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GİRİŞ 

  

Son yıllarda birçok ülkede kamu mali yönetim alanında önemli 

düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Her ülkenin yerleşik ekonomik, sosyal 

ve kültürel yapısı, kamu yönetimi ile kamu mali yönetim sistemlerine bağlı 

olarak düzenlemeler farklılık göstermektedir. Küreselleşmeye uyum olarak da 

nitelendirilebilecek kamu hizmetleriyle ilgili düzenlemeler genelde, devletin 

yeniden yapılandırılması veya kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması 

çalışmalarıyla birlikte gündeme gelmektedir1 

Ülkemiz kamu maliyesi, 1927 yılında yürürlüğe giren 1050 sayılı 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile yönetilmekte iken, Avrupa Birliğine uyum 

süreci çerçevesinde kamu mali yönetimimizde 10.12.2003 tarihinde 

yasalaşan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile önemli 

değişiklikler yapılmıştır. 

1050 sayılı Kanun döneminde sadece “denetim” kavramı ön planda 

iken 5018 sayılı Kanun ile mali sistemimize “kontrol” kavramı da dahil 

olmuştur.  

Kontrol faaliyeti, kamudaki fonksiyonlarına ve Avrupa Birliği’nin 

tasnifine göre, iç kontrol (internal control) ve dış denetim (external audit) 

olarak iki ana gruba ayırılabilir. İç kontrol de kendi içinde ön mali kontrol (ex-

ante financial control) ve iç denetim (internal audit) olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Dış denetim ise yüksek denetim (supreme audit) karşılığı olarak 

kullanılmakta ve parlamento adına yapılan bağımsız denetim şeklinde 

algılanmaktadır.2 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu iç denetimi; kamu 

idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların 

                                                 
1
 Tokatlıoğlu Mircan Yıldız , Küresellesme ve Kamu Hizmetleri, Alfa Aktüel Yayınları, 2005, 

s,120. 
2
 KESİK Ahmet, “Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde Türk Kamu  

İç Mali Kontrol Sistemi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:9 2005 / 1, 

s.94-114. 
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ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel 

güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlamakta ve iç 

denetimin iç denetçiler tarafından yerine getirileceğini belirtmektedir. 

5018 sayılı Kanun ile başta bütçe olmak üzere mali sistemimizde 

birçok değişiklik yapılmakla birlikte, bu çalışmada sadece denetim alanında 

getirilen ilkeler ana hatları ile ele alınacaktır.  

Türk Kamu Yönetiminde oluşturulan iç denetim sisteminin etkinliğinin 

tespit edilmesi maksadıyla, bu tez çalışması üç bölüm halinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Birinci bölümde, öncelikle uluslararası kabul görmüş ilkeler 

çerçevesinde iç kontrol uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verilecek 

daha sonra iç denetimin bu sistem içerisindeki yeri ele alınacaktır.  

 

İkinci bölümde, iç denetimin uygulama sonuçlarının tespiti amacıyla 

2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin İDKK tarafından yayımlanan bir 

kısım istatistiki bilgi incelenecektir. Ayrıca Avrupa Birliği sürecinde iç 

denetimin kurumsallaşmasına ilişkin neler yapıldığı ve iç denetimin hangi 

aşamalardan geçtiğine yönelik AB ilerleme raporlarına yer verilecektir.     

 

Üçüncü bölüm tezin ampirik çalışma yapılan bölümüdür. Bu bölümde, 

tez çalışmasının metodolojisi ortaya konmuş, anket çalışması sonucu 

bulgular tespit edilmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Türk Kamu 

Yönetiminde oluşturulan iç denetim sisteminin etkinliğinin tespit edilmesi 

amacı doğrultusunda; iç denetçilere yöneltilen sorular ile iç denetim 

sistemindeki önemli sorunlar tespit edilmeye ve söz konusu sorunlara çözüm 

önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. 

 

 
 



3 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İÇ 

KONTROL VE İÇ DENETİM  

I. İÇ KONTROL 

 

COSO (The Committee on Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), önce özel sektörde kullanılan daha sonra kamu sektöründe de 

bir yönetim aracı olarak uygulanan iç kontrol anlayışını geliştirmiştir. Bu 

nedenle iç kontrol modeli COSO modeli olarak bilinmektedir. 

COSO modeli, Avrupa Birliği ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği 

INTOSAI (The International Organisation of Supreme Audit Institutions) 

tarafından kabul edilen ve uygulanan bir iç kontrol modelidir. INTOSAI iç 

kontrol modeli olarak COSO modelini ve IIA ( Institute of Internal Auditors) İç 

Denetçiler Enstitüsünün iç kontrol tanımını esas almıştır.  

COSO iç kontrolü “İç kontrol, bir işletmenin yönetimi ve diğer 

çalışanlarından etkilenen ve aşağıda belirtilen amaçlara ulaşmada makul 

seviyede teminat veren bir işlemdir: 

• Operasyonların etkinliği ve verimliliği 

• Mali tabloların güvenilirliği 

• Mevcut kanun ve hükümlere uygunluk” şeklinde tanımlamıştır.3 

INTOSAI “İç kontrol; bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından 

hayata geçirilen tamamlayıcı bir süreç olup aşağıda sıralanan hedefleri 

gerçekleştirmek suretiyle; kurumun misyonunu başarması için riskleri 

göğüslemek ve makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmıştır: 

• Faaliyetleri düzenli, ahlak kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve 

etkin biçimde gerçekleştirme; 

• Hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği yükümlülükleri yerine 

getirme; 

                                                 
3
 İnternal Control- İntegrated Framework, COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission), Framework , December 2011,(Erişim) http://kontrol.bumko.gov.tr, 

25.06.2013 , s 1 
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• Yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uyma; 

• Kayıplara, kötü kullanıma ve hasarlara karşı kaynakları koruma.”4 

şeklinde tanımlamıştır. 

İç kontrol kurumun tüm çalışanlarından etkilenen kontroller bütünüdür. 

Kurumların amaçlarına ulaşmada kesin bir güvence vermez. 

 

A. KMYKK’ya Göre İç Kontrol 

Avrupa Komisyonu iç kontrolü, “ idarenin belirlenmiş amaç ve 

politikalarına uygun olarak faaliyetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının 

doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve 

güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan 

organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller 

bütünüdür ”  şeklinde tanımlamaktadır.5 

Avrupa Komisyonunun tanımına paralel olarak  5018 Sayılı KMYKK’ da 

“İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun 

olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık 

ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak 

tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 

üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, 

yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

İç kontrol yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere mali ve mali 

olmayan tüm kontrolleri ve iç denetimi kapsayan kontroller bütünüdür. Söz 

konusu kontroller işletmelerin/idarelerin bünyelerinde bulunan kontrollerden 

oluştuğundan iç kontrol olarak tanımlanmaktadır. 

İç kontrol sisteminin niteliği aynı zamanda iç denetim 

fonksiyonunu/faaliyetini de çok yakından ilgilendirmektedir. İç denetim 

faaliyetinin performans kalitesi de hem iç kontrolün hem de genel olarak 

                                                 
4
 Özeren, Baran. INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi. Ankara: Sayıştay 

Mesleki Eğitim Ders Notu, 2006. 
5
 Glossary of Definitions Used by the Commission in the Framework of Public Internal Financial 

Control (PIFC), European Commission (2002), Brussels,.s10 
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idarelerin faaliyetlerinin ve kaynak kullanımlarının yeterlilik ve etkinliğine tesir 

edecektir. Dolayısıyla, genel manada kamu idarelerinde iç kontrol 

sistemlerinin (iç denetim faaliyeti dahil), özelde ise iç kontrol faaliyet ve 

süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması yasal bir zorunluluk olmaktan 

ziyade Kanunda öngörülen hesap verme ve yönetim sorumluluğunun 

gereklerinin yerine getirilmesinin en önemli aracıdır. Ayrıca, Kanunda 

öngörülen amaçlara ulaşılabilmesi ve belirlenen ilke ve kuralların hayata 

geçirilebilmesi yeterli ve etkin işleyen iç kontrol sistemlerinin varlığına 

bağlıdır.6    

Kanunun 56. maddesinde iç kontrolün amaçlarının; 

• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yönetilmesini, 

• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak 

faaliyet göstermesini, 

• Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun 

önlenmesini, 

• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir 

rapor ve bilgi edinilmesini, 

• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı 

korunmasını, sağlamak olduğu belirtilmiştir. 

Kanunun “Kontrolün Yapısı ve İşleyişi” başlıklı 57 nci maddesinde 

Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, 

muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu 

belirtilmiştir. Aynı maddede yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin 

oluşturulabilmesi için;  

 Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, 

 Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele 

verilmesi, 

                                                 
6
Candan,Ekrem, “Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistem ve Süreçlerinin Tasarlanması, 

Uygulanması ve Geliştirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar” Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, 

Sayı 38,Mayıs-Haziran 2006, s.1 
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 Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, 

 Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, 

 Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve 

saydamlığın sağlanması,   bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer 

yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde 

bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür. 

 Kanunun 11 inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol 

sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve 

sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu 

sorumluluğunun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç 

denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri belirtilmiştir.      

  Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği7 ile Kamu İç Kontrol Standartları 

COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve 

Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenmiştir. 

B. İç Kontrolün Bileşenleri 

COSO’ya göre iç kontrol sistemi  beş unsurdan oluşmaktadır. Bunlar;8 

1.     Kontrol ortamı, 

2.     Risk değerlendirmesi, 

3.     Kontrol faaliyetleri 

4.     Bilgi ve iletişim 

5.     İzleme  

 

 

 

 

                                                 
7
 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, TC Resmi Gazete, 26738, 26 Aralık 2007 

8
 İnternal Control- İntegrated Framework, COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission), Framework , December 2011, (Erişim) http://kontrol.bumko.gov.tr, 

25.06.2013 s. 5 
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Şekil 1 : Coso Küpü 

 

Kaynak: COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), 
İnternal Control- İntegrated Framework, Framework , December 2011, s 5 

 
1.  Kontrol Ortamı 

COSO iç kontrol modelinin idaredeki kontrol faaliyetlerine ilişkin genel 

çerçevesini gösterir. Üst yönetimin idare içerisindeki kontrolün önemine ve 

uygulanmasına ilişkin yaklaşımı ve buna ilişkin faaliyetlerdir. Kontrol ortamı, 

iç kontrol sisteminin temel amaçlarını gerçekleştirmek için bir yapı ve disiplin 

sağlar. Kontrol ortamı; dürüstlük ve etik değerler, yönetimin felsefesi ve idare 

tarzı, organizasyonel yapı, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, insan 

kaynakları politikaları ve uygulamaları ile personelin yeterliliği unsurlarından 

oluşur. 9 

 

2. Risk Değerlendirmesi 

Risk değerlendirmesi: kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini 

engelleyen önemli riskleri tespit ve analiz etme, bunlara uygun yanıtlar 

verilmesini belirleme sürecidir. 

Risk değerlendirmesi şu anlama gelir: 

(1) Risk tespiti: 

• kurum hedefleri ile bağlantılıdır, 

                                                 
9
 Kamu İç Denetim Terimler Sözlüğü, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, 

Yayın No:8, Ankara Kasım-2008,s.26. 
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• kapsamlıdır, 

• hem kurum hem de faaliyet düzeyindeki iç ve dış faktörlere bağlı riskleri 

içerir. 

(2) Risk ölçme: 

• riskin değerinin (significance) tahmin edilmesidir, 

• riskin meydana gelme olasılığının hesap edilmesidir. 

(3) Organizasyonun göğüsleyeceği risk kapasitesini (risk appetite) takdir 

etme. 

(4) Risklere verilecek yanıtları üretme: 

• dikkate alınması gereken dört tür yanıt olmalıdır: riskin transferi, riski kabul 

etme (tolerance), riski azaltma (treatment) veya riski bertaraf etme 

(termination);etkili bir iç kontrol riski iyileştirmenin temel mekanizması 

olduğundan bu rehber açısından en uygun olan yanıt riskin azaltılmasıdır. 

• uygun kontroller ortaya çıkarıcı ya da önleyici nitelikte olabilir. 

Hükümetin ekonominin, sanayinin, düzenleyici kuruluşun ve 

faaliyetlerin koşulları devamlı olarak değişmekte olduğundan, risk 

değerlendirmesi süreklilik temelinde tekrarlanan bir süreç olmalıdır. Risk 

değerlendirmesi değişen koşulları, fırsatları, riskleri tespit ve analiz etmek 

(risk değerlendirme çevrimi) ve değişen riskleri göğüslemek üzere iç 

kontrolde değişiklik yapmayı ifade eder.10 

3. Kontrol Faaliyetleri 

Kontrol faaliyetleri riskleri belirlemek ve kurumun hedeflerine 

ulaşmasını sağlamak için kurulan politika ve süreçlerdir. Etkili olması için, 

kontrol faaliyetleri süreç boyunca planına göre tutarlı bir şekilde işleyen, 

elverişli bir maliyeti olan, kapsamlı, geçerli ve kontrol hedefleri ile doğrudan 

ilişkili olmalıdır. 

Kontrol faaliyetleri organizasyonun tamamında her seviyede ve her 

faaliyetin için ortaya çıkar. Kontrol faaliyetleri bir dizi tespit edici ve önleyici 

kontroller  içerir. Örneğin; 

                                                 
10

 Özeren, Baran. INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi. Ankara: Sayıştay 

Mesleki Eğitim Ders Notu, 2006. s.19. 
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1) Yetki verme ve onaylama süreçleri, 

2) Görevler aykırılığı (yetkilendirme, düzenleme, kaydetme, 

gözden geçirme) 

3) Kaynaklar ve kayıtlara ulaşım üzerindeki kontroller 

4) Doğrulamalar  

5) Uzlaşmalar 

6) İşletme performansının gözden geçirilmesi 

7) İcraatlar, faaliyetler ve süreçlerin gözden geçirilmesi 

8)  Denetim (atanma, gözden geçirme ve onaylama, rehberlik ve 

eğitim)11 

4. Bilgi ve İletişim 

Bilgi ve iletişim tüm kontrol hedeflerinin anlaşılması için çok önemlidir. 

Güvenilir ve ilgili bilginin ön koşulu olayların ve kurumu ilgilendiren tüm yazılı 

belge ve raporların hızlı kaydedilmesi ve uygun bir şekilde 

sınıflandırılmasıdır. İlgili bilgi çalışanların iç kontrol ve diğer sorumluluklarını 

yerine getirmelerini mümkün kılabilecek şekilde (doğru zamanda doğru 

insanlarla iletişim kurmak) belli bir birim ve zaman çerçevesinde tanımlanmış 

ele geçirilmiş ve iletilmiş olmalıdır. Bu sebeple; iç kontrol sistemleri ve 

kurumu ilgilendiren tüm belge, raporlar ve önemli olaylar tamamen 

dokümante edilmelidir. 12 

Etkili iletişim organizasyonun tüm bileşenleri ve yapısı boyunca 

aşağıdan yukarı doğru ve çapraz olmalıdır. Tüm personel üst yönetimden 

kontrol sorumluluklarının ciddiye alınması gerektiği konusunda açık bir mesaj 

almalıdır. Personel; kendi faaliyetlerinin diğerlerinin çalışmalarıyla nasıl ilgili 

olduğunu ve iç kontrol sisteminde üzerlerine düşen rolleri almalıdır.13 

 

 

                                                 
11

 Internal Control Standards Commitee; “Guidelines For Internal Control Standards For The 

Public Sector”, Belguıum, (Erişim) http://kontrol.bumko.gov.tr, 25.06.2013 s.28 
12

 Internal Control Standards Commitee, a.g.e, s.36 
13

 Internal Control Standards Commitee, a.g.e, s.38 
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5. İzleme 

İzleme İç kontrol sisteminin etkinliği sürekli olarak izlenmeli ve 

denetlenmelidir. Yeterince etkin ve kapsayıcı olması gereken bir faaliyet olan 

bu izleme ve denetim görevi, doğrudan yönetim kurulu’na ya da onun 

görevlendirdiği bir denetim komitesi’ne raporlama yapan bir “iç denetim” 

(internal audit/teftiş) birimi tarafından yerine getirilmelidir.14 

 İç kontrol sistemleri, sistemin zaman içindeki performansının 

yeterliliğini izlemek  için izlenmelidir. İzleme; günlük faaliyetlerle, dönemsel 

gözden geçirme veya her ikisinin kombine edilmesi yöntemiyle tamamlanır.15 

 

II. İÇ DENETİM 

İç denetim, özellikle 1980’li yıllardan sonra önemli oranda değişime 

uğrayan ve kapsamına, işlemlerin mevzuata uygunluğunun yanı sıra risk 

yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin denetimi de ilave edilen, çağdaş yönetim 

uygulamaları içerisinde önemi gittikçe artan bir uygulama olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kıta Avrupası ve Anglo-sakson kültürde farklı uygulamaları olan 

iç denetim alanında, son yıllarda, her iki kültür arasındaki uygulama 

farklılıkları; genel kabul görmüş denetim prensipleri ekseninde ve çağdaş iç 

denetim prensiplerinin kabulü yönünde bir uzlaşmaya doğru gitmektedir. 

