern dün-
yada “audit” terimiyle ifade edilen denetim sistemiyle 
karşılaştırıldığında, “inspection” terimiyle ifade edile-
bilecek teftiş sisteminin bazı eksikliklerinin ve geliştiril-
meye ihtiyaç duyulan yönlerinin bulunmasının kuşkusuz 
olduğu, mevcut teftiş kurullarının daha çok düzenlilik 
denetimine yoğunlaşarak, faaliyet denetimini ihmal 
etmeleri nedeniyle yolsuzluk üreten sistemin tasfiyesi 
konusunda yeterli katkıyı yapamamaları, genel kabul 
görmüş denetim standartlarının bulunmaması, gelişkin 
denetim yaklaşım ve tekniklerinden yararlanılmama-
sı,… gibi birçok eksikliğinin bulunduğunun genel olarak 
kabul edildiği, ancak ülkemizdeki denetim sistemini “iç 
denetçiler” sistemi üzerine oturtmanın da önemli sakın-
calar doğuracağı, nitekim bu sistemin;

Uzmanlık isteyen karmaşık nitelikteki suçlarla ve örgüt-
lü suçlarla mücadele ve soruşturmaların sekteye uğra-
ması ya da uzman olmayan elemanlarla yürütülmesi, 

Özellikle üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere me-
mur soruşturmasının hemen hemen tümüyle ortadan 
kalkması,

şeklindeki sakıncaları dikkate alındığında,…” Anglo-Sak-
son ülkelerinde uygulanmakta olan iç denetim sistemi-
nin Ülkemizde uygulanması durumunda iç denetim ve 
teftiş fonksiyonlarının birbirlerinin alternatifi değil ter-
sine birbirlerinin tamamlayıcısı olacak şekilde yeniden 
görev tanımlarının yapılması ve bu tanımlar yapılırken 
de uluslararası standartların dikkate alınması gerektiği, 
,…” (Kaplan, A., Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliği 
Raporu, 2007) ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere, Anglo-Saxon ülkelerinden İngiltere 
örneği üzerinden yapılan bu araştırma sonucunda tef-
tiş kurulları gözüyle ülkemizde iç denetim ve teftiş ku-
rullarının görev ayrımı konusundaki değerlendirmeleri 
sonucunda iç denetimin güncel ve çağdaş denetim yön-
temlerine sahip ve uluslararası standartlarda olduğu, 
ancak iç denetimin tüm denetim sistemindeki görev 
ve fonksiyonları karşılayamayacağı, memur suçları ve 
usulsüzlüklerin soruşturulmasında iç denetimin görev 
ve yetkisi olmadığından bir boşluk doğacağı ifade edil-
mektedir. Bu değerlendirme iç denetim gözüyle bakıldı-
ğında da doğrudur ve halihazırda kamu kurumlarındaki 
uygulamalarda da iç denetimin denetim ve danışmanlık 
görev ve fonksiyonlarını yerine getirdiği, teftiş birimle-
rinin de büyük oranda ceza ve disiplin soruşturmalarını 
icra ettikleri görülmektedir.

Söz konusu teftiş raporunda iç denetim ve teftiş birim-
lerinin görev ayrımı konusundaki sonuç bölümünde; “…
Anglo-Sakson ülkelerinde uygulanmakta olan iç dene-
tim sisteminin Ülkemizde uygulanması durumunda iç 
denetim ve teftiş fonksiyonlarının birbirlerinin alterna-
tifi değil tersine birbirlerinin tamamlayıcısı olacak şekil-
de yeniden görev tanımlarının yapılması ve bu tanımlar 
yapılırken de uluslararası standartların dikkate alınması 
gerektiği,…”, ifade edilerek iç denetim ve teftiş fonksi-
yonlarının birbirini tamamlayan bir yapıya kavuşturul-
ması gerektiğine işaret edilmekte ve bu görev ayrımını 
“…ülkemiz açısından teftiş hizmetinin, yönetsel etkinlik-
lerin yürütülmesinde usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların 



DENETİŞİM / 2015-16 37

MAKALE

ortaya çıkarılmasından, soruşturulmasından, bunların 
önlenmesi ve hizmetin daha etkin ve verimli kılınması 
için alınacak önlemlerin araştırılmasından sorumlu ol-
duğu, iç denetim sisteminde, görevi yerine getiren iç de-
netçilerin daha çok üst yöneticinin kontrol ve gözetimi 
altında denetim işlevlerini yerine getirdiği…”  (Kaplan, 
A., Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişliği Raporu, 2007)
ifade edilmektedir.

Görüldüğü üzere, teftiş birimleri gözüyle bakıldığında 
temel görev ayrımı teftiş birimlerinin usulsüzlük ve yol-
suzlukların soruşturulmasını, iç denetim birimlerinin ise 
üst yönetici adına denetim işlevini yerine getirdiği ifade 
edilmektedir, ki bunun, iç denetim gözüyle de teftiş ve 
iç denetim birimlerinin görev ayrımını belirleyen en ka-
lın çizgi olduğunu söyleyebiliriz. İç denetim mevzuatı ve 
standartlar açısından diğer bir kalın çizgi ise iç denetimin 
danışmanlık fonksiyonudur. Her ne kadar teftiş birimle-
rinin rehberlik fonksiyonuna çok kabaca benzetilebilirse 
de, idarenin talebi üzerine ve talep edilen konularda  
bir muatabakata varılarak göreve başlanılması ve mev-
zuatında öngörülen usullerle yürütüldüğü, rehberliğin 
daha çok personele yönelik rehberlik şeklinde yapılma-
sına karşın, danışmanlığın konular bazında kurumsal 
olarak yürütüldüğü dikkate alındığında görev ayrımında 
bir diğer kalın çizgi de bu şekilde teftişin rehberlik fonk-
siyonu ve iç denetimin danışmanlık fonksiyonları olarak 
hali hazırda mevzuatlarıyla belirlenmiş durumdadır.

Esasen görev örtüşmesi yada çakışması şeklinde algıla-
nan temel husus, teftiş birimlerine kuruluş kanunları ile 
verilen kapsamı çok geniş, ancak bu genişlikten dolayı 
da net olmayan genel denetim yetkisidir. Genellikle bu 
yetki kurum ve kuruluşların her türlü iş ve işlemlerinin 
mevzuata uygunluğunun denetimi olarak tanımlanır. 
Oysa iç denetime 5018 sayılı yasa ve bu yasaya dayalı 
olarak çıkarılan mevzuatla verilen denetim görevlerinin 
türleri ve kapsamı tanımlıdır. Örneğin sistem denetimi 
idarenin bütün iç kontrol yapısının yeterli güvence verip 
vermediğinin denetlenmesidir.  İç kontrolün idareler-
de kurulması söz konusu yasa gereği olup, iç kontrolün 
denetiminin iç denetçiler tarafından yapılacağı hükme 
bağlanmıştır. Görüldüğü üzere yasa ile 5018 sayılı yasa 
kapsamındaki bütün denetim görev ve yetkileri münha-
sıran iç denetçilere verilmiştir. Bu düzenleme karşısında 
teftiş birimlerinin genel denetim yetkisinin 5018 sayılı 
yasa ile iç denetime verilen görevler dışındaki genel de-
netim görevleri olarak anlamak gerekir ki, bu da kurum-

ların kendi görev alanlarına has, mesleki uzmanlık ge-
rektiren fonksiyonların denetimidir. Örneğin Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda okul ve kurumlarda eğitim kalitesinin ve 
eğitim yönetici ve personelinin eğitim formasyonunun 
denetimi ve eğiticilere rehberlik yapılması görevleri eği-
tim formasyonuna sahip maarif müfettişleri tarafından 
yerine getirilmesi gibi. Esasen Maliye Bakanlığı örneğin-
de bu hayata geçirilmiştir. Maliye Teftiş ve diğer mer-
kezi denetim birimleri ile taşra denetim birimleri “vergi 
müfettişliği” adı altında birleştirilerek, teftiş/denetimin 
yetkisi mesleki/sektörel alanla sınırlandırılmıştır. Böyle-
ce, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatının idari 
ve mali denetimi tamamen iç denetimin sahasında kal-
mıştır. Vergi müfettişleri bakanlığın ana görevlerinden 
biri olan vergi toplama görevinin denetimini mesleki 
yada bir başka ifadeyle sektörel bazda denetim şeklinde 
yerine getirmektedir.

Bu noktada, kamu kurumları için örnek bir yapılanma 
modeli oluşturabilmek için, 5018 sayılı yasanın çıkış kay-
nağı olan ve bu yönüyle uygulamada rol model olması 
gereken Maliye Bakanlığı örneği üzerinden gitmek fay-
dalı olacaktır. Halihazırda bir vergi müfettişinin Maliye 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında idari ve mali bir 
denetim yapma yetkisi olmadığına göre, iç denetimle 
verilen görevler bu alanı kapsamaktadır ve bu alanda 
yetkili olan iç denetçiler, dolayısıyla İç Denetim Birimi 
Başkanlığıdır. 

Vergi müfettişleri bakanlık merkezinde ve taşrada so-
ruşturmacı tayin edilemeyeceğine göre, Maliye Bakan-
lığının merkez ve taşra teşkilatında soruşturmaya yetkili 
kişilerin kimler olduğu/olacağı sorunu çözüm bekle-
mektedir. Bu sorun muhakkiklik müessesi ile çözülebilir 
görünmekle birlikte, rutin bu görevlerin sürekli muhak-
kiklik yoluyla çözülmeye çalışılması da soruşturmaların 
niteliğinin sorgulanmasına yol açabilecektir. Nitekim 
Kültür Bakanlığı Müfettişliği tarafından teftiş ve iç dene-
tim birimlerinin görev ayrımı konusunda yukarıda bah-
sedilen raporun ilgi bölümünde de ifade edildiği üzere 
yolsuzluk ve usulsüzlükler konularındaki soruşturmala-
rın uzmanlık gerektiren bir alan olarak teftiş birimleri ta-
rafından yürütülmeye devam edilmesi iç denetim görev 
ve fonksiyonları ile karşılanamayan bu alandaki ihtiyacı 
karşılayacaktır.
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SONUÇ ve ÖNERİLER;

Anglo-Saxon ekolünde İngiltere ve Kıta Avrupa’sında 
Fransa örnekleri ile Türkiye’de Maliye ve Milli Eğitim Ba-
kanlıklarında teftiş birimlerinde yapılan son düzenleme-
lerden hareketle kamunun geneli için bir teftiş/denetim 
ve iç denetim modeli çıkarmak gerekirse;  

1- Bakanlıkların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatla-
rının idari ve mali denetimlerinin 5018 sayılı yasa 
kapsamında verilen görev ve yetkilere dayalı olarak 
iç denetim birimi başkanlıkları tarafından yürütül-
mesi, bu görevlerin kamu kurumlarının teşkilat ya-
salarında iç denetim birimi başkanlıkları tarafından 
yürütüleceğinin hükme bağlanması, teftiş/denetim 
birimlerinin genel denetim yetkilerinin kapsamı-
nın kamu kurumların merkez/taşra ve yurtdışı teş-
kilatlarının 5018 sayılı yasa kapsamındaki idari ve 
mali konulardaki genel denetim yetkileri dışında 
kalan yetkilerle sınırlı olduğuna teftiş/denetim bi-
rimlerinin mevzuatlarında yer verilmesi, bu amaçla 
İDKK’nun tavsiye kararı doğrultusunda, tüm kamu 
kurumlarını bağlayıcı mahiyette çerçeve bir yasa 
(3046 sayılı yasa yada 5018 sayılı yasaya bir madde 
ilavesi yoluyla) ile kurumların teşkilat yasalarında 
bu düzenlenmeleri yapmalarının sağlanması (Bu 
yöndeki bir düzenleme aslında, 5018 sayılı yasa 
ile tüm kamu kurumlarının iç denetim birimlerine 
halihazırda verilmiş olan görev ve yetkilerinin o 
kurumların teftiş ve denetim birimlerinin görev ta-
nımlarından çıkarılarak teftiş/denetim birimlerinin 
genel denetim yetkilerinin sınırlarını çizmekten iba-
ret olacaktır.) 

2- Kurumların görev alanları ile ilgili uzmanlık gerekti-
ren konularda mesleki denetim ve rehberlik görev-
lerinin meslekten gelen (öğretmen, sağlık uzmanı, 
mühendis, mimar vb.) kişiler eliyle yürütülmesi; 
maarif müfettişi gibi (idari yapımızın büyük oran-
da örnek alındığı Fransa idari yapısı ile örtüşen bir 
yapı).

3- Özel kurumların denetiminin yine sektörel dış de-
netim olarak, kamu kurumunun görevli olduğu 
alanın uzmanı teftiş/denetim elemanları eliyle yü-
rütülmesi; vergi müfettişi, maarif müfettişi, gümrük 
müfettişi gibi. (halihazırda da özel sektörde dış de-
netim müfettiş/denetmenler eliyle yürütülüyor.)

4- İdari ve cezai soruşturmaların daha objektif yapıl-
masını da teminen, AB’nin öngördüğü yolsuzluk-

ları tespit ve önleme göreviyle görevli Başbakanlık 
bünyesinde görev yapacak soruşturmacı müfettiş/
denetçiler (bu AB’nin yolsuzlukların önlenmesi ko-
nusunda özel yetkili bir kamu otoritesi belirlenmesi 
yönündeki beklenti ve önerileri ile örtüşecektir). 

5- AB fonlarının kullanımına ilişkin işlemlerin AB 
normları çerçevesinde iç denetçiler tarafından de-
netlenmesi (AB’nin beklenti ve önerisi bu yönde 
olup, başta Hazine Müsteşarlığı olmak üzere AB 
fonu kullanan çoğu kamu kurumunda halihazırdaki 
uygulama bu yöndedir).

Nihai olarak, AB 2014 Yılı İlerleme Raporunda da be-
lirtilen, iç denetim ve teftiş birimlerinin görev ve yet-
kilerinin netleştirilmesi konusunda iç denetim ve teftiş 
birimlerinin ortak bir çalışma yapmasının yararlı olacağı 
ilerleme raporu ile ilgili olarak AB Bakanlığı’nda AB yet-
kilileri ile görüşme öncesinde yapılan toplantılarda ifade 
edilmiştir. (Denetişim Dergisi, 2014/15) Bu yönde 2015 
yılı içinde, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu başta olmak üze-
re tüm kamu kurum ve kuruluşlarından iç denetim ve 
teftiş birimlerinin katılımıyla bir çalıştay düzenlenmesi 
ve bu çalıştay öncesinde konunun iç denetim ve teftiş 
birimlerinin görüşlerinin KİDDER, DENETDE gibi mesleki 
platformlarda pratik, akademik ve mevzuat boyutları ile 
tartışılarak olgunlaştırılmasının sorunun çözümüne çok 
önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.  
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A. GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 
65 inci maddesi, Kanun kapsamındaki kamu kurum ve 
kuruluşlarında, kimlerin iç denetçi olabileceklerini dü-
zenlemektedir. Sözkonusu Kanun’un Geçici 5 inci mad-
desinde belirtilen şartlara göre kamu idarelerine, özel 
bütçeli idarelere, mahalli idarelere ve sosyal güvenlik 
kurumlarına 31.12.2007 tarihine kadar iç denetçi ata-
ması yapılmıştır. 

Geçici 5 inci madde dışında, 08.10.2005 tarihli “İç De-
netçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği” 
iç denetçi adaylarının belirlenmesini, eğitimini, yapıla-
cak sınavlarını, eğitim programının süresini, konularını, 
eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile başarılı adaylara 
verilecek iç denetçi sertifikasına ilişkin esas ve usulleri 
düzenlemektedir. Yönetmeliğe göre sertifika sahibi olan 
iç denetçi adayları Kanun kapsamındaki idarelere iç de-
netçi olarak atanabilmektedirler.

18.04.2013 tarihli 6456 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun’a 
Geçici 21 inci madde1 eklenerek, iç denetçi atanabilecek 
meslek gruplarının kapsamı genişletilmiş2 ve 31.12.2014 
tarihine kadar kamu idarelerine yarışma sınavına girmek-
sizin iç denetçi atanma imkânı sağlanmıştır.3 

B. İDARELERİN SINIFLANDIRILMASI VE İÇ DENETÇİ 
KADROLARI 

Yukarıda kısaca belirtilen mevzuata göre, 5018 sayılı Ka-
nun kapsamındaki kamu idarelerine iç denetçi ataması 

1 Geçici 21 inci madde ile iç denetçi atanma şartlarında kap-
samlı bir değişiklik yapılmakla birlikte bu makalenin konusu 
olmadığından ayrıntıya girilmemiştir.

2 Unvan kadrolarında, hizmet süresinde ve yabancı dil şartında 
bazı değişiklikler yapılmıştır.

3 İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından çıkarılan “5018 
Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Geçici 21 
inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usullerin Be-
lirlenmesine Dair Karar” 24.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır.

İÇ DENETÇİ KADRO 
SAYISI BAKIMINDAN 

İDARELERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Kerem YEŞİLYURT
CGAP,

İç Denetim Birimi Başkanı,
Dışişleri Bakanlığı



40 DENETİŞİM / 2015-16

MAKALE

yapılmıştır. İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK), 10.02.2015 tarihli Kurum kayıtlarına4 göre, idarelerin toplam 
kadro sayıları ile dolu-boş iç denetçi kadro sayılarını kurumsal internet sayfasından duyurmuştur. Sözkonusu veriler, 
idarelerin özelliklerine göre sınıflandırılarak5,  tablolar oluşturulmuş ve analize tabi tutulmuştur. 

İDARE İDARE 
SAYISI

TOPLAM 
KADRO 
SAYISI

DOLU 
KADRO 
SAYISI

BOŞ 
KADRO 
SAYISI

DOLU KADRO 
ORANI (%)

1 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 51 749 341 408 46

2 Özel Bütçeli İdareler (YÖK, Üniversite ve Yüksek Teknoloji 
Enstitüleri) 106 406 223 183 55

3 Özel Bütçeli Diğer İdareler 23 140 84 56 60

4 Sosyal Güvenlik Kurumları 2 40 37 3 93

5 Mahalli İdareler I (İl Özel İdareleri) 56 170 20 150 12

6 Mahalli İdareler II (Belediye Başkanlıkları) 129 513 218 295 42

7 Mahalli İdareler III (Büyükşehir Belediyelerine Bağlı İdareler) 19 67 30 37 45

TOPLAM 386 2085 953 1132 46

Tablo-1: Kamu İdarelerinin İç Denetçi Kadro Sayıları

Tablo-1 incelendiğinde; 5018 sayılı Kanun kapsamında toplam 386 idare olduğu, sayı bakımından en çok 129 ile 
belediye başkanlıkları, en az ise 2 kurum ile sosyal güvenlik kurumları olduğu görülmektedir.

Toplam iç denetçi kadro sayısı 2085 olup, en çok 749 ile genel bütçe kapsamındaki idarelere, en az ise 40 ile Sosyal 
Güvenlik Kurumlarına kadro tahsis edilmiştir. Ancak genel bütçe kapsamındaki idare sayısı 51 iken, sosyal güvenlik 
kurumu kapsamındaki idare sayısı 2’dir. Genel bütçe kapsamındaki idare sayısının (51), belediye başkanlıkları sayı-
sından (129) veya üniversite sayısından (106) az olmasına rağmen kadro sayısının fazla olması; görevleri, kullandığı 
kaynaklar, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının özelliği ve çalışan personel sayısının fazla olmasından kaynaklan-
maktadır. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre “Kamu idareleri-
nin iç denetçi sayılarının; idarelerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, kullandığı kaynaklar, merkez, taşra 
ve yurt dışı teşkilatının özelliği, toplam personel sayısı ve denetim ihtiyacı dikkate alınmak suretiyle ve denetimin 
maliyeti de göz önünde bulundurularak belirlendiği” ifade edilmiştir. 

2007 yılı başından itibaren iç denetimin kurulmaya başlandığı kamu idarelerinde, bugüne kadar (yaklaşık 7 yılda) 
kadroların yarısından çoğunun hala boş olduğu Tablo-1’de görülmektedir. Toplam iç denetçi kadrosunun (2085), 
yaklaşık %54’ünün boş olduğu (1132) görülmektedir. 

İdareler bazında incelediğimizde %93 ile en çok dolu kadronun sosyal güvenlik kurumlarında, en az dolu kadronun 
ise %12 ile il özel idarelerinde olduğu anlaşılmaktadır. Görev ve faaliyetlerinden dolayı iç denetime en çok ihtiyaç 
duyulan genel bütçe kapsamındaki idarelerde bile boş kadro sayısı dolu kadro sayısından fazla olduğu Tablo-1’de 
görülmektedir.

4 İDKK kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda boş-dolu iç denetçi kadrosunu güncellediği için kadro değişikliklerini bildirmeyen 
veya duyuru tarihinden sonra bildiren idarelerden dolayı fiili kadro sayılarında az sayıda da olsa farklılıklar olabilir.

5 Sınıflandırma “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ekindeki listeye göre yapılmıştır. Düzenleyici ve 
Denetleyici Kurumlar dikkate alınmamıştır.



DENETİŞİM / 2015-16 41

MAKALE

C. İÇ DENETÇİ KADROLARININ ANALİZİ

1. Bakanlıklar

Bu bölümde ülkemizde mevcut 21 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM’nin iç denetçi kadrolarının 
analizi yapılacaktır. Tablo-2’de görüldüğü gibi, Bakanlıkların toplam iç denetçi kadro sayısı 467 olup, bunun 242’si 
dolu, 225’i ise boştur. Başkabir deyişle bakanlıkların iç denetçi kadrolarının % 52’si doludur. 

Bakanlıkları tek tek incelediğimizde; en çok iç denetçi kadrosuna Milli Savunma Bakanlığı (70), Milli Eğitim Bakanlığı 
(40) ve Maliye Bakanlığı (35)  sahiptir. En az ise kadroya ise Cumhurbaşkanlığı (3) ile 2011 yılında kurulan Avrupa 
Birliği Bakanlığı (5) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (5) sahiptir. En çok iç denetçi 25 ile Milli Savunma Bakanlığında 
görev yaparken, Ekonomi Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 1 iç denetçi görev yapmaktadır. Cumhurbaş-
kanlığı ve Başbakanlık’ta ise iç denetçi bulunmamaktadır.

Dolu kadro bakımından, Sağlık Bakanlığı ve TBMM’nin tüm iç denetçi kadrolarını doldurduğu görülmektedir. Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı dolu kadroların yüksek olduğu bakanlıklardır. 
Kadro sayılarının yüksek olduğu Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlıklarında ise dolu kadro oranları Tablo-
2’de görüldüğü gibi oldukça düşüktür.

BAKANLIKLAR TOPLAM KADRO 
SAYISI

DOLU KADRO 
SAYISI

BOŞ KADRO 
SAYISI

DOLU KADRO 
ORANI (%)

1 Adalet Bakanlığı 20 16 4 80

2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 20 15 5 75

3 Avrupa Birliği Bakanlığı 5 3 2 60

4 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 20 14 6 70

5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 15 14 1 93

6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 14 11 56

7 Dışişleri Bakanlığı 15 13 2 87

8 Ekonomi Bakanlığı 15 1 14 7

9 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 15 9 6 60

10 Gençlik ve Spor Bakanlığı 5 1 4 20

11 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 25 14 11 56

12 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 25 14 11 56

13 İçişleri Bakanlığı 25 9 16 36

14 Kalkınma Bakanlığı 10 4 6 40

15 Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 11 4 73

16 Maliye Bakanlığı 35 7 28 20

17 Milli Eğitim Bakanlığı 40 13 27 32

18 Milli Savunma Bakanlığı 70 25 45 36

19 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15 10 5 67

20 Sağlık Bakanlığı 15 15 0 100

21 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bak. 20 14 6 70

22 Başbakanlık 8 0 8 0

23 Cumhurbaşkanlığı 3 0 3 0

24 Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 6 0 100

TOPLAM 467 242 225 52

Tablo-2: Bakanlıkların İç Denetçi Kadro Sayıları
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2. Genel Bütçe Kapsamındaki Diğer İdareler

Genel bütçe kapsamındaki 27 idareyi incelediğimizde, toplam 282 kadronun 99’unun (%35) dolu olduğu görülmek-
tedir. Sadece Sahil Güvenlik Komutanlığında kadroların tamamına iç denetçi atanırken, Meteoroloji Genel Müdür-
lüğü de kadrosunun %80’nini doldurmuştur. Aralarında yüksek yargı organlarının da bulunduğu toplam 11 idarede 
iç denetçi bulunmamaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı hariç iç denetçi bulunmayan idarelerin tamamının kadro sayısı 
3’tür. Gelir idaresinin 25 kadrosunun tamamı boştur. (Tablo-3)

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ
DİĞER İDARELER

TOPLAM 
KADRO SAYISI

DOLU KADRO 
SAYISI

BOŞ KADRO 
SAYISI

DOLU KADRO 
ORANI (%)

1 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 3 0 3 0

2 Devlet Personel Başkanlığı 3 0 3 0

3 Diyanet İşleri Başkanlığı 20 8 12 40

4 Gelir İdaresi Başkanlığı 25 0 25 0

5 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bşk. 5 1 4 25

6 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 3 2 1 67

7 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20 11 9 55

8 Emniyet Genel Müdürlüğü 30 4 26 13

9 Karayolları Genel Müdürlüğü 20 12 8 40

10 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 8 2 80

11 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 15 6 9 40

12 Kamu Denetçiliği Kurumu 3 0 3 0

13 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 20 9 11 45

14 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 3 1 2 33

15 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 3 0 3 0

16 Türkiye İstatistik Kurumu 5 3 2 60

17 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 20 8 12 40

18 Türkiye Yazma Eserler Kurumu 3 1 2 33

19 Anayasa Mahkemesi 3 0 3 0

20 Danıştay 3 0 3 0

21 Hazine Müsteşarlığı 20 4 16 20

22 HSYK 3 0 3 0

23 Jandarma Genel Komutanlığı 30 18 12 60

24 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 3 0 3 0

25 Sahil Güvenlik Komutanlığı 3 3 0 100

26 Sayıştay 3 0 3 0

27 Yargıtay 3 0 3 0

TOPLAM 282 99 183 35

  
Tablo-3: Genel Bütçe Kapsamındaki Diğer İdarelerin İç Denetçi Kadro Sayıları
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3. Üniversiteler

Özel bütçeli idareler kapsamında ülkemizde 102 üniversite, 2 Yüksek Teknoloji Enstitüsü6, Yüksek Öğretim Kurulu 
(YÖK) ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) vardır. İç denetçi kadro sayısı 4 ve üzeri olanlar Tablo-4’de 
tek tek gösterilirken, kadro sayısı 3 olan toplam 83 üniversite-yüksek teknoloji enstitüsü7 toplu halde yazılmıştır.

Üniversitelerin iç denetçi kadrolarını incelediğimizde, toplam iç denetçi kadrosunun 406 olduğu ve bunların 223’nün 
(%55) dolu olduğu görülmektedir. Ülkemizin köklü üniversitelerinin iç denetçi kadrolarının sayıca fazla, yeni açılan 
üniversitelerin ise az olduğu (3 kadro) görülmektedir. 13 ile en çok iç denetçi kadrosu Gazi Üniversitesi’nde bulu-
nurken, onu 10 kadro ile Ankara, Hacettepe, İstanbul ve Marmara Üniversiteleri takip etmektedir. Anadolu, Gazi, 
Hacettepe, İstanbul Teknik ve Uludağ Üniversiteleri ile YÖK kadrolarının tamamını doldurmuştur. Listede yer alma-
yan diğer üniversitelerden 22’si 3 olan iç denetçi kadrolarının tamamını doldurmuştur. Böylece 106 özel bütçeli 
idareden 26 adedinin kadrolarının tamamı doludur. (Tablo-4)

Kadro sayısı fazla olan üniversitelerden en az dolu kadro oranına sahip ise %25 ile Atatürk Üniversitesidir. Tablo-
4’ün Diğer kısmında yer alan 83 üniversitenin 29’unda kadroların tamamı boştur, başka bir deyişle 29 üniversitede 
iç denetçi bulunmamaktadır.

ÜNİVERSİTELER TOPLAM 
KADRO SAYISI

DOLU KADRO 
SAYISI

BOŞ KADRO 
SAYISI

DOLU KADRO 
ORANI (%)

1 Akdeniz Üniversitesi 7 6 1 86
2 Anadolu Üniversitesi 5 5 0 100
3 Ankara Üniversitesi 10 5 5 50
4 Atatürk Üniversitesi 8 2 6 25
5 Çukurova Üniversitesi 5 5 0 100
6 Dicle Üniversitesi 5 3 2 60
7 Dokuz Eylül Üniversitesi 8 7 1 87
8 Ege Üniversitesi 8 7 1 87
9 Erciyes Üniversitesi 5 4 1 80

10 Gazi Üniversitesi 13 13 0 100
11 Hacettepe Üniversitesi 10 10 0 100
12 İnönü Üniversitesi 4 3 1 75
13 İstanbul Teknik Üniversitesi 5 5 0 100
14 İstanbul Üniversitesi 10 8 2 80
15 Karadeniz Teknik Üniversitesi 5 3 2 60
16 Kocaeli Üniversitesi 5 3 2 60
17 Marmara Üniversitesi 10 8 2 80
18 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5 4 1 80
19 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 5 2 3 40
20 Selçuk Üniversitesi 8 4 4 50
21 Uludağ Üniversitesi 5 5 0 100
22 YÖK 6 6 0 100
23 ÖSYM 5 2 3 40

24-106 Diğer (kadro sayısı 3 olan 83 üniversite) 249 103 146 40
TOPLAM 406 223 183 55

   
Tablo-4: Üniversitelerin İç Denetçi Kadro Sayıları

6  Bunlar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’dür.
7  İç denetçi kadro sayısı 3’ten az olan idare bulunmamaktadır.
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4. Özel Bütçeli Diğer İdareler

Özel bütçeli diğer idareler kapsamında Tablo-5’de görüldüğü gibi 23 kamu kurum ve kuruluşu vardır ve toplam iç 
denetçi kadrosu 140’tır. İç denetçi kadrolarının %60’ı doludur.

20 kadrosu bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü en çok iç denetçi kadrosuna sahip idaredir. Orman Genel Müdürlüğü 
ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün ise 15 kadrosu vardır. 23 idareden 12’sinin toplam kadro sayısı 
3’tür.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türk Patent Enstitüsü’nün kadroları doludur. Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Türk Patent Enstitüsü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda iç 
denetçi görev yapmamaktadır.