Genel kabul görmüş iç denetim prensiplerinin temelinde ise 1941 yılında 

ABD’de kurulan Uluslararası İç Denetim Enstitüsünün muhtelif tarihlerde 

geliştirdiği ve son olarak da 2002 yılında revize ederek yayımladığı Etik 

Kurallar, Uluslararası İç Denetim Uygulama Standartları ve Uygulama 

Rehberlerinden oluşan “Mesleki Uygulama Genel Çerçevesi” bulunmaktadır. 

Günümüzde tüm dünyada özel sektörde, kamu kesiminde ve uluslararası 

                                                 
14

 Yavuz,Salih Tanju;”İç Kontrol Fonksiyonu’nun Bileşenleri İç Kontrol Merkezi Teftiş’ten (İç 

Denetim’den) Farklı Bir Mekanizma mıdır?”, Bankacılar Dergisi, Sayı 42,13 Eylül 2002, Akbasım 

Matbaacılık Ltd. Şti., s41 

 
15

 Internal Control Standards Commitee, a.g.e, s.40 
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kuruluşlardaki iç denetim uygulamalarında söz konusu standartlar kabul 

görmektedir.16 

IIA tarafından yayımlanan Uluslararası Mesleki Uygulama 

Çerçevesinde ; “İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara 

değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve 

danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve 

yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına 

yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına 

ulaşmasına yardımcı olur.17” şeklinde tanımlanmıştır. 

IIA’in yapmış olduğu tanıma paralel olarak 5018 sayılı KMYK 

Kanununun 63. maddesinde “ İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına 

değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik 

esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak 

amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyetidir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Kanunundan anlaşılacağı üzere iç denetimle, 

a) Kamu idarelerinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek, 

b) Kamu kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, 

c)  Kamu idarelerine rehberlik yapmak amaçlanmıştır.   

 İç denetim yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışan bağımsız, 

nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.   

 Nesnel güvence sağlama; İdare içerisinde etkin bir iç denetim 

sisteminin var olup olmadığına; idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve 

işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin 

doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; 

faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair idare içine ve dışına makul bir 

                                                 
16

 Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi , Kamu İhaleleri,Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu, ANKARA 2006,s.21  
17

 Irvin N. Gleim, CIA Review, Part I, Internal Audit Role in Governance, Risk, &Control, 

Thırteenth Edition, Florida: Gleim Publications, 2008, s.23. 
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güvencenin verilmesidir. 18 İç denetim sonucunda idarelere kesin bir güvence 

verilmemektedir. 

Danışmanlık Faaliyeti (Consulting Activity) : Kapsamı ve içeriği idare 

ile ortaklaşa belirlenen, idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 

faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistematik ve düzenli bir biçimde 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile idarenin yönetim, risk yönetimi ve iç 

kontrol süreçlerinin iyileştirilmesine ve kurum faaliyetlerine katma değer 

ilavesi amacını güden ve iç denetçilerin söz konusu sürece ilişkin yönetsel 

sorumluluk almaksızın gerçekleştirdikleri  faaliyetlerdir. 19  

 

A. İç Denetim Uygulamaları 

İç denetim faaliyeti; uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojileri ve 

sistem denetimi uygulamalarını kapsar. 

 

1. Uygunluk Denetimi 

Uygunluk denetimi kamu idaresinin iş ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, 

yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir.  

Uygunluk denetimi iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 

1- İdarenin harcamalarının ve mali işlemlere ilişkin karar ve 

tasarruflarının amaç ve politikalara, kalkınma planına, yıllık programlara, 

stratejik plana ve performans programına uygunluğunun denetlenmesi ve 

değerlendirilmesi, 

2- İdarenin harcamalarının ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer 

mevzuata uygunluğunun harcama sonrasında denetlenmesidir.20 

Uygunluk denetimi idarenin iş ve işlemlerinin sadece TBMM ve 

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yasal düzenlemelerle sınırlı değildir. 

                                                 
18

 “Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi”, Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü Yayını, Yayın No:1, Ankara 2006, s.2 
19

 Kamu İç Denetim Terimler Sözlüğü, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

Yayını, Yayın No:8, Ankara Kasım-2008,s.11 
20

 “Kamu İç Denetim Rehberi”, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın 

No:7, s.44 
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Kalkınma planı, yıllık programlar, stratejik plan ve performans programı, idare 

tarafından çıkarılan yönergeler, kabul edilen iş ve işlem prosedürleri ve 

alınan kararlar uygunluk denetiminin kapsamında yer alır. 

 

2. Performans Denetimi 

İç denetçilerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelikte 

performans denetimi tanımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte ”Performans 

denetimi; Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve 

işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, 

ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Performans denetimi kavramı, özü itibariyle verimlilik, tutumluluk, ve 

etkinlik yönlerinden denetimi ifade etmektedir.21 

Performans denetiminin amacı, tahsis edilen beşeri, mali ve teknolojik 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir surette parasal değerlerine 

uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının objektif olarak incelenip 

değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, kullanılan kaynakların denetlenen 

birimin amaç ve hedeflerine uygunluğunun, elde edilen çıktılarla orantılı olup 

olmadığının denetlenmesidir.  

Performans denetimleri aracılığıyla iç denetçi, kamuda hesap verme 

sorumluluğunun güçlendirilmesine, kamu hizmetlerinde kalitenin 

artırılmasına, planlama ve kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesine, kamu 

idarelerinin amaçlarına ulaşmasında ve kaynak kullanımında etkililik, 

verimlilik ve ekonomikliğin sağlanmasına yardımcı olur. 

Performans denetiminin esas unsurlarını oluşturan etkililik, verimlilik ve 

ekonomiklik kavramları kısaca şu şekilde açıklanabilir.  

Etkililik, hedeflere ulaşma derecesine ilişkin olup, istenilen etki ile 

gerçekleşen etki, bir başka ifadeyle, amaçlar ve çıktılar ile sonuçlar 

arasındaki ilişkiyi ifade eder. Etkililik denetimi, kurumsal amaçlara ulaşılıp 

                                                 
21

 OKUR,Yaşar, Türkiye’de Kamu Denetimi,Değişim Süreci ve Performans Denetimi, Ankara, 

Nobel Basımevi, Nisan 2007,s. 53 
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ulaşılmadığını ve bu amaçlara ulaşmak için izlenen politikaların başarısını 

sorgular. 

Verimlilik, kurum faaliyetlerinde kullanılan girdilerin sabit kalması 

koşuluyla belirli bir kalitede en fazla mal veya hizmetin sunumu ya da belirli 

bir miktar ve kalitedeki mal ve hizmeti sunmak için en az miktarda girdi 

kullanılmasıdır. Kurum faaliyetlerinin verimliliği, beşeri, mali ve diğer 

kaynakların kullanımında; bilişim sistemleri, performans ölçütleri, gözetim ve 

iç kontrol sistemlerinin de incelenmesi suretiyle denetlenir. 

Ekonomiklik, uygun düzeydeki kaliteyi de gözeterek, bir faaliyette 

kullanılan kaynakların maliyetinin en aza indirilmesidir. Bir başka deyişle, en 

uygun girdinin en iyi fiyata temin edilmesidir.22 

 

3. Mali Denetim 

Mali denetim, bütçe uygulamasına ilişkin olarak kamu idarelerinin mali 

karar ve işlemlerinin denetimidir. Harcama öncesi kontrolden farklı olarak, 

faaliyetlerin gerçekleşmesinden sonraki bir zamanda yürütülür. Dolayısıyla, 

denetim başladığında işler olmuş bitmiş, elde izleri (kayıtları ve belgeleri) 

kalmıştır. Mali karar ve uygulamaların izleri, muhasebe düzeni aracılığıyla 

sistematik bir şekilde toplanır, anlamlı bir şekilde sınıflanır, işlenir ve 

kaydedilir. İşte, denetim bu izler üzerinden yürütülür. Kamu idaresinin gelir, 

gider, borç ilişkileri ile her türlü malları ve kıymetlerine ilişkin işlem ve 

tasarrufları muhasebe düzeni tarafından kayda alınır. Denetim bu veriler 

üzerinden gerçekleştirilir. Bu yönüyle mali denetim, muhasebe denetimidir.23 

Mali denetimle kamu kurumlarının gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere 

ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğu ile  mali sistem ve tabloların güvenilirliği  

değerlendirilir.  

                                                 
22

 Kamu İç Denetim Rehberi, ”, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın 

No:7, s.53,54 
23

BAYAR,DOĞAN, ”Mali Denetim Nedir”, Maliye Dergisi ,Sayı 155, Temmuz-Aralık 2008, s.3 
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4. Bilgi Teknolojileri Denetimi 

Bilgi teknolojisi; bilginin toplanmasında, işlenmesinde, 

depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesinde, 

kullanıcıların hizmetine sunulmasında ve yönetilmesinde  yararlanılan yazılım 

ve donanım teknolojilerini kapsayan bir bütündür. 

Bilgi teknolojisi denetimi; idarenin amaçlarına ve kontrol hedeflerine 

ulaşmasına yönelik olarak bilgi sistemlerinin ve bu sistemlere ilişkin 

kontrollerin yeterliliği hakkında, nesnel bir güvence sağlamak amacı ile bilgi 

teknolojisi sistemlerinin incelenmesi, gerekli kanıtların toplanması, 

değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanması sürecidir. Bu çerçevede 

denetçi, mevcut bilgi teknoloji kontrollerini; etkililik, etkinlik, gizlilik, bütünlük, 

doğruluk, erişilebilirlik, uygunluk ve güvenilirlik kriterleri çerçevesinde 

değerlendirilir.24 

IT(Bilgi Teknolojileri) denetimi özetle, organizasyonların sahip oldukları 

bilgi teknolojisi kaynaklarının değerlenmesi sürecidir. Bu amaç doğrultusunda 

IT ile ilgili unsurların güvenlik altında olduğu, bilgisayar verilerinin 

bütünlüğünün ve doğruluğunun sağlanmış olduğu ve organizasyonel 

amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı dikkatli bir şekilde incelenmelidir. IT kaynak ve 

araçlarının karşı karşıya olduğu riskler belirlenerek bunlarla ilgili gerekli 

bilgisayar sistemleri için var olan kontrol standartlarını, politikalarını ve 

süreçlerini incelemek ve bu süreçlerle ilgili geliştirilebilecek ek kontrolleri 

tanımlamaktır. Böylelikle olumsuzluklar karşısında olası kayıpların en aza 

indirilmesi hedeflenmektedir.25 

 

5. Sistem Denetimi        

 Sistem denetimi, denetlenen sürecin ya da birimin (sistem) amaçlarına 

ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin 

değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç 

                                                 
24

 Kamu İç Denetim Rehberi, ”, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Yayını, Yayın 

No:7, s.64 
25

 AKSOY, Tamer, Tüm Yönleriyle Denetim AB ile Müzakere ve Uyum Sürecinde Denetimde 

Yeni Bir Paradigma ,Cilt2, Genişletilmiş 2. Baskı ,Yetkin Yayınları, Ankara 2006, S15,17 
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kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz 

edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, 

kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliğinin ölçülmesi suretiyle 

değerlendirilmesidir. Sistem denetiminde; 

 Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yönetilmesi, 

 Kamu idarelerinin kanunlara, temel politika belgelerine ve diğer 

düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, 

 Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir 

rapor ve bilgi üretilmesi, 

 Her türlü karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, 

 Varlıkların kötüye kullanımının ve israfının önlenmesi ile kayıplara 

karşı korunması,  amacıyla oluşturulan iç kontrol sistemi bir bütün 

olarak değerlendirilir ve iç kontrol bileşenlerinin var olup olmadığı 

incelenir. 26 

B. Kamu İç Denetim Standartları 

5018 sayılı KMYKK’ nın 64 üncü maddesiyle İç Denetçilerin 

görevlerini, İDKK tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol 

ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirecekleri belirtilmiştir. 

İDKK, 08/07/2011 tarih ve 14 sayılı kararıyla, Kamu İç Denetim 

Standartlarını belirlemiştir. 5018 sayılı Kanun ve İç Denetçilerin Çalışma Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, iç denetim yöneticileri ve iç 

denetçilerin bu standartlara uymaları zorunludur. 

Kamu İç Denetim Standartlarının (Standartlar) belirlenmesinde, 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) “Uluslararası İç Denetim 

Mesleki Uygulama Standartları” esas alınmıştır. Standartlar, iç denetçilerin 

                                                 

 Kalkınma planı ve yıllık programı ifade etmektedir. 

26
 “Kamu İç Denetim Rehberi”, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Yayın No:7, 

s.36,37 
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niteliklerini ve iç denetim faaliyetinde uygulanması gereken süreçleri 

belirlemektedir. 

Standartlar; iç denetimin uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri 

tanımlamak, uygulamaya yönelik bir çerçeve oluşturmak, iç denetimin 

kalitesinin değerlendirilmesi için gereken ölçütleri belirlemek, kurumsal işlem 

ve süreçlerin gelişimini desteklemek suretiyle iç denetimin katma değerinin 

artırılmasını amaçlar. 

Standartlarda öngörülmeyen durumlarda, Uluslararası İç Denetçiler 

Enstitüsü’nün (IIA) belirlemiş olduğu Uygulama Önerilerine uyulması tavsiye 

edilmektedir. 

IIA tarafından belirlenen ve sürekli olarak güncellenen iç denetim 

mesleki standartları önceleri 100’lü kod sistemi uygulanarak 5 genel ve 25 

özel (spesifik) standarttan oluşmaktaydı. Bu kod sistemine göre; Genel 

standartlar; bağımsızlık, mesleki uzmanlık , faaliyet alanı , iç denetim 

çalışması ve iç denetim biriminin yönetilmesidir.27  

IIA, 100’lü kod sisteminde yukarıdaki gibi belirlemiş olduğu iç denetim 

standartlarını daha sonra 1000’li kod sisteminde ve iki ana başlık altında 

nitelik ve performans standartları olarak yeniden düzenlemiştir. Bu yeni 

kodlama sistemi ile iç denetim güvence verme (assurance) ve danışmanlık 

(consulting) yönü daha ayrıntıda ve birbirinden ayrı olarak görülmesini 

sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.28 

Kamu İç Denetim Standartları29 ile standartlar iki ana başlığa 

ayrılmıştır. Bunlar; nitelik ve çalışma standartlarıdır. 

 

1. Nitelik Standartları 

Nitelik standartları ile iç denetim faaliyeti ve iç denetçilerin sahip 

olması gereken özelliklerin neler olması gerektiği belirlenmiştir. Nitelik  

standartlarını dört başlık halinde sıralayabiliriz. 

                                                 
27

 Tosun Hikmet, CEBECİ A.Uğur, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ( 

Açıklamalı ve Karşılaştırmalı), Güncellenmiş 2. Baskı, ,Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, 

Ankara-2008 s.177 
28

 Tosun, CEBECİ, a.g.e, s.177,178  
29

 Kamu İç Denetim Standartları Tebliği, TC Resmi Gazete, 28027, 26.Ağustos.2011 
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1- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar (1000) 

2- Bağımsızlık ve Tarafsızlık (1100) 

3- Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat (1200) 

4- Kalite Güvence ve Geliştirme Programı (1300) 

a. Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 

1000 sayılı standart “Amaç, Yetki ve Sorumluluklar” başlıklı olup bu 

standartla iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları,  

 İç Denetimin Tanımına,  

 Meslek Ahlak Kurallarına, 

 Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar) uygun olarak kamu 

idarelerinde üst yöneticinin onayı ile çıkarılacak bir yönerge ile 

belirlenmesi gerektiğine yer verilmiştir. 

b. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

Bağımsızlık ve tarafsızlık 1100 sayılı standartla açıklanmıştır. Bu 

standartla iç denetim faaliyetinin bağımsız olmak zorunda olduğu ve iç 

denetçilerin görevlerini yerine getirirken tarafsız davranmak zorunda oldukları 

belirtilmiştir. 