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
TOPLAM 

KADRO SAYISI
DOLU KADRO 

SAYISI
BOŞ KADRO 

SAYISI
DOLU KADRO ORANI 

(%)

1 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 3 0 3 0

2 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 3 1 2 33

3 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 3 1 2 33

4 GAP Bölge Kalkınma İdaresi 3 0 3 0

5 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 3 3 0 100

6 KOSGEB 10 8 2 80

7 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 5 3 2 60

8 Orman Genel Müdürlüğü 15 9 6 60

9 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5 3 2 60

10 Savunma Sanayii Müsteşarlığı 5 3 2 60

11 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 3 1 2 33

12 Spor Genel Müdürlüğü 10 8 2 80

13 TİKA 3 1 2 33

14 TODAİ 3 1 2 33

15 TÜBİTAK 8 6 2 75

16 Türk Dil Kurumu 3 0 3 0

17 Türk Patent Enstitüsü 3 3 0 100

18 Türk Standartları Enstitüsü 8 6 2 75

19 Türk Tarih Kurumu 3 1 2 33

20 Türkiye Adalet Akademisi 3 1 2 33

21 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 3 0 3 0

22 Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 17 3 85

23 Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 15 8 7 53

TOPLAM 140 84 56 60

Tablo-5: Özel Bütçeli Diğer İdarelerin İç Denetçi Kadro Sayıları
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5. Sosyal Güvenlik Kurumları

Tablo-6’da görüldüğü gibi sosyal güvenlik kurumları kapsamında 2 idare bulunmaktadır. Toplam kadro sayısı 40 
olup bunun % 93’ü doludur. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün dolu kadro oranı %100, Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun ise %90’dır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI TOPLAM 
KADRO SAYISI

DOLU KADRO 
SAYISI

BOŞ KADRO 
SAYISI

DOLU KADRO 
ORANI (%)

1 Sosyal Güvenlik Kurumu 30 27 3 90

2 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 10 0 100

TOPLAM 40 37 3 93

Tablo-6: Sosyal Güvenlik Kurumlarının İç Denetçi Kadro Sayıları 

6. İl Özel İdareleri

56 il özel idaresinin8 toplam 170 iç denetçi kadrosu bulunup, bu kadroların ancak % 12’si doludur. İzmir İl Özel İda-
resi hariç diğer tüm idarelerin kadro sayısı 3’tür ve sadece Konya İl Özel İdaresinin kadrosunun tamamı doludur. 15 
idarede en az 1 tane iç denetçi görev yapmaktadır. Ancak 41 idarede iç denetçi bulunmamaktadır. (Tablo-7)

İL ÖZEL İDARELERİ TOPLAM KADRO 
SAYISI

DOLU KADRO 
SAYISI

BOŞ KADRO 
SAYISI

DOLU KADRO 
ORANI (%)

1 Aksaray İl Özel İdaresi 3 1 2 33

2 Amasya İl Özel İdaresi  3 2 1 67

3 Burdur İl Özel İdaresi  3 1 2 33

4 Edirne İl Özel İdaresi  3 1 2 33

5 Elazığ İl Özel İdaresi  3 2 1 67

6 Eskişehir İl Özel İdaresi 3 1 2 33

7 İzmir İl Özel İdaresi  5 1 4 20

8 Karabük İl Özel İdaresi 3 1 2 33

9 Konya İl Özel İdaresi  3 3 0 100

10 Kütahya İl Özel İdaresi 3 1 2 33

11 Nevşehir İl Özel İdaresi 3 1 2 33

12 Niğde İl Özel İdaresi  3 1 2 33

13 Trabzon İl Özel İdaresi 3 2 1 67

14 Van İl Özel İdaresi  3 1 2 33

15 Zonguldak İl Özel İdaresi 3 1 2 33

16-56 Diğer (41 İl Özel İdaresi) 123 0 123 0

TOPLAM 170 20 150 12

Tablo-7: İl Özel İdarelerinin İç Denetçi Kadro Sayıları 9

8 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun ile büyükşehirdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırıldığından, sözkonusu idarelerde 
görev yapan iç denetçilerin başka idarelere aktarılması öngörülmüştür. Dolayısıyla Tablo-7’deki İzmir, Konya, Eskişehir, Trabzon ve 
Van İl Özel İdaresindeki iç denetçiler başka idarelerde görevlendirilmiş olabilir.

9 41 il özel idaresinin herbirinin kadro sayısı 3 olup, hiçbirisinde iç denetçi bulunmamaktadır.
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7. Belediyeler

129 belediye başkanlığının toplam iç denetçi kadrosu 513 olup bunun 218’i (%42) doludur. 20 kadro ile en çok 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iç denetçi kadrosu vardır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 15, İzmir ve Adana 
Büyükşehir Belediyelerinin ise 10 iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Genelde büyükşehir belediyelerinin kadro sa-
yıları 4 ve daha fazla, diğerlerinin ise 3’tür.10

Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de bulunduğu 11 belediyenin kadrolarının tamamı doludur. 7 iç denetçi 
kadrosuna sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de bulunduğu 42 belediyede ise iç denetçi görev yapmamakta-
dır. (Tablo-8)

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TOPLAM 
KADRO SAYISI

DOLU KADRO 
SAYISI

BOŞ KADRO 
SAYISI

DOLU KADRO 
ORANI (%)

1 Adana Büyükşehir Belediyesi 10 6 4 60

2 Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 14 1 93

3 Antalya Büyükşehir Belediyesi 7 5 2 71

4 Bağcılar Belediyesi 5 1 4 20

5 Bahçelievler Belediyesi 5 4 1 80

6 Bursa Büyükşehir Belediyesi 7 3 4 43

7 Çankaya Belediyesi 5 4 1 80

8 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 4 1 80

9 Erzurum Büyükşehir Belediyesi 5 1 4 20

10 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 6 2 4 33

11 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7 4 3 57

12 Gaziosmanpaşa Belediyesi 5 3 2 60

13 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20 14 6 70

14 İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 10 0 100

15 Kadıköy Belediyesi 5 2 3 40

16 Karşıyaka Belediyesi 5 1 4 20

17 Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 1 5 17

18 Keçiören Belediyesi 5 3 2 60

19 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 7 0 7 0

20 Konak Belediyesi 5 4 1 80

21 Konya Büyükşehir Belediyesi 6 2 4 33

22 Küçükçekmece Belediyesi 5 2 3 40

23 Malatya Büyükşehir Belediyesi 5 4 1 80

24 Mamak Belediyesi 5 4 1 80

25 Mersin Büyükşehir Belediyesi 7 7 0 100

26 Osmangazi Belediyesi 5 2 3 40

27 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 5 2 3 40

28 Samsun Büyükşehir Belediyesi 5 2 3 40

10 Muğla, Ordu ve Tekirdağ gibi büyükşehir belediyelerinin 3; Kadıköy, Karşıyaka, Yenimahalle ve Keçiören gibi ilçe belediyelerinin ise 
5 iç denetçi kadrosu bulunmaktadır.
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29 Seyhan Belediyesi 5 3 2 60

30 Şahinbey Belediyesi 5 0 5 0

31 Trabzon Büyükşehir Belediyesi 5 2 3 40

32 Ümraniye Belediyesi 5 0 5 0

33 Üsküdar Belediyesi 5 2 3 40

34 Yenimahalle Belediyesi 5 2 3 40

35 Yıldırım Belediyesi 5 3 2 60

36-129 Diğer (94 belediye)11 290 95 195 33

TOPLAM 513 218 295 42

Tablo-8: Belediyelerin İç Denetçi Kadro Sayıları 

8. Büyükşehir Belediyelerine Bağlı İdareler

Büyükşehir Belediyelerine bağlı idarelerin toplam kadro sayısı 67 olup, bunun 30’u (%45) doludur. Tablo-9’da 
görüldüğü gibi 5 idarenin 5, diğerlerinin ise 3 iç denetçi kadrosu vardır. Bunlardan İSKİ ve İzmir ESHOT Genel 
Müdürlüğü’nün kadrolarının tamamı doludur. 7 idarede ise iç denetçi bulunmamaktadır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI 
İDARELER

TOPLAM 
KADRO 
SAYISI

DOLU KADRO 
SAYISI

BOŞ KADRO 
SAYISI

DOLU KADRO 
ORANI (%)

1 Adana ASKİ Genel Müdürlüğü 3 1 2 33

2 Ankara ASKİ 5 4 1 80

3 Antalya Su ve Atıksu İdaresi 3 1 2 33

4 Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 2 1 67

5 Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 0 3 0

6 EGO 5 4 1 80

7 Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 0 3 0

8 Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 0 3 0

9 Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 0 3 0

10 İETT 5 4 1 80

11 İSKİ 5 5 0 100

12 İzmir ESHOT Genel Müdürlüğü 3 3 0 100

13 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi 5 0 5 0

14 Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 0 3 0

15 Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 2 1 67

16 Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 1 2 33

17 Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 2 1 67

18 Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 0 3 0

19 Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 1 2 33

TOPLAM 67 30 37 45

   
 Tablo-9: Büyükşehire Bağlı İdarelerin İç Denetçi Kadro Sayıları 11

11 94 belediyenin 8 tanesinde 4, diğerlerinde ise 3 iç denetçi kadrosu vardır.
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9. Kadro Sayısı 20 ve üzeri olan İdareler 

Bu bölümde toplam kadro sayısı 20 ve üzeri çoğu bakanlık olan 23 idarenin iç denetçi kadrolarının analizi yapılmak-
tadır. 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idareler içinde, en çok iç denetçi kadrosuna 70 ile Milli Savunma Bakanlığı 
(MSB) sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 40, Maliye Bakanlığı’nın (MB) 35 ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise 30 iç denetçi kadrosu vardır. (Tablo-10)

Sözkonusu 23 idare arasından kadrolarının tamamı dolu olan idare yoktur. Ancak SGK’nın kadrosunun %90, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün %85 ve Adalet Bakanlığı’nın ise %80 dolu olduğu görülmektedir. Öte yandan, Emniyet Genel 
Müdürlüğünde dolu kadro oranı %13, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığında %20’dir. 25 kadroya sahip Gelir 
İdaresinde ise iç denetçi bulunmamaktadır. MSB (45), MB (28), MEB (27), EGM (26) ve GİB (25) En çok boş kadroya 
sahip idarelerdir.

KADRO SAYISI 20 VE ÜZERİ OLAN İDARELER
TOPLAM 
KADRO 
SAYISI

DOLU 
KADRO 
SAYISI

BOŞ 
KADRO 
SAYISI

DOLU 
KADRO 

ORANI (%)

1 Adalet Bakanlığı 20 16 4 80

2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 20 15 5 75

3 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 20 14 6 70

4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 25 14 11 56

5 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20 11 9 55

6 Diyanet İşleri Başkanlığı 20 8 12 40

7 Gelir İdaresi Başkanlığı 25 0 25 0

8 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 25 14 11 56

9 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 25 14 11 56

10 Emniyet Genel Müdürlüğü 30 4 26 13

11 Hazine Müsteşarlığı 20 4 16 20

12 İçişleri Bakanlığı 25 9 16 36

13 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20 14 6 70

14 Jandarma Genel Komutanlığı 30 18 12 60

15 Karayolları Genel Müdürlüğü 20 12 8 60

16 Maliye Bakanlığı 35 7 28 20

17 Milli Eğitim Bakanlığı 40 13 27 33

18 Milli Savunma Bakanlığı 70 25 45 36

19 Sosyal Güvenlik Kurumu 30 27 3 90

20 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 20 9 11 45

21 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 20 8 12 40

22 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 20 14 6 70

23 Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 17 3 85

Tablo-10: Kadro Sayısı 20 ve üzeri olan İdarelerin İç Denetçi Kadro Sayıları 
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10.  İç denetçi Kadrolarının tamamı dolu veya boş olan idareler

Tablo-11’de kadrolarının tamamı dolu veya boş olan idareler gösterilmiştir. Genel Bütçe kapsamındaki 3 idare, 22 
üniversite, 2 özel bütçeli diğer idare, 1 il özel idaresi, 11 belediye ve 2 büyükşehir belediyeye bağlı idare olmak üze-
re toplam 42 idarede iç denetçi kadrolarının tamamı doludur. 

Genel Bütçe kapsamındaki 13 idare, 29 üniversite, 4 özel bütçeli diğer idare, 41 il özel idaresi, 42 belediye ve 7 bü-
yükşehir belediyeye bağlı idareler olmak üzere toplam 136 idarede iç denetçi görev yapmamaktadır.

İDARELER
İDARE 
SAYISI

KADROLARININ 
TAMAMI DOLU 

OLAN İDARE SAYISI

KADROLARININ 
TAMAMI BOŞ OLAN 

İDARE SAYISI

1 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 51 3 13

2 Özel Bütçeli İdareler (YÖK, Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri) 106 22 29

3 Özel Bütçeli Diğer İdareler 23 2 4

4 Sosyal Güvenlik Kurumları 2 1 0

5 Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri) 56 1 41

6 Mahalli İdareler (Belediye Başkanlıkları) 129 11 42

7 Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyelerine Bağlı İdareler) 19 2 7

TOPLAM 386 42 136

Tablo-11: İç denetçi Kadrolarının tamamı dolu veya boş olan idare sayıları

11. SONUÇ

5018 sayıl Kanun kapsamındaki 386 idarenin, kadro sayıları ile dolu/boş kadrolarının incelenmesinde; toplam 2085 
iç denetçi kadrosunun, ancak 953’üne atama yapıldığı ve 1132 kadronun ise hala boş olduğu tespit edilmiştir. Top-
lam kadro içinde dolu kadro oranı %46 olup, bu oran en yüksek %92 ile sosyal güvenlik kurumlarında, en düşük ise 
%12 ile il özel idarelerindedir.En fazla iç denetçi kadrosu 70 ile Milli Savunma Bakanlığı, en çok iç denetçi bulunan 
idare ise 27 ile Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.  Kadro sayısı çok yüksek (25) olup da hiç iç denetçi bulunmayan kurum 
ise Gelir İdaresi Başkanlığı’dır.Ülkemizde iç denetçilerin ilk göreve başlamasından günümüze dolu kadro sayısı bakı-
mından, idarelerin istenilen düzeyde olmadığı değerlendirilebilir. Dolu kadro sayısının az olmasının nedenleri başka 
bir makalenin konusu olmakla birlikte kısaca;

ü	İç denetçilerin, diğer kariyer mesleklerine (müfettiş-uzman-denetmen-kontrolör) göre özlük hakları avantajının 
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ortadan kalkması sonucu iç denetçiliğe olan talebin azalması,

ü	İç Denetim Birimi ve faaliyetleri ile ilgili farkındalığın, idareler tarafından yeterince görülmemesi, 
ü	İç denetim faaliyetlerinin (denetim ve danışmanlık raporlarının), idarelere katkı düzeyinin yeterli olmadığının 

(üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından) değerlendirilmesi,
ü	İç denetim birimi/teftiş kurulu başkanlığının faaliyetlerinin bazen örtüşmesi, iç denetçi/müfettiş görev/faaliyet 

farklılığının idarelerce yeterince bilinmemesi,
ü	Bağımsız üst kurullar gibi özerk bir İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulmaması hususları sayılabilir.

Kaynakça

http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/HaberDetay.aspx?rid=148&lst=DuyurularListesi, 10.02.2015 tarihli Kurulumuz kayıtlarına göre İdare-
ler İtibariyle Güncel Dolu-Boş İç Denetçi Kadro Sayıları, Erişim tarihi: 13/02/2015
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1. GİRİŞ

Her ülke amaçladığı kalkınma düzeyine erişebilmek ya 
da öngördüğü toplumsal gelişmesini gerçekleştirebil-
mek için öncelikle gerekli olan insan kaynağını yetiştir-
mek zorundadır. Üniversiteler bilginin üretilmesinden 
sorumlu oldukları gibi aynı zamanda araştırmacıların 
yetiştirilmesinden de sorumludurlar ve bu görevlerini 
yapılarında bulunan enstitülerle yürütmektedirler. 

Yüksek lisans programları, öğrencinin bilimsel araştırma 
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yo-
rumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak, öğrenciye 
mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin 
uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek olduğu gibi, 
doktora programları da, öğrenciye bağımsız araştırma 
yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile 
irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak 
için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak 
amacına yöneliktir.

2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesin-
de; “Uluslararası standart ve ilkelerle uyumlu, risk odaklı 
bir yaklaşımla katma değer yaratan, idarelerce sahiple-
nilen ve desteklenen, sürekli mesleki gelişimi gözeten, 
tüm denetim türlerinde yeterli kapasiteye ulaşmış, Kurul 
koordinasyonunda etkin bir bilgi ve iletişim ağına sahip 
bir iç denetim faaliyetinin kamu idarelerinde yerleştiril-
mesi ve güçlendirilmesi” vizyon olarak belirlendiği gö-
rülmektedir. Lisansüstü çalışmalarının, iç denetçilerin 
yetkinlik ve sürekli mesleki gelişimlerine olumlu katkıda 
bulunacağı da açıktır.

Bu çalışmada lisansüstü eğitimin amacı, Ulusal Tez Mer-
kezi ile Ulusal Tez Merkezi’nde iç denetimle ilgili yapılan 
yüksek lisans ve doktora tarama sonuçları incelenerek, 
doktora tezlerinden örnekler verilmiştir.

İÇ DENETİMLE İLGİLİ 
YAPILAN LİSANSÜSTÜ 

ÇALIŞMALAR 
HAKKINDA KISA BİR 

İNCELEME

Atila TÜRKYILMAZ
İç Denetçi 

Ankara Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü 
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2. LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN AMACI

İnsanın kendisini, yaşamını ve içinde bulunduğu koşul-
ları sorgulaması, gerektiğinde hayatını derinden etkile-
yecek değişimlere gitmesi hep eleştirel zihniyete sahip 
olup olmamasıyla ilişkilidir. Sokrates’in dediği gibi, “Sor-
gulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez.” Bilim insa-
nı, evrensel değerler olgusu içinde sürekli kendini ara-
yan ve kendini bulduğu akıl ve duygu dünyasında da yo-
rulmadan sorgulayabilendir. Kırılmadan, kopmadan “en 
fazla gerilebilen yay”dır. Sokrates gibi düşünen, Mevla-
na gibi hoş gören, Yunus gibi sade yaşayandır. Bacon’ın 
dediği gibi “bilim adamı ne ağını içinden çekerek ören 
örümcek gibi ne de çevreden topladığıyla yetinen ka-
rınca gibi davranmalıdır. Bilim adamı topladığını işleyen, 
düzenleyen bal arısı gibi yapıcı bir etkinlik içinde olmalı-
dır.” (Uysal, 2013:I). 

Bilimsel bilgiler rastgele elde edilen bilgiler değildir. Bu 
bilgiler olaylar ve kavramlar arasındaki ilişkilerin göz-
lenmesi yoluyla elde edilen sistematik bilgilerdir. Siste-
matik bilgi edinme süreci ise araştırma kavramıyla açık-
lanmaktadır. Araştırma, karşılaşılan sorunlara güvenilir 
çözümler bulmak amacıyla, planlı ve sistemli bir şekil-
de, verilerin toplanması, gruplanması, çözümlenme-
si, yorumlanması, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi 
süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu yönüyle araştırma 
yapabilmek bir takım bilgi ve becerilere sahip olmaya 
bağlıdır. Bilimsel yöntemle bilgiye ulaşma becerisi eği-
timle kazandırılacak bir beceridir (Büyüköztürk, 1994). 
Her ülke amaçladığı kalkınma düzeyine erişebilmek ya 
da öngördüğü toplumsal gelişmesini gerçekleştirebil-
mek için öncelikle gerekli olan insan kaynağını yetiştir-
mek zorundadır. İnsan kaynağının yetiştirilmesi de eği-
tim sisteminin görevidir. Günümüzde yükseköğretim ku-
rumlarında nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi 
iki yıl süreli önlisans ve dört yıl süreli lisans öğretimi 
yoluyla, araştırmacı ve bilim insanlarının yetiştirilme-
si de lisansüstü öğretim yoluyla gerçekleştirilir. Bu ne-
denle bilimsel araştırma ve inceleme temeline dayanan 
lisansüstü öğretim, üniversitelerin en önemli işlevlerin-
den birisidir (Sağlam, 2007). 

Bilginin üretilmesinden sorumlu olan üniversiteler aynı 
zamanda araştırmacıların yetiştirilmesinden de sorum-
ludur. Günümüzde üniversitelerin yapısında bulunan 
enstitüler, üniversiteleri adına bu görevi yürütmekte-
dirler. Araştırmacı yetiştirme sürecinin son noktasında 

ise enstitülerin doktora programları bulunmaktadır. 
Doktora programları, bilim insanı ya da araştırmacı ye-
tiştirmenin en önemli basamağıdır. Bu programın eğiti-
mi sonucunda, bireylerden beklenen bilim insanı aday-
ları olarak araştırma yaparak yeni bilgiler üretmeleridir 
(Keskinkılıç ve Ertürk, 2008). 

Yüksek lisans eğitiminin amacı doktora öğrenimine ha-
zırlamak, ilgili iş alanlarına yüksek nitelikli insan gücü 
ve araştırmacı yetiştirmektir. Doktora eğitiminin amacı 
ise ekonomik ve teknolojik kalkınma için gerekli temel 
araştırmaları planlayıp, yürütecek, sonuçlandıracak ve 
yayınlayacak bilim adamı, öğretim üyesi ve araştırmacı 
yetiştirmek, bilgi ve teknoloji üretmeye yönelik çalışma-
ların yapılmasını sağlamaktır (Varış 1972, 70). Tosun’a 
göre ise; lisans öğretim programları ve özellikle doktora 
programlarının amaçları kişilere bağımsız araştırma ya-
pabilmek, bilimsel olayları geniş ve derin bakış açısı ile 
irdeleyerek yorumlayabilmek ve yeni sentezlere ulaş-
mak için gerekli adımları belirleyebilmek ve yeni tek-
nolojilere uyum sağlayabilmek için gerekli bilgi, beceri, 
tutum ve yeterlikleri kazandırmaktır (Tosun, 1997).

Yüksek lisans tezi bir bitirme projesi, doktora ise ileri dü-
zey araştırma becerilerinin kazanılmasını hedefleyen bir 
eğitim sürecidir (Erdem, 2013:2). Bir defasında yüksek 
lisans hocamız Metin ŞATIR “lisansta öğretir, yüksek li-
sansda sorgulatır, doktorada  ise inkar ettiririz” demişti.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda  yüksek lisans 
ve doktora aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır (md. 3-t/1 
ve 2):

•	 Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendis-
lik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine 
dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını 
ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

•	 Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans 
veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağ-
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenle-
nen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan 
uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kap-
sayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya 
koymayı amaçlıyan bir yükseköğretimdir.

Lisansüstü eğitim; yüksek lisans, doktora, tıpta uzman-
lık ve sanatta yeterlilik eğitimini kapsar. 2547 Sayılı Yük-
seköğretim Kanunu‘na göre, yükseköğretim kurumla-
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rında yürütülen lisansüstü eğitimi Üniversitelerarası Ku-
rul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği’ne göre düzenlenir. 

Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nde gerek 
tezsiz ve gerekse tezli yüksek lisans ile doktora proğ-
ramlarının amacı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
 
•	 Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin 

bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi 
değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanma-
sını sağlamaktır (md.9/a).

•	 Tezsiz yüksek lisans programının amacı,öğrenciye 
mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilgi-
nin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir 
(md.14/a). 

•	 Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız 
araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir 
bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sen-
tezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme ye-
teneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda 
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir 
bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni 
bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine ge-
tirmesi gerekir (md.18/a).

Bir doktora tezi büyük, önemli ve değişim yaratabilen 
bir deneyimdir ama dünyayı değiştiremez. Doktora tezi 
ile tekerleği yeniden icat edemezsiniz, sadece diğer-
lerinin yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kullanarak 
önemli olduğunu düşündüğünüz bir eğitim problemini 
daha iyi anlamaya ve çözüm üretmeye çalışırsınız (Uy-
sal, 2013:1). 

Bilindiği gibi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; iç denetçiler, 
mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek-
ten (md.17/b) sorumludurlar. Bu durum Kamu İç De-
netim Standartlarında da; “iç denetçiler, kişisel sorum-
luluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve 
diğer niteliklere sahip olmak zorunda (1210- Yetkinlik) 
olduğu gibi, ayrıca mevcut bilgi, beceri ve diğer nitelik-
lerini sürekli meslekî gelişimle arttırmak ve güçlendir-
mek de zorundadırlar (1230 - Sürekli Mesleki Gelişim) 
şeklinde düzenlenmiştir.

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarının, iç denetçilerin 
yetkinlik ve sürekli mesleki gelişimlerine olumlu katkı-

larının olacağı açıktır. Nitekim bu durum İç Denetçilerin 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te değer-
lendirilmiş ve “ayrıca, iç denetçiye yüksek lisans ve dok-
tora eğitimlerinin her birinden ilgili değerlendirme dö-
neminde bir defaya mahsus olmak üzere on puan verilir 
(md. 30/3) şeklinde hükme bağlanmıştır. Ayrıca Kamu İç 
Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas 
Ve Usuller’de; “Sertifika dönemine bağlı olmaksızın ta-
mamlanan yüksek lisans ve doktora programlarının her 
birinden bir defaya mahsus olmak üzere on puan alınır 
(md.6/g) denilmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından oluşturulan “Be-
lediye Akademisi” kapsamında lisansüstü proğramlar 
açılmaktadır. Açılan ve devam eden proğramlar aşağıda 
sıralanmıştır:

• Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Taşın-
maz Geliştirme” Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim 
Programı.

• Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Kamu Yönetimi Bilim Dalı “Kentsel Sistemler Ve 
Ulaştırma Yönetimi” Lisansüstü Eğitim Programı.

• Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Yönetimi Anabilim Dalı “Mahalli İdareler Ve Şehirci-
lik” Lisansüstü Eğitim Programı

• İstanbul Sabaattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı “Kent Çalışmaları 
ve Yönetimi” Lisansüstü Eğitim Programı.

• İstanbul Aydın Üniversitesi “Mahalli İdareler ve Ye-
rinden Yönetim” Tezsiz Yüksek Lisans Programı .

• İstanbul Aydın Üniversitesi “Kentsel Tasarım” Tezsiz 
Yüksek Lisans Programı. 

• Türkiye Belediyeler Birliği yükümlülüklerini genel 
olarak; 

• Başvurusu kabul edilen adayların, üniversiteye öde-
yecekleri harç bedellerini karşılamak,

• Öğrencilerin öğrenim boyunca üniversiteye geliş-
gidiş yol ücretlerini (karayolu rayiç bedel) ve gün-
deliklerini 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre kar-
şılamak,

olarak belirlediği görülmektedir. 

Türkiye Ortadoğu Amme Enstitüsü tarafından da, tüm 
kamu görevlilerine yönelik “Kamu Yönetimi Yüksek Li-
sans Proğramı”, tüm yerel yönetimlerde çalışan kamu 
görevlilerine yönelik “Yerel Yönetimler Yüksek Lisans 
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Programı” düzenlenmektedir. Yerel Yönetimler Yüksek 
Lisans Programınanı tercih eden adayların, sınavı kaza-
nıp programa devam etmeye hak kazandıkları zaman 
çalıştıkları kurumlardan üçretli izin alabilecekleri, bu 
niteliğiyle Türkiye’de kamu görevlilerinden oluşan öğ-
rencilernin dokuz ay aylıklı izinli ve tam zamanlı yüksek 
lisans programı olma özelliğne sahip tek program oldu-
ğu belirtilmektedir.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu  web sitesinden 
11/08/2014 tarihinde yapılan  “Ankara’da bulunan 
bir üniversitede İç Denetim ve İç Kontrol Yüksek Lisans 
Programı açılması çalışmalarında son aşamaya gelinmiş 
olduğu, araştırmalarına göre bu isimde dünyadaki ilk 
yüksek lisans programı olacak söz konusu Programın 
ülkemizdeki iç denetim çalışmalarına önemli katkılar 
sağlayacağını umdukları” şeklindeki duyuru, önemli ve 
sevindiricidir. Bu faaliyet desteklenmeli ve proğram ile 
içeriğine ilişkin öneriler  iletisim@idkk.gov.tr  adresinde 
Kurul ile paylaşılmalıdır.

3. ULUSAL TEZ MERKEZİ 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı Yayın ve Dokü-
mantasyon Dairesi Başkanlığı aşağıda sıralanan görev-
leri yerine getirmek üzere oluşturulmuştur:

•	 Lisansüstü tezleri, Yükseköğretim Kurulu Ulusal 
Tez Merkezi bünyesinde toplamak, düzenlemek ve 
araştırmacıların hizmetine sunmak,

•	 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kurum arşivi 
hizmetlerini yürütmek,

•	 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 
Kurumları Yazışma Kod Sistemini yürütmek.

•	 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve  Yükseköğretim 
Kurumları Standart Dosya Planı İle İlgili İşleri Yürüt-
mek 

İlgili Başkanlık tarafından hizmete sunulan “Ulusal Tez 
Merkezi” hakkında, web sitesinden elde edilen bazı bil-
giler aşağıda sıralanmıştır: 

•	 Ulusal Tez Merkezi hizmetlerinin tamamı internet 
üzerinden verilmektedir.

•	 Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal 
Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve in-
ternet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin 
verilen tezler açık erişime sunulmaktadır.

•	 Tez Merkezi veri tabanında yayınlanma izni olmayan 
tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneleri 
aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişilebilmektedir.

•	 Ulusal Tez Merkezinde 261825 Yüksek Lisans Tezi ve 
67701 Doktora tezi bulunmaktadır.

•	 Sitede detaylı ve gelişmiş tarama seçenekleri vardır.
•	 Tezlere tam metin erişim için üye olmak zorunlu 

değildir.
•	 Tez indirmek için herhangi bir üçret ödenmemek-

tedir.
•	 Tez indirmede herhangi bir sınır yoktur.

4. ULUSAL TEZ MERKEZİNDE İÇ DENETİMLE İLGİLİ 
YAPILAN TARAMA SONUÇLARI 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’nde 
“iç denetim”, “iç kontrol”, “kamu mali yönetimi” ve 
“5018” kelimelerinin “Yüksek Lisans ve Doktora” tezleri 
taraması yapıldığında toplam 349 kayıtın olduğu görül-
mektedir. 14 tez “iç denetim” ve “iç kontrol” taramala-
rında, 11 tez “Kamu Mali Yönetimi” ve “5018” tarama-
larında, 4 tez “İç Denetim” ve “5018” taramasında, 2 
tez ise “İç Kontrol” ve “5018” taramasında ortak olduğu 
dikkate alınarak, tekrarla çıkarıldığında toplam tez sa-
yısının 318’e düştüğü görülmektedir. 

Ulusal Tez Merkezi’nde “denetim” kelimesi “Yüksek Li-
sans ve Doktora” tezleri araması yapıldığında 2116 kayıt 
çıkmaktadır. Bu kayıtların içinde; Mühendislik (Motor-
da hız denetim performanslarının karşılaştırılması vb.) 
ve Mimarlıkla (Atrium tipi binalarda enerji tüketiminin 
azaltılması ve kullanıcı konforunun sağlanması için uy-
gun camlama ve denetim sistemi modeli vb.) ilgili dene-
timler kapsam dışı tutularak aşağıda örnek olarak sıra-
lanan konular dikkate alındığında yaklaşık 1057 yüksek 
lisans ve doktora çalışmasının yapıldığı görülmektedir.
“Denetim” taramasında dikkate alınan bazı konuların 
ana başlıkları aşağıda sıralanmıştır:

•	 Sayıştay Denetimi (Örneğin: Kamu kesiminde 
performans denetiminin etkinliği bakımından 
Sayıştay’ın rolü).

•	 Yargısal Denetim (Örneğin: 657 Sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’na göre disiplin cezaları ve yargısal 
denetimi).

•	 Teftiş Denetimi (Örneğin: İlköğretim müfettişleri-
nin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini 
yerine getirme derecelerine ilişkin ilköğretim okul-
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Tablo: 1 Ulusal Tez Merkezinde Yapılan Tarama Sonuçları

YILI İç Denetim İç Kontrol Kamu Mali Yönetimi 5018 Denetim
1985 -2000 13 16 1 - 193

2000 4 2 - - 34
2001 3 4 - - 32
2002 6 3 2 - 43
2003 2 5 - - 50
2004 1 3 1 - 24
2005 6 4 1 - 39
2006 9 6 2 1 73
2007 14 9 3 1 58
2008 17 8 7 5 64
2009 7 7 3 2 61
2010 22 16 6 7 113
2011 20 12 5 2 90
2012 12 10 4 2 63
2013 15 10 5 - 63
2014 10 9 1 3 57

Toplam 161 124 41 23 1057
      

Tablo: 2 Yıllara Göre Tez Türü Tarama Sonuçları

TEZ TÜRÜ YILLAR İç Denetim İç Kontrol Kamu Mali 
Yönetimi 5018 Denetim

Doktora
2002-2007 8 6 2 - 91

2008-2014 22 10 3 3 97

Yüksek Lisans
1985-2007 50 46 8 2 455

2008-2014 81 62 28 18 414

Genel Toplam 161 124 41 23 1057

Ulusal Tez Merkezi’nde “iç denetim”, “iç kontrol”, “kamu mali yönetimi” ve “5018” kelimelerinin “Yüksek Lisans ve 
Doktora” tezleri tarama sonuçları değerlendirildiğinde; 

larında görev yapan öğretmenlerin algılarının ince-
lenmesi “Mersin merkez örneği”).

•	 Vergi Denetimi (Örneğin: Kayıtdışı ekonominin 
önlenmesinde vergi denetiminin önemi ve çözüm 
önerileri). 

•	 Bağımsız Denetin (Örneğin: Hisse senetleri 
İMKB›de işlem gören şirketlerin bağımsız denetimi 
ve uygulamalı bir örnek).

•	 Kamusal Denetim (Örneğin: İdare Hukukunda ba-
ğımsız idari otoriteler ve kamusal denetimi) (İl özel 
idareleri üzerinde idari vesayet denetimi).

•	 Eğitim Denetimi (Örneğin: Türk eğitim sistemi de-
netim alt sisteminin yeniden yapılandırılmasına iliş-
kin bir model önerisi),.