  İç denetçilerin bağımsızlık ve tarafsızlığı gerçekleştirirken aşağıda yer 

alan kriterlere uymaları gerekmektedir. 

 İç denetim yöneticisi, doğrudan üst yöneticiye raporlama yapmalı, 

 İç denetim faaliyeti, iç denetimin kapsamının belirlenmesi, yürütülmesi 

ve sonuçlarının paylaşılması ve raporlanması hususunda her türlü 

müdahaleden uzak ve serbest olmalı, 

 İç denetim yöneticisi üst yönetici ile doğrudan iletişim ve etkileşimde 

bulunmalı, 

 İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde davranmalı ve her türlü 

çıkar çatışmasından kaçınmalı, 

 Bağımsızlığın veya tarafsızlığın fiilen bozulduğu veya bozulduğu 

izlenimi doğduğu takdirde, durum ilgili taraflara açıklanmalı, 
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 İç denetçiler, daha önce sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin denetim 

görevi yapmaktan kaçınmalıdırlar. (Bir iç denetçinin son bir yıl içinde 

sorumlu olduğu idari bir faaliyet hakkında denetim hizmeti vermesinin, 

tarafsızlığını bozacağı varsayılır.) zorundadırlar. 

c. Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

1200 sayılı standart Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat’e ilişkin 

standartlar öngörmektedir.  Bu standart ile görevlerin yetkin kişilerce, azami 

mesleki özen ve dikkatle yerine getirilmesi hedeflenmiştir. 

 

(1) Yetkinlik 

İç denetçiler, kişisel sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, 

beceri ve diğer niteliklere sahip olmalıdır. İç denetçiler, görevin tamamını 

veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi ve becerilerin veya diğer 

niteliklerin hepsine sahip değilse, iç denetim yöneticisi idare içindeki veya 

dışındaki uzmanlardan denetim görevinin hedeflerine ulaşmasını sağlamak 

üzere nitelikli tavsiye ve yardım temin etmek zorundadır. 

Yetkinlik standardı ile İç denetçilerin,  

 suiistimal risklerini ve bu risklerin yönetilmesini değerlendirebilecek , 

 verilen görevi yerine getirebilmek için kilit bilgi teknolojisi riskleri ve 

kontrolleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları zorunlu tutulmuştur. 

Ancak iç denetçilerden esas görevi yukarıda yer alan işleri yapmak 

olan bir kişinin uzmanlığına sahip olması beklenmemektedir. 

(2) Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

İç denetçiler, makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden 

beklenen beceriye sahip olmak ve azamî özen ve dikkati göstermek 

zorundadır. Azamî meslekî özen ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı anlamına 

gelmez. 

Azami Mesleki Özen ve Dikkat standardı ile İç denetçilerin, aşağıdaki 

hususları göz önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermeleri 

istenmiştir. 

• Görevin amaçlarına ulaşmak için gereken çalışmanın kapsamı. 
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•Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların nisbî karmaşıklığı, 

gerekliliği veya önemi. 

• Yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkililiği ve yeterliliği. 

• Önemli hata, suiistimal veya aykırılıkların olma ihtimali. 

• Güvence görevinin, potansiyel faydalarına karşı maliyeti. 

 

(3) Sürekli Mesleki Gelişim 

Bu standart iç denetçilere, mevcut bilgi, beceri ve diğer niteliklerini 

sürekli meslekî gelişimle arttırmak ve güçlendirmek zorunluluğu getirilmiştir. 

 

d. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 

Kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamak ve bunu sürdürmek 

görevi standart gereği iç denetim yöneticisinindir. İç denetim yöneticisi, 

uygulanan kalite güvence ve geliştirme programının sonuçlarını üst 

yöneticiye ve İDKK’ ya iletir. Ayrıca, iç denetim yöneticisi, dış değerlendirme 

sonuçlarını bakanlıklar ve bağlı idarelerde bakana sunar. Kalite güvence ve 

geliştirme programı, hem iç hem de dış değerlendirmeleri içerir. 

 

(1) İç Değerlendirmeler 

İç değerlendirme; iç denetim faaliyetlerinin iç denetim biriminde görevli 

bir iç denetçi tarafından değerlendirilmesidir. 

 

KİDS gereği İç değerlendirmeler; 

• İç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlenmesini, 

• Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya kurum içinde 

iç denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan 

dönemsel gözden geçirmeleri kapsar. 

 



21 

 

(2) Dış Değerlendirmeler 

Dış değerlendirme; iç denetim faaliyetlerinin iç denetim biriminde 

görevli olmayan başka bir iç denetçi tarafından değerlendirilmesidir. 

Dış değerlendirmeler en az beş yılda bir, İç Denetim Koordinasyon 

Kurulu (Kurul) tarafından idare dışından nitelikli ve bağımsız bir gözden 

geçirme uzmanı veya ekibine yaptırılır. 

 

2. Çalışma Standartları 

KİDS’e göre çalışma standartları yedi ana başlıktan oluşmaktadır. 

Bunlar ; 

 İç denetim faaliyetinin yönetimi (2000) 

 İşin niteliği (2100) 

 Görev Planlaması (2200) 

 Görevin Yürütülmesi (2300) 

 Sonuçların Raporlanması (2400) 

 İlerlemenin İzlenmesi (2500) 

 Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi (2600) 

a. İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi 

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer 

katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır. Bunu yaparken; 

 

 İdarenin hedeflerine uygun olarak ve üst yönetici ile üst düzey 

yöneticilerin görüşlerini alarak, iç denetim faaliyetinin önceliklerini 

belirleyen risk esaslı planlar yapar. 

 İç denetim faaliyetinin plan ve programları ile kaynak ihtiyaçlarını, 

gözden geçirme ve onay için üst yöneticiye bildirmek zorundadır. İç 

denetim yöneticisi, kaynak sınırlandırmalarının etkilerini de üst 

yöneticiye bildirir. 

 Onaylı planın uygulanabilmesi için, iç denetim kaynaklarının uygun ve 

yeterli olmasını ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. 
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 İç denetim faaliyetini yönlendirmek amacıyla politika ve prosedürleri 

belirler. 

 İç denetim faaliyetinin amacı, görev, yetki ve sorumlulukları ve planın 

uygulama sonuçlarını üst yönetici ile bakanlıklar ve bağlı idarelerde 

bakana dönemsel raporlar halinde sunarlar. 

b. İşin Niteliği 

Bu standartta iç denetim faaliyetinin niteliği belirlenmiştir. Söz konusu 

standarda göre iç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, 

yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerini değerlendirmek ve bu 

süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır. Ayrıca kontrollerin 

etkililik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli gelişimini teşvik etmek 

suretiyle, idarenin etkili kontrollere sahip olmasına yardımcı olur. 

 

c. Görev Planlaması 

İç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı, süre planı ve 

kaynak dağılımı hususlarını da dikkate alan bir çalışma planı hazırlar ve 

yazılı hale getirirler. 

 Amaçlar, her bir denetim ve danışmanlık görevi için ayrı belirlenir. 

Denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesi yapılarak görev 

amaçları belirlenir. Görevin amaçlarını belirlerken, önemli hataların, 

suiistimallerin, mevzuata aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme 

ihtimalini göz önüne bulundurulur. 

Görevin kapsamı, görevin amaçlarına ulaşılmasına yetecek seviyede 

olmak zorundadır. Görevin kapsamı, ilgili sistemlerin, kayıtların, personel ve 

maddî varlıkların dikkate alınmasını (üçüncü tarafların sahip oldukları dahil) 

içerir.  

İç denetçiler, görevin niteliği, karmaşıklığı, süre kısıtı ve mevcut 

kaynakları dikkate alarak görevin amaçlarına ulaşmak için uygun ve yeterli 

kaynakları belirlemek zorundadır. 

İç denetçiler, hazırlayacakları görev iş programları ile görev 

amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak iş programları hazırlarlar. İş programları, 
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görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, değerlendirme ve kayıtlı 

hale getirme prosedürlerini içerir. İş programı, saha çalışmasına 

başlanmadan önce onaylanır. 

 

d. Görevin Yürütülmesi 

İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli 

bilgileri belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve kayıtlı hale getirmek 

zorundadır. 

 

e. Sonuçların Raporlanması 

İç denetçiler, yapmış oldukları denetim ve danışmanlık hizmetlerinde 

vardıkları sonuçlarını, uygulanabilir önerileri ve eylem planlarının yanı sıra 

görevin hedeflerini ve kapsamını içeren raporlar düzenlerler. 

Raporların; doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı ve tam olması ile 

zamanında sunulması zorunludur. 

Görevin sonuçlarını gösteren nihai rapor, iç denetçinin görüş ve 

kanaatlerini de içerir. Bu görüş ve kanaatlere ulaşılırken, üst yöneticinin ve 

üst düzey yöneticilerin beklentileri dikkate alınarak faydalı, ilgili, yeterli ve 

güvenilir bilgilerle desteklenmek zorundadır. Ayrıca yazılan raporlarda 

denetlenen faaliyete ilişkin iyi uygulamalara ve başarılı performansa denetim 

raporlarında yer vermesi teşvik edilir. Nihai raporlar önemli bir hata veya 

eksiklik içeriyorsa, iç denetim yöneticisi, bu raporu alan bütün taraflara 

düzeltilmiş bilgileri iletmek zorundadır. 

İç denetçiler, iç ve dış kalite değerlendirmelerini kapsayacak Kalite 

Güvence ve Geliştirme Programı sonuçlarının desteklemesi şartıyla, 

görevlerinin "Kamu İç Denetim Standartlarına Uygun Olarak" yapıldığına dair 

ibareye raporlarında yer verebilirler. 

 

f. İlerlemenin İzlenmesi 

İç denetim yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların uygulanma 

durumunun izlenmesi için bir sistem kurmak ve uygulamak zorundadır. 
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Takip süreci kurulmasındaki maksat, üst düzey yönetimin aldığı 

tedbirlerin etkili bir şekilde uygulandığından veya üst düzey yöneticilerin 

gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi kabul ettiğinden emin olmak ve 

gelişmeleri izlemektir. 

 

g. Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi 

İç denetim yöneticisi, üst düzey yöneticinin idare için kabul 

edilemeyecek düzeyde bir artık riski üstlenmeyi kabul ettiğine kanaat getirdiği 

takdirde, konuyu üst düzey yöneticiyle müzakere etmek zorundadır. Artık 

riskle ilgili olarak bir mutabakata varılamazsa, iç denetim yöneticisi, konuyu, 

çözümlenmesi için üst yöneticiye rapor etmek zorundadır. 

 

C. İç Denetim Alanında Yer Alan Aktörler 

 

1. İç Denetçi 

Mali yönetim ve kontrol alanındaki yeni sorumluluklarını yerine 

getirmede yöneticiye yardımcı olmak amacıyla bir iç denetçi atanır. İç 

denetçi, bütçe ve harcama merkezlerinde iç kontrol sistemlerinin nesnel 

değerlendirmesini yapmak ve yönetime destek olmakla görevlidir. İç denetçi, 

doğrudan üst yönetime raporlamakla birlikte denetim sırasında izleyeceği 

yolda yöneticinin görüşünden bağımsızdır. İç denetçi mali hizmetler biriminin 

bir parçası değildir ancak doğrudan en üst yönetime bağlıdır. İç denetçinin 

görevi, yönetim tarafından ortaya koyulan iç kontrol sistemlerinin yeterliliğini 

değerlendirmek, zayıf noktalarını ortaya koymak ve sistemin gelişmesine 

yönelik öneriler sunmaktır. 30 

Fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetçinin üst yönetime  iç kontrol 

sistemi hakkında objektif değerlendirmeler yaparak destek olabilmesi için 

bütçe ve harcamalar konusunda donanımlı olması gerekmektedir. Denetçiler 

hiyerarşik manada doğrudan üst yöneticiye raporlama yapsa da nasıl 

denetim yapmaları gerektiği hakkında idarecilerinden bağımsızdır. Bu durum, 

                                                 
30

 Doğmuş, M.Didem, Avrupa Birliği’nde İç Denetim Sistemi,  Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve 

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Ankara 2010,s.15 
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iç denetçinin Mali Hizmetler Biriminin bir parçası olmadığı doğrudan 

yönetimin en üst seviyesine bağlı olduğu gerçeğini göstermektedir. İç 

denetçinin rolü (görevi) yönetim tarafından hayata geçirilen iç kontrol 

sistemlerinin yeterliliğini değerlendirmek ve zayıf yönleri aydınlatıp gerekli 

görülen yerlerde iyileştirme önerileri vermektir. Bu rol (görev) iç denetçi ile 

yönetim arasında imzalanan İç Denetim Sözleşmesinde resmi olarak  

vurgulanır ve açıklanır. Denetim işi, yönetimin talimatları ile olmayan, 

profesyonel denetim yeteneği ve standartlarından kaynaklanan bir dizi 

kurallar ve etik değerler çerçevesinde yönetilir. Bu etik değerler ve kurallar 

dizisi genellikle Kamu İç Denetçiliği sertifikası olanlarca imzalanan İç 

Denetçiler için Etik Kurallar olarak adlandırılan belge kapsamında yer alır.   

Denetçi, geleneksel teftiş ve kontrol uzmanlarından oldukça farklıdır. Denetçi 

organizasyonun hedeflerini yerine getirmesine engel olabilecek olası 

zayıflıklara ışık tutma yaklaşımıyla, sistemlerin yeterliliğine etkililik, 

ekonomiklik ve verimlilik terimleri çerçevesinde bakar. Sonrasında denetçiler 

idareciye sistemleri nerede/nasıl iyileştirebileceğiyle ilgili öneriler verir.  

Denetçiler, sorumluluklarını üstlenemeyecekleri idari görevlerin (kendilerinin 

ki dışında) içine asla girmemelidir. Denetçi değerlendirmeler yapar ve öneriler 

geliştirir ancak denetçinin tavsiyelerinin uygulanıp uygulanmayacağına 

yönetici karar verir. Böylelikle yönetici nihai olarak sorumlu olur. Denetçi 

cezalandıran veya yaptırım uygulayan değildir; bu işi personel veya 

sistematik hatalar varsa yönetici; ciddi düzensizlikler/yolsuzluklar varsa yargı 

otoriteleri yapar.31 

İç denetçi, yönetim adına denetim yaparak, konulmuş ölçütlere ve bu 

ölçütleri temel alan yordamlara işletme tarafından uyulup uyulmadığı düzenli 

olarak gözden geçirir. Ayrıca, yordamların işlevselliğini araştırarak, bu 

yordamları geliştirmek ve yeni yordamlar tasarlamak da iç denetim 

bölümünün görevleri arasındadır.32 

                                                 
31

 European Commission, Welcome to the world of PIFC, European Communities, 2006, (Erişim) 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf s7 28.03.2013 s.7 
32

 Erdoğan,Melih ,Denetim ve Teknolojik Yapı, 3.Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart 2006,s. 7   

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf%20s7
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KMYKK’ ya göre iç denetim faaliyetleri iç denetçiler tarafından 

gerçekleştirilir. İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde üst yöneticinin 

teklifi üzerine bakan, diğer idarelerde doğrudan üst yönetici tarafından, 

sertifikalı iç denetçi adayları arasından atanır. İç denetçilik görevi, iç 

denetçinin kendi isteği ile ayrılması, başka bir göreve atanması veya 

seçilmesi ve iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde 

bulunduğuna ilişkin rapor üzerine Kurul tarafından sertifikasının iptal edilmesi 

hallerinde sona erer. 

KMYK Kanunun geçici 5 ve 16 ncı maddeleri gereğince belli meslek 

mensupları arasından 31.12.2007 tarihine kadar doğrudan atama yöntemiyle 

genel bütçeli idarelerde, özel bütçeli idarelerde, mahallî idarelerde ve sosyal 

güvenlik kurumlarında iç denetçi atanabilme olanağı tanınmıştır.  

2008 yılı başından itibaren ise, 5018 sayılı Kanunun geçici 5 ve 16 ncı 

maddelerinin yürürlüğünün sona ermesi nedeniyle iç denetçi atamalarında 

yeni bir dönem başlamıştır. Artık iç denetçiler belli meslek mensupları 

arasından doğrudan atanamamakta, adaylar öncelikle iç denetçi aday 

belirleme sınavına girmekte, bu sınavda başarılı olanlar 3 aylık iç denetim 

eğitim programına katılmakta ve son olarak da sertifika sınavına girerek 

başarılı olanlar iç denetçi olarak atanabilmektedir.33  

KMYKK’ ya göre İç Denetçiler, aşağıda belirtilen görevleri yerine 

getirirler:  

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 

yapılarını değerlendirmek.  