•	 Kamu Denetçiliği (Örneğin: Avrupa Birliği ve Türki-

ye bağlamında ombudsmanlık: Kamunun denetim-
sizliği ve yolsuzluk).

•	 Şirketlerin Denetimi (Örneğin: Türkiye’de belediye 
iktisadi teşebbüslerinin denetiminin hizmet etkinli-
ği yönünden değerlendirilmesi).

•	 Bankaların Denetimi (Örneğin: Global krizler süre-
cinde bankacılık sektöründe iç denetim sisteminin 
önemi ve Türkiye uygulaması).

•	 Kamuoyu Denetimi (Örneğin: Yönetsel denetim ve 
yerel yönetimlerde halk denetçisi).

•	 Spesifik Konular (Örneğin: Görünürlük uzamlarında 
kamusallık, denetim, mahremiyet: İstanbul örne-
ğinde kameralı gözetimin sosyo-politiği, Türkiye’de 
televizyon reklamlarının denetimi).
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•	 1985-2007 yılları arası yıllık ortalama yüksek lisans 
sayısı 4,8 iken, 2008-2014 yılları arası ortalama yük-
sek lisans sayısının 27’e yükseldiği,

•	 2002-2007 yılları arası yıllık ortalama doktora sayısı 
3,2 iken, 2008-2014 yılları arası ortalama doktora 
sayısının 5,4’e yükseldiği,

•	 1985-2005 yılları arası yıllık ortalama yüksek lisans 

ve doktora tez sayısı 3,85 iken 2005-2014 yılları ara-
sı yıllık ortalama yüksek lisans ve doktora tez sayısı-
nın 29,8’e yükseldiği,

•	 “Denetim” taraması hariç diğer taramalarda top-
lam 245 adet tezin izinli olduğu, bunların 40 adeti-
nin doktora tezinden oluştuğu,

Görülmektedir. 

5. İÇ DENETİMLE İLGİLİ DOKTORA TEZLERİNDEN ÖRNEKLER 

Ulusal Tez Merkezi’nde yapılan taramalarda elde edilen 242 doktora sonucundan, doktora konuları hakkında genel 
bir bilgi edinilmesi amacıyla,  internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezlerden otuz örnek 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: 3 Doktora Tezleri Listesi

N0 YAZAR YIL TEZ ADI

1 MEHMET ÜNSAL MEMİŞ 2006 İç denetimin yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesindeki rolü: Türkiye’deki 
büyük işletmeler üzerinde bir saha araştırması

2 DUYGU ANIL 2006 Kontrol öz değerlendirme ve işletmelerin iç kontrol yapısının tespitine yönelik 
bir araştırma

3 EREN GEGİN 2007 Merkez bankalarında iç denetim uygulamaları: Örnek bir iç denetim modeli 
önerisi

4 TANSEL ÇETİNOĞLU 2007 Sürekli denetimin iç denetimde uygulanabilirliği ve Türkiye’de ticari bankalar 
için sürekli denetim yapılandırma modeli

5 KADİR KARTALCI 2007 Kamu mali yönetimi ve denetim

6 MEHMET KARAARSLAN 2007 Türkiye’de yerel yönetimler reformu bağlamında yerel yönetimlerin özerkliği ve 
denetimi

7 İLKAY EJDER ERTURAN 2007 Kültürün denetçi ve denetim sürecine etkileri: Türkiye’deki denetçiler üzerine bir 
araştırma

8 KAAN RAMAZAN ÇAKALI 2008 İç denetimin kurumsal yönetimdeki rolü: Türkiye›den iki vak’a çalışması 
(İngilizce)

9 DAVUT PEHLİVANLI 2008 Kurumsal risk yönetimi temelli iç denetim ve Türkiye uygulamaları

10 YILMAZ ÖZKAN 2008 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç denetimin 
değerlendirilmesi ve öneriler

11 BURCU ADİLOĞLU 2010 İç denetim süreci ve temel işletme faaliyetlerinin kontrol prosedürleriyle 
değerlendirilmesi: Bir uygulama

12 DENİZ ŞAHİN 2010 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde kamu bürokrasisinin bütçe sürecindeki yeni rolü 
ve harcamaları disipline edici etkisi

13 ALPTEKİN AKTALAY 2010 Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde merkezden yönetim ve yerinden 
yönetim arasındaki denetim ilişkisi

14 MURAT AYAZ 2011 Bankalarda iç denetim yaklaşımları ve bir uygulama örneği

15 SULTAN DİLEK KASIM 2011 İç denetim sistemlerinin bankaların verimliliği üzerindeki etkisi

16 BÜKE TOLGA 2011 Üniversitelerde iç denetim ve bir Türk devlet üniversitesindeki uygulaması 
(İngilizce)

17 SUAT KARA 2011 İç denetimde risk yönetimi
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18 ÖZEN AKÇAKANAT 2011 Devlet muhasebe sistemi içinde özel bütçeli idarelerde iç kontrol sisteminin 
etkinliği: Üniversitelere yönelik bir araştırma

19 TEKİN YENİGÜN 2011 Kamu mali yönetimi kapsamında üniversite döner sermaye işletmelerinin 
yeniden yapılandırılması ve bir model önerisi

20 LÜTFİYE DEFNE YALKIN DEMİR 2011 Bilgi teknolojileri denetimi: Kavramsal çerçeve, aşamaları, sınırları, sorunları

21 GÜLER FERHAN ÜNAL 2011 Risk altında denetim maliyetini minimize edecek stratejilerin oyun teorisi 
yaklaşımı ile belirlenmesi

22 SERKAN AKÇAY 2012 Kamu sektöründe iç denetimin etkinliğinin ölçülmesi ve belediyeler üzerine bir 
uygulama

23 AYŞE NİLGÜN ERTUĞRUL 2012 İç kontrol ile kurum kültürünün etkileşimi ve Anadolu Üniversitesi birim 
yöneticileri kapsamında bir uygulama

24 AHMET GÜVEN 2012 Belediyelerde performans denetimi ve algılanması üzerine bir araştırma

25 MEVLÜT ÖZER 2012 Belgesiz kayıt ortamında denetim

26 MEHMET ALPERTUNGA AVCİ 2012 Sayıştay’ın kamu harcamalarına ilişkin performans denetiminin temelleri

27 M. Cemil ARSLAN 2013 İç denetim ve Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin iç denetim uygulamaları 
üzerine bir araştırma

28 UMUT EVİN ÖZDEMİR TSAROUHAS 2013 KÜRESELLEŞME VE Avrupalılaşma etkisinde iyi yönetişim: Politika transferi 
açısından Türkiye’de kamu mali yönetimi (İngilizce)

29 SEDAT ERDOĞAN 2013 Denetim beklenti boşluğu ve Türkiye’de denetim beklenti boşluğu varlığının 
incelenmesi

30 HÜLYA BOYDAŞ HAZAR 2013 Sürekli denetimde dijital analiz tekniğinin kullanılması ve bir uygulama

Ulusal Tez Merkezi sitesinde tez bilgilerinin detayı da ve-
rilmektedir. Bu konuda iki örneği bilgilerinize sunmak-
tayım.

Mevlüt ÖZER tarafından 2012 yılında yapılan “Belgesiz 
Kayıt Ortamında Denetim” başlıklı 471 sayfalık Doktora 
çalışması bilgi notu aşağıdadır: 

“Bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmeler muhasebe 
süreçlerini her zaman önemli ölçüde etkilemiştir. Son 
çeyrek asırda teknolojide yaşanan baş döndürücü ge-
lişmeler rağmen muhasebeyi etkileyen ve yönlendiren 
mevzuatta teknolojiye karşı tutucu düzenlemeler ısrarla 
muhafaza edilmiştir. Ülkemizde muhasebeyi vergi yasa-
ları önemli ölçüde etkilemektedir. Vergi yasalarındaki 
teknolojiye karşı tutucu düzenlemelere karşın muhase-
be süreçleri vergi uygulamalarını kağıt defter ve belge-
lere terk ederek yavaş yavaş kağıtsız muhasebe ortama 
doğru ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Vergi Usul Kanunundaki elektronik fatura, elektronik 
defter hükümleri ile mevzuattaki buna paralel düzenle-
meler ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunundaki hükümler 
dikkate alındığında belgesiz kayıt ortamı için işletmele-

rin önündeki kısıtların yavaş yavaş kalkmakta olduğu 
söylenebilir. Teknolojideki hızlı değişim muhasebenin 
özünü ve amacını değiştirmese de hızını, işleyişimi ve 
kapsamını radikal bir biçimde değiştirmiştir. Ancak bu 
değişim denetime aynı oranda yansımamıştır. Muhase-
be ve denetim arasında asimetrik bir gelişme yaşanmış-
tır. Denetim muhasebenin hızını yakalayamadığı sürece 
denetim riskininim kontrol altında tutulması da zorla-
şacaktır. Muhasebede bilişim teknolojilerinin yaygınlaş-
masıyla birlikte iç kontrol sisteminin etkinliği artmıştır. 
Hatalı işlem sayısı önemli ölçüde azalmıştır. Ancak Asi-
metrik büyüme potansiyel olarak denetimin doğal ris-
kini hileli işlemler yönünden olumsuz etkileme gücüne 
sahiptir.

Belgesiz kayıt ortamında denetim geleneksel denetim 
tekniklerini reddedilmemekte ancak belgesiz kayıt or-
tamının kendine özgü yapısı nedeniyle değişen şartla-
ra uygun olarak gözden geçirilmesini ve yeni denetim 
tekniklerinin uygulanması öngörülmektedir. Bilgisayar 
destekli denetim tekniklerinin belgesiz kayıt ortamın-
da denetim için yeterli olduğunu ileri sürmek mümkün 
değildir. Tüm finansal işlemlere ilişkin muhasebe fonksi-
yonlarının “Ön Denetim Süreci” olarak adlandırdığımız 
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yeniden tanımlanmış algoritmik bir süreç ile denetlen-
mesi mümkündür. Bu çalışmada, “Ön Denetim Süreci 
Riski” adıyla kontrol riski ve tespit riski arasında yeni bir 
denetim riski tanımlanmıştır. Ön denetim süreci riski, 
hata, hile ve aykırılıkların ön denetim sürecinde tespit 
edilememe riskini ifade eder. Ön denetim süreci riski-
nin tanımlanmasıyla birlikte denetçi denetim sürecine 
kontrol riski altında değil daha güvenli olan ön denetim 
süreci riski altında başlayacaktır.”

Cemil ARSLAN tarafından 2013 yılında yapılan “İç dene-
tim ve Türkiye›de büyükşehir belediyelerinin iç denetim 
uygulamaları üzerine bir araştırma” isimli 255 sayfalık 
Doktora çalışması bilgi notu aşağıdadır:

“Kamu yönetiminde meydana gelen değişim; yönetimin 
bütün süreçlerinde olduğu gibi denetim işlevinde de de-
ğişime yol açmış, geleneksel yönetim anlayışının uzantısı 
olan kurallara uygunluk denetimi yerini, sonuç ve perfor-
mans esaslı denetime bırakmaya başlamıştır. İç denetim, 
yeni denetim yaklaşımının önemli araçlarından biridir. 

Kamu yönetimi sistemimize ilk defa 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile giren iç denetim 
sistemi ve iç denetçiler; hem geleneksel teftiş birimleri 
ile görev ve yetkilerinin farklılığı hem de kurumların ge-
lenek ve kurumsal kültürüne aykırılığı yönüyle tartışma 
konusu yapılmıştır. İç denetim, klasik teftiş hizmetinden 
farklı olarak gelecek yönelimli olup, yönetime iyi uygu-
lama örnekleri konusunda rehberlik etmek, risk analizi 
esası ile kurumun zayıf ve riskli alanlarını dikkate alarak 
iyileştirme alanlarını belirlemek ve danışmanlık yapmak 
gibi fonksiyonları ile öne çıkmıştır. 

Türkiye’de kamu kurumlarında ilk defa uygulanmaya 
başlanan iç denetim sisteminin nasıl kurulup işletile-
ceği, stratejik plan ve performans programı da dikkate 
alınarak yapılacak denetimin nasıl bir işlev göreceği, ba-
şarılı olup olamayacağı önemli bir tartışma konusudur. 
Ayrıca, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun tüm 
kamuyu birlikte ele alan yaklaşımının merkezi ve yerel 
bürokrasi nezdinde nasıl bir algıya yol açtığı dolayısıy-
la iç denetim sisteminin merkezi yönetim ve yerel yö-
netimler arasında kuruluş ve işleyişi yönüyle benzerlik 
veya farklılıkları da büyük önem taşımaktadır. 

En az bunun kadar önemli olan bir başka konu ise iç 
denetim sisteminin bizzat iç denetçiler nezdindeki algı-

sı, işlevi ve gelecekle ilgili beklentisinin görünümüdür. 
Çünkü sistemin teorik ve yasal kurgu ve kuruluşu nasıl 
olursa olsun sonuç olarak yürütücü aktörlerin (iç denet-
çilerin) yaklaşımı büyük önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, Türk kamu yönetim sistemine 2006 yı-
lından itibaren dâhil olan iç denetim sistemi; 2012 yılı 
sonu itibariyle Türkiye’de faaliyette bulunan 16 büyük-
şehir belediyesi ölçeğinde anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu 
kapsamda kamu yönetimindeki değişimin denetim yak-
laşım ve biçimleri üzerindeki etkisi, iç denetimi etkile-
yen uluslararası kurumsal temeller ve düzenlemeler ele 
alındıktan sonra, büyükşehir belediyesi iç denetçilerine 
uygulanan bir anket ile iç denetçilerin, iç denetim konu-
sundaki algısı, büyükşehir belediyelerinde yürütülen iç 
denetim işlevi ve iç denetçilerin iç denetimin geleceğine 
ilişkin beklentileri anlaşılmaya çalışılmış ve iç denetim 
sisteminin uluslararası normlara uygun olarak sürdürül-
mesi için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.”

6. SONUÇ

Bilindiği gibi, iç denetçiler, kişisel sorumluluklarını yeri-
ne getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer niteliklere 
sahip olmak zorunda olduğu gibi, mevcut bilgi, beceri 
ve diğer niteliklerini sürekli meslekî gelişimle arttırmak 
ve güçlendirmek de zorundadırlar. Bu kapsamda lisan-
süstü çalışmaların, iç denetçilerin yetkinlik ve sürekli 
mesleki gelişimlerine olumlu katkıda bulunacağı açık-
tır. Nitekim bu durum “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik”te değerlendirilerek “ay-
rıca, iç denetçiye yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin 
her birinden ilgili değerlendirme döneminde bir defaya 
mahsus olmak üzere on puan verilir”şeklinde hükme 
bağlanmış ve “Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derece-
lendirilmesine İlişkin Esas Ve Usuller”de; “Sertifika dö-
nemine bağlı olmaksızın tamamlanan yüksek lisans ve 
doktora programlarının her birinden bir defaya mahsus 
olmak üzere on puan alınır” denilmiştir.

Ulusal Tez Merkezi’nde “iç denetim”, “iç kontrol”, “kamu 
mali yönetimi” ve “5018” kelimelerinin “Yüksek Lisans 
ve Doktora” tezleri taraması yapıldığında, tekrarlar ha-
riç toplam tez sayısının 318 olduğu görülmüştür. Her ne 
kadar araştırmamızda, tezi yazanların mesleki inceleme-
leri yapılmamış olsa da, İç denetçi atamalarının 2006 
yılından beri yapıldığı ve eğitimlerin ise 2008 yılı sonu-
na kadar tamamlandığı düşünülecek olursa, özellikle 
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2008 yılından sonra 2008-2014 yılları arası ortalama 
yüksek lisans sayısının 4,8’den 27’e, doktora sayısının 
da 3,2’den 5,4’e yükselmesi, 1985-2005 yılları arası yıl-
lık ortalama yüksek lisans ve doktora tez sayısı 3,85’den 
2005-2014 yılları arasında 29,8’e yükselmesi sevindiri-
cidir. Bunlara iç denetimle ilgili diğer araştırmaları da 
ilave etmek gerekmektedir. 

Lisansüstü tezleri bünyesinde toplayarak, düzenleyen 
ve araştırmacıların hizmetine sunan Ulusal Tez Merkezi,  
bu hizmetleri tamamını internet üzerinden vermekte 
ve yazarları tarafından internet üzerinden tam metin 
erişime açılmasına izin verilen tezler ise açık erişime 
sunulmaktadır. Ulusal Tez Merkezinde 261825 yüksek 
lisans tezi ve 67701 doktora tezi bulunmakta olup, site-
de detaylı ve gelişmiş tarama seçenekleri de vardır. Ay-
rıca tezlere tam metin erişim için üye olunmak zorunlu 
değildir. Tez indirmede herhangi bir sınır olmadığı gibi 
herhangi bir üçret de ödenmemektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından oluşturulan “Bele-
diye Akademisi” kapsamında, belediye personeline yö-
nelik olarak dört lisansüstü eğitim programı ve iki tezsiz 
yüksek lisans programı açılmıştır. Ayrıca Türkiye Ortado-
ğu Amme Enstitüsü tarafından da, tüm kamu görevlile-
rine yönelik “Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Proğramı”, 
tüm yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yö-
nelik olarak da “Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Progra-
mı” düzenlenmektedir. Bu kapsamda Kurul tarafından 
yapılan “Ankara’da bulunan bir üniversitede İç Denetim 
ve İç Kontrol Yüksek Lisans Programı açılması çalışmala-
rında son aşamaya gelinmiş olduğu” duyuru da önem-
lidir. 

Tüm bu faaliyetler desteklenmeli, iç denetçiler lisansüs-
tü eğitimlere teşvik edilmeli, yapılacak düzenlemelerle 
lisansüstü çalışmalar daha da özendirilmelidir. Tabii ki 
iç denetçiler de Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan lisan-
süstü çalışmalardan yararlanmaya zaman ayırmalıdırlar. 
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ÖZET: İç kontrol çerçevesinde amaçlara ulaşmak için 
gerçekleştirilecek faaliyetlerin etik kurallar doğrultusun-
da etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde mevzuata uygun 
olarak yürütülmesi, faaliyet sonuçlarına ilişkin mali ve 
operasyonel raporlamanın doğruluğunun ve güvenilirli-
ğinin sağlanması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sıra-
sında yararlanılan kurum ve kuruluş varlıklarının korun-
ması gerekir. Dolayısıyla iç kontrolün temel amacı, etik 
kurallara bağlı kalınılarak organizasyonu öngörülen he-
deflere ulaştırmak, alt ve detay amaçları ise, kurumsal 
hedeflere yine etik kurallar doğrultusunda etkinlik, eko-
nomiklik, etkililik, uygunluk, bilgi güvenliği ve varlıkların 
korunması ilkeleri doğrultusunda ulaşılmasıdır. 

Etkin bir iç kontrol sistemi ise çalışanlar yani insan eliyle 
hayata geçirilir. Çalışanların kişisel ve mesleki dürüstlü-
ğü ilke edinmesi ve etik değerleri benimsemesi faaliyet-
lerin etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesi bakımından 
gereklidir. Bu nedenle kurum bünyesindeki her birey kişi-
sel ve mesleki dürüstlüğü, etik değerleri benimsemeli ve 
uygulamalıdır.

Çalışma alanında etik değerlere uygun bir çalışma orta-
mının sağlanabilmesi için; etik ilkelerin belirlenip açık-
ça ilan edilmesi, belirlenen ve ilan edilen etik değerlere 
bağlı kalınması, karar alıcıların ve uygulayıcıların etik 
davranışlarla örnek olması, çalışanların etik değerler ve 
kurallar konusunda eğitim almasının sağlanması, ku-
rum mensuplarının iletişim imkânlarının iyileştirilmesi, 
etik ilke ve değerler ile ilgili kaynak, eğitim materyali ve 
dokümanlar ile desteklenmesi, bütün uygulamalarda tu-
tarlı olunması gerekir. 

Netice itibariyle kurum bünyesindeki her bireyin kişisel 
ve mesleki dürüstlüğü, etik değerleri benimsemesi ve uy-
gulaması sorumluluk bilincinin vicdanlarda yer etmesini 
sağlayacaktır.

ANAHTAR KELİMELER: İç kontrol, kültür, ahlak, din, etik, 
değerler, normlar, gelenek, görenek, görgü kuralları, iyi, 
kötü, özgürlük, irade, erdem, fazilet, sorumluluk, vicdan.

ETİK DEĞERLER 
VE DÜRÜSTLÜK İÇ 

KONTROLÜN ÖZÜNÜ 
OLUŞTURUR

Alaaddin KAHRAMAN
İç Denetçisi,

İçişleri Bakanlığı
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1-Giriş

İç kontrol herhangi bir organizasyonun amaçlarına ulaşa-
bilmesi için kuruluşun yetki, görev sorumluluğu dahilinde 
kullandığı tüm araçlardır. Başka bir deyişle iç kontrol yö-
netim sorumluluğu çerçevesinde alınan bütün tedbirler 
olarak tanımlanabilir. İç kontrol çerçevesinde amaçlara 
ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlerin etik kural-
lar doğrultusunda etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde 
mevzuata uygun olarak yürütülmesi, faaliyet sonuçlarına 
ilişkin mali ve operasyonel raporlamanın doğruluğunun 
ve güvenilirliğinin sağlanması ve faaliyetlerin gerçekleşti-
rilmesi sırasında yararlanılan kurum ve kuruluş varlıkları-
nın korunması gerekir. Yani İtalyan düşünür ve politikacı 
Niccolò Machiavelli’nin düşünceleri üzerine kurulu bir 
yaklaşım tarzı olan Makyevalist anlayışla “Amaca ulaş-
mak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” savı 
ile hareket edilmemelidir. Çünkü amaca götüren her türlü 
araç meşru değildir. Dolayısıyla iç kontrolün temel amacı, 
etik kurallara bağlı kalınılarak organizasyonu öngörülen 
hedeflere ulaştırmak, alt ve detay amaçları ise, kurum-
sal hedeflere yine etik kurallar doğrultusunda etkinlik, 
ekonomiklik, etkililik, uygunluk, bilgi güvenliği ve varlıkla-
rın korunması ilkeleri doğrultusunda ulaşılmasıdır. Etkin 
bir iç kontrol sistemi insan eliyle hayata geçirilir. Çünkü 
amaçların belirlenmesi, belirlenen amaçlara yönelik ope-
rasyonların / faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve amaçlara 
ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi kontrol edilmesi insan 
aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu nedenle COSO Modelinde 
iç kontrol sisteminin üzerine bina edildiği yapı kontrol or-
tamı, kontrol ortamının da en önemli unsuru çalışanlar 
yani insan faktörüdür. Kurumun misyon ve kuruluş amaç-
larının gerçekleştirilebilmesi için, kurum çalışanlarının, 
kurumun varlık sebebini, kendi görev ve sorumlulukla-
rının neler olduğunu, hangi fiil ve davranışlarının kabul 
edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu bildikle-
ri, işe alma, terfi, eğitim, disiplin, mali ve sosyal haklar 
vb. insan kaynakları uygulamalarının yazılı olarak objektif 
kurallara bağlandığı ve çalışanlar arasında herhangi bir 
ayrımcılığın söz konusu olmadığı, görev tanımları çerçe-
vesinde kendilerine verilen işlerin yürütülmesi için eğitim 
ve donanım başta olmak üzere gerekli kaynakların tahsis 
edildiği, yöneticilerin çalışanları motive ederek onlarla 
aynı hedefe doğru kilitlendiği, kurum çalışanları ve birim-
leri arasında raporlama ve hiyerarşik ilişkilerin açık ve net 
olarak belirlendiği uygun bir çalışma ortamının oluşturul-
ması gerekir.

COSO Modeli çerçevesinde sağlıklı ve etkin bir kontrol 
ortamı oluşturmada etik değerler ve dürüstlüğü sağla-

maya yönelik çalışmanın ayrıntılarına girmeden önce iç 
kontrol ve etik değerler ve dürüstlük uygulamaları ala-
nındaki bazı temel kavramlara kısaca değinmekte yarar 
görülmektedir. Bu kavramlar “iç kontrol”, “kültür”, “ah-
lak”, “ahlak ve hukuk, ahlak ve din” “etik”, “etik ve ah-
lak”, “değerler”, “normlar”, “gelenek,” “görenek”, “gör-
gü kuralları”, “birey”, “iyi, kötü”, “özgürlük, irade”, “er-
dem, fazilet”, “sorumluluk”, “vicdan”  gibi kavramlardır. 
İç kontrol; organizasyonun amaçlarına, belirlenmiş po-
litikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru 
ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgi-
sinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağla-
mak üzere yönetim tarafından oluşturulan organizas-
yon, yöntem ve süreçle iç denetimi de kapsayan mali 
ve diğer kontroller bütünüdür.[1]  Kültür; bir toplum ya 
da bireyin zamanla edindiği ve zamana bağlı olarak ge-
liştirdiği değerler bütünüdür, toplumun ya da bireyin 
yaşayış biçimini, dilini, zevklerini, yazınını, folklorunu, 
sanatsal etkinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsar. 
Ahlak; kültür ve ahlaki değerlerin oluşturduğu toplum-
sal ve örgütsel bir bütünlüktür. Doğruların kabul edil-
diği, yanlış ve ahlaki olmayan davranışların reddedildiği 
bir durumdur. Ahlak toplum ve bireylerin nasıl, ne şe-
kilde ve hangi norm değerlere göre hareket edilmesi 
gerektiğini gösterir.[2] Ahlak ve hukuk; hukuktan önce 
ahlak vardır. İnsan toplulukları, toplumlaşma aşaması-
na geçtiklerinden bu yana, her dönemde herhangi bir 
ahlaka sahip olmuşlardır. Buna karşılık devlet ve hukuk, 
ahlaka göre geç ortaya çıkmıştır. Devletsiz ve hukuksuz 
toplumlar olmuştur; fakat ahlaksız toplum olmamıştır. 
Ahlak kuralları kişilerin ve grupların ortak yaşayışların-
da benimsenmiş ve örf, adet, teamül, gelenek görenek 
yoluyla olduğu kadar, bunlara göre sınırlı kalsa da, bi-
reysel irade, seçim ve tercih yoluyla da kurumlaşmış 
olan kurallardır. Bu kurallara aykırı davranışlar, ancak 
ayıplama ve kınama, gruptan dışlama gibi tepkilere yol 
açabilir. Buna karşılık hukuk kuralları kişilerin birbiriyle 
ve devletle olan ilişkilerini genel olarak düzenlerler ve 
bu kurallara aykırı davranışlar, devletin yaptırımına ve 
zor kullanımına yol açar. Hukukun olduğu yerde dev-
let vardır. Hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran 
en önemli yön, hukuk kurallarının devlet gücüyle sağ-
lanmış yaptırımının bulunmasıdır. Ahlak ve din; sosyal 
normların bir kategorisini oluşturan din kuralları ile ah-
lak kuralları arasındaki ilgi çok yakındır. Din kurallarının 
yaptırımı, ahlak kurallarından farklı olarak doğaüstüdür.
[3] Etik; kelimesi Yunancada gelenek görenek anlamına 
gelen “Ethos” sözcüğünden gelmektedir. Genel olarak 
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etik, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ve yararlıyı zararlı-
dan ayıran uyulması gereken ilke ve kurallardır. Etik “in-
san eylemlerini ahlaki bakımından değerli veya değersiz 
kılan”ın ne olduğunu araştıran felsefi bir disiplin olarak 
kabul edilmiştir başka bir ifade ile etik, doğruyu yanlış-
tan ayırt etme yeteneği ve doğru olanı yapma sorum-
luluğu anlamına gelmektedir. Etik; ahlaki kriterlerden 
yararlanılarak insan davranışlarına yön verme bilimi ve 
insan davranışlarına yönelik kabul edilmiş değerler ve 
standartlar olarak ahlak bilimidir.[4] Değerler; bireylerin 
yaşamındaki farklı etmenlere yüklediği önemdir. Değer-
ler, bireylerin düşünce, tutum duygu gibi tüm davranış-
larını yönlendiren birer ölçüt olarak kabul edilir. Norm-
lar; değerlerin, belirli rollerle ilişkili olarak ele alınması 
ve uygulanmasıyla oluşur. Norm; karşılıklı hak, görev 
ve sorumlulukların belirlenmesinde kişiye yol gösterir. 
Normlar düzeni sağlayan ölçütler bütünüdür. Yazılı ve 
yazısız normlar olarak ikiye ayrılır. Yazılı normlar; yasa-
lar, tüzükler, yönetmelikler biçiminde yetkili organlarca 
düzenlenir ve yürürlüğe konulur. Yazısız normlar ise; 
örfler, adetler, töreler, gelenek ve göreneklerdir. Gele-
nek; bir toplumda, eskiden kalmış olmaları nedeniyle 
saygın tutulup, kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalın-
tılar, alışkanlıklar, töre ve davranışlar, ananeler olarak 
tanımlanmaktadır. Görenek; herhangi bir davranışın ya 
da hareketin eskiden beri görüldüğü gibi yapılma alış-
kanlığıdır. Görgü kuralları; uyulması gereken ayrıntılı bi-
çimler, formalitelerdir. Bu kurallar insanın sosyalleşmesi 
süreci içinde öğrenilirler. Birey; toplumsallaşmış insanı, 
toplum içerisinde yaşayan insanı ifade eder. İyi; ahlakça 
değerli olandır, insanın yapması gereken davranışlardır. 
Kötü; insanın yapmaması gereken davranışlardır. Öz-
gürlük; irade ile “iyi” ve “kötü” davranışlardan birisini 
seçme gücüdür. Erdem, fazilet; iyi olana yönelmedir. So-
rumluluk; insanın kendi eylemlerinin ya da yetki alanına 
giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Vic-
dan; tutum ve eylemlerimizin ahlakça değerli olup ol-
madığını yargılama bilincidir. Bir çeşit iç mahkemedir.[5]

Bu çalışma ile etik değerler ve dürüstlük hakkında ya-
pılan araştırmalar ve yayımlanmış eserler hakkında far-
kındalık oluşturularak, İç kontrol ile etik ilkelerin geliş-
tirilmesinde temel alınan yaklaşımlar, etik sorunları ve 
tereddütleri çözmeye yönelik; amaçlanan sonuç etiği, 
kural etiği, toplumsal sözleşme etiği, kişisel etik, sos-
yal yaşam etiği sistemleri, etik değerlere uygun çalışma 
ortamı, çalışma alanı ve çalışanlar ile ilgili etik ilkeler, 
yönetimde ve çalışma alnında etik dışı davranışlar, etik 
sorgulama yöntemi, etik değerlere uygun olan ve olma-
yan davranışların sonuçları konularında güncel bilgiler 
verilmek suretiyle etik değerler ve dürüstlüğü sağlama-

ya yönelik uygulamalarının iç kontrol açısından önemi 
üzerinde odaklanma ile kamu hizmeti kalitesinin artırıl-
ması ve liyakat esaslı iyi bir insan kaynakları yönetimi 
anlayışının geliştirilmesi sürecine katkı sağlanmaya ça-
lışılacaktır.

2.Etik İlkelerin Geliştirilmesinde 
Temel Alınan Yaklaşımlar

Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar 
hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik 
ilkeleridir. Hakkaniyet ilkesi, bütün kararların tutarlı, 
tarafsız ve gerçeklere dayalı olması üzerinde durur. İn-
san hakları ilkesi, bireylerin varlığı, bütünlüğü ve temel 
insan haklarını esas alır. Faydacılık ilkesi, herkes için iyi 
olacak kararın verilmesini üstlenir. Bireysellik ilkesi ise, 
bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel 
kazançlarını artırmak olduğunu savunur.

3.Etik Sorunları ve Tereddütleri Çözmeye 
Yönelik Sistemler

Etik sistemleri; Amaçlanan Sonuç Etiği Sistemi, Kural Eti-
ği Sistemi, Toplumsal Sözleşme Etiği Sistemi, Kişisel Etik 
Sistemi ve Sosyal Yaşam Etiği Sistemi şeklinde sayılabilir. 
Etik sistemlerin her biri tek başına her türlü durumda 
karşılaşılan etik sorunlar ve tereddütleri çözmeye yet-
meyebilir. Farklı bakış açıları, farklı etik sistemini temsil 
etmektedir. Bu nedenle tek bir etik sistemi yerine farklı 
etik sistemleri ile birey davranışlarının doğru ve iyiye 
yönlendirilmesini sağlayacak etkin düşünme becerileri-
nin geliştirilmesi gerekir.