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.  

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 

performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

                                                 
33

Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi 2011-2013, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, (Erişim) 
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e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 

konularda önerilerde bulunmak. 

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak.  

g)Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 

gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine 

bildirmek.  

Yukarıda belirtilen görevler, İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim 

standartlarına uygun şekilde yerine getirilir. İç denetçilere asli görevi dışında 

hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.  

 

2. İç Denetim Birimi Yöneticisi (Başkanı) 

İdarelerin üst yöneticileri İç denetçiler arasından birini iç denetim 

faaliyetinden sorumlu İç denetim Birimi Başkanı olarak görevlendirir. İDBB 

olabilmek için İç Denetçi olmak şarttır.  

İç denetim faaliyetinin yönetiminden sorumlu kişilere yasal 

düzenlemelerle bir çok görev ve yetki yüklenmiştir. İç Denetçilerin Çalışma 

Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe34 göre İç denetim birimi başkanının 

görev ve yetkileri aşağıda yer aldığı gibidir.  

 

a) İç denetim birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve 

Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek.  

b) İç denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç 

denetim programını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.  

c) İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini 

yapmak. 

ç) İç denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet 

yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak.  

                                                 
34

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, TC Resmi Gazete, 26226, 

26Temmuz2006 
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d) İç denetim raporlarının, Kurul tarafından belirlenen raporlama 

standartlarına uygunluğunu kontrol etmek. 

e) Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık 

kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.  

f) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel 

değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak.  

g) Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini 

gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, 

iç denetçilerin performansını takip etmek.  

ğ) Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri 

almak.  

h) İç denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve 

becerilerini düzenli olarak artırmalarını sağlamak.  

ı) Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak 

başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım 

alınmasını sağlamak.  

i) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının 

tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve üst 

yöneticiyi bilgilendirmek.  

j) İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme 

yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin iç denetçilerin tespitlerini üst 

yöneticiye bildirmek.  

k) İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya 

çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak.  

l) Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak 

bakanlıklarda bakan ve üst yönetici, diğer idarelerde ise üst yönetici 

tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

İç denetim birimi yöneticisi (başkanı), iç denetim faaliyetlerinden en üst 

seviyede sorumlu olan kişidir.35Kamu yönetimi sistemimizde İç denetim birim 

başkanı(yöneticisi) ünvanlı bir kadro bulunmadığından İDBB’ ler ile iç 

                                                 
35

 Aksoy, Mehmet; Kamuda İç Kontrol& İç Denetim, Muhasebat Kontrolörleri Derneği, Ümit 

Ofset, Ankara Mayıs 2008, s.104 
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denetçiler aynı özlük hakkına sahiptirler. Söz konusu durum İDBB’lerin  iç 

denetim faaliyetleri ile ilgili sorumluluğunu zafiyete uğratabilmekte ve kamu 

idarelerinde ve İç Denetçiler arasında sorunlar çıkmasına neden 

olabilmektedir. 

 

3. İç Denetim Birimi Başkanlığı 

KMYKK’ya göre kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate 

alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, 

doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları 

kurulabilmektedir. 

Uluslararası standartlar çerçevesinde iç denetçilerin bir denetim birimi 

yöneticiliği bünyesinde çalışmaları ön görülmektedir. Ancak Ülkemizde bazı 

yönetim birimleri çok küçük olduğundan iç denetim faaliyetini bir birim kurarak 

o birim altında yürütmek her zaman uygun olmayacaktır. Burada da etkinlik, 

ekonomiklik ve verimlilik esastır. Bu nedenle kamu idaresinin yapısı ve 

personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon 

Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim 

birimi başkanlıkları kurulabilecek, gerekmeyen yerlerde de iç denetim birimi 

kurulmadan iç denetim faaliyeti doğrudan iç denetçilerce yürütülecektir.36 

İç denetim birimi başkanlıklarına teşkilat kanunlarında yer verilmemesi; 

idare içi yazışmalarda bir takım sorunlara, iç denetim biriminin yönetiminden 

sorumlu başkanlara kadro ve ilave özlük hakkı verilememesine ve birim 

yönetimlerinin yeterli seviyede etkin ve etkili olamamasına yol açmaktadır. İç 

denetim birimi başkanlıklarının içinde bulunduğu bu durum, iç denetim 

faaliyetlerinin hızını ve kalitesini de olumsuz etkilemektedir.37 

  

                                                 
36

  Tosun, CEBECİ, a.g.e, s.174 
37

 Midyat, Cemil Sabri ;“Teftiş ve Geleneksel Denetimden İç Denetime: Yapılan Düzenlemeler, 

Sorunlar ve Tereddütlü Hususlara İlişkin Değerlendirmeler (III)” Mali Hukuk Dergisi, Sayı: 131, 

s. 33-39 
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4. İDKK 

İç denetim sistemlerini düzenlemek, izlemek, geliştirmek, 

uyumlaştırmak ve koordine etmek üzere oluşturulan İDKK MB’ye bağlı bir 

kurul şeklinde yapılandırılmış olup yedi üyeden meydana gelmektedir. 

Üyelerden biri Başbakanın, biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın 

bağlı olduğu Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanın, biri 

İçişleri Bakanının, başkanı dahil üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine 

Bakanlar Kurulu tarafından atanır.  

İç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler bu kurul tarafından 

belirlenecek, geliştirilecek ve uygulanacaktır. Bu kurul aynı zamanda iç 

denetim sistemi konusunda kamu idareleri arasında koordinasyon 

sağlayacak ve bu idarelere rehberlik hizmeti verecektir.38 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik39 ile İDKK’ya aşağıdaki görevler yüklenmiştir. 

a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim 

rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek.  

b) Denetim standartları ve uluslararası uygulamalarla uyumlu yıllık risk 

değerlendirmesi ve buna bağlı risk odaklı denetim yöntemlerini geliştirmek.  

c) Kamu idarelerinde iç denetim birimleri ile varsa diğer denetim birimleri 

arasında işbirliğini sağlamak. 

d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için 

gerekli önlemlerin alınması konusunda kamu idarelerine önerilerde 

bulunmak. 

e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması 

için kamu idarelerine önerilerde bulunmak. 

f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek, gözden geçirmek ve 

değişen ihtiyaçlara göre değiştirmek. 

g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde 

anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak. 

                                                 
38

 Tosun, CEBECİ, a.g.e, s.184 
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 İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, TC Resmi 
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h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide 

etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna 

açıklamak.  

i) İşlem hacimleri dikkate alınmak suretiyle ilçe ve belde belediyeleri için iç 

denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek. 

j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek. 

k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.  

l) İç denetçilerin sertifika sistemlerini düzenlemek ve izlemek.  

m) Dış denetim sistemi ile işbirliğini sağlamak. 

n) Kalite güvence programları kapsamında iç denetim birimlerinin durumlarını 

en az beş yılda bir değerlendirmek. 

o) Kurulca yapılan düzenlemelerin, iç denetim birimleri ve iç denetçiler 

tarafından uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve değerlendirmek. 

p) İç denetçi adayları ve iç denetçilerin eğitimi ile Kurulun diğer faaliyetlerine 

ilişkin giderleri planlamak. 

r) İç denetçilerin, iç denetçilik itibarını zedeleyecek hareketlerde bulunduğuna 

dair Kurula intikal eden raporları incelemek, gerektiğinde iç denetçilerin 

sertifikaları yönünden görüşmek ve karara bağlamak.  

s) Kurulca hazırlanan yönetmelikleri, değişen ve gelişen şartlar bakımından, 

yılda en az bir defa gözden geçirmek. 

Mevcut uygulamaya göre Kurul üyeleri hem kendi kurumlarında asli 

görevlerine(örneğin müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, üniversite 

hocalığı), hem de İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeliğine devam 

etmektedirler. Asli görevi kurul üyeliği olmayan üyelerin, asli görevindeki iş 

ehemmiyet ve yoğunluğundan, zamanlarının ve çalışma enerjilerinin ancak 

belli bir kısmını Kurul çalışmalarına ayırabilecekleri ileri sürülmektedir. Bu 

iddianın gerçekleşmesi halinde, Kurul çoğunlukla eksik toplanacak, kararlar 

yeterli tartışma olmadan alınacaktır. Bu riskin ortadan kaldırılması ve güçlü 

bir Kurul için, üyeliklerinin daimi olması gerekmektedir. Üyelerin asli görevleri, 
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Kurul üyeliği olmalı ve kadroları İç Denetim Koordinasyon Kurulunda 

bulunmalı, maaşlarını Kuruldan almalıdırlar.40 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nda görevlendirilenlerin asli görevleri 

devam edecektir. Kanunun 67 nci maddesinde sayılan görevleri ve kendisine 

yüklenen fonksiyonları göz önüne alındığında ayda dört defa toplanan ve asli 

işi İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeliği olmayan üyeleri bulunan ve 

sekretarya hizmeti dahi başka birim tarafından yürütülen İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun öngörülen fonksiyonları ifa etmesi zor 

gözükmektedir. Kurulun bu nedenle daha etkin bir organizasyon yapısına 

kavuşturulması zorunlu gözükmektedir41 

 

5. Üst Yönetici 

Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel 

idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, 

Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.  

            Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin 

kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans 

hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve 

uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve 

verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye 

kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin 

gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların 

yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı 

sorumludurlar.  

            Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî 

hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Üst yöneticiler iş 

ve işlemlerin, amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine 

                                                 
40

 Aktaş,Ramazan; İç Denetim Merkezi Uyumlastırma Birimi,(İç Denetim Koordinasyon Kurulu) e 
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ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence 

beyanını her yıl düzenler ve idare faaliyet raporuna ekler. 

Üst yöneticiler, bakanlıklar ve bağlı idareler dışındaki idarelerde, 

sertifikalı adaylar arasından iç denetçileri atar ve aynı usulle görevden alırlar. 

Üst yöneticiler, iç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine 

getirmeleri ve gerekli bilgi ve belgelere kolayca ulaşmaları için gereken 

önlemleri alır; iç denetçilerin raporlarında belirtilen önerilerini değerlendirir, iç 

kontrol sürecinden elde ettiği bilgilerle iç denetimden elde ettiği bilgileri 

karşılaştırarak kaynakların verimli kullanımına ilişkin tedbirleri alır; iç 

denetçiler tarafından düzenlenen raporlarda belirtilen önlemlerin alınıp 

alınmadığını izlerler. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İÇ DENETİME İLİŞKİN İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

 

Bu bölümde iç denetimin kamu mali yönetimi sistemine dahil 

edilmesinden bugüne kadar etkinliğini tespit etmeye yönelik ulusal ve 

uluslararası verilere yer verilmiştir. 

 

I. 2008, 2009, 2010 VE 2011 YILLARI İTİBARİYLE İÇ DENETİME İLİŞKİN 

SEÇİLMİŞ İSTATİSTİKLER 

İç denetçi kadrolarına yapılan atamalar ile kurumlar nezdinde 

düzenlenen iç denetim raporlarına ilişkin verilerden hareketle iç denetimin 

kurumsallaşma düzeyi tespit edilecektir.   

 

A. Atama Yapılan ve Yapılmayan İç Denetim Kadroları   

5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun42 

16. maddesi ile Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli 

idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından 190 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tâbi olanlar için genel idare hizmetleri sınıfından 1200 adet İç 

Denetçi kadrosu ihdas edilmiştir. Ayrıca aynı maddede Mahallî idarelerin iç 

denetçi kadrolarının, İDKK’ nın kararı ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edileceği, ihdas edilen bu kadroların ilgili 

mahallî idarenin norm kadrosuna dahil edilmiş sayılacağı belirtilmiştir.  

5436 sayılı Kanunla ihdas edilen iç denetçi kadrolarının 190 sayılı 

KHK kapsamında yer alan idarelere tahsisi, İDKK’ nın kararı ve Maliye 

Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılmış ve söz konusu 

Kararname 06.08.2006 tarihli ve 26251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

                                                 
42

 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, TC Resmi Gazete, 26033, 26 Aralık 2005 
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yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararnameyle, 190 sayılı KHK’ya tabi kamu 

idareleri için 720 adet kadro tahsis edilmiştir.43 

5436 sayılı Kanunla ihdas edilen iç denetçi kadrolarının mahalli 

idarelere tahsisi, İDKK’ nın kararı ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılmış ve söz konusu Kararname 05.10.2006 

tarihli ve 26310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Söz 

konusu Kararnameyle, mahalli idareler için 588 iç denetçi kadrosu ihdas ve 

tahsis edilmiştir.44 

31.12.2007 tarihine kadar 5018 sayılı KMYK’ nın geçici 5 ve geçici 

16ncı maddelerine istinaden kamu idareleri toplam 789 kişi iç denetçi 

kadrolarına atanmıştır. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde atanan iç 

denetçilerin eski görev unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  

 

Tablo 1: 2008 Yılı Dolu ve Boş İç Denetçi Kadro Sayıları  

 

Tahsis Edilen İç 

Denetçi Kadro 

Sayısı  

Atama Yapılan 

İç Denetçi 

Kadro Sayısı  

Atama 

Yapılmayan İç 

Denetçi Kadro 

Sayısı  

Genel Bütçe 432 225 207 

Özel Bütçe 314 253 61 

SGK 35 23 12 

Mahalli İdareler 588 288 300 

Toplam 1369 789 580 

Kaynak : 2008 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu , İç Denetim Koordinasyon Kurulu,  Haziran-

2009, Ankara, sayfa 44 

 

31.12.2008 tarihi itibariyle kamu kurumlarına tahsis edilen 1369 iç 

denetçi kadrosunun ancak %58’nin doldurulduğu anlaşılmaktadır.  Kamu 

                                                 
43

 2011 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu , İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Ağustos-2012, 

Ankara, s.20 
44

 2010 Yılı Kamu İç Denetim Raporu , İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Temmuz-2010, Ankara, 

sayfa 20 
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kurumları içinde özel bütçeli kamu kurumları kendilerine ihdas edilen 

kadroların %80’nini, mahalli idareler ise ancak %48’ini doldurabilmiştir. 

İDKK tarafından yayımlanan istatistiklere göre 31.12.2009 tarihi 

itibariyle atama yapılan iç denetçi  sayısı 768’dir. Böylelikle 2009 yılında 2008 

yılına göre 21 adet iç denetçinin çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrıldıkları 

anlaşılmaktadır .  

2009 yılı itibariyle dolu ve boş iç denetçi kadro dağılımları aşağıda yer 

aldığı gibidir. 

 

Tablo 2 : 2009 Yılı Dolu ve Boş İç Denetçi Kadro Sayıları   

 

Tahsis Edilen İç 

Denetçi Kadro 

Sayısı  

Atama Yapılan 

İç Denetçi 

Kadro Sayısı  

Atama 

Yapılmayan İç 

Denetçi Kadro 

Sayısı  

Genel Bütçe 432 220 212 

Özel Bütçe 314 249 65 

SGK 35 21 14 

Mahalli İdareler 588 278 310 

Toplam 1369 768 601 

Kaynak :  2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu , İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 

Haziran-2010, Ankara,  sayfa 53 

   

Yukarıda yer alan tablodan da anlaşılacağı üzere ; kamu idareleri 

tarafından 1369 iç denetçi kadrosunun 768 adedine atama yapılmıştır.  

31.12.2009 tarihi itibariyle kamu kurumlarına tahsis edilen 1369 iç denetçi 

kadrosunun ancak %56’nin doldurulduğu anlaşılmaktadır.  Kamu kurumları 

içinde özel bütçeli kamu kurumları kendilerine ihdas edilen kadroların %79’ 

unu, mahalli idareler ise ancak %47’sini doldurabilmiştir. 2009 yılında 21 adet 

iç denetçi kadrosu boşalmış olup kadrosu en çok boşalan idare 10 kadroyla 

mahalli idarelerdir. 

ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2009’da iç denetçi belirleme sınavı 

yapılmış olup söz konusu sınav sonucunda 128 kişi iç denetçi eğitimine 
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katılma hakkını kazanmıştır. Yapılan eğitim ve Sertifika Sınavı sonucunda 

kamu iç denetçi sertifikasını almaya hak kazanan 88 kişiye 13 Şubat 2010 

tarihinde sertifikaları verilmiştir. 2010 yılında başarılı olan 88 kişiden sadece 

22’si, iç denetçi olarak atanmıştır.45 

2010 yılı itibariyle dolu ve boş iç denetçi kadro dağılımları aşağıda yer 

aldığı gibidir. 

  

Tablo 3 : 2010 Yılı Dolu ve Boş İç Denetçi Kadro Sayıları  

 

Tahsis Edilen İç 

Denetçi Kadro 

Sayısı  

Atama Yapılan 

İç Denetçi 

Kadro Sayısı  

Atama 

Yapılmayan İç 

Denetçi Kadro 

Sayısı  

Genel Bütçe 432 225 207 

Özel Bütçe 314 257 57 

SGK 35 20 15 

Mahalli İdareler 588 272 316 

Toplam 1369 774 595 

Kaynak : 2010 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu , İç Denetim Koordinasyon Kurulu , Temmuz-

2011, Ankara, sayfa 48 

 Yukarıda yer alan tablodan da anlaşılacağı üzere ; kamu idareleri 

tarafından 1369 iç denetçi kadrosunun 774 adedine atama yapılmıştır.  

31.12.2010 tarihi itibariyle kamu kurumlarına tahsis edilen 1369 iç denetçi 

kadrosunun ancak %56’sının doldurulduğu anlaşılmaktadır.  Kamu kurumları 

içinde özel bütçeli kamu kurumları kendilerine ihdas edilen kadroların %82’ 

sini, mahalli idareler ise ancak %46’sını doldurabilmiştir. 2010 yılında 

kadrosu en çok boşalan idare mahalli idarelerdir.   

 2010 yılında, sertifika alıp atanan 22 iç denetçiyi saymadığımızda 752 

(774-22) iç denetçinin görev yaptığı, 2009 yılına göre 16 iç denetçinin çeşitli 

sebeplerden ötürü meslekten ayrıldıkları anlaşılmaktadır. 

                                                 
45

 2010 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu , İç Denetim Koordinasyon Kurulu , Temmuz-2011, 

Ankara, sayfa 54 
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27 Kasım 2010 tarihinde ÖSYM tarafından ikinci iç denetçi aday 

belirleme sınavı yapılmıştır. Bu sınavı kazanan 111 kişi ve uluslararası 

sertifikası olup sınavdan muaf olan 11 kişi olmak üzere toplam 122 kişi 

sertifika eğitimine davet edilmiş ve eğitimi tamamlayan adaylar 28 Mayıs 

2011 tarihinde Sertifika Sınavına alınmıştır. Sınavı kazanan 101 kişiye Kamu 

İç Denetçi Sertifikaları törenle verilmiştir.46 

 

Tablo 4 : 2011 Yılı Dolu ve Boş İç Denetçi Kadro Sayıları   

 

Tahsis Edilen İç 

Denetçi Kadro 

Sayısı  

Atama Yapılan 

İç Denetçi 

Kadro Sayısı  

Atama 

Yapılmayan İç 

Denetçi Kadro 

Sayısı  

Genel Bütçe 402 176 226 

Özel Bütçe 346 275 71 

SGK 35 24 11 

Mahalli İdareler 588 255 333 

Toplam 1371 730 641 

Kaynak : 2011 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu ,İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 

Ağustos-2011, Ankara, sayfa 54 

 

Yukarıda yer alan tablodan da anlaşılacağı üzere ; kamu idareleri 

tarafından 1371 iç denetçi kadrosunun 730 adedine atama yapılmıştır.  

31.12.2011 tarihi itibariyle kamu kurumlarına tahsis edilen 1371 iç denetçi 

kadrosunun ancak %53’ünün doldurulduğu anlaşılmaktadır.  Kamu kurumları 

içinde genel bütçeli idareler ve mahalli idarelerin ihdas edilen kadroların %57’ 

sini, mahalli idareler ise ancak %43’ünü doldurabilmiştir. 2011 yılında 

kadrosu en çok boşalan idare mahalli idarelerdir. 

28 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Sertifika Sınavına toplam 140 kişi (bir 

önceki yıl yapılan Sertifika Sınavında başarısız olanlar ile 4 Sıra No.lu Tebliğ 

                                                 
46

 2010 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu , İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Temmuz-2011, 

Ankara, s. 38 
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kapsamında olanlar dahil) katılmış olup, bunlardan 101 kişi başarılı olarak 

Kamu İç Denetçi Sertifikası almaya hak kazanmıştır. 47 

2011 yılında (774-730) 44 iç denetçinin,  2010 yılında sertifika alıp 

atanan 22 iç denetçiyi saymadığımızda 752 (774-22) iç denetçinin görev 

yaptığı, 2009 yılına göre 16 iç denetçinin çeşitli sebeplerden ötürü meslekten 

ayrıldıkları anlaşılmaktadır. 2009 yılında 88 kişi, 2010 yılında 101 kişi ve 

2011 yılında 101 kişi toplam 300 kişi sertifika alabilmiştir. Sertifikalı iç denetçi 

adaylarının olmasına karşın iç denetçi sayılarının artmaması idarelerin iç 

denetçi atamak istemediklerini göstermektedir. 

 

B. Kadro İhdas Edilmesine Karşın İç Denetçi Atamayan İdareler 

5018 sayılı KMYK’ ya istinaden 261 kamu kuruluşuna iç denetçi 

ataması yapabilmeleri için kadro ihdası ve tahsisi yapılmıştır. 2008, 2009, 

2010 ve 2011 yıllarına ilişkin, iç denetçi kadrosu verilen kurum sayısı ve iç 

denetçi ataması yapan kurum sayısı ile bu kurumlarda görev yapan iç denetçi 

sayılarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. 

 

Tablo 5 : 2008 yılı İç Denetçi Kadrosu Verilen Kurum Sayısı, İç Denetçi Ataması Yapan ve 

Yapmayan Kurum Sayıları 

 İç Denetçi 

Kadrosu Verilen 

Kurum Sayısı 

İç Denetçi 

Ataması 

Yapan Kurum 

Sayısı 

İç Denetçi 

Ataması 

Yapmayan 

Kurum Sayısı 

Genel Bütçe  34 27 7 

Özel Bütçe  68 65 3 

SGK 2 2 0 

Mahalli İdareler  157 112 45 

TOPLAM  261 206 55 

Kaynak : İç Denetim Koordinasyon Kurulu , 2008 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu , 

Haziran-2009, Ankara, s. 43 
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 2011 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu , İç Denetim Koordinasyon Kurulu,  Ağustos-2011, 

Ankara, s. 61 
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2008 yılında iç denetçi ataması yapabilecek 261 kamu kuruluşundan 

sadece 206 tanesi atama yapmıştır. 

2009 yılında yapılan iç denetçi atamaları ile ilgili bilgiler aşağıda yer 

aldığı gibidir. 

 

Tablo 6 : 2009 yılı İç Denetçi Kadrosu Verilen Kurum Sayısı, İç Denetçi Ataması Yapan ve 

Yapmayan Kurum Sayıları
 
 

 İç Denetçi 

Kadrosu Verilen 

Kurum Sayısı 

İç Denetçi 

Ataması 

Yapan Kurum 

Sayısı 

İç Denetçi 

Ataması 

Yapmayan 

Kurum Sayısı 

Genel Bütçe  34 27 7 

Özel Bütçe  68 65 3 

SGK 2 2 0 

Mahalli İdareler  157 113 44 

TOPLAM  261 207 54 

Kaynak : İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu , 

Haziran-2010, Ankara,  s. 52 

2009 yılı itibariyle iç denetçi ataması yapabilecek 261 kamu 

kuruluşundan 207 tanesi atama yapmıştır. Bir önceki yıla göre iç denetçi 

ataması yapmayan kurumlardan sadece bir mahalli idare iç denetçi atamıştır. 

2010 yılında yapılan iç denetçi atamaları ile ilgili bilgiler aşağıda yer 

aldığı gibidir. 

 

Tablo 7 : 2010 yılı İç Denetçi Kadrosu Verilen Kurum Sayısı, İç Denetçi Ataması Yapan ve 
Yapmayan Kurum Sayıları

 
 

 İç Denetçi 

Kadrosu Verilen 

Kurum Sayısı 

İç Denetçi 

Ataması 

Yapan Kurum 

Sayısı 

İç Denetçi 

Ataması 

Yapmayan 

Kurum Sayısı 

Genel Bütçe  34 29 5 

Özel Bütçe  68 65 3 
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SGK 2 2 0 

Mahalli İdareler  157 115 42 

TOPLAM  261 211 50 

Kaynak : 2010 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 

Temmuz-2011, Ankara, s. 52 

 

2010 yılı itibariyle iç denetçi ataması yapabilecek 261 kamu 

kuruluşundan 211 tanesi atama yapmıştır. Bir önceki yıla göre iç denetçi 

ataması yapmayan kurumlardan sadece iki genel bütçeli idare ile iki mahalli 

idare iç denetçi atamıştır. 

 2011 yılında yapılan iç denetçi atamaları ile ilgili bilgiler aşağıda yer 

aldığı gibidir. 

 

Tablo 8 : 2011 yılı İç Denetçi Kadrosu Verilen Kurum Sayısı, İç Denetçi Ataması Yapan ve 

Yapmayan Kurum Sayıları
 
 

 İç Denetçi 

Kadrosu Verilen 

Kurum Sayısı 

İç Denetçi 

Ataması 

Yapan Kurum 

Sayısı 

İç Denetçi 

Ataması 

Yapmayan 

Kurum Sayısı 

Genel Bütçe  34 29 5 

Özel Bütçe  71 68 3 

SGK 2 2 0 

Mahalli İdareler  157 108 49 

TOPLAM  264 207 57 

Kaynak : 2011 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 

Ağustos-2011, Ankara, s. 53 

 

2011 yılı itibariyle iç denetçi ataması yapabilecek 261 kamu 

kuruluşundan 207 tanesi atama yapmıştır. Bir önceki yıla göre 7 kurumun 

daha iç denetçi ataması yapmadığı anlaşılmaktadır. 
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C. Görevden Ayrılan İç Denetçiler 

İç denetçi atamalarından sonra, iç denetçiler çeşitli nedenlerle 

görevlerinden ayrılmışlardır. Görevden ayrılan İç denetçilerin 2007 ve 2008 

yıllarında görevden ayrılma nedenleri ve sayıları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  

Tablo 9 : 2007 ve 2008 Yıllarında Görevden Ayrılan İç Denetçilerin Görevden Ayrılma 

Nedenleri ve Sayıları 

 Emeklilik  Görevden 

Ayrılan-

Ataması İptal 

Edilen  

Vefat  Diğer 

Kurumlara İç 

Denetçi Olarak 

Naklen Geçiş  

Genel Bütçe  2 10 1 1 

Özel Bütçe  0 3 0 3 

SGK 0 0 0 0 

Mahalli İdareler  2 2 0 6 

TOPLAM  4 15 1 10 

Kaynak : 2008 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu , İç Denetim Koordinasyon Kurulu , 
Haziran-2009, Ankara, s. 46 
 

Görevden ayrılan İç denetçilerin 2009 yılında görevden ayrılma 

nedenleri ve sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 10 : 2009 Yıllında Görevden Ayrılan İç Denetçilerin Görevden Ayrılma Nedenleri ve 

Sayıları 

 Emeklilik  Görevden 

Ayrılan-

Ataması İptal 

Edilen  

Vefat  Diğer 

Kurumlara İç 

Denetçi Olarak 

Naklen Geçiş  

Genel Bütçe  0 11 0 0 

Özel Bütçe  3 2 0 5 

SGK 0 2 0 0 

Mahalli İdareler  2 10 1 16 

TOPLAM  5 25 1 21 

Kaynak :2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 
Haziran-2010, Ankara,  sayfa 54 
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Görevden ayrılan İç denetçilerin 2010 yılında görevden ayrılma 

nedenleri ve sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 11 : 2010 Yıllında Görevden Ayrılan İç Denetçilerin Görevden Ayrılma Nedenleri ve 

Sayıları 

 Emeklilik  Görevden 

Ayrılan-

Ataması İptal 

Edilen  

Vefat  Diğer 

Kurumlara İç 

Denetçi Olarak 

Naklen Geçiş  

Genel Bütçe  3 7 1 0 

Özel Bütçe  0 3 0 3 

SGK 0 1 0 0 

Mahalli İdareler  1 1 0 5 

TOPLAM  4 12 1 8 

Kaynak : 2010 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, İç Denetim Koordinasyon Kurulu,  

Temmuz-2011, Ankara, s. 55 

Görevden ayrılan İç denetçilerin 2011 yılında görevden ayrılma 

nedenleri ve sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 12 : 2011 Yıllında Görevden Ayrılan İç Denetçilerin Görevden Ayrılma Nedenleri ve 
Sayıları  

 Emeklilik  Görevden 

Ayrılan-

Ataması İptal 

Edilen  

Vefat  Diğer 

Kurumlara İç 

Denetçi Olarak 

Naklen Geçiş  

Genel Bütçe  11 16 1 3 

Özel Bütçe  1 7 0 7 

SGK  0 1 0 1 

Mahalli İdareler  4 5 0 7 

TOPLAM  16 29 1 18 

Kaynak : 2011 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu , İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 
Ağustos-2011, Ankara, s.55 
 

2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin yukarıda yer alan bilgilerden 

İç denetçilik mesleğinden ayrılanların sayısının her geçen yıl arttığı, 

ayrılanların özellikle GBİ’ lerde çalışanlardan olduğu anlaşılmaktadır. 
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D. İç Denetim Raporu Düzenleyen Kurumlar 

İç denetçiler hazırladıkları raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunarlar 

ve bu raporları üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için 

ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir. Ayrıca, iç denetim raporları ile 

bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından iki ay içinde İDKK’ ya 

gönderilir. 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında atanan iç denetçiler 

tarafından düzenlenen raporlara ilişkin sayısal veriler aşağıda yer aldığı 

gibidir. 

 

Tablo 13 : 2008 Yılında İç Denetim Raporu Düzenleyen Kurumlar 

 İç Denetçi Ataması 

Yapan Kurum 

Sayısı  

Denetim Raporu 

Yazan Kurum 

Sayısı  

Oran 

Genel Bütçe  27 16 0,59 

Özel Bütçe  65 32 0,49 

SGK 2 2 1,00 

Mahalli İdareler  114 21 0,18 

TOPLAM  208 71 0,34 

Kaynak : 2008 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu ,İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

Haziran-2009, Ankara, sayfa 49 

 

Tablo 14 : 2009 Yılında İç Denetim Raporu Düzenleyen Kurumlar 

 İç Denetçi Ataması 

Yapan Kurum 

Sayısı  

Denetim Raporu 

Yazan Kurum 

Sayısı  

Oran 

Genel Bütçe  27 21 0,78 

Özel Bütçe  65 50 0,77 

SGK 2 2 1,00 

Mahalli İdareler  113 57 0,50 

TOPLAM  207 130 0,63 

Kaynak : 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu ,İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

Haziran-2010, Ankara,  sayfa 57 
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Tablo 15 : 2010 Yılında İç Denetim Raporu Düzenleyen Kurumlar 

 İç Denetçi Ataması 

Yapan Kurum 

Sayısı  

Denetim Raporu 

Yazan Kurum 

Sayısı  

Oran 

Genel Bütçe  29 25 0,86 

Özel Bütçe  65 57 0,88 

SGK 2 2 1,00 

Mahalli İdareler  114 53 0,46 

TOPLAM  210 137 0,65 

Kaynak : 2010 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu ,İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

,Temmuz-2011, Ankara, sayfa 57 

 

2011 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporunda söz konusu duruma 

ilişkin rapora ulaşılamamıştır. 

 

E. Değerlendirme 

Yukarıda yer alan verilerin incelenmesi neticesinde; 

 Kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarının büyük bir kısmının boş 

olduğu, 

 Boş kadroların önemli kısmını mahalli idarelerin oluşturduğu, 

 Boş olan bu kadrolara sertifika sahibi iç denetçilerin büyük bir kısmının 

atanamadığı, 

 Kadro ihdas edilmesine rağmen iç denetçi ataması yapmayan 

kurumların olduğu, 

 İç denetçi atanmasına rağmen rapor yazmayan birimlerin olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Yapılan tespitler doğrultusunda İç denetimin her geçen yıl kan kaybettiği, 

kendisinden beklenen raporları üretemediği ve özellikle mahalli idarelerin iç 

denetime sıcak bakmadığı görülmektedir.  
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II. AB TÜRKİYE İLERLEME RAPORLARINDA İÇ DENETİM 

 

Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesi Sonuç Bildirgesine göre,  

Avrupa Komisyonu, Konsey’e ve Avrupa Parlamentosu’na, Avrupa Birliği’ne 

üye olacak aday ülkelerle ilgili belirli aralıklarda ilerleme raporları 

sunmaktadır. 

1999 yılında Helsinki Zirvesi sonucu, diğer aday ülkeler ile eşit 

koşullarda adaylığı açıklanan Türkiye için de bir Avrupa Stratejisi 

belirlenmiştir. Buna göre, Avrupa Komisyonu tarafından ilgili aday ülkenin 

üyeliğe hazırlık sürecinde aldığı mesafelerin ve kat ettiği gelişmelerin 

değerlendirildiği ilerleme raporlarının hazırlanması kararı alınmıştır. Söz 

konusu bu raporlar aday ülkelerin katılım ortaklığı önceliklerine uyumunu 

sağlamak amacıyla geliştirilen bir araç olarak görülmektedir. 48 

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, İç denetim faaliyetleri ile ilgili gözden 

geçirmelere Türkiye’ye ilişkin düzenlenen ilerleme raporlarının  “Mali Kontrol” 

başlıklı 32. Faslında yer verilmiştir. 2006 yılından 2011 yılına kadar 

düzenlenen ilerleme raporlarının iç denetim ile ilgili bölümleri aşağıda yer 

aldığı gibidir. 

 

A. Türkiye 2006 Yılı İlerleme Raporu49 

Avrupa Komisyonu’nun 8 Kasım 2006 tarih ve SEC (2006) 1390 sayılı 

Türkiye 2006 Yılı İlerleme Raporunun Mali Kontrol başlıklı 32. Faslında iç 

denetim faaliyetleri ile ilgili tespitleri aşağıdaki gibidir. 

Kamu iç mali kontrol alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Kamu 

Maliyesi Yönetimi ve Kontrol Yasası ve Anayasa’nın bütçeye ilişkin ilgili 

maddeleri Aralık 2005’te değiştirilmiş ve Kamu Maliyesi Yönetimi ve Kontrol 

Yasası’nın tüm maddeleri, bütçenin uygulanmasıyla ilgili olanlar dahil, 1 Ocak 

2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

                                                 
48

Özer, M.Akif; “Temel Belgeler Eşliğinde Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Sayıştay Dergisi, 

Sayı 66,67 , s.69 
49

 “Türkiye 2006 İlerleme Raporu (COM(2006) 649 nihai)”, Avrupa Komisyonu,   Brüksel, 8 

Kasım 2006 , (Erişim)http://www.abgs.gov.tr, 25.06.213, s.73-74 

http://www.abgs.gov.tr/
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2004 yılında kurulan İç Denetim Eşgüdüm Kurulu faaliyete geçmiştir. 

Ancak, söz konusu Kurulun bir danışma organı addedilmesi ve mevcut 

uyumlaştırma ve eşgüdüm görevlerinin, kurulun bu çerçevedeki 

sorumluklarının yeterli bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasını teminen 

daimi nitelikli merkezi bir uyum birimine aktarılması gerekmektedir.  

 

B. Türkiye 2007 Yılı İlerleme Raporu50 

Avrupa Komisyonu’nun 6 Kasım 2007 tarih ve SEC (2007) 1436 sayılı 

Türkiye 2007 Yılı İlerleme Raporunun Mali Kontrol başlıklı 32. Faslında iç 

denetim faaliyetleri ile ilgili tespitleri aşağıdaki gibidir. 

Kamu iç mali kontrol (PIFC) alanında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) için uygulama yönetmeliği 

kabul edilmiştir, ancak, bu tam olarak uygulanmamaktadır. İç denetçilerin 

atanmasıyla, bazı devlet kurumlarında iç denetim mekanizması işlevsel hale 

getirilmiştir. Ancak, belgeleme ve sürekli eğitim gerekmektedir. Tüm devlet 

teşkilatının bir kısmını teşkil eden bazı kamu kuruluşları, mali sorumluluk 

raporlarını sunmuşlardır. Strateji geliştirme birimlerinin kurulması ve bu 

birimlere personel alımı sürmüş ancak tamamlanmamıştır. İç Denetim 

Eşgüdüm Kurulu, iç denetim hususunda önemli belgeler hazırlamıştır. Ancak, 

kurulun uyum ve koordinasyon görevi, daha ehil ve etkin bir işleyişi 

sağlayacak daimi nitelikli bir merkezi uyum birimine aktarılmamıştır. Kurulun 

danışma işlevini daha da geliştirmesi gerekmektedir. 2002 PIFC Siyasa 

Belgesi ve Eylem Planı’nın gözden geçirilerek, yönetimsel sorumluluk ve 

işlevsel anlamda bağımsız iç denetim ilkelerinin açıklanması ve daha da 

geliştirilmesi ve böylece bu ilkelerin uygulanmasının ilerletilmesi 

sağlanmalıdır. 

 

                                                 
50

 “Türkiye 2007 İlerleme Raporu (COM(2007) 663 nihai)” Avrupa Komisyonu,   Brüksel, 6 

Kasım 2007, (Erişim)http://www.abgs.gov.tr, 25.06.213, s.76 
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C. Türkiye 2008 Yılı İlerleme Raporu51 

Avrupa Komisyonu’nun 5 Kasım 2008 tarih ve SEC (2008) 2699 sayılı 

Türkiye 2008 Yılı İlerleme Raporunun Mali Kontrol başlıklı 32. Faslında iç 

denetim faaliyetleri ile ilgili tespitleri aşağıdaki gibidir. 

Maliye Bakanlığı İç Denetim Eşgüdüm Kurulu, 2008-2010 dönemi Türk 

kamu iç denetim stratejisini 2007 Kasım ayında onaylamıştır. Maliye 

Bakanlığı 2008 Temmuz ayında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 

(KMYKK) muhasebeye ilişkin hükümlerindeki değişiklikler yapmış ve kamu iç 

kontrolünün en iyi uygulamalarla daha da uyumlaştırılması amacıyla 

değişiklik taslakları hazırlamıştır. 2008 yılı içinde iç kontrol standartları ve iç 

denetim kılavuzu gibi bir takım ikincil mevzuat ve üçüncül tüzük 

onaylanmıştır. 500’ün üzerinde iç denetimci Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

(KMYK) Kanunu’na göre eğitilerek sertifika almış, yaklaşık 500 maliye 

memuru ise bütçe harcama merkezlerinde görevlendirilmiştir. KİMK ile ilgili ilk 

yıllık rapor (2007 yılı için) Sayıştay’a sunulmuştur. 

KMYK Kanunu’nun tümüyle yürürlüğe girmesi sonucunda, 2002 KİMK 

siyasa belgesi ile ilgili eylem planının güncellenmesi gerekmektedir. KİMK 

stratejisi, kontrol, denetim ve teftiş görevlerinin açıkça belirlenmesi için kamu 

sektöründe kapsamlı kontrol ortamının tanımı, ulusal bütçe ile AB mali 

yardımının iç denetimlerinin uyumlaştırılması gereği, ön mali kontrolün kesin 

tanımı, iç denetim ve adem-i merkeziyetçi iç denetim birimleri için 

operasyonel bir merkezi uyumlaştırma birimi (MUB) kurulması ve Mali 

Yönetim ve Kontrol (MYK) ilişkileri için strateji geliştirecek birimleri olan bir 

MUB kurulması konuları dahil olmak üzere, iç denetim ile teftiş kurullarının rol 

ve sorumluluklarının ayrımına odaklanmalıdır. Modern kamu iç denetiminin 

en uygun ve siyasi olmayan koşullarda gelişimi için, MUB’nin yeri konusunda 

mümkün olan en kısa sürede karar verilmesi gerekmektedir. 

İç denetçilerin atanması ve kamu iç denetim standartlarının 

yayımlanmasının ardından, iç denetim bazı hükümet kuruluşlarında 

operasyonel hale gelmiştir. Strateji geliştirecek birimlerin tesisi ve bunlar için 

                                                 
51

 “Türkiye 2008 İlerleme Raporu (COM(2008) 674)” , Avrupa Komisyonu,   Brüksel, 5 Kasım 

2008, (Erişim)http://www.abgs.gov.tr, 25.06.213, s.86 
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eleman alımı süreci halen devam etmektedir. İç Denetim Eşgüdüm Kurulu, iç 

denetime ilişkin anahtar belgeler yayımlamıştır. İç denetim için daimi bir 

merkezi uyumlaştırma birimi kurulmalıdır. Bu alandaki hazırlıklarda oldukça 

ilerleme kaydedilmiştir. 

 

D. Türkiye 2009 Yılı İlerleme Raporu52 

Avrupa Komisyonu’nun 14.10. 2009 tarih ve SEC (2009) 1334 sayılı 

Türkiye 2009 Yılı İlerleme Raporunun Mali Kontrol başlıklı 32. Faslında iç 

denetim faaliyetleri ile ilgili tespitleri aşağıdaki gibidir. 

AB müktesebatına uyumun ileri düzeyde olduğu kamu iç mali kontrolü 

(KİMK) konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Yürürlükteki birincil ve 

uygulamaya ilişkin mevzuat 2008’de değiştirilmiş olup, hâlihazırda KİMK’nın 

uygulanması için temel gerekleri karşılamaktadır. 2009 yılı boyunca 

uygulamaya ilişkin bir dizi mevzuat kabul edilmiştir. Maliye Bakanlığının 

hâlihazırda, tümü eğitimli ve sertifikalı olmak üzere, 209 idarede 803 kayıtlı iç 

denetçisi bulunmaktadır. Bütçe harcama birimlerinde daha fazla maliye 

memuru istihdam edilmektedir ve hâlihazırda merkezi hükümet idaresinde 

461 uzman maliye memuru görev yapmaktadır.Bununla birlikte, 2002 KİMK 

Politika Belgesinin ve ilgili Eylem Planının, özellikle iç denetim ve teftişe 

ilişkin görevler ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun ve Merkezi 

Uyumlaştırma Biriminin (MUB) görevlerine ilişkin olmak üzere güncellenmesi 

gerekmektedir. Kamu iç denetimi mesleğinin en uygun şekilde gelişimini 

sağlamak üzere, hâlâ MUB’nin yeri hakkında karar verilmesi beklenmektedir. 

İç denetim birimlerinin personel durumunun ele alınması gerekmektedir. 

Maliye Bakanlığının reform sürecini yönlendirme rolünün hâlâ güçlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

                                                 
52

 “Komisyon Çalışma Belgesi Türkiye 2009  İlerleme Raporu (COM(2009) 533 final)” , Avrupa 

Toplulukları Komisyonu,  Brüksel, 14.10. 2009, (Erişim)http://www.abgs.gov.tr, 25.06.213, s.88 
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E. Türkiye 2010 Yılı İlerleme Raporu53 

Avrupa Komisyonu’nun 9 Kasım 2010 tarih ve SEC (2007) 1327 sayılı 

Türkiye 2010 Yılı İlerleme Raporunun Mali Kontrol başlıklı 32. Faslında iç 

denetim faaliyetleri ile ilgili tespitleri aşağıdaki gibidir. 

2002 KİMK politika belgesinin ve ilgili eylem planının güncellenmesi 

gerekmektedir, bunu müteakip Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda 

değişiklik yapılması gerekecektir. Bu belgelerde, yönetsel hesap verebilirlik, 

kontrol, denetim ve teftiş görevlerinin tarif edilmesi ve iç denetim için daimi bir 

merkezi uyumlaştırma biriminin (İD-MUB) kurulması gibi konuların 

düzenlenmesi gerekecektir. İD-MUB’nin yeri, kamu iç denetimi mesleğinin en 

uygun şartlar altında gelişebilmesini sağlamak açısından çok önemlidir. 

Maliye Bakanlığının reform sürecini yönlendirme rolünün daha fazla 

güçlendirilmesi gerekmektedir.  

 

F. Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu54 

Avrupa Komisyonu’nun 12 Ekim 2011 tarih ve SEC (2011) 1201 sayılı 

Türkiye 2006 Yılı İlerleme Raporunun Mali Kontrol başlıklı 32. Faslında iç 

denetim faaliyetleri ile ilgili tespitleri aşağıdaki gibidir. 

Kamu iç mali kontrolü (KİMK) konusunda bazı ilerlemeler 

kaydedilmiştir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Türkiye’de iç denetim işlevini 

güçlendirecek adımları belirleyen 2011-2013 Kamu İç Denetimi Strateji 

Belgesini yayımlamıştır. Kurul, ayrıca, iç denetim konusunda iyi 

uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla bazı etkinlikler düzenlemiştir. Mali 

Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi, bir boşluk analizi 

gerçekleştirmiş ve mali yönetim ve kontrol uygulamalarının iyileştirilmesi için 

bir eylem planı hazırlamıştır. Eylem planı henüz kabul edilmemiştir. 

2002 Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Politika Belgesinde, mevcut 

sorunlar ele alınmamaktadır. Bu nedenle, Politika Belgesi ve ilgili Eylem 

                                                 
53

  “Komisyon Çalışma Dokümanı Türkiye 2010 İlerleme Raporu (COM(2010) 660)”, Avrupa 
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54

 “Komisyon Çalışma Dokümanı Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu (COM(2011) 666)”   

Avrupa Komisyonu,  Brüksel, 12.10. 2011, (Erişim)http://www.abgs.gov.tr, 25.06.213, s.107 

http://www.abgs.gov.tr/
http://www.abgs.gov.tr/


51 

 

Planının güncellenmesi gerekmekte olup, bu husus, bu fasıldaki müzakereler 

bakımından kilit unsurdur. Bu belgelerde, yönetsel hesap verebilirlik, kontrol, 

denetim ve teftiş görevlerinin tanımlanması ve iç denetim için daimi bir 

merkezi uyumlaştırma biriminin kurulması gibi konuların düzenlenmesi 

gerekecektir. İç kontrol ile ilgili bir operasyonel el kitabı hazırlanmıştır. Maliye 

Bakanlığının reform sürecini yönlendirme rolünün daha fazla güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu konuda AB müktesebatına uyum ileri düzeydedir. 

 

G. Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu55 

Avrupa Komisyonu’nun 10 Ekim 2012 tarih ve SEC (2012) 336 sayılı 

Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporunun Mali Kontrol başlıklı 32. Faslında iç 

denetim faaliyetleri ile ilgili tespitleri aşağıdaki gibidir. 

Kamu iç mali kontrolü (KİMK) konusunda bazı ilerlemeler 

kaydedilmiştir. Maliye Bakanlığı Haziran ayında Avrupa Komisyonu’na yeni 

bir Politika Belgesi Taslağı sunmuştur. Taslak Politika Belgesinin 

tamamlanması ve belgede yönetsel hesap verebilirlik, çeşitli teftiş 

hizmetlerinin işleyişi, kontrol, denetim ve teftiş görevlerinin tanımlanması ve 

kalıcı bir iç denetim merkezi uyumlaştırma biriminin kurulması ve İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun yeniden yapılandırılması konularına yer verilmesi 

gerekmektedir. Merkez ve taşra teşkilatlarında iç denetçi atamaları henüz 

tamamlanmamıştır. İç denetim işlevi kamu kurumlarının kuruluş mevzuatında 

açıkça ifade edilmemektedir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetim 

Kalite Güvence ve Geliştirme Programını yayımlamıştır. Ancak, Maliye 

Bakanlığının reform sürecini yönlendirme konusunda daha aktif bir tutum 

sergilemesi gerekmektedir. Mali yönetim ve kontrole ilişkin olarak, Mali 

Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi tarafından hazırlanan 

Boşluk Analizi ve Eylem Planı henüz kabul edilmemiştir. Bu konuda AB 

müktesebatıyla uyuma yönelik hazırlıklar ileri düzeydedir, ancak uygulamaya 

yönelik daha fazla çaba gösterilmelidir. 
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H. Değerlendirme 

Kamu mali yönetiminin önemli bir parçası olarak iç denetim AB süreci 

açısından önem taşımaktadır. AB sürecinde bir fasıl olarak yer alan Mali 

Kontrolün önemli unsurlarından birisi de iç denetimdir. İç Denetimin kurumsal 

yapısının oluşması ve AB uygulamaları çerçevesinde ülkemiz uygulamasına 

örnek olması anlamında AB sürecinin iç denetim üzerinden olumlu etkisi 

olacaktır.  