3.1.Amaçlanan Sonuç Etiği Sistemi,

Amaçlanan sonuç etiği sistemi genellikle faydacılık ola-
rak bilinir. Sorunlara pratik bir yaklaşımı getirir ve elde 
edilecek sonuçlar üzerine odaklanır. Bu etik yaklaşım 
metodu, haz arama ve acıdan kaçma üzerine kurul-
muştur. İngiliz filozof, John Stuart MİLL (1806-1873)’e 
göre bir eylemi “iyi” kılan şey sonuçta getirdiği fayda 
ile mutluluğu sağlamasıdır. “İyi”nin ölçütü olan mutlu-
luğun, sadece eylemde bulunanın değil, ilgili herkesin, 
dolayısıyla tüm insanlığın mutluluğu olduğunu savu-
nur. Amaçlanan sonuç etiği sisteminin sorunlara pratik 
yaklaşımı ve eylemlerin etkileyeceği bireylerin, verilen 
kararda dikkate alınmasını gerektiren faydacı yaklaşımı 
günlük sorunların çözümüne yardım edebilir.
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John Stuart MİLL’in faydacılık ilkeleri:

3.1.1.Bir eylemin doğru ya da yanlış olduğuna karar ve-
rebilmek için sonuçlarına yoğunlaşmak gerekir.
3.1.2.Eylem kuralları, onlara uyacak bireylerin karakte-
rinden kaynaklanmalıdır.
3.1.3.Eylemlerin doğruluk oranı arttıkça, mutluluk da 
artar; azaldıkça mutluluk da azalır.
3.1.4.Her insan kendi mutluluğunu istediği sürece, bu 
onların en yüksek mutluluğa ulaşmaları için yeterli bir 
nedendir.
3.1.5.Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun 
ölçütü ahlaki oluşudur.
3.1.6.Mutluluk, bireyin kendi mutluluğu değil, eylemin 
herkes için doğruluğudur.
3.1.7.Eylemin fayda derecesi, mutluluğu yaratabilir ya 
da mutsuzluğu engeller.
3.1.8.Bir eylemin etik olarak doğru sayılması için, eyle-
min sağladığı toplam faydanın, bireyin yapacağı başka 
bir eylemin sağlayacağı toplam faydadan daha büyük 
olması gerekir.
3.1.9.Faydacılık birbirine zıt etik yükümlülükler arasın-
dan seçim yapmada, genel bir hakemdir.

Amaçlanan Sonuç Etiği Sisteminde ilkelerin fazla bir 
önemi yoktur hedeflenen sonuca ulaşmak önemlidir. 
Genel olarak “hedefe giden yolda her şey mubahtır” 
anlayışı hâkimdir denilebilir. Bu sistemi en iyi anlatan-
lardan biri de İtalyan düşünür ve politikacı Niccolò Mac-
hiavelli (1469–1527)’dir. Makyevalist anlayışa göre de 
“Amaca ulaşmak için her şey mubahtır.”

3.2. Kural Etiği Sistemi

Kurallar toplumsal yaşamı düzenler, ailede, okulda, top-
lumda, iş hayatında birçok kural vardır. Toplumu oluştu-
ran bireylerin yaşamı bu kurallarla düzenlenir. Kural eti-
ği sistemi Alman filozofu Immanuel KANT (1724-1804), 
tarafından geliştirilmiştir. Kant etik ilkelerin yıllardır bi-
lindiğini, evrensel ve nesnel olduklarını belirtmiştir. 

3.3.Toplumsal Sözleşme Etiği Sistemi

Toplumun genelince kabul gören ilkeler ve standartların 
bireylerce benimsenmesi ve toplum halinde yaşamanın 
getirdiği çatışmaların çözümlenmesinde toplumsal söz-
leşme etiği yaklaşımı yarar sağlayabilir. Sistemin öncü-
sü Cenevreli filozof ve yazar Jean-Jacques ROUSSEAU 

(1712-1778)’dur. Rousseau için en önemli olgu, otorite 
ve özgürlük arasındaki dengedir. Bireylerle toplum ara-
sındaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması zorunlu olan 
kurallara hukuk kuralları denir. Hukuk kuralları insan-
ların birbirleri ile uzlaşmaları sonucu ortaya konulduğu 
ileri sürülür. İnsanlar “toplumsal sözleşme “adını alan 
bir sözleşmeyle belirledikleri hukuk kurallarına uymak 
zorundadırlar. Hukuk kuralları özgür insanlar arasın-
da eşit koşullar altında yapılan toplumsal sözleşmeye 
dayanır. Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler. 
Hukuk kuralları çoğu kez olumlu ya da olumsuz emir-
ler şeklindedir. Bazen izin, bazen yasaklama biçiminde 
kendini gösterir. Hukuk kuralları tek bir olaya değil, aynı 
niteliği taşıyan bütün olaylara uygulanır.

3.4. Kişisel Etik Sistemi

Kişisel etik sisteminin en önemli temsilcilerinden olan 
Avusturya doğumlu filozof Martin BUBER, (1878-1965), 
kişisel etiğin kaynağının bireyin içinden gelen ses, vic-
dan olduğunu savunur. Kişisel etik, kişinin toplum içe-
risindeki bireysel duruşunu belirler. Kişisel etik sistemi 
anlayışı bireyin ahlaki alt yapısını temel alır.

Kişisel etiğin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

3.4.1.Kişisel etik, gerçeğin doğrunun sadece zekâdan 
değil bireyin içinden geldiğini savunur.

3.4.2.Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır.

3.4.3.Kişisel etik bireyin kendisine dönmesini sağlar.

3.4.4.Bireyin karşılaştığı durumlarda doğru ve yanlış ka-
rarlar vermesi kendi vicdanına bağlıdır.

3.4.5.Bireyi amacına ulaştıracak davranış etik olmalıdır. Bu 
yaklaşım Mahcivelle’nin düşüncesine terstir. Çünkü Makye-
valist anlayışa göre “Amaca ulaşmak için her şey mubahtır.”

3.4.6.Yaşamda belli kuralların olamayacağı pek çok du-
rum söz konusudur.

3.4.7.Birey bir grupta yer aldığı için, haksızlığa göz yummaz.

3.4.8.Birey özgürleştikçe kendi etik standartlarını geliştirir.

3.4.9.Birey sadece kendi çabaları ile kusursuzluğa erişir. 
Başkaları bunu kişi adına yapamaz.

3.4.10.Bireyler hayatları boyunca geliştikleri için, yeni 
değerler edinirler.
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3.5. Sosyal Yaşam Etiği Sistemi

Doğadaki her canlı yaşamak için diğer canlılara ihtiyaç 
duyar, bu ihtiyacı en fazla hisseden canlı türü ise insan-
dır. İnsanların kendi aralarındaki ilişkiler ile doğadaki 
diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken ku-
rallar vardır. Uyulması gereken bu kurallar sosyal yaşam 
etiği olarak adlandırılmaktadır.

3.5.1.İnsanlar birbirleri ile olan ilişkilerini karşılıklı saygı 
ve nezaket kuralları çerçevesinde yürütürler.
3.5.2.Tüm taraflar görevlerinin gerektirdiği hak ve so-
rumlulukların bilinci içinde davranırlar.
3.5.3.Nüfuz ve güç kullanımı gibi baskı yöntemleri kul-
lanılmaz.
3.5.4.Meslektaşlar, öğrenciler ve çalışanlar hiçbir çıkar 
doğrultusunda yönlendirilmez.
3.5.5.Toplumun tüm üyeleri uygunsuz olarak nitelendi-
rilebilecek davranışlardan kaçınır.[6]

4. Etik Değerler ve Kurallar

Kültürel değerler ahlaki değerleri, ahlaki değerler ise 
etik ile ilgili kavram ve değerleri oluşturur. Etik değerler 
ve normlar ise dürüstlük, doğruluk, adalet, ahlak, sami-
miyet, sevgi, kültür, devamlılık ve insani değerlere önem 
verilmesi şeklinde bir temel üzerinde birleşmektedir. Etik 
değerleri olmayan bir organizasyondan doğru sonuçların 
elde edilmesi düşünülemez. Dolayısıyla etik norm ve de-
ğerlerini oluşturmamış bir teşekkülden kurumsal fayda-
nın beklenmesi de imkânsızdır. Etik değerler ve kurallar 
genel olarak şu başlıklar altında toplanabilir.

4.1.Doğruluk, dürüstlük
4.2.Güvenilir olma
4.3.Sadakat
4.4.Adalet
4.5.Başkalarına yardım etme
4.6.Başkalarına saygı gösterme
4.7.Vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma
4.8.Yalan söylememe
4.9.Başkasının hakkını yememe
4.10.Karşısındakinin güç durumundan yararlanmama
4.11.Acısı olanın acısını paylaşma
4.12.Dayanışma
4.13.Bireylerin eşitliğinin kabul edilmesi
4.14.Kaynakların adil dağıtılması
4.15.Mükemmeliyeti arama.[7]

5. Çalışma Hayatında Etik İlkeler

Çalışma hayatında verimliliğin artması, kalitenin yük-
selmesi için etik değerlere uygun çalışma ortamını ger-
çekleştirilmesi, çalışma alanı ile ilgili etik ilkelerin, etik 
değerlerin tespit edilmesi, çalışma hayatında yer alan 
meslek mensuplarında olması gereken etik ilkelerin 
açıkça belirtilmesi gerekir.[8]

5.1.Etik Değerlere Uygun Çalışma Ortamı

Etik değerlere uygun çalışma ortamını gerçekleştirmek 
için yapılması gerekenler şunlardır:

5.1.1.Etik değerlere bağlı kalmaya kararlı olmak.
5.1.2.Davranışlarla örnek olmak.
5.1.3.Etiğe uygun davranışları yerleştirme sorumluluğu-
nu almak.
5.1.4.Kurumun etik ilkelerini belirlemek.
5.1.5.Etik değerleri açıkça belirtmek.
5.1.6.Çalışanları eğitmek.
5.1.7.Açık iletişimi desteklemek.
5.1.8.Tutarlı olmak.[9]

5.2. Çalışma Alanı İle İlgili Etik İlkeler

5.2.1.Adalet; tüm insanların özgürce, çok yönlü geliş-
mesi, hak ve sorumluluğun eşit paylaşılmasıdır.
5.2.2.Eşitlik; eşitlik, dürüstlük ve adalet kavramları ile 
bütünleşmiş bir kavramdır. Yararların, sıkıntıların, hiz-
metlerin dağıtılmasında uygulanacak sınırların belirlen-
mesini içerir.
5.2.3.Dürüstlük ve doğruluk; etik davranış, başkaları ile 
ilişkilerde dürüst olmayı ve içtenliği gerektirir.
5.2.4.Tarafsızlık; tarafsızlık ya da nesnellik, insanın bi-
reyleri ya da nesneleri olduğu gibi görebilmesi ve bu gö-
rüntüyü bireyin kendi istek ve korkuları ile oluşturduğu 
görüntüden ayırabilmesidir.
5.2.5.Sorumluluk; belirli bir görevin istenilen nitelik ve 
nicelikte yerine getirilmesidir.
İki tür sorumluluk bulunmaktadır. Birincisi üstlere he-
sap vermeyi içeren “sorumlu olma”dır. İkincisi ise bir işi 
yapmayı üstlenmek anlamına gelen “sorumluk alma”dır. 
Sorumluluğun temeli, yetkiyi kullanma zorunluluğudur. 
Sorumluluk, mesleki ve etik ölçülere uymayı gerektir-
diği kadar bu ölçülerin yaratılmasını da gerektiren bir 
kavramdır.
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5.2.6.İnsan Hakları; insanın insan olma özelliği nedeniy-
le sahip olduğu; dokunulamaz, devredilemez ve vazge-
çilemez nitelikte, kişiliğe bağlı haklardır.
5.2.7.Hümanizm; insancıl olma çabası, insan varlığının 
insani erdemlerce biçimlendirilmesidir. İnsanların yetiş-
me ve gelişme yeteneğinden, insanın erdemleriyle, kişi-
liğinin göz önünde tutulmasından yola çıkılarak, insanın 
çok yönlü yetişmesini, özgürce etkinlikte bulunması-
nı, yaratıcı güçlerini ve yeteneklerini kullanabilmesini 
amaçlayan, insan topluluğunun gelişmesine ve insan 
soyunun daha da yetkinleşmesine ve özgürleşmesine 
yönelik düşünce ve çabaların bütünüdür.
5.2.8.Bağlılık; organizasyonel bağlılık, iş görenlerin ku-
rumsal üyeliklerini sürdürmeleri ve teşkilatta kalmak 
istemeleri olarak tanımlanabilir.
5.2.9.Hukukun Üstünlüğü; hukuk düzeninin toplumda 
egemen kılınmasıdır.
5.2.10.Sevgi; insanın kendisiyle ve başkasıyla yaratıcı 
ilişki kurması demektir. Sevgi, sorumluluğu, ilgi ve bakı-
mı, saygı ve bilgiyi, başkasının yetişme ve gelişmesi için 
istek duymayı gerektirir.
5.2.11.Hoşgörü; yasalara ve etik kurallara aykırı olma-
dıkça, sevilmeyen ya da onaylanmayan şeylerin varlığı-
na tahammül göstermektir.
5.2.12.Laiklik; herkes istediği dine ya da inanca sahip 
olabilir, iş görenlerin din ve inanç özgürlüğüne karışma-
malıdır.
5.2.13.Saygı; insan, her şeyden önce insan olduğu için 
değerlidir. Saygı bir insanı, bir kişi olarak olduğu gibi gör-
mek, onun kişiliğini ve biricikliğini fark etmek demektir.
5.2.14.Tutumluluk; kaynaklarının amaçlara uygun tüke-
tilmesidir.
5.2.15.Demokrasi; insan kişiliğinin özgürce ve eksiksiz 
olarak geliştirilmesine yarayan bir yönetim biçimidir.
8.2.16.Olumlu insan ilişkileri; hem amaçlanan üreti-
min gerçekleştirilmesi, hem de iş görenlerin mutlu ve 
huzurlu bir ortamda çalışmasının sağlanması açısından 
gereklidir.
5.2.17.Açıklık; kişiler arası iletişimde, eleştiriler amaçlı, 
nesnel, çıkarsız ve kişiye özel olmalıdır.
5.2.18.Hak ve özgürlükler; özgürlük kavramı, bireyin bir 
şeyi yapma ya da yapmama serbestliğidir. Devlet ya da 
başka herhangi bir güç tarafından herhangi bir şey için 
zorlanmamayı, baskı altında tutulmamayı ifade eder. Hak 
kavramı ise özgürlükten daha geniş bir anlam taşır. Bu 
terim yalnızca serbest olmayı değil, bunun yanı sıra dev-
letten ya da toplumdan bazı istemlerde bulunmayı içerir.

5.2.19.Emeğin hakkını verme; emek iş görenin kurum-
sal yükümlülüğünü ifa etmek için harcadığı beyin ve be-
den gücüdür. İş görenin emeğinin hakkı, kurumun yapa-
cağı ödeme ile verilir.[10]

5.3. Çalışanlar İle İlgili Etik İlkeler

Meslek ahlakı, her bir meslekte çalışanın olabildiğince 
iyi olması ilkesine dayanır. Verimliliğin artması, kalitenin 
yükselmesi için meslek etiği gereklidir. Mesleki etik bir 
özdenetim düzeneği gibi çalışır, içseldir ve manevi bir 
nitelik taşır. Çalışma hayatında çalışan meslek mensup-
larında olması gereken etik ilkeler şu şekilde sıralana-
bilir;

5.3.1.Doğruluk; çalışma hayatı içerisinde doğru davra-
nış biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız 
olmak, yalan söylememektir.
5.3.2.Yasallık; üretilen her türlü malın üretiminde ve ça-
lışanlarla ilgili problemlerin çözümünde yasalara bağlı 
kalmaktır.
5.3.3.Yeterlik; çalışma hayatındaki gelişmeleri takip et-
mek, kendini yenileyerek, iş hayatına uyarlamaktır. Ye-
terlik aynı zamanda sorumluluk alabilme, inisiyatif kul-
lanabilme davranışıdır.
5.3.4. Güvenirlik; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten 
ayırmak, meslek içi rekabeti düzenlemek, mesleğin ide-
allerini korumaktır.
5.3.5. Mesleğe Bağlılık; kişinin yaptığı işi önemsemesi 
ve en iyi şekilde yapmaya çalışmasıdır. Kişi işini sevmesi 
ile huzurlu bir ortamda çalışılmasına katkıda bulunur. 
Mesleğe bağlılık hissi verimliliği artırır.[11]

6. Çalışma Alnında Etik Dışı Davranışlar

6.1. Yönetimde Etik Dışı Davranışlar

6.1.1.Ayrımcılık; adaletsiz ve zarar verecek biçimdeki 
her türlü ön yargılı davranış ayrımcılık olarak tanımlan-
maktadır. 
6.1.2.Kayırma; duygusal nitelikteki geleneksel bağlılık-
lar ve yükümlülükler nedeniyle yakın çevreye ya da nü-
fuzlu kişilerin etkisi ile bir takım kişilere ayrıcalıklı dav-
ranmaktadır.
6.1.3.Rüşvet; Kamu görevlilerinin para, mal, hediye gibi 
birtakım maddesel çıkarlar karşılığında bunu sağlayan 
kişi ya da gruplara ayrıcalıklı bir kamu işlemi ile çıkar 
sağlaması rüşvet olarak tanımlanır.
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6.1.4.Yıldırma-Korkutma; kabadayılık olarak tanımlanan 
ve kimseden korkmaz, yılmaz görünerek çevresine mey-
dan okuma davranışı ile yıldırmaya çalışmak etik dışı bir 
davranıştır.
6.1.5.İstismar–Sömürü; insan ya da nesnelerin adaletsiz 
kullanımıdır. Çıkar sağlamaya yöneliktir. İstismar-sömü-
rü uygulaması çeşitli şekilde gerçekleşebilir; sömürücü, 
sömürülen kişiyi zorlayabilir veya aldatarak kullanabilir. 
Sömürülen kişi, yapılan eylemlere gönüllü rıza göstere-
bilir ya da sömürülen kişinin amacı, çıkar sağlamak ve 
kazancını güvenceye almak olabilir.
6.1.6.İhmal; hangi nedenle olursa olsun görevin savsak-
lanması ve geciktirilmesi veya üst bir makam tarafından 
verilen emirlerin geçerli bir neden olmadan yapılmama-
sı olarak tanımlanabilir.
6.1.7.Bencillik; bencil, başkalarının gereksinimlerine ilgi 
duymaz, onların kişilik bütünlüğüne ve değerlerine say-
gı göstermez.
6.1.8.İşkence-Eziyet; bir insana maddi ya da manevi 
olarak yapılan aşırı eziyet anlamında kullanılmaktadır. 
İşkence veya eziyet yalnız fiziksel acıyı değil, psikolojik 
acıyı da kapsamaktadır.
6.1.9.Yolsuzluk; genel anlamıyla yolsuzluk, bir çıkar kar-
şılığında, kamu yetkililerinin yasa dışı kullanımı olarak 
tanımlanmaktadır. 
6.1.10.Yaranma-dalkavukluk; rahatsız edici ve 
sahtekârlık olmasına rağmen yöneticiye yaranma ve 
dalkavukluk yapmanın, başarı için ödenmesi gereken 
bir bedel olarak görülmesi yaygın bir davranış biçimidir.
9.1.11.Şiddet-baskı-saldırganlık; şiddet sözcüğü, aşırı 
duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, 
kaba ve sert davranışı nitelendirir. 
6.1.12.Hakaret ve küfür; sözlü taciz olarak değerlendi-
rilebilecek olan hakaret ve küfür, sözel bir şiddet gös-
terisidir. 
6.1.13.Bedensel ve cinsel taciz; bedensel taciz, şidde-
tin bir ürünüdür. En sık karşılaşılan bedensel taciz türü 
ise dayaktır. Cinsel taciz ise, çocuğa, gence, kadına laf 
atma, el, kol hareketi yapmakla başlayan geniş bir yel-
paze içinde yer almaktadır.
6.1.14.Kötü alışkanlıklar; özellikle, çocuk ve gençlerin 
bulundukları okul, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu gibi 
kurumlarda görev alan çalışanların, sigara, alkol, kumar 
ve benzeri kötü alışkanlıkları çocuk ve gençlerin göz 
önünde sergilemeleri sakıncalıdır. Kişisel açıdan bakıldı-
ğında, kötü alışkanlıklar bireyi ilgilendiren konudur. An-
cak bu alışkanlıkların kişisellikten çıkarak, kamu alanına 
taşınması sakınca yaratmaktadır.

6.1.15.Görev ve yetkinin kötüye kullanımı; organizas-
yon açısından yetkinin kötüye kullanımı, yetkinin veriliş 
amacından başka bir amaç için kullanılmasıdır. Bir ma-
kam adına elde edilmiş olan yetkiler kamu görevlilerin-
ce kötüye kullanılamaz.
6.1.16.Dedikodu; genel olarak dedikodu, gerçek olup 
olmadığı bilinmeden başkalarına ithamda bulunmak, 
insanları kötülemek, kınamak, suçlamak amacıyla yapı-
lan konuşmalardır. Dedikodu iş yerlerinde büyük ölçüde 
zaman ve enerji kaybına neden olmakta, insan ilişkileri-
nin gerginleşmesine ve bozulmasına neden olmaktadır.
6.1.17.Zimmet; kamu görevlisinin para ya da mal nite-
liği taşıyan kamusal bir kaynağı, yasalara aykırı olarak 
kişisel kullanımı için harcaması ya da kullanması olarak 
tanımlanabilir. Zimmetin bir yolsuzluk türü olmasına 
karşın rüşvetten farkı, bir alıcı ve verici olmamasıdır.
6.1.18.Dogmatik davranış; dogmatik, daha önce doğru 
olan bir kavrama, bir inanca zamanla doğruluğu orta-
dan kalksa bile bağlı kalmaktır. Dogmatik bir kişi, kendi 
kavram ve inançlarını değiştirmez ve yenilikleri benim-
semez. Genelleşmiş bir dogmatiklik, iş göreni bir ırka, 
bir dine bir ulusa, bir topluma bir mesleki görüşe karşı 
düşman edebilir.
6.1.19.Yobazlık-bağnazlık; yobazlık ve bağnazlık, inanç 
ve düşünceleri konusunda tartışmaya yer vermeyen, 
tek doğru şeyin kendi doğrusu olduğuna inanan, kendi 
gibi düşünmeyenlere en ağır biçimde saldıran, hoşgörü-
süz ve sevgisiz insanları tanımlar.[12]

6.2. Çalışma Alnında Etik Dışı Davranışlar

Çalışma alnında etik dışı davranışları aşağıdaki gibi sıra-
layabiliriz:

6.2.1.İş kalitesini önemsememe
6.2.2.Rüşvet isteme veya verme
6.2.3.Kurum varlıklarının kötü biçimde kullanımı
6.2.4.İş yerinde ayrımcılık yapma
6.2.5.Özel yaşama müdahale
6.2.6.Çevre kirliliğine duyarsız kalma
6.2.7.Kurumun olanaklarını kişisel amaç için kullanma
6.2.8.Kayıt ve raporlar üzerinde tahrifat yapma
6.2.9.Hediye alma ve ağırlama
6.2.10.Yanlış bilgilendirme ya da bilgi saklama
6.2.11.Yetkililerle etik dışı ilişki kurma
6.2.12.İş yerinde hırsızlık yapma
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6.2.13.Çıkar çatışmalarına girme
6.2.14.Ticari ya da mesleki sırları sızdırma
6.2.15.Rakiplerle ilgili bilgilerin toplanmasında etik dışı 
yöntemler kullanma
6.2.16.Ürün sorumluluğunu ve güvenliğini önemsememe
6.2.17.Çalışanlara eşit davranmama
6.2.18.Ast, üst ya da çalışma arkadaşlarını sömürme
6.2.19.İş arkadaşlarını yıldırma, korkutma
6.2.20.Görevi ihmal etme
6.2.21.İş yerinde bencil davranma
6.2.22.İş ilişkilerine politik düşünceler katma
6.2.23.İş yerinde yaranma ve dalkavukluk yapma
6.2.24.Cinsel tacizde bulunma
6.2.25.Hakaret ya da argo bir dil kullanma
6.2.26.Yetkisini kötüye kullanma
6.2.27.Çalışma arkadaşları ile ilgili söylenti ve dedikodu 
yayma
6.2.28.Zimmetine mal veya para geçirme, görevi su is-
timal etme.

7.Etik Sorgulama Yöntemi

Etik; bireyler arasındaki ilişkileri bir bireyin diğer bireyle-
re yönelen eylemleriyle uyguladığı ilişkileri incelemekle 
yetinmez, olanın yanı sıra olması gerekeni de araştırır. 
Çünkü etiğin amacı sadece bireylerin birbirlerine nasıl 
davrandıklarını öğrenmek değil, ahlaki ilke ve değerle-
rin birey ve toplum yaşamındaki önemini kavramak ve 
insanlara nasıl davranmaları gerektiğini de öğretmektir. 
Ahlaki olan davranışın kişinin kendine olan yararının 
yanı sıra topluma da yararı vardır. Genel olarak insanlar 
gerçekleştirecekleri her faaliyet öncesinde bir planlama 
yaparlar. Bu planlama içerisinde faaliyetin kendilerine 
sağlayacağı fayda hedef alınır. Bununla birlikte ilgili faa-
liyetin ahlaki olup olmadığı da sorgulanır. Etik davranışı 
sağlama konusunda çeşitli sorgulama biçimleri gelişti-
rilebilir. Etik davranışı sağlamaya yönelik bir sorgulama 
örneği aşağıda verilmiştir.

7.1.Problemi tanımla ve açıklığa kavuştur.
7.2.Tüm olası gerçekleri öğrenmeye çalış.
7.3.Bütün tercihleri-seçenekleri sırala.
7.4.Her tercihi aşağıda verilen “Doğru mu? Yasal mı? Ya-
rarlı mı?”  soruları sorarak test et.
7.4.1.Doğru mu?

7.4.2.Yasal mı?
7.4.3.Yararlı mı?
7.5.Kararını ver, ancak hala emin değilsen şunları yap.
7.5.1.Eğer yanlış olduğunu biliyorsan yapma.
7.5.2.Emin değilsen sor.
7.5.3.Bir cevap alıncaya kadar sormaya devam et.
7.6.İki soru daha sorarak kararını yeniden gözden geçir.
7.6.1.Ailem bunu öğrenseydi kendimi nasıl hissederdim.
7.6.2.Vereceğim karar basında yayınlanmış olsaydı ken-
dimi nasıl hissederdim.
7.7.Alınacak Cevaba göre eyleme geç.[13]

8.Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları 

Etik değerlere uygun olan davranışlar genel olarak 
olumlu sonuçlar doğurur. Bununla birlikte etik değer-
lere uygun davranılmasının olumsuz sayılabilecek bazı 
sonuçları da olabilir. Bazen dürüst ve ahlaki davranmak 
maddi ve manevi zarar görme sonucuna yol açabilir ya 
da arkadaş kaybına sebep olabilir. Olumlu sonuçlara 
baktığımızda ise şunları görebiliriz:

8.1. Etik değerlere uygun olan davranışlar saygınlık ka-
zandırır. [14]

8.2.Güvenirlik verir.
8.3.İyi bir imaja sahip olma vasfı doğurur.
8.4.Problem çözümünde yardım görme etkisi oluşturur
8.5.Etik değerler özellikle sosyal çalkantı dönemlerinde 
ahlaki çöküşü azaltır ve toplum açısından kötü niyetli gi-
rişimlere karşı önleyici rol oynar.
8.6.Toplumda kabul görme hissini artırır.[15]

9.Etik Değerlere Uymayan Davranışların Sonuçları

9.1.Etik değerlere uymayan davranışlar, kişisel düzeyde 
iş kaybedilmesi, kurumsal düzeyde saygınlığın yitirilme-
si, toplumsal seviyede ise yozlaşmanın kurumsallaşması 
sonucunu doğurur. [16]

9.2. Etik değerlere uymayan davranışlar arttıkça, etik 
değerler önemini yitirir.
9.3.Etik dışı davranışlar, toplumdan soyutlanmaya, imaj 
ve itibar zedelenmesi, anemik davranışların yaygınlaş-
masına neden olur.
9.4.Etik değerlere aykırı davranışlar, grup çalışmalarının 
etkililiğini yitirmesi, mesleksel ve örgütsel bağlılığın zayıf-
laması, kurum içi iletişimin zarar görmesine sebep olur.
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9.5.Etik değerlere gereken önemin verilmemesi halin-
de, kurum içi iletişimin zarar görmesi, özsaygının yitiril-
mesi, örgütsel bağlılığın zayıflaması sonuçları ile karşı 
karşıya kalınılır.
9.6.Etik değerlere uymayan davranışlar kişisel imajın 
bozulmasına neden olacağından, çalışma ortamındaki 
çalışanlar ile olan ilişkilerde kabul görme hissini azaltır.
[17]

10.Değerlendirme ve Sonuç

İç kontrol sisteminin düzgün biçimde işleyebilmesi için 
sağlam bir kontrol ortamına ihtiyaç vardır. Düzgün işle-
yen bir kontrol ortamı; kurumun hedeflerinin bilindiği, 
görev ve sorumlulukların açıkça belirlendiği, organizas-
yonel yapının raporlama ve hiyerarşik ilişkileri göster-
diği, insan kaynakları uygulamalarının objektif kuralla-
ra bağlandığı, yönetimin ve personelin etik değerleri 
benimsediği, personelin yeterliliğinin artırılması için 
ihtiyaç duyduğu eğitim ve donanımın sağlandığı ve yö-
neticilerin kontrollere uyarak çalışanlara örnek olduğu 
bir çalışma ortamını ifade eder. Bu çerçevede kontrol 
ortamı, genel olarak kurumun iç kontrol bilinci, değerle-
ri, iş görme biçimi ve prosedürlerini, çalışanların yöne-
ticiler ile ilişkileri gibi hususları içeren kurum kültürünü 
oluşturmaktadır. Çalışanların görev ve sorumluluklarını 
bilmesi ve kendi yürüttüğü faaliyetlerin kurumun he-
deflerine katkısını anlaması kontrol ortamının kalitesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışanların kişisel 
ve mesleki dürüstlüğü ilke edinmesi ve etik değerleri 
benimsemesi faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli 
yürütülmesi bakımından gereklidir. Bu nedenle kurum 
bünyesindeki her birey kişisel ve mesleki dürüstlüğü, 
etik değerleri benimsemeli ve uygulamalıdır.

Bireylerin etik davranış biçimleri, iş etiğini belirlemede 
önemli bir faktördür. Bireylerin etik davranışlarını etki-
leyen ve çıkarcı, görevci, ahlakçı şeklinde tanımlanan 
üç davranış kalıbı bulunmaktadır. Çıkarcı davranış; etik 
ilkeleri yok sayan bir davranış biçimidir. Görevci davra-
nış; tamamıyla değerlere kurallara riayet etme anlayışı-
nı içermektedir. Ahlakçı davranış ise; kurum ve hizmet 
yararını ön planda tutan bir davranış biçimidir. Doğru 
ile yanlış arasında sabit bir sınır yoksa ve başarı, etik 
olmayan hareketleri bağışlatıyorsa ya da görmezden ge-
linmesi, yok sayılması sonucunu doğuruyorsa böyle bir 
organizasyonda bir etik disiplini kurulamaz. Her türlü 
etik disiplin eksikliği ise etkisini, sadece ekonomik de-
ğil ahlaki çöküş olarak da gösterir. Çalışma alanında etik 
değerlere uygun bir çalışma ortamının sağlanabilmesi 
için; etik ilkelerin belirlenip açıkça ilan edilmesi, belir-

lenen ve ilan edilen etik değerlere bağlı kalınması, ka-
rar alıcıların ve uygulayıcıların etik davranışlarla örnek 
olması, çalışanların etik değerler ve kurallar konusun-
da eğitim almasının sağlanması, kurum mensuplarının 
iletişim imkânlarının iyileştirilmesi, etik ilke ve değerler 
ile ilgili kaynak, eğitim materyali ve dokümanlar ile des-
teklenmesi, bütün uygulamalarda tutarlı olunması birer 
zorunluluktur.