AB ilerleme raporları ile , 

 İç denetim işlevi kamu kurumlarının kuruluş mevzuatında 

açıkça ifade edilmesi,  

 İç Denetim Koordinasyon Kurulunun yeniden yapılandırılması, 

 Merkez ve taşra teşkilatlarında iç denetçi atamalarının 

tamamlanması, 

 Teftiş hizmetlerinin işleyişi, kontrol, denetim ve teftiş 

görevlerinin tanımlanması,  

 Kalıcı bir iç denetim merkezi uyumlaştırma biriminin kurulması,  

 Maliye Bakanlığının reform sürecini yönlendirme konusunda 

daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiğinden bahsedilmiştir. 

İç denetimin etkinliğinin artırılması maksadıyla yukarıda yer alan 

çözüm önerileri dikkate alınarak düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAMU YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ 

I. ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ, SINIRLILIKLARI VE HİPOTEZLERİ 

A.  Araştırmanın Amacı      

 Araştırmanın amacı; Türk Kamu Yönetiminde oluşturulan iç denetim 

sisteminin etkinliğinin kamu iç denetçileri tarafından değerlendirilmek 

suretiyle ölçülmesidir. Bu amaç doğrultusunda; iç denetçilere yöneltilen 

sorular ile iç denetim sistemindeki önemli sorunlar tespit edilmeye ve söz 

konusu sorunlara çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. İç denetçilere 

sorulan anket soruları ile aşağıda yer alan alt sorunlara cevap aranmıştır. 

 İç denetçiler denetim faaliyetleri esnasında bağımsız olabilmekte 

midirler? 

 İç Denetim Birimlerinin idari yapılanmasındaki farklılık faaliyetlerini 

olumsuz etkilemekte midir? 

 İç denetçiler yeterli yetkinliğe sahipler midir? 

 İç denetçilerin mesleki gelişimleri için gerekli kolaylık sağlanabilmekte 

midir? 

 İç denetim prosedürleri iç denetim faaliyetlerini ne yönde 

etkilemektedir? 

 İç denetçiler iş tatminine sahip midir? 

 İç Denetim Koordinasyon Kurulu etkili midir? 

 Kamu kurumlarında çalışanlar iç denetimle ilgili yeterli farkındalığa 

sahip midir? 

 Kamu idarelerinde iç kontrol sistemi kurulabilmiş midir? 

 Kamu idarelerinde risk esaslı iç denetim yapılmakta mıdır? 
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 Kamu kurumlarında iç denetim raporları dikkate alınıyor mu? 

 İç denetçilere kanunla verilen görevler iç denetçiler tarafından yerine 

getirilmekte midir? 

B. Araştırmanın Önemi 

5018 Sayılı KMYK ile Türk Kamu Yönetimi sistemine, uluslararası 

standartlara ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun iç denetim müessesi 

yerleştirilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Kararıyla56 İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan 

ve üyeliklerine atama yapılmıştır. Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununun 82’nci maddesine göre, iç denetim ve iç denetçilere  

ilişkin 63, 64 ve 65’inci maddeler 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 

Yapılan yasal düzenlemeler sonucunda yeni bir denetim anlayışının 

Türk kamu yönetimi sisteminde oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Modern denetim anlayışı olan iç denetimden umulan faydanın sağlanabilmesi 

için iç denetim etkinliğinin test edilip, belirlenen sorunlar çerçevesinde çözüm 

önerilerinde bulunmak önem arz etmektedir.    

 

C. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Tüm kamu idarelerinde çalışan iç denetçilere ulaşabilmek hem zaman 

hem maliyet hem de olanaksızlıklar nedeniyle zor olduğundan 

araştırmamızda örneklem grubu, Antalya’da eğitime katılan iç denetçilerle 

sınırlandırılmıştır. 

 

D. Araştırmanın Hipotezleri 

Türk Kamu Yönetimi ve Kontrolünde iç denetim sisteminin etkinliğinin 

değerlendirilmesi amacı doğrultusunda on iki hipotez geliştirilmiş olup söz 

konusu hipotezler istatistik (SPSS) programı aracılığıyla analize tabi 

tutulmuştur. Kamu Yönetiminde iç denetim etkinliğinin ölçülmesi amacıyla 
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gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasının temel varsayımları aşağıda yer aldığı 

gibidir. 

Hipotez 1: İç denetçiler bağımsız olarak faaliyet gösterememektedirler. 

Hipotez 2: İç denetimin kurumsallaşmaması faaliyetlerini olumsuz 

etkilemektedir. 

Hipotez 3: İç denetçiler yeterli yetkinliğe sahip değildirler. 

Hipotez 4:  İç denetçilere mesleki gelişimleri için imkân tanınmamaktadır. 

Hipotez 5: İç denetim prosedürleri denetimleri olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Hipotez 6: İç denetçiler iş tatminine sahip değildir. 

Hipotez 7: İç Denetim Koordinasyon Kurulu etkili değildir. 

Hipotez 8: Kamu kurumlarında çalışanlar iç denetimle ilgili yeterli 

farkındalığa sahip değildir. 

Hipotez 9: Kamu kurumlarında iç kontrol sistemi kurulamamıştır. 

Hipotez 10: Risk esaslı denetim yapılmamaktadır. 

Hipotez 11: Kamu kurumlarında iç denetim raporları dikkate 

alınmamaktadır. 

Hipotez 12: Kanunda yer alan görevler iç denetçiler tarafından yerine 

getirilmemektedir. 

 

II. YÖNTEM 

 

A. Araştırma Evreni ve Örneklem 

Araştırma evreninin ana kütlesini 5018 sayılı KMYK ile atanan ve 

kamu idarelerinde çalışan iç denetçiler oluşturmaktadır. İDKK’ nın en son 

yayımladığı faaliyet raporuna göre atanan iç denetçi sayısı 73057 dur. 

Uygun bir örnek kütle belirlenirken, hem ana kütleyi iyi temsil edecek 

bir örnek büyüklüğü hem de maliyet, zaman ve veri analizi şartları dikkate 

alınarak bir dengeye ulaşılması gerekir.58 
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Araştırmamızda olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kota 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kota örnekleme araştırıcının, önce 

araştırma evreninden belirli özellikleri, ortak özellikleri olanları gruplandırması 

ve bunlardan belli bir sayıya ulaşıncaya kadar örneklem almasıdır.59 

Tüm kamu idarelerinde çalışan iç denetçilere ulaşabilmek zaman ve 

maliyet kısıtları nedenleriyle araştırmamızın ana kütlesini iyi temsil 

edebilecek bir örneklem seçilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle Antalya’da 

bulunan bir kısım  iç denetçiden örneklem oluşturulmuştur. 

 

B. Verilerin Toplanma Yöntemi 

Araştırmamızda birincil elden veri toplamak amacıyla anket tekniği 

kullanılmıştır. Hazırlanmış olan anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin 

birinci bölümünde iç denetçilerin demografik özelliklerini belirleyici sorular 

bulunmaktadır. İkinci bölümde ise iç denetim etkinliğini belirlemeye yönelik 

sorulara, likert tipi beşli ölçekle yer verilmiştir. Ölçekte yer alan cevaplama 

seçeneklerine belirli puanlar verilmiştir.(Kesinlikle Katılıyorum:5, 

Katılıyorum:4, Kararsızım:3, Katılmıyorum:2, Kesinlikle Katılmıyorum:1)  

Anket sorularının amaca uygun anlaşılıp anlaşılmadığını test etmek 

maksatlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan 5 iç denetçiyle pilot bir 

çalışma yapılmış olup çalışma sonucunda anket sorularına son şekli 

verilmiştir. 

Hazırlanan anket formları Antalya’ da eğitimde bulunan iç denetçilere 

elden verilmiştir. 239 İç denetçinin doldurduğu anket formları elden teslim 

alınmıştır. Araştırmada kullanılan anket formuna Ek:1 de yer verilmiştir. 

 

C. Verilerin  Analizi 

İç denetçiler tarafından anketlere verilen cevaplar ile ilgili olarak 

bilgisayarda bir veri tabanı oluşturulmuştur. Toplanan söz konusu bilgiler 
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SPSS paket istatistik programıyla analiz edilmiştir. Anketten elde edilen 

veriler soru grupları bazında ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 

Hazırlamış olduğumuz anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin 

birinci bölümünde iç denetçilerin demografik özelliklerini belirleyici sorular 

bulunmaktadır. İkinci bölümde ise iç denetim etkinliğini belirlemeye yönelik 

sorulara, likert tipi beşli ölçekle yer verilmiştir. Ölçekte yer alan cevaplama 

seçeneklerine belirli puanlar verilmiştir.(Kesinlikle Katılıyorum:5, 

Katılıyorum:4, Kararsızım:3, Katılmıyorum:2, Kesinlikle Katılmıyorum:1)  

239 katılımcının vermiş olduğu cevapların puan karşılıkları dikkate 

alınarak toplanmıştır. Toplam katılımcı sayısına bölünerek her sorunun puanı 

hesaplanmıştır. Soru başına toplamda en az 239’a, en fazla 1.195’e ve 

ortalamada en az 1’e en fazla 5’e ulaşılabilecektir. Ölçeğimizde yer alan 

cevaplar olumsuzdan olumluya doğru 1’den 5’e kadar puanlanmıştır. 1’den 

5’e kadar 4 aralık olduğundan her cevabın birbirine uzaklığı (4/5) 0,80’dir. 

Buna göre her soru için hesaplanan ortalama aşağıda yer alan ölçek dikkate 

alınarak değerlendirilecektir. 

                     

Tablo 16: Anket Değerlendirme Ölçeği 

Aralık Sonuç 

1,00 – 1,79 Kesinlikle Katılmıyorum 

1,80 – 2,59 Katılmıyorum 

2,60 – 3,39 Kararsızım 

3,40 – 4,19 Katılıyorum 

4,20 – 5,00 Kesinlikle Katılıyorum 

 

Hazırlanan anketin güvenirliliği araştırılmış. Croncbach alpha değeri 

0,875 çıkmıştır. Anketin güvenilirlik katsayısı 0,875’tir. 
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III. BULGULAR 
 
A. Araştırmaya Katılanlara İlişkin Demografik Özellikler 

Anket çalışmasına katılan iç denetçilere demografik özelliklerinin 

tespiti amacıyla sekiz adet çoktan seçmeli soru yöneltilmiştir. Cevaplar 

neticesinde elde edilen verilerin frekans dağılımları Tablo17’ de gösterilmiştir. 

 

Tablo 17 : Araştırmaya Katılanlara İlişkin Demografik Özellikler 

Cinsiyet Sayı Yüzde Eğitim Durumu Sayı Yüzde 

Kadın 22 9,2 Lisans 179 74,9 

Erkek 217 90,8 Yüksek Lisans 56 23,4 

TOPLAM 239 100 Doktora 4 1,7 

Yaş Dağılımı TOPLAM 239 100 

20-29 0 0 İç denetçi olmadan önce icra 

edilen meslek  30 - 39 79 33,1 

40 - 49 108 45,2 Denetim Elemanı 221 92,5 

50 ve üzeri 52 21,8 Uzman 4 1,7 

TOPLAM 239 100 Müdür 8 3,3 

Çalışılan Kurumun Türü  Diğer 6 2,5 

Genel Bütçeli İdare 59 24,7 TOPLAM 239 100 

Üniversite 57 23,8 Kamu kurumlarında geçen hizmet 

süresi Mahalli İdare 83 34,7 0 - 10 21 8,8 

Özel Bütçeli Diğer 

İdareler 

33 13,8 11-20 111 46,4 

Sosyal Güvenlik 

Kurumları 

7 2,9 21 - 30 80 33,5 

TOPLAM 239 100 31 ve üzeri 27 11,3 

Görev Süresi TOPLAM 239 100 

1 14 5,9 Emekliliğe kalan süre  

2 8 3,3 0 - 3 65 27,2 

3 1 0,4 3-5 20 8,4 

4 104 43,5 6-10 46 19,2 

5 ve üzeri 112 46,9 11 ve üzeri 108 45,2 

TOPLAM 239 100 TOPLAM 239 100 
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1. Cinsiyet 

Ankete katılan iç denetçilere cinsiyetleri sorulmuş olup ankete 

katılanların %9,2’sinin(22kişi) kadın , %90,8’inin(217kişi) erkek olduğu tespit 

edilmiştir.  

Şekil 2 : Katılımcıların Cinsiyeti 

 

 

2.Yaş Dağılımı 

Ankete katılanların %33,1’nin (79 kişi) 30-39 yaş aralığında olduğu, 

%45,2’sinin (108 kişi) 40-49 yaş aralığında olduğu, %21,8’nin (52 kişi)  50 ve 

üzeri yaş aralığında olduğu, 20-29 yaş aralığında ise kimsenin olmadığı, 

tespit edilmiştir. Geçici 5. Madde uyarınca 31.12.2007 tarihine kadar 

doğrudan İç Denetçi ataması yapılmıştır. İç Denetçi atanma kriterlerin de 

belirli bir hizmet süre aranması ve iç denetçi atamalarının sınırlı kalması 

nedeniyle 30 yaşın altında İç Denetçi bulunmamaktadır. 

Şekil 3 : Katılımcıların Yaş Dağılımı

 

9,2% 

90,8% 

Kadın

Erkek

33,1% 

45,2% 

21,8% 
30 - 39
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 3. Çalışılan Kurumun Türü 

Ankete katılan iç denetçilere çalıştıkları kurumun türü sorulmuş olup 

verilen cevaplar neticesinde katılımcıların, %34,7(83 kişi)’sinin mahalli 

idarelerde, %24,7(59 kişi)’sinin Genel Bütçeli İdarelerde, %23,8(57 kişi)’inin 

Üniversitelerde, %13,8(33 kişi)’inin Özel Bütçeli Diğer İdarelerde ve %2,9(7 

kişi)’unun Sosyal Güvenlik Kurumlarında çalıştıkları tespit edilmiştir.  

 

Şekil 4 : Katılımcıların Çalıştığı Kurumun Türü 

 

 

4. Eğitim Durumu 

Ankete katılan iç denetçilere eğitim durumları sorulmuş olup verilen 

cevaplar neticesinde şekil 5’te görüleceği üzere katılımcıların, %74,9(179 

kişi)’unun Lisans, %23,4(56 kişi)’ünün Yüksek Lisans ve %1,7(54kişi)’sinin 

Doktora mezunu olduğu tespit edilmiştir. Yasal mevzuat gereğince kariyer 

meslek mensuplarının İç denetçilik mesleğine geçme hakkı bulunduğundan 

lisans seviyesinin altında öğrenimi olan kimse bulunmamaktadır. 

24,7% 

23,8% 34,7% 

13,8% 

2,9% 

Genel Bütçeli İdare

Üniversite

Mahalli İdare

Özel Bütçeli Di�ğer
İdareler

Sosyal Güvenlik
Kurumları
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Şekil 5 : Katılımcıların Eğitim Durumu

 

5. Görev Süreleri 

Ankete katılan iç denetçilere kaç yıldır İç denetçi olarak görev 

yaptıkları sorulmuş olup verilen cevaplar neticesinde şekil 6’da görüleceği 

üzere katılımcıların, %46,9(179 kişi)’unun 5 yıl ve üzeri, %43,5(104 kişi)’inin 

4 yıl, %0,4(1 kişi)’ünün 3 yıl , %3,3(8 kişi)’ünün 2 yıl ve %5,9(14kişi)’unun 1 

yıl hizmetinin olduğu  tespit edilmiştir. 4 yıl ve üzeri yıl hizmeti bulunanlar 

katılımcıların  %90,4’ünü oluşturduğundan iç denetimin etkinliğini ölçmeye 

yönelik sorulan sorulara geçirmiş oldukları mesleki tecrübeleri göz önüne 

alındığında katılımcıların verdikleri cevapların gerçek durumu yansıtacağı 

düşünülmektedir.  