Sorumluluk bilincinin vicdanlarda yer etmesi için ise 
etik ilke ve değerlerin ısrarla ve sürekli bir şekilde uya-
nık tutulmaya çalışılması gerekir.
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İç kontrol ne yeni bir ifade, ne de yeni bir tartışma ko-
nusudur; hatta konuyla ilgili tüm söylenegelenler değer-
lendirildiğinde,  anlaşılması kolay ve basit olan net bir 
kavramdır. O halde; iç kontrol niçin, hem sanayi hem de 
kamu sektöründe görev yapan denetim kurulları, üst 
yönetim ve yönetim kurullarının gündemin de yer al-
maya devam etmektedir? Özellikle de gerçekleştirilen 
çok sayıdaki anlatımlara rağmen, iç kontrolün değerlen-
dirilmesinin amaç ve faydalarının ne olduğu neden tam 
olarak anlaşılamadı? Sözün kısası;  çoğu değerlendirme-
nin uzlaşmacı niteliği bu kavramı gündem de kalmaya 
zorluyor. Bununla birlikte;  etkin bir iç kontrol sisteminin 
amaçları, beklenilen ölçüde tam olarak tanımlanabilmiş 
değildir. Bu nedenledir ki kontrollerin değeri de hakkıyla 
anlaşılabilmiş değildir. 

İç kontrolün, organizasyonların farklı seviye ve bölümle-
rinde uygulanması,  bu konu üzerine yazılmakta olan bir 
dizi makalenin ana hedefi olmaya devam edecektir. Bah-
se konu serinin ilk olması özelliğine sahip olan bu ma-
kale, iç kontrol etkinliğinin değerlendirilmesindeki kilit 
ilkelerin tanıtılması konusuna odaklanmaktadır. Sonraki 
makaleler; özellikli alan ve durumlara yönelik inceleme-
lerde, bu ilkeleri esas alacaklardır.

İç Kontrol İlkeleri:

Belirli bir politika gereksinimi sonucu veya belirli bir or-
ganizasyon için en iyi uygulama örneği oluşturup oluş-
turmadığına bakılmaksızın,  iç kontrolün temel amacı da 
aynıdır. İç kontrol kavramının ne anlama geldiği hususu-
nu incelemeden, öncelikle iç kontrollerin varlık sebep-
lerini irdelememiz gerekmektedir. İç kontrollerin varlık 
sebepleri, bir veya daha fazla riskin varlığını tespit et-
mek veya gerçekleşmesini önlemektir. İç kontrol değer-
lendirmeleri ve politikaları genellikle konu başlıklarında 
risk kelimesini ihmal ederler ancak;  risklerin dikkate 
alınmaması halinde iç kontroller anlam ifade etmezler. 
Riskler çok farklı şekillerde ortaya çıkmakla birlikte bu 
irdelemenin amacına uygun olarak organizasyonun sı-
nırları içerisinde kalacağız. Risk sınıfları yaygın olarak in-
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sanlar, süreçler ve teknolojiden oluşan üç temel faktör 
etrafındaki etkenleri içermektedir. Bu itibarla, iç kont-
rollerle ilgili birçok müzakere;

- Kurum ortamı kontrolleri(kişiler),
- İş süreçleri kontrolleri,
- Bilgi teknoloji ve uygulama kontrolleri,

alanların da yoğunlaşmaktadır.

Bilgi teknolojisine yönelik olanlarda dahil iç kontrol 
değerlendirmesinin esas hedefi, insan davranışlarının 
tutarlılığı konusuna odaklanmaktır. Etkin bir iç kont-
rol sistemi; karar verici veya paydaşa belirli bir çıktı ve 
sonuç elde edileceği beklentisi imkanını makul ölçüde 
sağlamalı ve böylece, sonucun teyidine yönelik daha 
fazla ayrıntılı değerlendirme ihtiyacını da azaltmalıdır. 
İç kontrolün değerinin anlaşılması kritik öneme sahip 
olduğundan dolayı, gelin bu hedefi daha ileri düzeyde 
tetkik edelim.  

Denetimde iç kontrolden yararlanmanın faydaları bir-
kaç yıldır denetçiler tarafından fark edilmiş olup; bu fay-
dalar başlıca iki tip denetim yaklaşımı tarafından en iyi 
şekilde izah edilebilmektedir: (1) Maddi denetim ve (2) 
kontrol bazlı denetim. Dış mali bilançolar bağlamında 
bir denetim görüşü, değerlendirme konusuyla ilgili ola-
rak yüksek oranlı güvence (genellikle %95) demektir. Bu 
iki tip denetim yaklaşımındaki güvence oranı değişiklik 
göstermemektedir. Oysa, güvenceye erişme yöntemin-
de farklılık bulunmaktadır. 

Maddi denetim şeklinde; bir denetçi, denetim konusuy-
la ilgili görüşünü desteklemeye yetecek miktarda delil 
toplamaktadır. Denetlenen bilgilerin hacmi büyüdükçe, 
istenen denetim güvence seviyesini(%95 seviyesinde 
güvence) sağlamak için gerekli maddi kanıt miktarı da 
büyümektedir. Diğer bir deyişle, bilginin hacmi büyü-
dükçe, bu bilgiyi denetlemek için gerekli olan çaba da 
artmaktadır. 

Bunun aksine kontrol bazlı denetim, bir denetçinin:  risk-
lerin gerçekleşmesini azaltan(tespit eden veya önleyen) 
kilit kontrollerin yanısıra,  denetime konu olan çıktıları 
meydana getiren süreçlere ilişkin kilit riskleri de tanım-
lamasına olanak sağlamaktadır. Bu yaklaşımın avantajı, 
%95 seviyesinde denetim güvencesi sağlamak için ge-
rekli olan test sayısının azaltılıyor olmasıdır. Bu, özellikle 

kişi faktörünün etkisinin düşük olduğu yüksek hacimli 
işlemlerin mevcut olduğu durumlarda geçerlidir. Şayet 
denetçi, işlemlerin ne şekilde gerçekleştirildiklerinin 
anlaşılır olduğunu veya daha önemlisi ne kadar tutarlı 
gerçekleştirildiklerini belirleyebilirse(yani kontroller), 
bu durum; denetime konu işlem yığını açısından hatalı 
bir kanaatin oluşma riskini azaltır ve böylece görüş elde 
etmek için gerekli çalışma süresini kısaltır.

İç kontrolleri sadece denetim masraflarını azaltmak 
amacıyla mı kullanıyoruz? Yoksa; organizasyonların, 
iç kontrollerin uygunluk için bir mekanizma oldukları 
yönündeki kanaatlerini çok daha ileri seviyeye taşıma 
becerisini kazanacakları daha somut şeyler mevcut 
mu? Yanıt kısaca, evetdir; kontroller, organizasyonlar 
için sadece denetim maliyet ve gayretlerini azaltacak 
bir formülden daha uygun olabilmeli ve olmalıdır. Esas 
meselenin bu olduğunu anlayabilmek için öncelikle iç 
kontrolün tanımına dönmeliyiz. 

İç kontrolün etkinliğini değerlendirmede kritik başarı 
faktörü, tatbik edilen kontrolün tutarlığıdır. Diğer bir 
deyişle, tutarlı olarak yapmakta olduğumuzu söyledi-
ğimiz şeyi gerçekten yapıyor muyuz? Bununla birlikte, 
bir kontrolün ne kadar tutarlılıkla uygulanmakta oldu-
ğu değerlendirilmeden evvel, öncelikle onun tasarımı 
değerlendirilmelidir. Organizasyonlar sıklıkla kilit risk 
olarak algılanan şeyi irdelemek olarak ifade edilen 
kontrolleri tasarlamakta ve uygulamaktalar, ancak; 
politikaya(örneğin, hazine müsteşarlığının iç kontrol 
konusundaki politikası, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/
doc- eng.aspx?id=15258&section=text.) uygunluk şar-
tını karşılamamaktadırlar. Bu durum; birçok organizas-
yonda kendini tekrar eden bir döngü şeklinde, kontrol-
lere sahip olma gereksinimini yerine getirmek amacıyla 
devreye sokulan kontrollerle neticelenmektedir.

İç kontrolü gereklilik olarak ortaya koyan örneklerin en 
bilinenlerinden biri olan Sarbanes Oxley Kanununun 
404 Nolu(SOX 404)  bölümüne karşı organizasyonla-
rın tepkisi buna iyi bir örnektir. 2000 ‘lerin başlarında 
Enron ve Worldcom gibi büyük çaplı organizasyonla-
rın batması ve çökmesiyle Birleşik Devletler Piyasaları 
çalkalandı. Bu başarısızlıklara cevaben ve piyasalardaki 
güvenin daha fazla kayba uğramasını engellemek için, 
Bileşik Devletlerdeki kanun koyucular; halka açık şirket-
lerin iç ve dış organizasyonlarındaki riskleri nasıl tanım-
ladıkları ve ne şekilde mücadele edeceklerine dair bildi-
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rimlerinde daha şeffaf ve net olmalarını gerekli kılacak 
bir dizi düzenleme yaptılar. Şirketler; bu yeni düzenleyi-
ci gereksinimlerde öngörülen raporları belirlenen süre-
de tanzim etmek için gayret sarf ediyorlar ve bu gayret 
içerisinde bir çoğu kendisini, kontrol sahibi olma adına 
kontroller oluşturma pozisyonu içinde bulmaktadırlar.

Kontrol Tasarımı

Bir kontrol tasarımı; uygulanmasına karar verilmeden 
önce, tasarıma mesnet teşkil eden riskin zamanı, boyu-
tu ve mahiyetini irdelemelidir. 

• Riskin Niteliği: Risk, önemli takdir yetkisi kullanılan 
alanlarla mı ilgilidir?  Yanıt evet ise, kontrol; takdir 
yetkisini kullanmak için yeterli bilgiye sahip uygun 
kişi veya kişilerin belirlenmesini temin etmek için 
tasarlamalıdır. 

• Riskin boyutu: Risk değer yönünden ne kadar kay-
da değerdir? Değer para, zaman kaybı veya diğer 
maddi olmayan ölçülerle ifade edebilir. Kontrol;  
değerin seviyesine karşılık gelecek uygun seviyede 
incelemeyi içerecek  şekilde tasarlanmalıdır. 

• Risk zamanlaması: Risk ne kadar sıklıkla ortaya çık-
maktadır? Kontrol tasarımı,  riske gereği gibi tep-
ki verebilmesi için riskin sıklığını dikkate almalıdır. 
(günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık gibi). 

Kontrol tasarımı bu faktörleri yeterli bir şekilde irdele-
mez ise,  tanımlanmış risk veya risklerin etkili bir şekilde 
hafifletilmesi olasılığı büyük ölçüde zayıflayacak ve bu 
durum, muhtemelen organizasyon veya onun kilit karar 
alıcıları veya paydaşları için katkı sağlamayan kontrol-
lerle sonuçlanacaktır. 

Kontrol Faaliyeti

Makalenin başında belirtildiği gibi; nihai olarak arzu 
edilen netice, bir kontrolün etkin bir şekilde işlemesidir. 
Zira kontrollerin etkin olmaları, istisnasız olarak tutarlı 
bir şekilde faal olmalarını gerektirmektedir. Organizas-
yonun bir riskin(veya risk grubunun) tespit edilmesi 
veya önlenmesinde kontrole güvenme yeteneğinin esa-
sını, kontrol faaliyetinin tutarlılığını tanımlama yetkin-
liği oluşturmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, bir 
kontrole güven duyuluyor olması; paydaşa, bir sonucun 
elde edileceğine yönelik beklenti ve öngörü yeteneğini, 
bütün çıktıların ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeden 

geçirilmesi yönteminden daha yüksek bir kesinlikle sağ-
ladığından dolayı önemlidir. Örneğin, hatalı şifre girişini 
engelleyen önceden tanımlanmış prosedürün tutarlı 
olarak işlediğini bir çalışanın uygulaması üzerinden test 
edebilirseniz, binlerce işlem şifrelendirildiğinde göreceli 
olarak daha az hata olacağına dair daha fazla güvence 
sağlamış olursunuz. Bu durumun aksine, bütün bu iş-
lemleri düzensiz bir yaklaşımla bir çalışanın işleme tabi 
tutması halinde aynı güvence seviyesini elde etmek için 
çok daha yüksek oranda kodlama çıktılarını incelemek 
zorunda kalırsınız. Bu örnek, bir kontrolün uygulamada 
tutarlı olmasının önemini ortaya koymaktadır. 

Özel durumların(istisnalar) açıklanması

Organizasyonlar ve kilit karar vericilerin iç kontrollerin 
tutarlı olarak işletilmelerinin önemini anlamamaları ha-
linde, genellikle sapmalar gereği gibi ele alınmaz veya 
raporlanmaz. En yaygın hatalardan biri önemlilik ilkesi 
uygulamasıdır. Önemlilik ilkesi bir hata veya noksanlığın 
bir karar vericiyi etkiledi andaki değeri (mali raporlarla 
ilgili olduğundan genellikle parasal olarak ifade edilir)
olarak tanımlanabilir. Spesifik bir hata veya olayın etki-
si göz önüne alındığında önem arz etmesine rağmen, 
önemlilik; ilk risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken 
sadece iç kontrolün değerlendirmesi faaliyetinde dik-
kate alınmalıdır. Örneğin, mali raporlamaya ilişkin iç 
kontroller bağlamında kilit risk mali bilançolardaki 
maddi-esasa etkili olan-somut hata ve ihmallerdir. Riskli 
ortaklıklarda, önemlilik; mali bilançolarda önemli hata-
lara sebebiyet verebilecek hesap ve süreçlerin tanım-
lanmasında önem arz etmektedir. Bununla birlikte bir 
süreç veya hesabın mali bilançolar için önemli olduğu 
belirlenmiş ve bu süreç ya da hesaplarla ilişkili risk ve 
kontroller tanımlanmışsa, bu kontrollerin etkinliğinin 
değerlendirilmesinde önemlilik ilkesi daha fazla dikkate 
alınmamalıdır. Etkin kontrollerin uygulanması suretiyle 
elde edilebilinecek olan güvence, raporlanmış istisnala-
rın uygun olmayan şekilde ele alınmasından dolayı hızlı 
bir şekilde kaybedilebilir.

Bir kontrol beklenildiği gibi işlemiyorsa, sapmaların 
önemliliği, sonuçların gerekçelerinin izahında dikkate 
alınmamalıdır. Örneğin, toplam harcaması yıllık bir mil-
yar doların üzerinde olan büyük çaplı bir organizasyo-
nun çalışanlar tarafından talep edilmekte olan uygun-
suz seyahat harcamalarının azaltılmasına yönelik bir dizi 
kontrollere sahip olduğu varsayımı gibi. Bu kilit kontrol-
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lerden biri, seyahat gerçekleşmeden önce bu seyahat 
planlarının merkez harcama yöneticisi tarafından göz-
den geçirilmesi ve ön onaya tabi tutulmasıdır. Bu kont-
rol, değerlendirmeye esas alınan dönem sırasında yapı-
lan harcamalar arasından rastlantısal olarak belirlenen 
25 çalışana ait seyahat beyanları üzerinden test ediliyor.  
Test; yönetici ön onay işleminin tasarlanan kontrole 
uygun olarak uygulandığı ve açıkça belgelendirildiği ka-
nıtını destekleyen 23 adet bulgu ile neticeleniyor. Ka-
lan iki örnekte yönetici ön onayın varlığına ilişkin kanıt 
elde edilememiştir. Söz konusu bu iki seyahat harca-
ması sırasıyla 500 ve 1500 dolardı. Bu sonuçları sıklık-
la; kontrolün etkin bir şekilde işlemediği çıkarımından 
ziyade(mesela 25 örnekten 23 ü doğru), bu iki hatalı 
işlemin organizasyonun toplam harcaması içerisindeki 
yerinin(%0.00015)  önemsiz olduğu çıkarımını ortaya 
koyacak şekilde ele almak olasıdır. Ancak bu tür bir çıka-
rım, bir kontrolün tutarlı bir şekilde çalışıp çalışmadığı 
değerlendirilmesi amacına açıkça ters düşebilir. Diğer 
bir deyişle, yapılabilecek tek makul çıkarım, kontrolün 
tutarlı bir şekilde çalışmadığı bu nedenle bu kontrolün 
tanımlanmış riski azaltacağına yönelik güven duyula-
mayacağıdır.(Sorumluluğu üstlenilen onaysız seyahatin 
varlığı gibi) 

Bir kontrol, alt işlemin önemini dikkate almaksızın hep 
aynı şekilde işlemeli idiyse, beklendiği gibi çalışmaması 
durumunun değerlendirilmesinde hangi faktörler dik-
kate alınmalıdır? Bir kontrolün etkinsizliği, kontrolün 
tasarımındaki ya da kontrolün uygulanmasındaki başa-
rısızlığın sonucudur. Yukarıdaki örnek kurgu üzerinden 
devam edecek olursak; kontroldeki sapmanın, merkez 
harcama yöneticisi tarafından sadece 1750 doların 
üzerindeki seyahat harcamalarının gözden geçirilmiş 
olmasından kaynaklanmış olduğunu varsayalım. Bu 
durumda, operasyondaki başarısızlık doğrudan doğ-
ruya;  uygun olmayan kontrol tasarımının, özellikle de 
kontrolün tasvirinin isabetsiz bir şekilde dökümante 
edilmiş olmasının veya kontrolün uygulanma seviyenin 
belirlenmemiş olmasının sonucudur. Alternatif bir se-
bep; kontrolü uygulamakla sorumlu olan yöneticinin se-
yahat harcamalarının tamamını zaman yetersizliğinden 
dolayı gözden geçirememiş olabileceği ihtimalidir ki bu 
durum,  çalışanların iş yükü yoğunluklarının uygun olup 
olmadığı konusunun detaylı olarak değerlendirilmesini 
gerektirmektedir. Her iki durumda da hataları önemli-
liklerine göre gerekçelendirmek yerine,  başarısızlığın 
kök nedeninin araştırılması daha faydalı bir neticeye gö-

türecektir. Bu nedenle, belirli bir işlemin önem düzeyi, 
bir kontrolün neden beklendiği gibi işlemediğini göste-
rebilirse de bir kontrol başarısızlığının kabul edilebilir 
gerekçesini oluşturmamalıdır. 

Bu makalede ortaya konulmaya çalışılan;  kurum sevi-
yesi kontrolleri, bilgi iletişim kontrolleri ve işlem bazlı 
kontroller gibi kontrol etkinliği ilkeleri,  gelecekte belirli 
alanlardaki tartışmalara mesnet teşkil edecektir.

Kaynakça

internal Controls – The Lost Value Proposition 
Stephen J. McIntyre, Ernst & Young LLP
http://fmi-igf.ca/_ejournal/2014-05/en/#27/z
 



72 DENETİŞİM / 2015-16

MAKALE

ÖZET: Bilgi ancak gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği 
sağlandığı müddetçe değerlidir. Kağıt ortamında ya da 
bilgi sistemleri üzerinde tutulan bilginin güvenliğinin 
sağlanması gerekir. Bu durum bizi “Kurumlarda bilgi 
güvenliğini sağlamak için uygun kontroller tasarlandı 
mı?”, “Kontroller tasarlandığı şekilde çalışıyor mu?”, 
“Mevcut kontroller riskleri kurumun risk iştahına göre 
düzenliyor mu?“ sorularına getirir. Tüm bu sorular doğru 
kurulan ve uygulanan iç kontrol sistemi ve kuruma katma 
değer katan iç denetim biriminin varlığı ile yanıt bulur.

Çalışmamızda “Bilgi Güvenliği” ve “Bilgi Teknolojileri 
(BT) Güvenliği” kavramları ele alınmakta ve bilginin 
üç önemli unsuru (gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik) 
açıklanmaktadır. İç Denetim ile BT Güvenliği birimlerinin 
uyumlu çalışması hususu üzerinde durulmalıdır. İç 
Denetçinin hangi özelliklerinin BT Güvenliği denetiminde 
olumlu etki sağlayacağı üzerine yapılmış bir araştırma 
ve detayları “İç Denetim ve Bilgi Güvenliği arasındaki 
ilişki” bölümünde ele alınmıştır. Son bölümde BT 
Güvenlik Denetiminin kapsamı, BT Güvenlik denetimi ön 
çalışma aşamasında mevcudiyeti faydalı olacak bilgiler 
ve saha çalışmasında karşılaşılabilecek başlıca kontrol 
eksiklikleri üzerinde durulmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: Bilgi güvenliği, BT güvenliği, BT 
güvenlik denetimi

GİRİŞ 

İş, endüstri, eğitim, sanat vb. farklı alanlarda hayatımıza 
giren bilgi teknolojileri, bize daha kolay ve daha konforlu 
bir hayat sunar. Kağıt üzerinde işlenmesi, saklanması, 
analiz edilmesi ve erişimi zor ve zaman alıcı olan 
bilgiler sunucularda, bilgisayarlarda, tabletlerde, akıllı 
telefonlarda tutulmakta ve işlenmektedir.

Artan bir ivme ile kullanılmakta olan bilgi teknolojileri 
farklı şekillerde kurumsal yaşamın içinde de varlığını 
sürdürür. Kurumlar bilgilerini işlemek, raporlamak, 
saklamak için uygulamalar kullanmakta, veriler veri 
tabanlarında tutulmakta, vatandaşa internet üzerinden 
hizmet verilmekte, resmi yazışmalar elektronik 

BT GÜVENLİĞİ 
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imza ile imzalanmakta, haberleşme için e-postalar  
kullanılmaktadır.

Bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması, bilginin ve üzerinde 
bulunduğu sistemlerin güvenliğinin sağlanması ve 
korunması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. 
Kurumsal ya da kişisel bilginin varlığı kadar, bilginin 
güvenli bir şekilde saklanması, yetkisi olmayan kişilerin 
eline geçmesinin ya da değiştirilmesinin engellenmesi, 
izinsiz yayınlanmasının önüne geçilmesi de önemlidir. 
Bilgi güvenliği (Information security) ile bilgi 
teknolojileri güvenliği (IT Security, BT Güvenliği) sık sık 
karıştırılmaktadır. Bilgi güvenliği,  BT güvenliği de dahil 
daha geniş bir alanı kapsar ve elektronik, yazılı ya da farklı 
biçimlerde olan her bilginin güvenliği üzerine yoğunlaşır.

Her iki kavramın tanımlarını yaparsak; 

“Bilgi Güvenliği, bilgilerin; izinsiz kullanımından, izinsiz 
ifşa edilmesinden, izinsiz yok edilmesinden, izinsiz 
değiştirilmesinden, bilgilere hasar verilmesinden 
korunması veya bilgilere yapılacak olan izinsiz 
erişimlerin engellemesi işlemidir.”. Bilgi güvenliği, 
bilginin (elektronik ortamda, kağıt üzerinde ya da farklı 
biçimlerde bulunan) gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği 
ile ilgilenir.

“Bilgi Teknolojileri Güvenliği (BT Güvenliği),  bilgiyi 
(kurumsal ya da kişisel veri, ses, görüntü, video, 
multimedya sunumları…) güvenli bir şekilde korumak 
için uygulanan teknolojik önlemler ve tasarlanan 
sistemlerden oluşan süreçtir. Bu amaçla farklı şekillerde 
teknolojiler geliştirilir. Bilgi güvenliğinde olduğu gibi 
bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine odaklanır.

Bilgi Güvenliğinin üç köşe taşı: 
Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik 

Şekil 1:  Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik üçgeni 
(CIA Triangle)

Gizlilik : Günümüz dünyasında bilginin değeri büyüktür 
(kişisel bilgiler, kredi kartı numaraları, ticari sırlar, devlet 
kurumlarının bilgiler vb.). Bilginin gizliliği, bilginin yetki-
siz kişilerin eline geçmemesi demektir. 

Çalışanlarınızın ya da kurumunuzun herkese açık olmayan 
bilgilerinin yetkisiz erişime, ifşasına ya da kullanımına karşı 
güvende olup olmadığını biliyor musunuz? Bu günümüzün en 
önemli itibar riskidir.

BT Güvenliği açısından bakarsak, bilginin gizliliğini 
sağlamak için en önemli unsur şifrelemektir. Şifreleme 
sadece doğru kişinin bilgiyi okumasını sağlar. İnternet 
kullanırken sıkça karşılaştığımız örneklerden biri SSL/
TLS iletişim protokolüdür (Web sayfalarının https ile 
çalışması). Bilginin gizliliği için kullanılabilecek bir diğer 
unsur dosya erişim izinleri ve erişim kontrol listeleridir.1

Bütünlük: Bilgi eğer doğru ise değerlidir. Bilginin 
doğruluğu bizi bütünlük kavramına getirir. Bütünlük 
ile vurgulanmak istenen bilgi (veri) bütünlüğüdür ve 
bilginin izinsiz bir şekilde değiştirilmesine / silinmesine 
karşı korunması anlamına gelmektedir.

Kurumunuzun sahip olduğu bilgilerin yetkisiz kullanıcılar 
tarafından değiştirilmediğinden emin misiniz?

BT Güvenliği açısından bakarsak, versiyon kontrol 
sistemleri, yedeklerin alınması, kriptolama bütünlüğü 
sağlamak için kullanılan en yaygın sistemlerdir.

Erişilebilirlik : Bilgi eğer doğru zamanda doğru kişiler 
erişebiliyorsa değerlidir. Erişilebilirlik,  bilginin sadece 
ilgili ya da yetkili kişiler tarafından ulaşılabilir ve 
kullanılabilir olmasıdır.

Kurumunuzun bilgi veya sistemlere erişim için yetkilendirme 
kontrolleri yaptığından emin misiniz? Kritik bilgileriniz düzenli 
olarak yedekleniyor mu? Alınan yedekler güvenli alanlarda mı 
saklanıyor? Yedekler kolayca geri yüklenebilir durumda mı?

Hemen hemen her hafta internette “Yoğun 
kullanılan web sitelerine yapılan DDos saldırıları“ 
konulu haberler okumaktayız. DDos saldırıları, web 
sunucuları çalışamaz hale getirir ve ilgili web sitesi 
hizmet sunamaz. Erişilebilirliği engellenmesi anlamına 

1 Confidentiality, Integrity, Availability: The three components of the 
CIA Triad

 http://security.blogoverflow.com/2012/08/confidentiality-integrity-
availability-the-three-components-of-the-cia-triad/

Bütünlük (Integrity) Erişilebilirlik (Availability)
Bilgi Güvenliği
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gelen bu durum, web sitesi üzerinden hizmet veren 
ticari firmalar için para kaybı anlamına gelmektedir. 
Kurumun güç kaynaklarının bozulması ya da yangın, 
sel gibi felaketler de erişilebilirlik önündeki engellerdir. 

Verinin erişilebilir olmasını sağlamak için yedeklerin 
alınması önemlidir. Yüksek öncelikli veri ve hizmetler 
için hizmetin aksamadan verilmesi gerekir. 

İÇ DENETİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bilgi güvenliği  açısından bakıldığında mükemmel güvenlik 
var mıdır? Mükemmel güvenlik yoktur, hayattaki her 
şeyde olduğu gibi bilgi güvenliğinde de belirli bir miktar 
risk vardır. Önemli olan bu riskleri, tehlikeleri, güvenlik 
açıklarını belirleyip, risk iştahına göre ayarlayacak uygun 
kontrolleri kurmaktır. İç Denetim bu aşamada devreye 
girerek, bilgi güvenliği için kurulan kontrollerin varlığını 
ve etkinliğini değerlendirir, öneriler sunar.

İç Denetim ve Bilgi Güvenliği birimleri birlikte, karşılıklı 
etkileşimli bir şekilde çalışmalıdır: bilgi güvenliği 
personeli, kurumun bilgi kaynaklarını korumak için 
farklı prosedür ve teknolojiler tasarlayıp, uygularken; 
iç denetçi bu işlerin etkinliği hakkında öneriler sunar 
ve periyodik geri dönüşler sağlar. İç Denetim ve Bilgi 
Güvenliği birimleri arasındaki ilişkiler söz ederken, 
bu konu üzerine yapılan bir  çalışma  dikkat çekicidir: 
Kanada Waterloo Üniversitesi, 1999 yılından itibaren iki 
yılda bir, “Bilgi Bütünlüğü ve Bilgi Sistemleri Güvencesi” 
adıyla araştırma sempozyumu düzenlemektedir. Her 
sempozyumda farklı konular ele alınmaktadır. 2011 
yılındaki yedinci araştırma sempozyumu programında 
ele alınan konulardan biri “İç Denetim ve Bilgi Güvenliği 
arasındaki ilişki” dir . (Arizona Devlet Üniversitesinden 
Paul John Steinbart, Nevada Üniversitesinden Robyn 
Raschke, Massachusetts Üniversitesinden Graham 
Gal ve Iowa Devlet Üniversitesinden William N. Dilla 
dan oluşan çalışma grubu) Yukarıda adı geçen çalışma 
grubu farklı üniversitelerdeki dört enstitüden iç 
denetçiler ve bilgi sistemleri birimi güvenlik uzmanları 
ile görüşmeler yapmış ve katılımcılara aynı soruları 
sormuştur.  Kurumlardaki iç denetim ve bilgi güvenliği 
birimleri arasındaki ilişkiyi karşılaştırılmıştır.  Soruları 
yanıtlayanlar arasındaki önemli bakış açısı farklılıkları 
belirlenmiştir. Araştırma ekibi sonuçları analiz etmiş 
ve tüm görüşmelerde üç ortak başlıkta hem fikir 
olmuşlardır:İç Denetçi özelliklerinin, Bilgi Güvenliği ve 

İç Denetim personeli arasındaki ilişkiye etkisi.

Ø	Üst Yönetimin tutumunun, Bilgi Güvenliği ve İç 
Denetim arasındaki ilişkiye etkisi.

Ø	Bilgi Güvenliği ve İç Denetim ilişkisinin sonuçları.

Analizler sonucu iki birim arasındaki etkileşimin önemli 
birkaç faktöre bağlı olduğunu göstermiştir. Şekil 2’ de 
bu faktörlerin modeli sunulmaktadır. 

 

Şekil 2: İç Denetim ve BT güvenliği birimleri 
arasındaki ilişkinin modellemesi2

Makalemizde “İç Denetçi özelliklerinin, Bilgi Güvenliği 
ve İç Denetim personeli arasındaki ilişkiye etkisi 
3” araştırma başlığını ele alacağız. Araştırma, iç 

2 The Relationship between Internal Audit and Information Security: 
An Exploratory Investigation 

 http://jebcl.com/symposium/wp-content/uploads/2011/08/
Relationship-between-internal-audit-and-information-security-
Toronto-2011.pdf

3 The Relationship between Internal Audit and Information Security: 
An Exploratory Investigation 

 http://jebcl.com/symposium/wp-content/uploads/2011/08/
Relationship-between-internal-audit-and-information-security-
Toronto-2011.pdf
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Üst Yönetim 
Desteği

İç Denetimin 
BT Bilgi Seviyesi

İç denetim ile 
BT Güvenliği 

biriminin
 işbirliğinin
 faydaları

Kurumsal 
Karakteristikler



DENETİŞİM / 2015-16 75

MAKALE

denetçinin teknik bilgi seviyesinin, iletişim yeteneğinin 
ve iç denetim görevine bakışının, bilgi güvenliği ile iç 
denetim arasındaki ilişkiyi etkilediğini göstermiştir. Bu 
özellikler detaylı olarak araştırma raporunda şu şekilde 
yer almaktadır:

a. Denetçinin Teknik Bilgisinin Önemi 

Bilgi güvenliği hakkında detaylı teknik tecrübeye sahip 
iç denetçilerin, BT güvenlik birimleriyle arasındaki bağ 
daha derin olurken, teknik tecrübesi ve bilgisi eksik olan 
iç denetçilerin kurdukları bağ daha zayıf olmaktadır.

b. İletişim Becerisi

Görüşmelerde önemli olarak değerlendirilen diğer bir 
özellik ise denetçinin iletişim yeteneği ve anlaşılırlığıdır. 
Ayrıca kurumsal yapı da iletişimin kalitesini ve sıklığını 
etkilemektedir. Örneğin, görüşme yapılan enstitülerden 
birinde iç denetim ve bilgi sistemleri güvenlik birimleri 
fiziksel olarak yakınlardı ve daha sık iletişim içinde 
bulunuyorlardı. Görüşme yapılan başka bir enstitüde ise, 
iç denetim direkt yönetim kuruluna raporlarını sunuyor 
ve bilgi sistemleri birimiyle direkt iletişime geçmiyordu.

c. Denetçinin Tavrı ve Denetimin Değer Katma 
Amacına Bakışı

Görüşmelerde hem iç denetçiler hem de BT güvenlik 
uzmanları  “İç Denetçinin tavrı ve denetimin kurum 
çalışmalarına değer katma amacına bakışının” çok 
önemli olduğunu dile getirdiler. İç Denetim görevinin, 
“rehberlik ve danışmanlık olduğu” algısının gelişmesine 
paralel olarak, iç denetçi ve bilgi sistemleri güvenlik 
birimleri arasındaki karşılıklı güven ilişkisi de gelişecektir. 
Karşılıklı güven ilişkisi arttıkça, işbirliği de artar.

Araştırma ekibinin görüşme sonuçları, iç denetimin bilgi 
güvenliği üzerinde ciddi bir etkisi olduğu konusunda 
başlangıç bulguları sağlamıştır, bu da ekibi aşağıdaki 
sava götürmüştür:

a. İç Denetim ve BT Güvenlik Birimleri arasındaki 
işbirliği ilişkisi, BT kullanıcılarının kurumun bilgi 
güvenliği politika ve prosedürlerine uyumunu 
arttırır.

b. İç Denetim ve BT Güvenlik Birimleri arasındaki 
işbirliği ilişkisi, iç denetimin tespit ettiği bulgulara 
güveni arttırır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
GÜVENLİĞİ DENETİMİ VE KAPSAMI
 
BT Güvenlik denetimi, BT süreçleri denetimleri arasında 
en kapsamlı denetimdir. Sistem güvenliği, ağ güvenliği, 
mobil güvenlik, geliştirilen yazılımların güvenliği, 
yama yönetimi,  veri tabanı güvenliği, kurumsal web 
sayfası güvenliği, fiziksel güvenlik, olay görüntüleme ve 
izleme, yedeklerin alınması ve saklanma koşulları, bilgi 
sistemlerine giriş izin ve yetkilendirmelerinin kontrolleri 
gibi kurumda bulunan bilgi sistemlerinin detaylarına 
göre değişen pek çok alanı içine alır. 
 
Risk esaslı yaklaşım sonucunda belirlenen denetim alanı 
için iç denetçi ön çalışma aşamasında Bilgi Teknolojileri 
bölümünden:

Ø	Görev, yetki ve sorumluluk tanımları,
Ø	İş akış şemaları,
Ø	Kullanılan prosedür, standart ve talimatlar
Ø	Birimlerde kullanılan kontrol çizelgeleri, listeleri,
Ø	Bilgi güvenliği konusunda BT bölümünce alınan 

eğitimler,
Ø	Bilgi güvenliği konusunda son kullanıcılara verilen 

eğitimler,
Ø	Yazılım ve donanım envanteri,
Ø	Zafiyet tarama ve sızma testi yapılmış ise raporu, 
Ø	Ağ topolojisi (Güvenlik duvarının konumu, eğer 

varsa IDS/IPS in ağ üzerindeki konumu, aktif ağ 
cihazları, DMZ bölgesindeki sunucular),

Ø	Aktif ağ cihazlarının bilgileri (marka, model, 
üzerindeki yapılandırma),

Ø	Sistemde bulunan sunucular, görevleri, 
üzerlerindeki işletim sistemleri, IP’leri, erişim 
listesi bilgilerini istemelidir.

Denetçi saha çalışmasına başlamadan önce kurumun 
BT yapısını ne kadar iyi anlarsa, denetimde zaman 
ve kaynak kullanımı o kadar etkili olur. Denetçiye ön 
çalışma aşamasında yeterli bilgi sağlanamaz ya da 
BT tarafından sağlanan bilgilerde eksiklik olursa saha 
çalışmasının süresi uzayabilir.

Denetimin amaç ve hedefine bağlı olarak, açılış 
toplantısına BT bölümünden sistem, ağ, yazılım ve 
teknik destek ekiplerinden yetkili personelin katılması 
istenmelidir. Denetimin amaç ve hedeflerinin, nasıl 
gerçekleştirileceğinin BT ekibi tarafından anlaşılması 
sağlanmalıdır.
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İç denetçi, kurum bilgi sistemlerinin ve varlıklarının 
korunduğuna dair makul bir güvence verir. Bu aşamada 
iç denetçinin görevi kurumdaki güvenlik yapısını 
gözden geçirmek ve mevcut iç kontrollerin etkililiğini 
değerlendirmektir. Önleyici, tespit edici, düzeltici 
kontroller kurumun BT yapısına göre değişir. Genel 
olarak:

Ø	Güvenlik duvarları, saldırı önleme sistemleri, fiziksel 
ve mantıksal erişim kontrolleri, cihaz yapılandırması 
ve şifreleme istenmeyen olayları önlemek için, 

Ø	Saldırı tespit sistemleri, güvenlik açığı taramaları, 
sızma testleri ve loglar potansiyel problemleri ve 
güvenlik olaylarını tespit  etmek için, 

Ø	Olay cevap ekipleri, iş süreklilik yönetimi ve yama 
yönetim sistemleri ise tespit edilen sorunları 
düzeltmek için tasarlanan kontrollere örnektir.(2)

İç Denetçiler saha çalışması esnasında denetimin 
kapsamına göre aşağıdaki kontrol eksiklikleri ile 
karşılaşabilirler:

Ø	BT politika, prosedür ve standartların 
bulunmaması ya da güncellenmemiş olması.

Ø	Görev, yetki ve sorumlulukların birimler arasında 
netleştirilmemiş olması.

Ø	Düzgün yapılandırılmamış güvenlik duvarları ve 
saldırı tespit sistemleri.

Ø	Erişim ve yetki kontrollerinin doğru 
yapılandırılmamış olması, kayıt günlüklerinin 
tutulmaması.

Ø	Sunucularda olması gereken anti virüs 
programlarının kurulmamış olması ya da 
tanımlarının zamanının geçmiş olması.

Ø	Sistemler üzerindeki kullanıcı yetkilerinin 
görevlerin gerektirdiği en az seviyede yetki ile 
ayarlanmamış olması.

Ø	Dosya paylaşımlarının düzgün ayarlanmamış 
olması.

Ø	Kritik sunucuların güvenli bölgede (DMZ) 
bulunmuyor olması.

Ø	Parola standartlarının belirlenmemiş olması ya da 
uygulanmıyor olması.

Ø	Güvenlik yamalarının sistemlere uygulanmaması.
Ø	Geliştirilen yazılımların açıklarının tespit edilmemiş 

olması.
Ø	Yazılımlarda kullanıcı adı/şifre giriş sayfalarının SSL 

ile yapılandırılmamış olması.
Ø	Veri tabanı güvenliği için önlemlerin alınmamış 

olması.

SONUÇ

Kurumların en değerli varlığı sahip oldukları 
bilgidir. Bilginin gizliliği sağlanmamışsa, yetkisiz 
kişiler erişebiliyorsa, doğru değilse yani bütünlüğü 
sağlanmamışsa, yetkili kişiler bilgiye ihtiyaç olduğunda 
erişemiyorsa hiçbir değeri yoktur. Bilgi güvenliği 
hususunda bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve 
erişilebilirliğinin sağlanması önemlidir. Bu amaca 
uygun kontroller tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 
Kontrollerin değerlendirilmesi aşamasında İç Denetim 
devreye girer.

İç denetçiler bilgi güvenliğini sağlamak için uygulanan 
kontrollerin kuruma olumlu katkı sağlayacağı ve 
kurumu zarara uğramaktan koruyacağı hususunda 
güvence vermelidir. BT güvenliği denetimi çok kapsamlı 
bir denetimdir, iç denetçilerin teknik bilgilerinin 
yeterli olması bulguları tespiti, sunduğu öneriler ve 
BT birimiyle kurduğu ilişki açısından çok önemlidir. 
Başlangıç düzeyinde BT bilgisi denetim aşamasında 
sadece politika ve prosedürlerin varlığını sorgulamak 
için yeterli olsa da ileri düzeyde teknik denetimlerde 
beklenen faydayı sağlamaz.

Unutulmamalıdır ki iç denetçinin tavrı denetlenen 
birimle ilişkisini direkt etkiler. İç Denetçinin, 
denetlenecek birimle bağımsızlık ve tarafsızlığını 
bozmadan olumlu ilişkiler içinde olması, iletişim 
yeteneğinin kuvvetli olması, denetim alanını ve amacını 
açıkça ifade etmesi ve işbirliği ve karşılıklı güven çok 
önemlidir.
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ÖZET: Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yönetim kavramı 
başında strateji kavramını almadan hemen hemen hiç 
kullanılmaz olmuştur. İleriye dönük bir bakış açısını ta-
şıyan stratejik yönetim, stratejik planlama, stratejilerin 
uygulanması ve değerlendirme aşamalarından oluş-
maktadır. Türk kamu yönetiminde stratejik yönetim an-
layışının temel yasal düzenlemesi 5018 sayılı kamu mali 
yönetimi ve kontrol kanunu olup, bir dizi mevzuat düzen-
lemesi ile stratejik yönetim anlayışı yerleştirilmeye çalı-
şılmaktadır. Bu konuda önemli mesafeler kat edilmesine 
rağmen uygulamada çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. 
Uygulamada yaşanan sorunların aşılması biraz zaman 
alacak gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Strateji, Stratejik Yönetim, Stratejik 
Planlama

GİRİŞ

Öncülüğünü Anglo-Sakson ülkelerinin yaptığı yeni kamu 
yönetimi anlayışı birçok ülkede ve bu arada Türkiye’de 
benimsenmiş olup kamu kurumlarında uygulanmaya ça-
lışılmaktadır. Özellikle 1980’lerden itibaren Anglo-Sak-
son ülkelerde devletin fonksiyonlarını etkili, ekonomik 
ve verimli bir şekilde ifa etmesi ve katılımcı, saydam, 
hesap veren bir kamu yönetimi oluşturmak yönünde ça-
lışmalar yoğunlaşmıştır. Türkiye’de ise 1980’lerden itiba-
ren kamu yönetiminde yaşanan dönüşüm, Avrupa Birliği 
müzakereleri ile ivme kazanmıştır. Bu dönüşümde iç di-
namiklerin payı da göz ardı edilmemelidir. 1990’lı yıllar-
da Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlere bağlı olarak bü-
yümenin gerçekleştirilememesi, hatta bazı dönemlerde 
küçülme yaşanması, yüksek enflasyon oranları, kapatı-
lamayan ve büyüyen bütçe açıkları, yüksek işsizlik oran-
ları, sık hükümet değişikliklerinin doğurduğu günlük ve 
kısa vadeli karar alma alışkanlığı, bütçelemede yaşanan 
sorunlar, parlamentonun denetim fonksiyonunu yerine 
getirememesi, mali kontrol ve dış denetim sisteminin 
etkili çalışmaması gibi sorunların da etkisiyle Türk kamu 
yönetimi, bir yandan var olan yönetsel ve finansal çeşitli 
sorunları ile uğraşırken, diğer yandan değişen koşullara 
uyum sağlama baskısını hissetmeye başlamış ve kamu 
yönetiminde reform çalışmaları gündeme gelmiştir. 

STRATEJİK YÖNETİM 
VE TÜRK KAMU 
YÖNETİMİNDE 
UYGULAMASI

Paşa BOZKURT
İç Denetçi, DSİ



78 DENETİŞİM / 2015-16

MAKALE

(Onuncu Kalkınma Planı Kamuda St. Yön. Çalışma Gru-
bu Ön Rapor, 2012: 1) 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ise yeni kamu 
yönetimi anlayışı için önemli bir adımdır. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yönetim kavramı “stra-
tejik” sıfatını almadan hemen hemen hiç kullanılmaz ol-
muştur. Stratejik yönetim ve stratejik planlama kavram-
ları kamu yönetiminde sıkça kullanılan ve oldukça önemli 
kavramlar olmuştur. Bu makalede strateji ve stratejik 
yönetim kavramsal olarak açıklandıktan sonra Türk kamu 
yönetiminde stratejik yönetimin ne ölçüde uygulandığı 
ve uygulamada yaşanan güçlükler üzerinde durulacaktır. 

1.STRATEJİ KAVRAMI

Strateji kelimesi köken olarak genellikle Yunancaya da-
yandırılmaktadır. Strateji için kapsayıcı bir tanım yapı-
lacak olursa, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve niçin 
yaptığını belirleyen amaçlar, politikalar, programlar, 
davranışlar, kararlar ve kaynak dağılımı bütünü olduğu 
ifade edilebilir. (Söyler, 2007: 107) Strateji, amaçlara 
ulaşabilmek için alınan tedbirleri ve düzenlemeleri kap-
samakta olup, örgütlerin varlığını sürdürmek ve etkinli-
ğini artırmak için izledikleri yol olarak da değerlendirile-
bilir. (Güçlü, 2003: 68) 

2.STRATEJİK YÖNETİM

Yeni kamu yönetimi anlayışının temel kavramlarından 
olan stratejik yönetim kavramı önceleri işletme yöneti-
minde çok sık kullanılan bir kavram iken artık kamu yö-
netimi için de vazgeçilmez bir kavramdır. 

Stratejik yönetimde organizasyonun hedefi, geleceği 
karşılamak yerine geleceği öngörülen şekilde biçimlen-
dirmektir. (Güçlü, 2003: 71) Yani stratejik yönetim, ge-
leceği yönetmeyi amaç edinen, örgütün çevresini analiz 
etmesini gerektiren ve örgüte dinamik bir yapı kazandı-
ran yönetim tekniğidir. (Oyman, 2009: 5) 

Kamu sektörü açısından stratejik yönetim, devletin kritik 
görevlerini ve fonksiyonlarını içeren, bunlara hedef ve 
amaç kazandıran ve çevre faktörlerince etkilenen çok bo-
yutlu bir kavram olarak açıklanabilir. (Söyler, 2007:105)

3.STRATEJİK YÖNETİMİN ÜÇ AŞAMASI

Stratejik yönetim sürecinde üst yönetimin tutumu 
önemlidir. Her şeyden önce üst yönetim stratejik yöne-

tim konusundaki kararlılık sergilemelidir. Ancak alt ka-
demeler ile üst kademeler arasındaki iletişimin gücü ile 
doğru orantılı olarak alt kademelerden üst kademelere 
sağlanan bilgi akışı ile tüm personel stratejik yönetim 
sürecinde rol almalıdır.

Stratejik yönetim süreci genel olarak, stratejik planla-
ma, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç aşa-
madan ibarettir. 

3.1.Stratejik Planlama

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve 
Esasların 4/d.maddesinde stratejik plan; “Kamu ida-
relerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve 
politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans öl-
çütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 
kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. 
(R.G.:26.05.2006/26179)

Stratejik planlama, uzun vadeli bir yaklaşım olup, so-
nuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlen-
mesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine imkan 
vererek hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. 
(Demirhan, 2011: 104)

Yönetimin başarıya ulaşması için iyi bir stratejik plan 
hazırlanmalıdır. İyi bir stratejik planda örgütün ya da 
kurumun misyonu, vizyonu, temel değerleri belirlendik-
ten sonra kurum içi ve çevre analizi yapılmak suretiyle 
kurumun güçlü ve zayıf yanları-fırsat ve tehditleri (GZFT, 
SWOT) tespit edilerek stratejik amaç ve hedefler belir-
lenmelidir. 

Misyon, vizyon, temel değerler, kurum içi-çevre analizi 
(GZFT analizi) ile stratejik amaç ve hedefler hakkında 
DPT tarafından yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik 
Planlama Klavuzunda detaylı bilgiler verilmiş olup, söz 
konusu klavuzdan yararlanılarak, bu kavramlar aşağıda 
açıklanmıştır: (DPT, Haziran 2006: 23-35)

- Misyon bir kurumun varlık sebebi olup, kurumun ne 
yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça 
ifade eder. Misyon, stratejik plan dokümanının diğer kı-
sımlarına da temel oluşturur ve kurumun sunduğu tüm 
hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır.
Misyon, kurumun üst yönetimi tarafından planlama eki-
bi ile birlikte diğer birimlerin görüşleri de dikkate alına-
rak geliştirilir. Eğer gerek görülürse daha alt seviyedeki 
birimlerin misyonu ise, birim yöneticileri ve diğer ilgili 
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personel tarafından kurumun misyonuna uyumlu bir 
şekilde geliştirilir.

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Kamu İç Kontrol 
Standartları Tebliği (R.G.: 26.12.2007/26738) ile kamu 
iç kontrol standartları belirlenmiş olup, Kontrol Ortamı 
Standartlarından standart 2,  misyon, organizasyon ya-
pısı ve görevler hakkındadır ve “İdarelerin misyonu ile 
birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak 
belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun 
bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır” denilmektedir.
Örgüt misyonunun tanımlanması, örgüt içi ve dışı bir-
çok lüzumsuz çatışmayı önler ve bir misyon üzerinde 
uzlaşma, çalışanların örgüte katkısını artırabilir, çevresel 
grupların örgüt hakkındaki beklentilerini açık hale geti-
rebilir. (Söyler, 2007:107) 

Misyonun bahsedilen etkileri yaratması için örgütün 
uzun dönemde olmak istediği konumu açıkça yansıtma-
sı, kurumsal değerleri kapsaması, paydaşların beklenti-
lerine cevap vermesi, özlü ve açık şekilde ifade edilmesi, 
süreç odaklı değil sonuç odaklı olması gerekmektedir. 
(Oyman, 2009: 10)

- Vizyon kurumun ideal geleceğini sembolize eder ve 
uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anla-
tımıdır. Kurumun farklı birimleri arasında birleştirici bir 
unsur olduğu için, birçok işlevi yerine getiren kurumlar-
da daha da önemli bir role sahiptir.

Vizyon, kurumun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı 
ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu nedenle, bir yandan çalı-
şanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer 
yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Misyon ile birlikte ku-
rum planının çatısını oluşturur.

- Temel değerler ise kurumun ilkeleri ve davranış kural-
ları ile yönetim biçimini ifade eden bir kavramdır. Ku-
rumun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde 
temel değerler ve inançlar bulunduğu için bir kurumun 
temel değerlerini belirlemek stratejik planlama için 
önemlidir. Temel değerler kurumun kararlarına, seçim-
lerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder, 
ayrıca kurum kimliğinin değişiminde ve çalışanların mo-
tive edilmesinde güçlü araçlardır.

- Kurum içi analiz, kurumun güçlü ve zayıf yönlerin be-
lirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Kurumun amaçlarına 
ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlar güçlü 
yönler iken zayıf yönler ise kurumun başarılı olmasına 
engel teşkil edebilecek eksikliklerdir. 

Bu aşamada kaynaklar açısından (girdi), şu anki strateji 
açısından (süreç) ve şu ana kadarki performans (çıktı) 
açısından kurum ya da örgütün bir irdelemesi yapılarak 
güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılmaya çalışılır. (Söyler, 
2007:107)

- Çevre analizi, kurumun kontrolü dışındaki koşulların 
ve eğilimlerin incelenerek, dış dünyada ne gibi fırsat ve 
tehditlerin belirlenmesidir. Çevre analizinde; kurumu 
etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimlerin tamamı 
incelenerek değerlendirilir. Ekonomik, sosyal, demog-
rafik, kültürel, politik, çevresel, teknolojik ve rekabete 
yönelik bütün etkenler belirlenmelidir.

Örgütler genellikle dış çevredeki değişim ve gelişmeleri 
zamanında algılayamadıklarından ve gerekli stratejileri 
oluşturamadıklarından dolayı atalete girerler. (Söyler, 
2007:107) Bu nedenle kurumun çevre analizi yaparak 
dış dünyada ne gibi fırsat ve tehditler olduğunu sapta-
ması gerekir. 

Örgütün ya da kurumun misyonu, vizyonu, temel de-
ğerleri belirlendikten sonra güçlü ve zayıf yanları, fırsat 
ve tehditleri analiz edilerek stratejik amaç ve hedefle-
rin belirlenmesi aşamasına geçilir. Bu aşamada stratejik 
amaçların gerçekleştirilmesi yolunda ortaya çıkan veya 
çıkması muhtemel sorunlar saptanmaya çalışılır, tespit 
edilen her bir sorun tartışılarak, çözüme yönelik yaratı-
cı beyin fırtınası yapılır ve sorunların çözümüne yönelik 
alternatif çözümler ortaya konulur. (Söyler, 2007:107)

- Amaçlar kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların 
kavramsal ifadesi olup, kurumun hizmetlerine ilişkin 
politikaların uygulanması marifetiyle elde edilecek so-
nuçları ifade eder.

- Hedefler ise, spesifik ve ölçülebilir alt amaçlar olarak 
tanımlanabilir. Belli bir süre içinde ulaşılması öngörülen 
çıktı ve sonuçların nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Bir 
stratejik amacı gerçekleştirmek için birden fazla hedef 
belirlenebilir.

3.2.Stratejilerin Uygulanması

Stratejik yönetimin uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi 
öncelikle stratejik yönetimin gerekliliği ve bu yönetim 
tarzına örgütün ihtiyacı olduğu fikrinin, gerek yönetici-
ler tarafından gerekse de belirlenen faaliyetleri uygu-
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layacak çalışanlar tarafından taşınıyor olmasına bağlı 
olup, kısaca “yönetişim” fikri stratejik yönetimde öne 
çıkmaktadır. (Ertan, 2010: 33)

Stratejik yönetim anlayışı, planların uygulanarak, aksa-
yan yönlerin tespiti ve düzeltici direktiflerin verilme-
sini gerektirdiği için örgütün üst yönetimi tarafından 
oluşturulan bir süreç olarak algılansa da, başarı ancak 
bu stratejileri uygulayacak personelin kanaatleri ve 
uygulama becerileriyle ortaya çıkacaktır. (Ertan, 2010: 
33) Bu nedenle stratejik plan ve performans programı 
hazırlanırken personelin katılımı sağlanmalıdır. Böylece 
belirlenecek stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştiri-
lebilme şansı artacaktır. 

Başarılı bir stratejik yönetim için örgütün stratejisi ile 
orantılı ölçekte bir örgüt yapısının kurulması gerekir. 
(Söyler, 2007: 108) Bu noktada insan kaynakları birimi-
ne büyük görev düşmektedir. Zira insan kaynakları biri-
mi uygun ölçekte bir örgüt yapısının oluşturulmasında 
örgüt içi analiz ve araştırmalarda lokomotif rol üstlene-
rek üst yönetime güvenilir çıktılar sunmalıdır. Eğer ör-
gütsel yapı stratejiye uygun büyüklükte oluşturulmazsa, 
faaliyetlerin yürütülmesinde yetersiz kalacak ve hedefe 
ulaşılamayacak, tersine aşırı derecede büyük bir örgüt-
sel yapı da gerek maliyetlerin artmasına, gerekse görev, 
yetki ve sorumluluk karmaşasına ve bürokratik işlemle-
rin uzamasına neden olacağından olumsuz sonuçlara 
yol açacaktır. (Söyler, 2007: 108) 

Görev dağılımı önceden belirlenmiş ve uygun olmalı, 
personelin görevlerinin bilincinde çalışmaları sağlanma-
lıdır. Görev dağılımında belirsizlik olursa örgüt içerisin-
de fonksiyon karmaşası yaşanacak ve görevlerin kabul-
lenirliği ve uygulamalardaki tutarlılık ortadan kalkacağı 
için, örgüt içinde “kimin, hangi işi, ne kadar sürede” 
yapacağı konusunda netliğin sağlanması gerekir. (Ertan, 
2010: 33)

Ayrıca stratejik yönetimin uygulanmasında, personelin 
makine gibi görülmemesi ve bu realite çerçevesinde 
ikna edilmesi önem taşımaktadır. (Söyler, 2007: 108) 
Bu noktada yönetici kademesine büyük iş düşmektedir. 
Başarılı yöneticiler personelinin performansını yüksek 
tutabilen yöneticilerdir.

Daha sonra yapılacak faaliyetler için uygun miktar ve 
nitelikte kaynak dağılımı yapılmalıdır. Kaynak dağıtımı; 
yapılacak faaliyetlere, plan ve programlar doğrultu-
sunda eldeki fiziki (arazi, bina vb.), beşeri (personel), 

teknolojik (makine ve teçhizat, yazılım vb.) ve finansal 
(para) kaynakların tahsis edilmesi süreci olup, bu nokta-
da önemli olan, kaynakların, nerede, nasıl, ne oranda ve 
ne zaman tahsis edileceğidir. (Söyler, 2007: 109)

Stratejik yönetimin uygulanması, belirlenen stratejik 
amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için faaliyetlerin yü-
rütülerek örgütün öngörülen geleceğe taşınmasıdır. (Er-
tan, 2010: 34) Bu aşamada, stratejik amaç ve hedefler 
çerçevesinde faaliyetler örgütün yapısına uygun olarak, 
işletme düzeyinde veya fonksiyonlar düzeyinde uygula-
nabilir. (Söyler, 2007: 109) İster işletme düzeyinde ister 
fonksiyonlar düzeyinde olsun stratejilerin uygulanması 
ve öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılması önem arz 
eder. Bir strateji ne kadar iyi hazırlanmış ve ne kadar ör-
gütün ihtiyaçlarına yönelik olursa olsun uygulanamadığı 
müddetçe hiç bir anlam ifade etmez. (Ertan, 2010: 34)

3.3. Değerlendirme

Yeni kamu yönetimi anlayışında stratejik yönetim süre-
cinin sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi önerilmek-
tedir. Geleneksel kamu yönetimi anlayışında dönemsel 
değerlendirme ve sonuçlara odaklanma söz konusu iken 
yeni kamu yönetimi anlayışında süreçlere odaklanma ön 
plana çıkmaktadır. Süreçler yönetim tarafından sürekli 
izlenmeli, aksayan yönler derhal düzeltilmeli, riskleri ön-
leyen veya etkilerini azaltan kontrol mekanizmaları ku-
rulmalıdır. Burada iç denetimin rolü büyüktür. İç denetim 
kontrolleri değerlendirerek kontrollerin riskleri karşılama 
düzeyi hakkında üst yönetime raporlama yaparak üst yö-
netimin süreçler, riskler ve kontroller hakkında daha de-
taylı ve doğru bilgi sahibi olmasına yardımcı olur. Ayrıca 
iç denetim, örgütün performans düzeyi hakkında tespit, 
değerlendirme ve önerilerini üst yönetime sunar.   

Stratejik yönetimde, stratejik amaç ve hedeflere ne öl-
çüde yaklaşıldığı örgütün performans düzeyini göster-
mektedir. (Ertan, 2010: 34) Bu ise performans denetimi 
ile ölçülebilir. 

Günümüzde performans denetimine farklı bir bakış 
açısı ile, “Ne yapıldı, nasıl yapıldı” yerine “ne yapmaya 
çalışıyorsunuz, niçin yapıyorsunuz, ne kadar iyi yapıyor-
sunuz” ve bir adım daha ilerisini de gözeterek “başka ne 
yapmalı ve ne kadar daha yapmalısınız” sorularına göre 
yapılmaktadır. (Özer, 2010: 196)

Performans denetiminin yapılabilmesi için ise performans 
ölçütlerinin belirlenmesi gerekir. (Söyler, 2007: 110) Bu 
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çerçevede kurumun birimleri için takım performans de-
ğerleme, çalışanlar için ise bireysel performans değerleme 
süreci esasları önceden belirlenmiş olmalıdır. Performans 
değerleme süreci esasları belirlenirken olabildiğince ob-
jektif ve uygun performans ölçütleri ve bu ölçütlerle ilgili 
göstergeler belirlenmeli, değerleme sonucu ortaya çıkan 
performans sonucunun adil olduğu hakkında çalışanlarda 
herhangi bir şüpheye meydan vermemelidir. 

Performans değerleme süreci esasları belirlenirken ay-
rıntılı bir şekilde iş analizi yapılmalı, personelin görev ve 
yetkileri ile sorumlulukları belirtilmelidir.  İş hareketleri 
ölçümü yapılmalı ve iş akım şeması oluşturulmalı, ay-
rıca işin süre olarak ölçümü yapılmalıdır. İş analizi ve iş 
ölçümü ile elde edilen bilgiler önüne alınarak uygun iş 
tasarımı yapılmalıdır. 

Performans değerlemesi sonucunda personele ödül ve 
ceza verilmesi hakkında literatürde tartışmalar yapıl-
mıştır. Ancak yüksek performans gösteren personelin 
ödüllendirilesi, düşük performans gösteren personele 
ceza verilmesine göre daha fazla güdüleyici etki doğur-
duğu genel olarak ifade edilmektedir. 

4. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE 
STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASI

Türk kamu yönetiminde stratejik yönetime geçişin te-
mel yasal düzenlemesi 5018 sayılı kamu mali yönetimi 
ve kontrol kanunudur. Bu düzenleme ve yapılan diğer 
bir dizi düzenleme ile stratejik yönetim anlayışının yasal 
zemini oluşturulmuş, uygulamada yaşanan bazı sorun-
lara rağmen stratejik yönetim anlayışında önemli bir 
aşamaya gelinmiştir. Ancak uygulamada yaşanan so-
runların çözümü için kamu yönetiminde personelde ve 
özellikle de yönetici kesimde stratejik yönetim anlayışı-
nın içselleştirilmesi biraz zaman alacak gibi görünmek-
tedir. Aşağıda Türk kamu yönetiminde stratejik yönetim 
anlayışına geçişin nedenleri üzerinde durulduktan son-
ra mevzuatta stratejik yönetim anlayışı için getirilen dü-
zenlemelere kısaca değinilecek ve stratejik yönetim an-
layışının gelişimi ve karşılaşılan güçlükler açıklanacaktır.

4.1. Stratejik Yönetim Anlayışına Geçişin Nedenleri

İdareyi geliştirme çalışmaları çerçevesinde son yıllarda 
gerçekleştirilen en önemli reformlardan birisi stratejik 
planlama ve stratejik yönetim anlayışının idari sistemi-
mize transferi olmuş ve böylece; daha önce klasik hiye-
rarşi, legal-rasyonel, kısa dönem ve girdi odaklı çalışma 

ilkeleri üzerinde işlemekte olan Türk kamu yönetimin-
de, rasyonel politika oluşturma yaklaşımı ile uzun dö-
nem, çıktı ve sonuç odaklı yönetim anlayışına geçmek 
hedeflenmiştir. (Şen, 2013: 37)

Onuncu Kalkınma Planı Kamuda Stratejik Yönetim Çalış-
ma Grubunun hazırladığı ön raporda stratejik yönetim 
anlayışına geçişin nedenleri ile ilgili olarak özetle şu bil-
gilere yer verilmiştir: (Onuncu Kalkınma Planı Kamuda 
St. Yön. Çalışma Grubu Ön Rapor, 2012: 1)

1980’li yıllardan itibaren dünyada değişen ekonomik, 
teknolojik, siyasi ve sosyal koşullar devletten beklentile-
rin de değişerek artmasına neden olmuş, insanlar artık 
hizmetlerin zamanında, kaliteli ve hızlı olarak sunulma-
sını istemeye başlamış, dış dünyada yaşanan bu geliş-
meler Türk kamu yönetimi üzerinde değişme baskısı 
yaratmıştır. Ayrıca, 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de 
yaşanan ekonomik krizler de dikkate alınarak Türk kamu 
yönetimi, bir yandan idari ve mali sorunlarla uğraşırken, 
diğer yandan değişen koşulara uyum sağlama baskısı-
nı hissetmeye başlamış ve kamu yönetiminde reform 
çalışmaları gündeme gelmiştir. Kamu yönetiminde ye-
niden yapılanma çalışmalarının gerekçesinin ve uygula-
nacak yaklaşımların anlatıldığı Başbakanlık Raporunda 
sorunları ortadan kaldırmaya yönelik sekiz temel ilke 
belirlenmiştir: (1) ihtiyaçlara uygunluk, (2) katılımcılık 
ve çok ortaklılık, (3) halk odaklılık, (4) stratejik yönetime 
geçiş, (5) performansa dayanma, (6) denetimde etkili-
lik, (7) etik kurallar ve insana güven ile (8) hizmetlerin 
yürütülmesinde yerindeliktir. Daha katılımcı, daha say-
dam, daha hesap verebilir ve insan hak ve özgürlükle-
rine saygılı bir kamu yönetimi hedeflenerek kamu hiz-
metlerinin adil, etkili, verimli, hızlı ve kaliteli sunumu 
amaçlanmıştır. Bunun için ise piyasa araçlarını kullanan, 
sivil toplum örgütlerine ve bireye geniş bir alan tanıyan, 
yerel ve yerinden yönetim yapılarını öne çıkaran, bilgi 
teknolojilerinden yararlanan, etkili çalışan, yatay örgüt 
yapılarını ve yetki devrini gerektiren, hesap verebilen, 
çalışanlarını güçlendiren ve yetkilendiren, katılımcı, 
stratejik yönetim anlayışına, performansa ve kaliteye 
dayanan bir yönetim kamu yönetimi reformlarına yön 
verecek ana unsurlar olarak belirlenmiştir. Bu değişimi 
gerçekleştirmek amacıyla 2003 yılından itibaren pek 
çok kanun ve alt düzenleme yürürlüğe konulmuştur. 

4.2. Mevzuatta Stratejik Yönetim Anlayışı İçin Getirilen 
Düzenlemeler

Türk kamu yönetiminde dünyadaki gelişmelere uygun 
reform çabaları kendini göstermiş olup, bu çalışmaların 
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en önemlileri olan 1962-1963 yıllarında DPT ve TODAİE 
işbirliği ile gerçekleştirilen Merkezi Hükümet Teşkilatı 
Araştırma Projesi (MEHTAP) ve devamında 1991 yılında-
ki (Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamın-
da) Kamu Yönetimi Araştırma (KAYA) Projesinde; kamu 
yönetiminde verimlilik, etkililik, etkenlik gibi unsurların 
hayata geçirilmesi adına tespitler yapılmış, ayrıca, kamu 
yönetiminde bilgi teknolojilerinin getirdiği değişiklikle-
rin etkin biçimde değerlendirilmesini teminen kurum-
ların kültür ve yapılarında önemli (personel sistemi, 
kaynaklar ve kullanılış biçimleri, mevzuat, haberleşme, 
halkla ilişkiler vb.) değişiklikler ortaya konmuş, ancak 
spesifik olarak stratejik yönetim ve stratejik planlama 
adına Türkiye’de yapılan çalışmalar özellikle 2000’li yıl-
ların başından itibaren ortaya konulan bir dizi reform ile 
yasalaşmıştır. (Ünal,2013: 28)

Stratejik yönetim ile ilgili kanun düzeyinde düzenleme-
lerin yanında ikincil ve üçüncül düzeyde birçok düzenle-
me de yapılmıştır. Böylece stratejik yönetim anlayışının 
mevzuat alt yapısı oluşturulmuştur.

Stratejik yönetim anlayışına geçiş için getirilen düzen-
lemeler ile ilgili olarak Onuncu Kalkınma Planı Kamuda 
Stratejik Yönetim Çalışma Grubunun hazırladığı ön ra-
porda özetle aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir: (Onuncu 
Kalkınma Planı Kamuda St. Yön. Çalışma Grubu Ön Ra-
por, 2012: 2, 3, 6, 7, 8)
Türkiye’de kamu sektöründe stratejik yönetimin dile geti-
rildiği ilk yazılı metinlerden biri 2000 yılında DPT tarafın-
dan, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma planı hazırlık çalışma-
larına ışık tutmak üzere hazırlanan “Kamu Yönetiminin 
İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu”dur. Bu raporun, kamu yönetimi re-
formu çalışmalarına ilişkin olarak sunduğu önerilerden 
biri, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi içinde 
kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamaları ve pilot 
projelerle uygulanmaya başlanmasına ilişkindir. Sekizinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında ise, uluslararası ku-
ruluşlarla yürütülen projelerde bütçe sürecinin etkililiği-
ni artırmak amacıyla kamu harcama yönetimine yönelik 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kuruluşların bütçe hazırlama 
ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynak-
ları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların 
etkili kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine 
kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek amaç-
lanmıştır. Uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalarda 
Stratejik yönetimin ilk kez gündeme gelmesi 12 Temmuz 
2001 tarihinde Dünya Bankası ile imzalanan 1. Program 
Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlaşması 

(PFPSAL-1)’dir. PFPSAL’ın içerdiği taahhütlerden biri  büt-
çe reformudur. Reformun önemli aşamalarından biri, 
kamu kurumlarında stratejik planlamanın uygulanmaya 
başlanmasıdır. Stratejik planlamaya vurgu yapılan metin-
lerden bir diğeri Ocak 2003’te 58. Hükümet tarafından 
hazırlanan Acil Eylem Planı (AEP)’dır. AEP’de öngörülen 
faaliyetler arasında kuruluş düzeyinde stratejik planlama 
uygulamasına geçileceği yer almaktadır. Bu gelişmelere 
uygun olarak 4 Temmuz 2003 tarihinde 2004 yılı Progra-
mı ve Mali yılı hazırlık çalışmaları konulu Yüksek Planla-
ma Kurulu kararı yayınlanmış olup, “Kuruluş Düzeyinde 
Stratejik Planlama Çalışmaları” başlıklı bölümünde kamu 
kesiminde yapılan reform çalışmaları kapsamında, kamu 
kuruluşlarının ilk aşamada Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı ve yıllık programlarda yer alan politikalar ve mak-
ro hedefler çerçevesinde kendi stratejik planlarını hazır-
lamaları ve gelecek dönemlerde kuruluş bütçelerini bu 
planda öngörülen kuruluş misyonu, vizyonu ve hedefleri 
doğrultusunda oluşturmaları hedeflenmektedir denil-
miştir. Bu hedef doğrultusunda 2004 yılı bütçesi hazırlık-
ları çerçevesinde; DPT’nin hazırladığı Stratejik Planlama 
Kılavuzunu ilgili tüm kuruluşların bilgisi ve kullanımına 
sunacağı vurgulanmış; ayrıca, DPT’nin orta vadede bütün 
kuruluşlara yaygınlaştırmak üzere 2003 yılında sekiz pi-
lot kuruluşta stratejik planlama çalışmalarını başlatacağı 
belirtilmiştir. DPT’ye, kuruluşlar tarafından yürütülecek 
pilot çalışmaları yönlendirme, izleme, değerlendirme; 
çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak Stratejik Planlama 
Kılavuzunu güncelleme; yaygınlaştırma aşamasına yöne-
lik olarak gerekli kurumsal ve mevzuat düzenlemeleri ile 
diğer ilişkili faaliyetleri gerçekleştirme yetkisi verilmiştir. 
Belirlenen pilot kuruluşların stratejik planlarını 2005 yılı 
programına ve bütçe teklifine baz oluşturacak şekilde en 
geç Haziran 2004 itibariyle tamamlamaları öngörülmüş-
tür. DPT tarafından incelenmesinden sonra Yüksek Plan-
lama Kurulunun onayına sunulacak olan bu planların, 
Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan perfor-
mans esaslı bütçeleme çalışmalarına temel oluşturacağı 
ifade edilmiştir. “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenil-
mesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” ile “Avrupa Bir-
liği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi-
ne Dair Bakanlar Kurulu Kararı”nda (27.07.2003 tarih ve 
25178 sayılı RG) yer alan “Bakanlıklar ve Kamu Kuruluş-
larında Stratejik Planlamaya Geçiş” başlığında; DPT’nin 
stratejik planlama kılavuzu nihai taslağını hazırladığı ve 
pilot kuruluşlarda stratejik yönetim yaklaşımının pilot 
uygulamalar gerçekleştirildikten sonra tüm kamu kuru-
luşlarına aşamalı olarak yaygınlaştırılacağı belirtilmiştir. 
Türk mevzuatında stratejik yönetim anlayışı için getirilen 
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düzenlemelerin temeli 24.12.2003 tarihli ve 25326 sa-
yılı Resmi Gazete (RG)’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. Bu kanunla stratejik 
planlama kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiştir. 
Stratejik planlama ile ilgili diğer kanunlar 5216 sayılı Bü-
yükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu 
ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunudur. Türk kamu yöne-
timinde stratejik planlama genel yönetim kapsamındaki 
tüm kamu idarelerini kapsamaktadır. Yani merkezi yöne-
tim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurum-
ları, il özel idareleri ile nüfusu 50.000’in üzerinde olan be-
lediyeler stratejik plan hazırlamak zorundadır.15.07.2007 
tarihli ve 26675 sayılı RG’de yayımlanan 2007/12702 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüs-
leri (KİT)’nin de stratejik plan hazırlaması gerekmektedir. 
Türk kamu yönetimi için öngörülen stratejik yönetim an-
layışının stratejik plan hazırlama, uygulama ve izleme/de-
ğerlendirme süreçlerinin kapsadığı altı bileşenden oluş-
tuğu söylenebilir: Stratejik plan, performans programı 
ve faaliyet raporu, iç kontrol, iç denetim ve dış denetim. 
İdarelerin katılımcı yöntemlerle beş yıllık stratejik plan-
larını hazırlamaları zorunludur. Bu kapsamda misyon ve 
vizyonlarını oluşturmaları, performans amaçları ve ölçü-
lebilir hedeflerini saptayarak, performanslarını önceden 
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmeleri ve 
bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerek-
mektedir. Stratejik yönetim modelinin ikinci bileşeni olan 
performans programı, beş yıllık stratejik planların yıllık 
uygulama dilimlerini oluşturmaktadır. İdareler stratejik 
planlarında belirledikleri amaç ve hedeflere dayanarak o 
yıl içinde ulaşmayı öngördükleri hedeflerini, bu hedefle-
re ulaşmak için gerçekleştirecekleri faaliyet ve projeleri, 
bunlara yönelik performans göstergelerini ve kaynak ih-
tiyaçlarını hesaplamaları gerekir. Faaliyet ve projelere da-
yalı olarak kaynak ihtiyacı ayrıntılı olarak maliyetlendiril-
dikten sonra, bütçe ortaya çıkmaktadır. Üst yöneticiler ve 
bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerinin her 
yıl performans programlarına dayalı olarak faaliyet ra-
porları düzenlemesi gerekir. Kamu kurumlarının, stratejik 
plan ve performans programları uyarınca yürüttükleri fa-
aliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre 
hedef ve gerçekleşme durumunu, meydana gelen sap-
maların nedenlerini faaliyet raporlarında, stratejik plan-
ların izleme ve değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak 
açıklamaları gerekmektedir. İç kontrol ise;  idarelerin ve 
yöneticilerinin kamu kaynaklarını mevzuata uygun, eko-
nomik, etkili ve verimli kullanmak suretiyle stratejik plan-
larında belirlenen amaçlara ulaşma ve yetkili mercilere 
hesap vermeden oluşan misyonlarını nasıl gerçekleştire-
bilecekleri, sonuçlardan nasıl emin olabilecekleri ve na-

sıl ispatlayacakları konularında yeterli ve makul güvence 
sağlayan, iç denetimi de kapsayan bir yönetim sistemidir. 
İç denetim kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve değere 
katmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız ve objektif bir 
güvence ve danışmanlık faaliyeti olup dış denetim ise, Sa-
yıştay tarafından mali ve uygunluk denetiminden oluşan 
düzenlilik denetimi ile performans denetimi olmak üzere 
iki şekilde gerçekleştirilmesi beklenen denetim faaliyeti-
dir. Stratejik yönetim sürecinin tamamlayıcısı olan perfor-
mans denetimi kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 
verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, 
faaliyet sonuçlarının ölçülerek performans bakımından 
değerlendirilmesidir. 

4.3.Stratejik Yönetim Anlayışının Gelişimi ve Karşılaşı-
lan Güçlükler

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma tartışmalı, za-
man alıcı ve zor bir süreç olup, bunun nedeni, bir yan-
dan yeniden yapılanmanın kapsamı, yöntemi ve boyut-
larının konuyla ilgili aktörler açısından farklılaşabilmesi, 
diğer yandan yeniden yapılanmanın öncelikle bir zihni-
yet değişimini, ardından örgütsel ve işlevsel değişimi 
gerektirmesidir. (Sobacı,2008: 118)

Kamu kesiminin özel kesimden farklı hukuki yapısı, 
amaçları, organizasyon ve örgütlenme pozisyonu, per-
sonel politikaları ile stratejik yönetimin önündeki huku-
ki, beşeri, mali ve teknolojik engeller, stratejik yönetimin 
uygulanmasını zorlaştırmaktadır. (Söyler, 2007: 113)

Kamu idarelerinde planlı hizmet sunumu, politika geliş-
tirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve 
bütçelere dayandırma, uygulamayı etkili bir biçimde iz-
leme ve değerlendirme ile kamu kaynaklarını etkili, eko-
nomik ve verimli biçimde elde etme ve kullanma, hesap 
verebilirlik ve mali saydamlık sağlamaya yönelik temel 
bir araç olarak benimsenen stratejik yönetim anlayı-
şının kurgusu oldukça mantıklı görünmesine rağmen, 
Türk kamu yönetimindeki uygulamalar incelendiğinde 
zaman içinde bazı konularda gelişmeler sağlanmasına 
karşın hem makro hem de mikro boyutta pek çok so-
runla karşılaşıldığı da bir gerçektir. (Onuncu Kalkınma 
Planı Kamuda St. Yön. Çalışma Grubu Ön Rapor, 2012: 3)
Makro boyutta karşılaşılan sorunlar şu şekilde sıralana-
bilir: (Onuncu Kalkınma Planı Kamuda St. Yön. Çalışma 
Grubu Ön Rapor, 2012: 36-44)

-Stratejik yönetim sürecinde siyasi ve idari sahiplenme 
sorunu yaşanmaktadır.



84 DENETİŞİM / 2015-16

MAKALE

-Hesap verebilirlik sistemi iyi işlememekte, yani stra-
tejik planların uygulanmasında yöneticilerde yeterince 
sorumluluk bilinci oluşmamaktadır.  

-Bürokratik yapı çok parçalıdır. Stratejik planlama boyutu 
Kalkınma Bakanlığı, performansa dayalı bütçe ve perfor-
mans programı boyutu Maliye Bakanlığı/BÜMKO Genel 
Müdürlüğü, faaliyet raporu boyutu Maliye Bakanlığı, iç 
kontrol boyutu Maliye Bakanlığı/BÜMKO Genel Müdür-
lüğü, iç denetim boyutu Maliye Bakanlığı İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu ve dış denetim boyutu ise Sayıştay 
ile ilişkilendirilmiştir. Bu çok parçalı bürokratik yapı uygu-
lamada başta koordinasyon olmak üzere çeşitli sorunlar 
yaşanmasına sebep olmakta, ayrıca kurumlar arasında 
stratejik yönetim anlayışına ilişkin bakış açısı farklılıkları-
nın bulunması sürecin işleyişini olumsuz etkilemektedir.   

-Bütçe hazırlama sürecinde bazı sorunlar yaşanmaktadır. 
İdarelerden bütçe teklifleri Orta Vadeli Program ile Orta 
Vadeli Mali Plan yayım tarihlerinden önce istendiği için, ida-
reler bütçelerini OVP ve OVMP’dan yararlanmadan hazırla-
mak durumunda kalmaktadır. Ayrıca OVP ve OVMP yayın-
lanma süreleri de geciktiği durumlarla karşılaşılması sonucu 
bütçe görüşmeleri sıkışık bir takvimle yapılmaktadır. 

-Stratejik planlar ve performans programları bütçe ve 
yatırım kararlarında kaynak tahsisi sürecine entegre 
edilememiştir. 

-Maliye Bakanlığı tarafından iç kontrole ilişkin mevzuat 
oluşturulmuş ve idarelerde konuyla ilgili farkındalık ya-
ratmaya ve sistemi kavratmaya yönelik çeşitli eğitimler 
verilmesine karşın, idarelerde tutarlı, kapsamlı ve stan-
dart bir iç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi ve gö-
zetilmesine yönelik olarak istenen düzeyde ilerleme sağ-
lanamadığı söylenebilir. Bu konuda üst düzey yöneticiler 
açısından sahiplenme sorunu yaşandığı bir gerçektir.

- Kamu kurumlarında iç denetçi alımında ve iç denetim 
birimlerinin kurulmasında ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Ancak stratejik planların uygulanmasını sağlayacak, 
üst yönetimi destekleyici bir iç denetim sisteminin ku-
rulması için idarelerde yeterli bir yapı oluşturulduğunu 
söylemek güçtür. İç denetçiler ile müfettişler arasındaki 
görev, yetki ve sorumluluk dağılımı net bir şekilde or-
taya konulmamıştır. İç denetim kültürünün idarelerde 
istenen nitelikte yerleşemediği de gözlenmektedir.

-Sayıştay’ın etkin bir performans denetiminin hayata 
geçirememesi,

-İdarelerin stratejik planlarını kalkınma planı, hükümet 
programı, OVP, OVMP, yıllık program gibi üst politika 
belgeleri ile diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve 
programlara uygun olarak hazırlaması ve bu belgelerle 
ilişki kurması gerekmektedir. Ancak idarelerin stratejik 
planlarla ilişki kurulması istenen belgeler sayı olarak 
fazla ve birbirleriyle yeterince bütünleşmemiş olup, ay-
rıca kuruluş düzeyinde stratejik planlamaya girdi oluştu-
racak biçimde tasarlanmamıştır. 

-Stratejik plan, performans programı ve faaliyet rapor-
larının bütçe sürecine entegrasyonu sağlayacak bir yapı 
tesis edilememiştir.

-Strateji geliştirme birimlerinin görevlerini yapabilecek 
kapasiteye ulaşmaları için geliştirilme ihtiyacı bulun-
maktadır. 
-Stratejik yönetim sürecinin amacına hizmet etmeyen, 
idarelerin tanıtım klavuzu niteliğinde faaliyet raporları 
hazırlandığı görülmektedir. 

Mikro boyutta karşılaşılan sorunlar ise şu şekilde sırala-
nabilir: (Onuncu Kalkınma Planı Kamuda St. Yön. Çalış-
ma Grubu Ön Rapor, 2012: 44-49)

-Stratejik yönetim sürecinde üst yönetimin sahiplenme-
me ve gerekli desteği vermeme sorunu yaşanmaktadır.
- Stratejik planlama konusunda kamu idarelerinin eği-
tim ve danışmanlık ihtiyacı bulunmaktadır.

-Stratejik planlama sürecine iç ve dış katılımın sağlan-
ması düzeyi yeterli değildir. 

- İdareler stratejik plan-performans programı-bütçe iliş-
kisini kurmakta zorlanmaktadır. 

-İdarelerde stratejik planlamayı temel alan bir yönetim 
anlayışı tam olarak yerleşmemiştir.

-İdarelerde izleme değerlendirme sistemi istenilen ni-
telikte değildir. 
 
SONUÇ

Özellikle 1980’lerden itibaren Anglo-Sakson ülkelerde 
devletin fonksiyonlarını etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde ifa etmesi ve katılımcı, saydam, hesap veren bir 
kamu yönetimi oluşturmak yönünde çalışmalar yoğun-
laşmıştır. Öncülüğünü Anglo-Sakson ülkelerinin yaptığı 
yeni kamu yönetimi anlayışı birçok ülkede ve Türkiye’de 
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de benimsenmiş olup kamu kurumlarında uygulanma-
ya çalışılmaktadır. Türkiye’de 1980’lerden itibaren kamu 
yönetiminde yaşanan dönüşüm, Avrupa Birliği müzake-
releri ile ivme kazanmıştır. Bu dönüşümde iç dinamikle-
rin payı da göz ardı edilmemelidir.

Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yönetim kavramı başın-
da “stratejik” sıfatı olmadan hemen hemen hiç kullanıl-
maz olmuştur. Ayrıca stratejik yönetim ve stratejik plan-
lama kavramları kamu yönetiminde sıkça kullanılan ve 
oldukça önemli kavramlardır.

Bir yandan yeniden yapılanmanın kapsamı, yöntemi ve 
boyutlarının konuyla ilgili aktörler açısından farklılaşa-
bilmesi, diğer yandan yeniden yapılanma öncelikle bir 
zihniyet değişimini, ardından örgütsel ve işlevsel deği-
şimi gerektirmesi nedeniyle kamu yönetiminde yeniden 
yapılanma tartışmalı, zaman alıcı ve zor bir süreçtir. (So-
bacı,2008: 118)

Türk kamu yönetiminde stratejik yönetim anlayışına ge-
çişin temel düzenlemesi 5018 sayılı kamu mali yönetimi 
ve kontrol kanunudur. 5018 sayılı kanun ve yapılan di-
ğer bir dizi düzenleme ile stratejik yönetim anlayışının 
yasal zemini oluşturulmuş, uygulamada yaşanan bazı 
sorunlara rağmen stratejik yönetim anlayışında önemli 
bir aşamaya gelinmiştir. 

Kamu idarelerinde planlı hizmet sunumu, politika geliş-
tirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve 
bütçelere dayandırma, uygulamayı etkili bir biçimde iz-
leme ve değerlendirme ile kamu kaynaklarını etkili, eko-
nomik ve verimli biçimde elde etme ve kullanma, hesap 
verebilirlik ve mali saydamlık sağlamaya yönelik temel 
bir araç olarak benimsenen stratejik yönetim anlayı-
şının kurgusu oldukça mantıklı görünmesine rağmen, 
Türk kamu yönetimindeki uygulamalar incelendiğinde 
zaman içinde bazı konularda gelişmeler sağlanmasına 
karşın hem makro hem de mikro boyutta pek çok so-
runla karşılaşıldığı da bir gerçektir. (Onuncu Kalkınma 
Planı Kamuda St. Yön. Çalışma Grubu Ön Rapor, 2012: 3)
Kamu kesiminin özel kesimden farklı hukuki yapısı, 
amaçları, organizasyon ve örgütlenme pozisyonu, per-
sonel politikaları ile stratejik yönetimin önündeki hukuki, 
beşeri, mali ve teknolojik engeller, stratejik yönetimin uy-
gulanmasını zorlaştırmaktadır. (Söyler, 2007: 113)

Uygulamada yaşanan sorunların aşılması için, kamu 

kurumlarındaki personel ve özellikle de yönetici kesim 
tarafından stratejik yönetim anlayışını içselleştirilmesi 
gerekir. Ancak biraz zaman alacak gibi görünmektedir.
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GİRİŞ: 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilen ya-
pım işlerinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanu-
nuna göre sözleşmeye bağlanması neticesinde, yapım 
işlerinin yüklenici tarafından yürütülecek aşamaya gel-
mesi ile birlikte iş ve işyerlerinin korunması ve sigorta-
lanması konusunu gündeme gelmektedir.

Sigorta, ileride ortaya çıkabilecek risklerin şimdiden ga-
ranti altına alınmasını sağladığından, hayatın akışı içeri-
sinde zaman zaman ortaya çıkan endişelerin büyük bir 
bölümünü bu yolla giderebilir.

Risk;  Bir olay veya bir olgunun içinde, onun doğası gere-
ği var olan, ve gerçekleştiği zaman kesinlikle zarar veren 
durumdur.

Bu tanımdan hareketle yapım işlerinin özelliği düşünül-
düğünde yüklenicinin, işyerindeki her türlü araç, mal-
zeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler 
ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından, işe 
başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumlu 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sorumluluk yüklenicinin 
yaptığı işlerden dolayı üçüncü kişilerin kendilerine veya 
mallarına zarar verilmesi ihtimalini de kapsamaktadır. 

Ayrıca ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının, po-
liçedeki sigorta bedelini aşması veya öngörülen sigorta 
bitiş tarihinin süre uzatımı  veya cezalı çalışma sebebiyle 
aşılması hallerinde zeyilname ile sigorta bedelinin arttı-
rılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunlu ol-
maktadır.

1. İş ve İşyerlerinin Korunması,  
Sigortalanması ve Sigorta Türleri

Yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihra-
zat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme 
konusu yapım işinin korunmasından, teminat süresi için-
deki bakımını yapmaktan ve çıkabilecek kusur ile aksak-
lıkları gidermekten işe başlama tarihinden  kesin kabul 
tarihine kadar sorumludur. 

YAPIM  İŞLERİNDE  
ARANILACAK SİGORTA 

TÜRLERİ,  ZEYİLNAME İLE  
SİGORTA TÜRLERİNİN  

YENİLENMESİ VE  
SİGORTA POLİÇELERİNDE  

YER VERİLMESİ  
GEREKEN  ÖNEMLİ  

HUSUSLAR

Muhammet ATASU
İç Denetçi

Karadeniz Teknik Üniversitesi



DENETİŞİM / 2015-16 87

MAKALE

Sigortaya esas alınacak bedeller; İşin kendisi için sözleş-
me bedeli, her türlü araç, malzeme, ihrazat, iş ve hizmet 
makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa ra-
yiçlerine göre hesaplanan bedellerdir.

Sigorta poliçesinde ; idare işveren sıfatıyla, yüklenici işi 
gerçekleştiren sıfatıyla yer almalı, alt yüklenicilerin ve-
receği zararların da teminat kapsamı dahilinde olduğu 
belirtilmelidir.

a- İnşaat Sigortası (Bütün Riskler = All Risk)  
    
Yapım işi yüklenicisi;  işyerlerindeki her türlü araç, mal-
zeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile 
sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale 
dokümanında belirtilen şekilde,  işe başlama tarihinden 
geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek 
deprem,  su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi 
doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı “inşaat 
sigortası (bütün riskler)”  yaptırmak  zorundadır.
   
Bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat 
müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, in-
şaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında 
kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi 
bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.
          
Sigorta bedeli, ihale konusu işler için her yıl (var ise o 
ana kadar yapılmış keşif artışları da dahil olmak kaydı 
ile) ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme bede-
linden aşağı olamaz.
           
Ayrıca sigorta yapılmış ise, inşaatın yapılması için kulla-
nılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları 
ve yardımcı yapıların sigorta bedelleri cari piyasa değer-
lerinden aşağı olamaz.
           
Poliçede gösterilen sigorta bedelini teşkil eden değer-
lerde bir artış meydana geldiği takdirde sigorta ettiren 
bu artışı öğrendiğinde en geç 5 gün içinde ve fakat her-
hangi bir hasarın meydana gelmesinden önce durumu 
yazılı olarak sigortacıya bildirmekle sorumludur.
            
Teminatın süresi, poliçede belirtilen başlangıç tarihi 
esas olmak kaydıyla sigorta konusu kıymetlerin inşaat 
sahasına boşaltıldığı andan itibaren veya inşaat sahası-
na boşaltılan malzeme ve teçhizat için nakliyat sigortası 
mevcut ise, nakliyat sigortası teminatının bitiminden iti-
baren başlar ve poliçede belirtilen bitiş tarihinde sona 
erer.

Ancak inşaatın bu tarihten önce kısmen veya tamamen 
bitirilip işverene teslimi ve/veya kullanıma başlanması 
halinde, inşaat bütün riskler teminatı süresi bu kısımlar 
için herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sona erer ve 
poliçede temin edilmişse bakım devresi teminatı başlar. 
Sigortaya konu olan inşaat işleri ile ayrıca sigorta edil-
mişse bakım devresi süresi poliçede gösterilen tarihte 
bitirilmediği takdirde, teminat müddeti mutabık kalına-
cak ek bir prim karşılığı uzatılır.

Sigortaya konu teşkil eden inşaat işlerine herhangi bir 
sebeple devamlı olarak en az bir aydan fazla süreyle ara 
verilirse, bu takdirde sigortalının yazılı ihbarı üzerine si-
gorta teminatı durur. Eğer sigortalı durma esnasındaki 
rizikolarla ilgili teminatın devamını isterse, durma süresi 
ile ilgili şart ve ek fiyat taraflarca tespit edilir. İnşaat faa-
liyetlerine tekrar başlanmasını müteakip işlemeyen gün 
sayısı kadar sigorta süresi uzatılır.

b- Genişletilmiş Bakım Devresi Teminatı

Yapım işlerinde  yüklenici; geçici kabul tarihinden kesin 
kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin olarak yü-
rürlükteki inşaat sigortası(Bütün Riskler) Genel Şartla-
rı çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında belirtilen 
“genişletilmiş bakım devresi teminatını “ içeren sigorta 
yaptırmak zorundadır.

Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek 
süre teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi, 
sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az 
olamaz. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle bir-
likte ifası istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, ba-
kım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait 
teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre 
arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya 
eklerinde belirtilir.

İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce biti-
rilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin işin kabulünün 
yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar tari-
hinden itibaren başlar. 

Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli 
bölümlerin teminat süresi kısmi geçici kabul tarihinden 
itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün 
kesin kabulünün yapılması için şartlar oluşmamış ise, 
kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi 
sona erer.
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Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yap-
mak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek 
kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır.

İdareler, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundu-
rarak, teminat süresi içinde yüklenicilerin bakımlarını 
yapmakla yükümlü oldukları hususlarda sözleşme ve 
eklerine özel hükümler koyarlar. 

Bitirilmiş yapıların idare tarafından kullanılma ve işle-
tilmesinden kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları 
dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülü-
ğünün dışındadır.

Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan 
kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince 
işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir.

c- Mali Mesuliyet Sigortası

İşin devamı sırasında  işyerinde yapılacak çalışmalar 
nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını,   
zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana 
gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici 
sorumlu olup, alınan bütün tedbirlere rağmen, yükleni-
cinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü kişilerin kendilerine 
veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı mali me-
suliyet sigortası yaptırmakla da yükümlüdür. Mali me-
suliyet sigorta bedeli olarak, bu konuda sigorta şirket-
lerinin uygulamalarında kullandığı bedeller esas alınır.

2- Zeyilname ile İnşaat Sigortası(Bütün Riskler) 
Sigorta Bedelinin Arttırılması;

Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için sözleş-
me bedeli, her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet 
makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa ra-
yiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Ödenen toplam 
hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçe-
deki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörü-
len sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalış-
ma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta 
bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılma-
sı zorunludur. 

3. Yapım İşlerine İlişkin Kıymetlerin Sigortalanmasında 
Muafiyet ve Koasürans Uygulaması

Kıymetlerin sigortalanmasında aşağıda belirtilen husus-
lar dikkate alınarak muafiyet ve koasürans uygulaması-
na yer verilebilir;

(a) Tüm riskler için uygulanabilecek muafiyet oranı aza-
mi % 2’dir. 

(b) Deprem, sel, su baskını, toprak kayması ve terör risk-
leri için uygulanabilecek koasürans oranı azami %20’dir. 
Bunun dışında kalan riskler için koasürans uygulanmaz.

Koasürans; Rizikonun değişik sigorta teşebbüsleri ara-
sında paylaşılarak her teşebbüsün rizikonun sadece bir 
bölümünü üstlenmesi demektir.

(c) Muafiyet ve koasürans kısmına isabet eden hasarla-
rın karşılanması yüklenicinin sorumluluğundadır.

4. Sigorta Poliçelerinin İdarenin Yazılı İzni Dışında  ip-
tal edilemeyeceği Hükmünün Poliçelerde Yer Alması 
ve Sigortanın Geçerli Olduğuna Dair Belgenin Her Hak 
edişin Tahakkukundan Önce İdareye Sunulması;

İhale üzerinde kalan yükleniciler tarafından yaptırılarak 
idareye verilmek zorunda olan  Sigortalara ilişkin poli-
çelerin, idarenin  yazılı izni dışında; genişletilmiş bakım 
devresi teminatı hariç, poliçenin geçici kabul tarihinden 
önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı, 
genişletilmiş bakım devresi teminatının ise kesin kabul 
tarihinden önce iptal edilemeyeceği hükmünü taşıması 
ve ilk hakediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlan-
masından önce idareye verilmesi gerekir. Aksi halde ha-
kediş tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmez. 

Sigorta primlerinin ödendiğine ve sigorta sözleşmesinin 
yürürlükte olduğuna dair sigortacıdan alınacak bir bel-
genin her hak edişin tahakkuka bağlanmasından önce 
idareye sunulması zorunludur. 

5. Yapım İşleri Sigorta Poliçeleri ile İş ve İşyerlerinin 
Korunmasıyla İlgili Diğer Önemli Hususlar;

Yüklenicinin sözleşme  ile üstlendiği sorumluluk ve yü-
kümlülükler söz konusu sigortalarla sınırlandırılmamış 
olduğundan, inşaat sigorta poliçelerinin genel şartla-
rının “Teminat dışında kalan haller” maddesinde be-
lirtilen, yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, kusur 
nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için yüklenici 
idareden hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, işin deva-
mı süresince meydana gelecek kazalardan, bu kazaların 
sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere 
verilecek her türlü zararlardan yüklenici doğrudan so-
rumlu olacaktır. Yüklenici veya alt yüklenicilerin sigorta 
kapsamı içinde veya dışında kalan hareket ve fiillerin-
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den dolayı meydana gelecek  bütün talep ve iddiaların 
karşılanması yükümlülüğü de yükleniciye aittir.

Yüklenici, kendisinin veya alt yüklenicinin taksirinden, 
ihmalinden, ağır ihmalinden veya kusurlu herhangi bir 
hareketinden dolayı idareyi ve idare personelini sorum-
lu tutamaz.

Sözleşmenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar; fe-
sih veya tasfiye olur tarihinden başlamak üzere iş, yeni 
yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu 
süreye ait sigorta giderleri idare tarafından karşılanır. 

Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik 
ve düzenin sağlanması için idare tarafından verilen tali-
mata yüklenici uymak zorundadır.

İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin 
alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın öden-
mesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, za-
rar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile 
gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı denetim görev-
lileri tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azalt-
mak  için verilecek talimatlara uymak zorundadır. Ayrıca 
yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle 
patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma 
usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. 

İş ve işyerlerinin korunması konusunda gerek yapı de-
netimi görevlileri tarafından istenen ve gerekse yükle-
nicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma 
önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

DEĞERLENDİRME  VE  SONUÇ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilen 
yapım işlerinin ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa göre sözleşmeye bağlanması neticesinde, ya-
pım işlerinin yüklenici tarafından yürütülecek aşamaya 
gelmesi ile birlikte iş ve işyerlerinin korunması ve sigor-
talanması konusunu önem ve öncelik arzetmektedir.

İnşaat Sigortası (all risk) yapılmadan hakedişin öden-
memesi yükleniciyi korumaya yönelik bir düzenlemedir. 
Öncelikle bu durumun altının çizilmesi gerekir.

Ayrıca, İnşaat Sigortası (all risk) hakediş ödenirken ara-
nacak evraklar içerisinde bulunduğundan dolayı, önce-
likle bunu harcama biriminin daha sonra da muhasebe 
biriminin kontrol etmesi gerekir. Eğer bu evrak dikkate 

alınmadan hakediş ödemesi gerçekleştirilmişse, harca-
ma yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yet-
kilisi sorumlu olacaktır. 

Yine, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine ka-
dar geçecek süreye ilişkin olarak yürürlükteki inşaat 
sigortası(Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde 
kapsamı ihale dokümanında belirtilen “genişletilmiş 
bakım devresi teminatını “ içeren sigorta yaptırmak su-
retiyle kendisini ve dolayısıyla iş yapmış olduğu  idareyi 
zarar, ziyan ve risklere karşı korumuş olacaktır.

Yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı, alınan bütün tedbir-
lere rağmen üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına 
zarar verilmesi ihtimaline karşı mali mesuliyet sigortası 
yüklenici tarafından yaptırılması,  idarece de istenilmesi 
zorunlu bir sigorta olduğu anlaşılmaktadır.

Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkla-
rı dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poli-
çede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya 
cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname 
ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin 
uzatılması ihmal edilmemesi gereken önemli bir husus 
olarak düşünülmelidir.

Ayrıca sigorta poliçelerinin(genişletilmiş bakım devresi 
sigortası hariç) idarenin yazılı izni dışında  iptal edileme-
yeceği hükmünün poliçelerde yer alması ve sigortanın 
geçerli olduğuna dair belgenin her hak edişin tahak-
kukundan önce idareye sunulması, aksi halde hakediş 
tutarı ve öngörülmüş ise avans ödenmeyeceği hususla-
rının  bilinmesi hususları önem arzetmektedir.

Netice itibariyle; Özellikli işlerden olan yapım işlerinde, 
hem işyeri, hem de işte kullanılan insan gücü, makine, 
teçhizat, malzeme v.b imalat ekipmanları ile üçüncü 
kişilerin kendilerinin veya mallarının her türlü tehlike, 
olumsuz davranış, kaza ve doğal afetlere karşı sigorta 
yolu ile teminat altına alınması gerekmektedir. Sözko-
nusu teminat uygulaması hem yükleniciyi, hem de ida-
reyi koruma altına almaktadır.

Kaynakça

1. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, madde 9.
2. 4734  sayılı Kamu İhale Kanunu
3. Türk Sigorta Mevzuatının Temel Prensipleri.
4. Yapım İşleri Genel Şartnamesi, madde 9/1,2,3,,4,5.
5. Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme, madde 17/1,2,3.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birim Baş-
kanlığı tarafından 27 Mayıs 2015 tarihinde İç Denetim 
Farkındalık ayını kutlamak amacıyla İBB Topkapı Sosyal 
Tesislerinde yemekli bir eğitim programı düzenlendi.

İstanbul’da görev yapan iç denetçilerin katılımıyla ger-
çekleşen programın açılışında  İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İç Denetim Birim Başkanı Sabri Çakıroğlu 
günün anlamını vurgulayan kısa bir konuşma yaptı.

Programın ilerleyen bölümünde Sezer Bozkuş Kahya-
oğlu tarafından “ İç Denetim Mesleğinin Geleceğini 
Şekillendiren Yeni Trendler ” konulu sunum yapıldı. 
Sunumun bitiminde de iç denetim mesleğine ait so-
runlar birlikte değerlendirildi.

Programa katılan iç denetçiler mesleki birliğimiz ve da-
yanışmamızın devamlı hale getirilmesi için bu tür orga-
nizasyonların sıklıkla yapılmasına karar vermişlerdir.

İç Denetim Farkındalık Ayı kapsamında İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi İç Denetim Başkanlığı ve SMM 
Bilişim ortaklığında yapılan etkinliğin sonunda katılım-
cılara 3 saatlik eğitim sertifikası verildi.

Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER)’in “Daha Şeffaf 
Türkiye” projesi kapsamında 23-25 Mart 2015 tarih-
lerinde Ankara Türkiye Barolar Birliği Konukevinde 
gerçekleştirilen Çalıştay ile 26 Mart 2015 tarihinde 
düzenlenen Konferans programına KİDDER Yönetim 
Kurulu Üyeleri Süleyman KELOĞLU, Yahya CEVİZ ve 
Halil İbrahim ABANOZ iştirak etmişlerdir.

“Daha Şeffaf Türkiye” Projesi: SAYDER tarafından 
daha şeffaf, hesap verebilir mekanizmaların işlediği, 
etik değerlerin üstün olduğu Türkiye için gerçekleştiri-
len proje faaliyetlerinde “Transparency International 
Denmark”, “Transparency International Ireland” ve 
“Uluslararası Şeffaflık Derneği” ile birlikte çalışılmak-
tadır. KİDDER de “Transparency International Italy” 
ile projeye iştirakleri ile destek olmaktadır. Projenin 
genel amacı; Danimarka, İrlanda ve Türkiye arasındaki 
sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirmek, iyi uy-
gulamaları transfer etmek ve vatandaşları uygulama-
lar ile ilgili bilgilendirerek onların siyasi hayata katılım-
larını sağlamaktır.

http://www.dahaseffafturkiye.org/

İç Denetim Farkındalık Ayı Etkinliği Daha Şeffaf Türkiye Projesi 
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Başbakanlık Müsteşarı Sayın Kemal MADENOĞLU, 
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Faruk UYSAL ile 
üyelerimizin katılımıyla 18 Mart 2015 tarihinde maka-
mında ziyaret edilmiştir. Ziyarette Derneğimizin yapısı 
ve faaliyetleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldık-
tan sonra mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunla-
rı dile getirilmiştir.

Görüşmede öncelikle meslektaşlarımızın İç Denetim 
Koordinasyon Kurulunun görev ve sorumluluklarını 
daha etkin olarak yerine getirebilmesi halinde iç de-
netimin başarısının artacağına inandığı, bu nedenle 
Kurulun mevcut yapısının gerek insan kaynağı gerekse 
idari bağımsızlık noktasında güçlendirilmesi gerektiği-
ne vurgu yapılmıştır.

Ziyarette dile getirilen bir diğer husus, iç denetim faa-
liyetleri ile teftiş faaliyetleri arasındaki yetki karmaşa-
sı olmuştur. İki denetim biriminin mevzuatta örtüşen 
bazı rollerine ilaveten, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile iç denetimin sadece iç denet-
çiler tarafından yapılacağı açık bir şekilde hüküm al-
tına alınmasına rağmen, bazı bakanlıklarımızda teftiş 
yönetmeliklerinde değişiklik yapılmak suretiyle, iç de-
netimin alanına giren görevlerin de teftiş kurullarının 
görevleri arasında sayıldığı ifade edilmiştir. Bu duru-
mun, denetim görev ve yetkilerinde belirsizliğe do-
layısıyla ve kaynak israfına neden olduğu, iç denetim 
ve genel olarak kamudaki tüm denetim faaliyetlerinin 
etkin olarak yürütülmesinin önünde gittikçe büyüyen 
bir engel haline geldiği de vurgulanmıştır.

İç denetçilerin 2007 yılında kamu kurumlarına atan-
maya başlandığı, aradan geçen 8 yıla rağmen iç de-
netim kadrolarının % 54’ünün boş olduğu belirtilmiş, 
Başbakanlık dışında Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet 

Personel Başkanlığı gibi kurumların hiç atama yapma-
dığı hususu da görüşmede gündeme getirilen bir baş-
ka madde olmuştur.

Kamu idarelerindeki üst yöneticilerin, iç denetim ile 
teftiş arasındaki ayrımın farkında olmadıkları için iç de-
netçi atamaktan imtina etmelerinin yanı sıra iç denetçi-
liğin uzman, müfettiş kadrolarından belirli şartları sağ-
layan kişilerden seçilerek alınan ve sertifikasyona tabi 
bir meslek olmasına rağmen diğer meslek gruplarından 
özlük hakları açısından bir farkının bulunmamasının da, 
bu mesleğin tercih edilmemesinde etken olduğu ifade 
edilmiştir. Bu noktada, iç denetçilerin “Zam ve Tazmi-
natlarında” düzenlemeye gidilerek sertifika düzeyine 
bağlı bir farklılaştırmaya gidilmesinin bu sorunun çözül-
mesine katkı sağlayacağı belirtilmiştir.

Son olarak, iç denetim birimlerinin teşkilat şemaların-
da yer almamalarının ve başkanlık kadrosunun ihdas 
edilmemesinin yarattığı sorunlar dile getirilmiştir. İç 
denetim başkanlarının kurum içindeki itibarı, saygın-
lığı ve güvenirliği ile iç denetimin istenilen sonuçlara 
ulaşmasında doğrudan ilişkili olduğu, ancak mevcut 
yapıda bu etkinliği yasal bir dayanaktan ziyade üst yö-
neticilerin iç denetim faaliyetine bakış açılarının belir-
lediği ifade edilmiş ve üst yöneticisinden gerekli des-
teği alamayan iç denetim birimlerinin denetlenen bi-
rimlerle ilişkilerinde de sorunlar yaşadığı belirtilmiştir.
Sayın Müsteşarımız, iç denetim faaliyetinin birimlerde 
yürütülen işlerin düzgün gidip gitmediği noktasında 
üst yöneticilerin önemli bir izleme ve değerlendirme 
aracı olduğunu ve daha önceki müsteşarlık dönemin-
de iç denetimden bu yönde oldukça faydalandığını be-
lirtmiştir. Ayrıca, kendisine arz ettiğimiz konularda hak 
verdiği hususların bulunduğunu ifade ederek, Derne-
ğimizden sorunlara ilişkin somut mevzuat değişikliği 
önerileri sunulmasını talep etmişlerdir. Derneğimize 
gösterdiği ilgiden dolayı Sayın Müsteşarımıza teşek-
kür ediyor, Dernek olarak kendilerine çalışmalarında 
kolaylık ve başarılar diliyoruz.

Ayrıca, yürüttükleri çalışmalarla Sayın Müsteşarın 
iç denetim faaliyetlerine bakışında olumlu bir intiba 
bırakan ve yapılan ziyarette gerekli randevuların alın-
masına katkı sağlayan başta Ahmet DİNÇER Bey olmak 
üzere Kalkınma Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlı-
ğında görev yapmakta olan meslektaşlarımıza da Der-
neğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Başbakanlık Müsteşarı Ziyareti
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‘Kamu Sektöründe İyi Yönetişim – Uygulamalar ve Politikalar’ Konferansı

26 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da Kamu İç Denetçileri Der-
neği, Başbakanlık Uzmanları Derneği, Maliye Uzmanları Der-
neği, Yasama Derneği, Yasama Uzmanları Derneği, Enerji Pi-
yasası Uzmanları Derneği, Bilişim Uzmanları Derneği, Tütün 
ve Alkol Piyasası Uzmanları Derneği ve Rekabet Uzmanları 
Derneği’nin işbirliğiyle, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyele-
rinin katılımı ile yılsonuna kadar sürecek bir ‘Kamuda İyi Yö-
netişim Sertifika Programı” başlatan Argüden Yönetişim Aka-
demisi, bu çerçevede yine Ankara’da ‘Kamuda İyi Yönetişim 
– Uygulamalar ve Politikalar’ isimli bir konferans düzenledi.

OECD ve Dünya Bankası katkılarıyla, kamuda görev yapan 
uzman ve denetçi STK’larının işbirliği ile Argüden Yönetişim 
Akademisi tarafından, Ankara’da düzenlenen konferansta, 
kamu sektöründe iyi yönetişim uygulama ve politikaları ele 
alındı. Argüden Yönetişim Akademisi’nin ilk kitabı olan ‘Ka-
muda İyi Yönetişim’ kitabının da katılımcılarla paylaşıldığı 
konferansın onur konuğu OECD Düzenleyici Politikalar Bö-
lüm Başkanı Nick Malyshev’di.

Holiday Inn Çukurambar’da düzenlenen ve yaklaşık 80 kamu 
yöneticisinin izleyici olarak katıldığı konferansın açılış ko-
nuşması Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu ve ARGE 
Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ta-
rafından yapıldı.

Dr.Argüden konuşmasında “dünya ülkeleri bazında ele alındı-
ğında kamu sektörünün ekonominin en az yüzde 30’unu oluş-
turmakta olduğuna ve bunun yanı sıra ekonominin geri kalan 

bölümü üzerinde de düzenleyici rolü nedeniyle önemli etki-
si olduğuna” dikkat çekti. “Böylesine belirleyici bir rolü olan 
bir yapının verimli işleyişi, toplum yaşamı açısından büyük 
önem taşıyor. Dolayısıyla, kamu sektörünün yönetişim kalite-
si yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkiliyor” diyen Dr. Argüden 
“Kamu sektöründe yönetişim kalitesinin üç şartını devletin 
düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde katılımcı bir anlayışı 
benimsemesi, hizmet sunduğu alanlarda rekabetçi piyasa ya-
pısından faydalanması ve önceliklerin tespitinde vatandaşın se-
sini dinleyici mekanizmalar oluşturmasıdır” şeklinde ifade etti.

Konferansın onur konuğu OECD Düzenleyici Politikalar Bö-
lüm Başkanı Nick Malyshev ‘OECD Düzenleyici Politikalar ve 
İyi Yönetişim Önerileri’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Argüden Yönetişim Akademisi Direktörü Barış Dinçer’in mo-
deratörlüğünde Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Mediha 
Ağar ve Argüden Yönetişim Akademisi’nden Fikret Toksöz’ün 
katılımı ile devam eden ‘Kamu Sektöründe İyi Yönetişim – 
Uygulamalar ve Politikalar’ konulu panel ile devam eden 
konferansın kapanış konuşması Argüden Yönetişim Akade-
misi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı tara-
fından gerçekleştirildi.

Bununla birlikte Akademi tarafından, içerisinde Derneğimiz 
üyelerinin de yer aldığı kamuda görevli 40 uzman ve denet-
çiye “Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı” çerçevesinde 
eğitim verilecek. Mayıs ayında başlayan eğitimler, 4 modül 
şeklinde yıl sonuna kadar devam edecek.

Eğitimlerin altyapısını hazırlarken Başbakanlık Uzmanları, 
Enerji Piyasası Uzmanları, Rekabet Uzmanları Derneği gibi 
kamu uzmanlarının kurduğu STK’lar ile gerçekleştirdikleri is-
tişare sürecine değinen Argüden Yönetişim Akademisi Direk-
törü Barış Dinçer, “Yaklaşık 40 kamu uzmanının ücretsiz fay-
dalanacağı “Kamuda İyi Yönetişim” Sertifika Programı’nın ilk 
modülünün 14 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlendiğini, diğer 3 modülün ise sonbaharda tamamlana-
cağını belirtti. Dinçer, söz konusu programın temel amacını 
ise kurumlarda iyi yönetişim kültürünün gelişmesini destek-
leyerek, kurumlara duyulan güveni artırmak ve böylelikle ya-
şam kalitemizi geliştirmek olarak ifade etti.
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KİDDER Yönetim Kurulu üyeleri Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü İç Denetim Birimini ziyaret etti. Yönetim 
Kurulu Üyeleri Nihat Akbulut, Halil İbrahim Abanoz 
ve Murat Yeğenoğlu’nun katıldığı, sıcak ve samimi bir 
ortamda gerçekleşen ziyarette üyelerimize KİDDER’e 
yaptıkları katkılardan ve aidat kampanyasına tam katı-
lım sağlamalarından dolayı teşekkür edildi.

Derneğimiz faaliyetleri hakkında bilgi verilen ziyaret-
te, iç denetim mesleğine yönelik yapılması gerekli iyi-
leştirmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

KİDDER in ziyaretinden dolayı duydukları memnuni-
yetlerini belirten üyelerimiz, KİDDER’den beklentileri-
ni de dile getirmişlerdir.

Gösterdikleri konukseverlikten dolayı GSGM İç Dene-
tim Birimine teşekkür ediyoruz.

Ziraat Emeklilik ile yapılan protokol gereğince KİDDER 
üyeleri ile eş ve çocuklarına bireysel emeklilik başvu-
rularında aşağıda belirtilen ayrıcalıklar sağlanmıştır;

1-GİRİŞ AİDATI: Kidder üyeleri ile eş ve çocuklarından 
giriş aidatı alınmayacaktır. Ayrıca erteleme yapılmaya-
caktır.(Erken çıkışta herhangi bir kesinti olmayacaktır.)
 2-YÖNETİM GİDERİ: Kidder üyeleri ile eş ve çocukla-
rından yönetim gideri kesintisi yapılmayacaktır.

 Bu protokol kapsamında bireysel emeklilik planı oluş-
turmak veya varolan bireysel emeklilik fonlarını Ziraat 
Emeklilik şirketine taşımak isteyen üyelerimizin aşağı-
da iletişim bilgileri yer alan temsilci ile irtibata geçme-
si gerekmektedir.

İLETİŞİM: CEREN USLU:0530 306 90 55    
c.uslu@ziraatemeklilik.com.tr 

Yapılan protokole KİDDER 
web sitemizden ulaşabilirsiniz.    

Nedir Bireysel Emeklilik Sistemi?

§	 Değişik risk grubunda emeklilik fonlarından oluşan,
§	 Fon gelirlerinden hiçbir vergi ve stopajın kesilmediği,
§	 Fonların Takasbank bünyesinde saklandığı,
§	 Katılımcıların sisteme giriş tarihinden itibaren en az 

10 yıl sistemde bulunup 56 yaşını tamamladıktan son-
ra emekli maaşı almaya hak kazandığı,

§	 Emeklilik öncesi sistemden ayrılıp birikimlerini alabildiği,
§	 Esnek, güvenilir, çağdaş ve şeffaf bir sistemdir.
§	 Yaşlılıklarında ve aktif çalışma yaşamlarının sonunda 

ek bir gelir sağlamaya yönelik,
§	 Katkıların her katılımcı adına ayrı hesaplarda takip 

edildiği ve herkesin kendi birikimleri oranında gelir 
alacakları,

§	 Katkı payı ödemeye ara verebilirler.
§	 Fonlarını başka bir şirkete aktarabilirler. (İki Yılda 1 kez)
§	 Aynı şirket planları ve fonları arasında geçiş yapabi-

lirler.

–  Yılda 14.850 TL’ye kadar yatırılan her katkı payının 
%25’ ini de devlet alt hesabınıza yatırmaktadır.

–  Aylık 100 TL yatıran kişi yıllık 300 TL devlet katkısı, 
aylık 1.000 TL yatıran kişi yıllık 3.000 TL devlet katkısı 
almaya hak kazanıyor.

–  Dernek üyelerimiz için özel olarak hazırlanan planı-
mızda asgari katkı payı tutarı aylık 120 TL.dir.

08 Mayıs 2015 tarihinde yeni seçilen Sayıştay Denet-
çileri Derneği Yönetim Kuruluna nezaket ziyaretinde 
bulunulmuştur. İşbirliği ve iyi dilek temennileri ile 
sona eren görüşmede denetim dünyasının sorunları 
ve çözüm önerilerine yönelik beyin fırtınası gerçekleş-
tirilmiştir.

GSGM İç Denetim Birimi Ziyareti KiDDER-Ziraat Emeklilik İşbirliği

GSGM İç Denetim Birimi Ziyareti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın ev sahip-
liğinde 29 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleşti-
rilen “Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin 
Nasıl Bir İç Denetim?” konulu konferans, TBMM tara-
fından kitap haline getirildi. Önsözünü TBMM Başkanı 
Sayın Cemil ÇİÇEK’in, sunumunu ise TBMM Genel Sek-
reteri Sayın Dr. İrfan NEZİROĞLU’nun yazdığı kitapta; 
kamu sektörü, özel sektör ve akademi camiasından 
konusunda uzman ve son derece tecrübeli konukların 
konferanstaki oturumlarda yaptıkları konuşmalar ve 
sunumlar yer almaktadır.

Açılış konuşmaları, iki oturum ve bir panelden oluşan 
konferansın öğleden önce gerçekleşen birinci oturu-
munda; Yönetimin Performans Hedefini Sağlamada İç 
Denetimin Rolü ve Sorumlulukların Kapsamı konusu ele 
alınmıştır. Oturum başkanlığını İç Denetim Koordinas-
yon Kurulu (İDKK) Üyesi ve Kalkınma Bakanlığı Müste-
şar Yardımcısı Erhan USTA’nın yaptığı birinci oturumda; 
TİDE Başkan Yardımcısı ve Koç Holding Denetim Koor-
dinatörü Murat ÇAĞLAR, Control Solutions Internatio-
nal Yönetici Ortağı Dr. Bertan KAYA ve Sayıştay Uzman 
Denetçisi Kemal ÖZSEMERCİ’nin konuşma ve sunumları 
yer almaktadır.

Öğleden sonraki oturumlar ise TBMM Başkanı Sayın Ce-
mil ÇİÇEK’in konuşmaları ile başlamıştır. Sayın Çiçek’in 
konuşmalarının ardından başlayan ikinci oturumun 
başkanlığını ise TİDE Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nuran CÖMERT yapmış ve oturumda Kurumsal Risk Yö-
netimi Sürecinde İç Denetimin Yönetime Katkısı konusu 
tartışılmıştır. Bu oturumda konuşmaları; Kurumsal Risk 

Yönetimi Derneği Başkanı ve Doğuş Grubu Risk Yöneti-
mi Bölüm Başkanı Aysan SİNANLIOĞLU, İDKK Üyesi ve 
Hazine Müsteşar Yardımcısı Burhanettin AKTAŞ, Enerji-
sa Enerji A.Ş. Planlama ve Kontrol Bölüm Başkanı Fuat 
ÖKSÜZ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İç Dene-
tim Birimi Başkanı, KİDDER Yönetim Kurulu Üyesi Şerif 
OLGUN ÖZEN gerçekleştirmiştir.  

Kamu İdarelerinde İç Denetimin On Yıllık Geçmişi ve 
Özel Sektör Karşılaştırmalarıyla Geleceğe İlişkin De-
ğerlendirmelerin yapıldığı panelin oturum başkanlığını 
İDKK Başkanı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürü İ. İlhan HATİPOĞLU yapmış, konuşmalar 
ise TBMM İç Denetim Birimi Başkanı ve Kamu İç De-
netçileri Derneği Başkanı Faruk UYSAL, İDKK İç Denetim 
Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı Halis KIRAL, TİDE 
Başkanı ve Tekstilbank İç Kontrol ve Uyum Başkanı Gür-
doğan YURTSEVER, TİDE Başkan Yardımcısı ve Anadolu 
Endüstri Holding Denetim Grup Koordinatörü Menteş 
ALBAYRAK ile Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve 
Onursal Başkanı Ali Kamil UZUN tarafından gerçekleş-
tirilmiştir.

Editörlüğünü TBMM İç Denetim Birimi Başkanlığında 
görevli İç Denetçiler Ramazan DOĞANAY ve Mehmet 
Ali MEYDANLI’nın yaptığı kitap, TBMM İç Denetim Bi-
rimi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılarak, iç 
denetim camiasının istifadesine sunulmuştur. Konfe-
ransa katkı sunan katılımcıların fikir, görüş ve önerile-
ri daha kalıcı hale getirilmiş ve iç denetim konusunda 
yeni bir referans kaynak oluşturulmuştur.

“KAMU İDARELERİNDE 
DAHA ETKİLİ BİR 
YÖNETİM İÇİN NASIL BİR 
İÇ DENETİM?”
Dr. İrfan NEZİROĞLU
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Muhasebe ve iç denetim sahasının tanınmış akade-
misyen ve yazarlarından Prof. Dr. Münevver Yılancı’nın 
İç Denetim ve İç Kontrol Değerleme Rehberi adlı çalış-
masının COSO’nun son değişiklikleri ve iç kontrol de-
ğerleme rehberleri baz alınarak güncellenmiş ve ge-
nişletilmiş üçüncü baskısı Detay Yayıncılık tarafından 
yayımladı. Yazar çalışmasında, yönetim işlev ve teknik-
lerini günümüzde kapsamlı değişiklikler geçiren işletme 
çevresinin ihtiyaçları bağlamında ele almış. İç denetim 
de bu işlevlerden birisi olarak irdeleniyor. Kapsamlı bir 
bakış açısına sahip olması ve doğrudan profesyoneller/
iç denetçilere denetim türleri bazında uygulama öneri-
leri ve denetim yaklaşımları sunması; çalışmaya, teorik 
araştırmalar yapmak isteyenler kadar profesyoneller 
içinde bir başucu eseri olma mahiyeti kazandırmakta.  

Kitap, 272 sayfa hacminde olup altı bölümden oluşmak-
tadır. İlk bölümünde iç denetim olgusu ve bu olguya 
ilişkin temel kavramları ele alınmaktadır. Bu bölümde 
iç denetim-iç kontrol kavramları irdelenmekte, iç de-
netimin diğer denetim türlerinden farklılığı ile Dünyada 
ve ülkemizde geçirdiği tarihsel dönüşüm üzerinde du-
rulmaktadır. Bölümde artık bir inceleme ve değerlen-
dirmeden çok, değer katma işlevi öne çıkmış iç dene-
timin ilgilenmesi gereken üç temel alan (risk yönetimi, 
kontrol ve kurumsallık) saptaması öne çıkmaktadır. Bu 
bakış açısı iç denetçileri sadece bir kontrol mekanizması 
olarak gören anlayışı aşarak iç denetime çizilen profili 
genişletmektedir.

İkinci bölümde kontrolün esasları ve iç denetim konusu 
incelenmektedir. İç denetçilerin, temel ilgi alanları olan 
iç kontrol sistemini değerlendirebilmeleri için, işletmede-

ki kontrol türlerinin olası en iyi düzenlenişi ve uygulanışı 
hakkında uzman olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bu 
bağlamda bu bölümde yer alan yönetim kontrol sistem-
leri karşısında iç denetçilerin rolü oldukça kapsamlı bir 
biçimde ele alınmıştır. Değişen rolleri gereği iç denetçiler 
(COSO Report’un son iç kontrol tanımı doğrultusunda) 
sadece geri besleme kontrol sistemleri ile yetinmeyerek; 
ileri besleme ve önleyici kontrol sistemi olarak da hare-
ket etmelidirler. Bu yeni anlayış iç denetçilerin, iç kontro-
lün incelenmesi ve geliştirilmesi konusunda tavsiyelerde 
bulunmakla direkt sorumlu kişi olma pozisyonunu güç-
lendirmektedir. Bu bölümde son olarak COSO 2013’te İç 
kontrol-Entegre çerçeve adlı raporuyla iç kontrol tanımı 
ve unsurları ile ilgili getirilen değişiklikler anlaşılır ve akıcı 
bir biçimde ele alınmaktadır.

Üçüncü bölüm iç kontrol unsurları ve iç denetim bağlan-
tısını irdelemektedir. Burada iç kontrolün beş bileşeni, 
işletmelere kendi iç kontrol sistemlerini değerlendire-
bilme ve nerede olduklarını görebilme imkanı tanıyan 
rehberler ile birlikte değerlendirilmiştir. Her bir bileşen 
iç denetim bağlamında ortaya konulduğu için doğrudan 
profesyoneller/iç denetçiler için de bir yol haritası ola-
rak değerlendirilebilir. Böylelikle iç denetçiler, kurum-
sallık amacı doğrultusunda üst yönetime doğrudan ve 
ekin bir katkı sağlayabileceklerdir. Bölümde özellikle iz-
leme bileşeni hususunda dinamik bir iç denetim anlayışı 
göze çarpmaktadır. İzleme esasta iki temel nedene yö-
neliktir. Birincisi kurulmuş bulunan iç kontrol sisteminin 
etkinliğinin takibi ve değerlendirmesi amacıyla yapılan 
izlemedir… ikincisi ise yeni gelişmeler değişen koşular 
neticesinde işletmede uygulanabilecek yeni kontrol 
yöntemlerinin tespitine yönelik izlemedir.   

İÇ DENETİM VE İÇ 
KONTROL DEĞERLEME 
REHBERİ,
Münevver Yılancı 
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Dördüncü bölümde iç denetim standartları ve etik ku-
rallara yer verilmiştir. Bölümde denetim türleri bağla-
mında örnek bir iç denetim faaliyeti örgütlenişi ele alı-
nırken; ayrıca yeterlilik, azami mesleki önem ve dikkat 
alt başlığında iç denetimin yönetimin gözü kulağı olma 
fonksiyonuna işaret edilmektedir.

Çalışmanın beşinci bölümünde iç denetim eylemleri ve 
denetim yaklaşımları tek tek ele alınarak profesyonel-
lere/iç denetçilere somut örnekler üzerinden bir yol 
haritası geliştirilmektedir. Bu bağlamda bölümde, faa-
liyetler içinde yer alan danışma eylemleri risk yönetimi, 
kontrol ve kurumsal süreçlerin artan önemi ile birlikte; 
iç denetçiyi adeta yönetim yardımcısı rolüne yüklendiği-
nin altı çizilmektedir.

Altıncı ve son bölümde ise ülkemizin önde gelen 500 
büyük sanayii işletmesinin iç kontrol yapıları ve iç de-
netim ile iç kontrol ilişkileri üzerine bir araştırmaya yer 
verilmiştir.

Yazarın 35 yıllık mesleki bilgi birikiminin satırlarına yan-
sıdığı değerli bir çalışma olan eser, anlaşılır üslupta, so-
mut yaklaşımı benimsemiş ve akıcı niteliktedir. Çalışma-
daki şekil ve tablolar ölçülü kullanılmış; akışı bozmasına 
izin verilmemiştir. Bazı şekiller renkli olarak verilebil-
seydi çok daha vurgulayıcı mahiyette olacağı düşünül-
mektedir. Ayrıca örnek seçiminde kamu sektöründeki iç 
denetim-iç kontrol gerçeği daha fazla ele alınabilseydi, 
çalışmada kamu sektörü için çok daha etkili yönlendir-
meler yapılabilirdi.   

İç kontrol ve iç denetimdeki son gelişmeleri baz alarak 
bir boşluğu doldurma amacıyla yenilenen baskının; ge-
rek sahadaki son gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele 
alışı gerekse de akıcı ve somut üslubu ile amacına ulaş-
tığı; akademisyenler için olduğu kadar profesyoneller/
iç denetçiler için de bir başvuru kitabı olarak önemi bir 
boşluğu doldurduğu değerlendirilmektedir. 