Şekil 6: Katılımcıların İç Denetçi Olarak Görev Yaptıkları Süre
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6. İç Denetçi Olmadan Önce İcra Edilen Meslek 

Ankete katılanlara İç Denetçi olmadan önce en son hangi mesleği icra 

ettikleri sorulmuş olup verilen cevaplar neticesinde şekil 7’de görüleceği 

üzere katılımcıların, %92,5(221 kişi)’inin Denetim Elamanı, %1,7(4 kişi)’sinin 

Uzman, %3,3(8 kişi)’ünün Müdür  ve %2,5(6 kişi)’inin Diğer(Asker) meslekleri 

icra ettikleri tespit edilmiştir. İç denetçilik mesleğini daha çok denetim elamanı 

kökenli çalışanların tercih ettiği ve/veya üst düzey yöneticiler tarafından 

denetim elamanlarının tercih edildiği anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 7 : Katılımcıların İç Denetçi Olmadan Önce Yaptıkları Meslek 

 

 

7. Hizmet Süreleri 

Ankete katılan İç Denetçilere kamu kurumlarında geçen hizmet 

süreleri sorulmuş olup verilen cevaplar neticesinde şekil 8’de görüleceği 

üzere katılımcıların, %46,4(111 kişi)’ünün 11-20 yıl , %33,5(80 kişi)’inin 21-30 

yıl, %11,3(8 kişi)’ünün 31 ve üzeri yıl  ve %8,8(21 kişi)’inin 0-10 yıl hizmet 

süresinin olduğu tespit edilmiştir. İç denetçilik mesleğini hali hazırda icra 

edenlerin %91,2 oranında 10 yıldan fazla hizmetinin olduğu anlaşılmaktadır. 
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Şekil 8 :Katılımcıların Kamu Kurumlarında Geçen Hizmet Süreleri 

 

 

8. Emekliliğe Kalan Süre 

Ankete katılan İç Denetçilere emekliliklerine kaç yıl kaldığı sorulmuş 

olup verilen cevaplar neticesinde şekil 9’da görüleceği üzere katılımcıların, 

%45,2(108 kişi)’inin emekliliğine 11 ve üzeri yıl , %27,2(65 kişi)’sinin 

emekliliğine 0-3 yıl, %19,2(46 kişi)’sinin emekliliğine 6-10 yıl ve %8,4(20 

kişi)’inin emekliliğine 3-5 yıl kaldığı tespit edilmiştir. İç denetçilik mesleğine 10 

yıl içinde alım yapılmadığı takdirde mevcut iç denetçi sayılarında %54,8 

oranında bir düşüş gerçekleşme riski bulunmaktadır. 

 
Şekil 9 : Katılımcıların Emekli Olmalarına Kalan Süre
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B. İç Denetimin Etkinliğine Yönelik Bulgular ve Yorumlar 

 

1. Bağımsızlık 

5018 Sayılı KMYK ile KİDS gereği bağımsız olarak görev yapmak 

zorunda olan iç denetçiler ile ilgili “Hipotez 1:İç denetçiler denetim faaliyetleri 

esnasında bağımsız olarak faaliyet gösterememektedirler.” şeklinde hipotez 

geliştirilmiştir. Hipotezi test etmek için sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar 

aşağıda yer aldığı gibidir. 

 

Tablo 18 : İç Denetçilerin Bağımsızlık İle İlgili Düşünceleri 

 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

Denetim sonuçlarının 
raporlanmasında üst 
yönetici ve/veya iç 
denetim birim yöneticisi 
müdahalede 
bulunmamaktadır. 

69 28,9 100 41,8 15 6,3 39 16,3 16 6,7 3,69 

Denetim faaliyetleri 
esnasında herhangi bir 
sınırlama ile 
karşılaşmadım. 

56 23,4 107 44,8 16 6,7 44 18,4 16 6,7 

 

3,59 

 

Üst Yöneticimiz objektif 
kriterlere uygun 
görevlendirme 
yapmaktadır. 

51 21,3 94 39,3 44 18,5 35 14,6 15 6,3 3,54 

İsteğim olmadan iç 
denetim faaliyetleri 
dışında 
görevlendirilmemekteyi
m. 

99 41,4 90 37,7 11 4,6 23 9,6 16 6,7 3,97 

İç denetim birim 
yöneticimiz 
sorunlarımızı üst 
yöneticiye doğrudan 
iletebilmektedir. 

54 22,6 93 38,9 39 16,3 34 14,2 19 8 3,53 

 

Hipotez 1: İç denetçiler  bağımsız olarak faaliyet gösterememektedirler. 
3,66 

 

“Denetim sonuçlarının raporlanmasında üst yönetici ve/veya iç 

denetim birim yöneticisi müdahalede bulunmamaktadır.” şeklindeki sorumuza 

ankete katılanların  %70,7 si müdahalenin olmadığı, %23’ü müdahalenin 

olduğu ve %6,3’ü de kararsız oldukları yönünde  cevap vermişlerdir. Verilen 
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cevapların ortalaması 3,69 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan 

derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “ KATILIYORUM’’ olmuştur. Her 

ne kadar katılımcıların %70,7’si denetim sonuçlarının raporlanmasında 

müdahale olmadığı yönünde cevap vermişse de toplamda %29,3’ü bu görüşe 

katılmamıştır. Dolayısıyla denetim sonuçlarının raporlanması sürecinde az da 

olsa müdahalenin olduğu ve tam bir bağımsızlığın sağlanamadığı 

anlaşılmıştır. 

“Denetim faaliyetleri esnasında herhangi bir sınırlama ile 

karşılaşmadım.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %68,2 si sınırlama 

ile karşılaşmadığını, %25,1’i sınırlama ile karşılaştığını ve %6,7’si de kararsız 

oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,59 

olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre 

çıkan sonuç “ KATILIYORUM’’ olmuştur. 

“Üst Yöneticimiz objektif kriterlere uygun görevlendirme yapmaktadır.” 

şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %60,6’sı objektif kriterlere uygun 

görevlendirme yapıldığı, %20,9’u objektif kriterlere uygun görevlendirme 

yapılmadığı ve %18,5’i de kararsız oldukları yönünde  cevap vermişlerdir. 

Verilen cevapların ortalaması 3,54 olarak hesaplanmış olup ankete 

uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “ KATILIYORUM’’ 

olmuştur. 

“Denetim faaliyetleri esnasında herhangi bir sınırlama ile 

karşılaşmadım.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %68,2 si sınırlama 

ile karşılaşmadığını, %25,1’i sınırlama ile karşılaşmadığını ve %6,7’si de 

kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 

3,97 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine 

göre çıkan sonuç “ KATILIYORUM’’ olmuştur. 

“İç denetim birim yöneticimiz sorunlarımızı üst yöneticiye doğrudan 

iletebilmektedir.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %61,5 i doğrudan 

iletebildiğini, %22,2’si doğrudan iletemediğini ve %16,3’ü de kararsız 

oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,66 

olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre 

çıkan sonuç “ KATILIYORUM’’ olmuştur. 
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“İç denetçiler bağımsız olarak faaliyet gösterememektedirler.” 

şeklindeki  hipotezi test etmek amacıyla bağımsızlıkla ilgili sorulan olumlu 

sorulara karşı alınan cevapların ortalaması 3,66 olarak hesaplanmış olup 

ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “ 

KATILIYORUM’’ olmuştur. Böylelikle Hipotez 1 reddedilmiştir. 

 

2.Kurumsallaşma  

5018 sayılı KMYKK ile kamu yönetimi sistemimize dahil olan İç 

denetim ve İç Denetçi kavramları kamu yönetimi sistemimizde yer alan rutin 

uygulamaların aksine kamu kurumlarının teşkilat şemalarında yer almamış, İç 

denetim birimine müstakil bir bütçe verilmemiş ve İç denetim Birim Yöneticisi 

ünvanlı ayrı bir kadro tahsis edilmemiştir. Söz konusu durumun olumsuz bir 

etki yaratıp yaratmadığını test etmek amacıyla “Hipotez 2: İç denetimin 

kurumsallaşmaması faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir.” şeklinde hipotez 

geliştirilmiştir. Hipotezi test etmek için sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar 

aşağıda yer aldığı gibidir. 

 

Tablo 19 : İç Denetçilerin Kurumsallaşma İle İlgili Düşünceleri 

 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

İç Denetim Biriminin 
müstakil bütçesinin 
olmaması bizi olumsuz 
etkilememektedir. 

38 15,9 53 22,2 27 11,3 75 31,4 46 19,2 2,84 

İç Denetim Birim 
Yöneticisi kadrosunun 
bulunmaması 
çalışmalarımızı 
olumsuz yönde 
etkilememektedir. 

25 10,5 58 24,3 34 14,2 68 28,4 54 22,6 2,71 

İç Denetim Biriminin 
idari teşkilat 
kanununda yer 
almaması iç denetim 
faaliyetlerini  olumsuz 
etkilememektedir. 

28 11,7 28 11,7 21 8,8 70 29,3 92 38,5 2,28 

Hipotez 2 : İç denetimin kurumsallaşmaması iç denetim faaliyetlerini olumsuz 

etkilemektedir. 
2,64 
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“İç Denetim Biriminin müstakil bütçesinin olmaması bizi olumsuz 

etkilememektedir.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %38,1’i olumsuz 

etkilemediğini, %50,6’sı olumsuz etkilediğini ve %11,3ü de kararsız oldukları 

yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 2,84 olarak 

hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan 

sonuç “ KARARSIZIM’’ olmuştur.  

“İç Denetim Birim Yöneticisi kadrosunun bulunmaması çalışmalarımızı 

olumsuz yönde etkilememektedir.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  

%34,8’i olumsuz yönde etkilemediğini, %51’i olumsuz yönde etkilediğini ve 

%14,2’si de kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların 

ortalaması 2,71 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme 

ölçeğine göre çıkan sonuç “ KARARSIZIM’’ olmuştur.  

“İç Denetim Biriminin idari teşkilat kanununda yer almaması iç denetim 

faaliyetlerini olumsuz etkilememektedir.” şeklindeki sorumuza ankete 

katılanların  %23,4 si olumsuz etkilemediğini, %67,8’i olumsuz etkilediğini ve 

%8,8’i de kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların 

ortalaması 2,28 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme 

ölçeğine göre çıkan sonuç “ KATILMIYORUM’’ olmuştur. 

“İç denetimin kurumsallaşmaması iç denetim faaliyetlerini olumsuz 

etkilemektedir.” şeklindeki hipotezi test etmek amacıyla kurumsallaşma ile 

ilgili sorulan olumlu üç soruya karşı alınan cevapların ortalaması 2,64 olarak 

hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan 

sonuç “ KARARSIZIM’’ olmuştur. Böylelikle Hipotez 2 reddedilmiştir. 

 

3.Yetkinlik 

Uluslararası iç denetim standartları gereği iç denetçilerde yaptıkları 

işlerle ilgili olarak yetkin olmaları beklenmektedir. İç denetçilerin sorumlu 

oldukları denetim türleri dikkate alınarak geliştirilen hipotez “Hipotez 3: İç 

denetçiler yeterli yetkinliğe sahip değildirler.” şeklindedir. Hipotezi test etmek 

için sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer aldığı gibidir. 
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Tablo 20 : İç Denetçilerin Denetim Türlerine İlişkin Yetkinlikleri İle İlgili Düşünceleri 

 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

Mali denetim 
konusunda kendimi 
yetkin 
hissetmekteyim. 

79 33 105 43,9 30 12,6 22 9,2 3 1,3 3,98 

Sistem denetimi 
konusunda kendimi 
yetkin 
hissetmekteyim. 

55 23 137 57,3 28 11,7 15 6,3 4 1,7 3,93 

Performans 
denetimi konusunda 
kendimi yetkin 
hissetmekteyim. 

21 8,8 84 35,1 81 33,9 45 18,8 8 3,4 3,27 

Uygunluk denetimi 
konusunda kendimi 
yetkin 
hissetmekteyim. 

98 41 113 47,3 16 6,7 9 3,8 3 1,2 4,23 

Bilgi teknolojileri ve 
suiistimal 
konularında yeterli 
bilgi düzeyine 
sahibim. 

7 2,9 40 16,7 78 32,6 82 34,3 32 13,4 2,61 

Hipotez 3 : İç denetçiler yeterli yetkinliğe sahip değildirler. 3,60 

“Mali denetim konusunda kendimi yetkin hissetmekteyim.” şeklindeki 

soruya ankete katılanların  %76,9 si  yetkin hissettikleri, %10,5’i yetkin 

hissetmedikleri ve %12,6’sı da kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 

Verilen cevapların ortalaması 3,98 olarak hesaplanmış olup ankete 

uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “ KATILIYORUM’’ 

olmuştur.  

“Sistem denetimi konusunda kendimi yetkin hissetmekteyim.” 

şeklindeki soruya ankete katılanların  %80,3’üi yetkin hissettikleri, %8’i yetkin 

hissetmedikleri ve %11,7’si de kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 

Verilen cevapların ortalaması 3,93 olarak hesaplanmış olup ankete 

uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “ KATILIYORUM’’ 

olmuştur.  

“Performans denetimi konusunda kendimi yetkin hissetmekteyim.” 

şeklindeki soruya ankete katılanların  %43,9’u yetkin hissettikleri, %22,2s’i 

yetkin hissetmedikleri ve %33,9’uı da kararsız oldukları yönünde cevap 
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vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,27 olarak hesaplanmış olup 

ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ 

olmuştur.  

“Uygunluk denetimi konusunda kendimi yetkin hissetmekteyim.” 

şeklindeki soruya ankete katılanların  %88,3’ü yetkin hissettikleri, %5’si yetkin 

hissetmedikleri ve %6,7’si de kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 

Verilen cevapların ortalaması 4,23 olarak hesaplanmış olup ankete 

uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “ KATILIYORUM’’ 

olmuştur.  

“Bilgi teknolojileri ve suiistimal konularında yeterli bilgi düzeyine 

sahibim.” şeklindeki soruya ankete katılanların  %19,6’sı yeterli bilgi düzeyine 

sahip olduklarını, %47,7’si yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıklarını ve 

%32,6’sı da kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların 

ortalaması 2,61 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme 

ölçeğine göre çıkan sonuç “ KARARSIZIM’’ olmuştur.  

“İç denetçiler yeterli yetkinliğe sahip değildirler.” şeklindeki Hipotezi 

test etmek amacıyla yetkinlikle ilgili sorulan olumlu sorulara karşı alınan 

cevapların ortalaması 3,60 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan 

derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KATILIYORUM’’ olmuştur. 

Böylelikle Hipotez 3 reddedilmiştir. 

 

4. Mesleki Gelişim 

KİDS ile iç denetçilere mevcut bilgi, beceri ve diğer niteliklerini sürekli 

mesleki gelişimle arttırmak ve güçlendirmek zorunluluğu getirilmiştir. İç 

denetçilerin sürekli mesleki gelişimleri ile ilgili “Hipotez 4: İç denetçilere 

mesleki gelişimleri için imkan tanınmamaktadır.” şeklinde hipotez 

geliştirilmiştir. Hipotezi test etmek için sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar 

aşağıda yer aldığı gibidir. 
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Tablo 21 : İç Denetçilerin Mesleki Gelişim İle İlgili Düşünceleri 

 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

Kendimi eksik 
gördüğüm konularda 
düzenlenen kurs, 
seminer ve 
sempozyumlara 
rahatça 
katılabilmekteyim.   

57 23,8 80 33,5 32 13,4 55 23 15 6,3 3,45 

Üst yöneticimiz 
sürekli mesleki 
gelişimim için gerekli 
eğitimleri almam 
konusunda istekli 
davranmaktadır. 

37 15,5 90 37,7 54 22,6 40 16,7 18 7,5 3,36 

İç Denetimle ilgili 
gerçekleşen 
değişikliklerden 
zamanında haberdar 
olmaktayım. 

53 22,2 132 55,2 29 12,1 22 9,2 3 1,3 

3,87 
 

 
 
 
  

Kurumumuzun 
faaliyetlerini 
etkileyecek önemli 
düzenlemelerden 
haberdar 
edilmekteyim. 

30 12,6 83 34,7 43 18 57 23,8 26 10,9 3,14 

Hipotez 4 : İç denetçilere mesleki gelişimleri için  imkan tanınmamaktadır. 3,46 

 

“Kendimi eksik gördüğüm konularda düzenlenen kurs, seminer ve 

sempozyumlara rahatça katılabilmekteyim.” şeklindeki sorumuza ankete 

katılanların  %57,3’ü katılabildiklerini, %29,3’ü katılamadıklarını ve %13,4’ü 

de kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların 

ortalaması 3,45 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme 

ölçeğine göre çıkan sonuç “KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Üst yöneticimiz sürekli mesleki gelişimim için gerekli eğitimleri almam 

konusunda istekli davranmaktadır.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  

%53,2’si üst yöneticilerin istekli davrandıklarını, %24,2’si üst yöneticilerin 

istekli davrandıklarını ve %22,6’sı da kararsız oldukları yönünde cevap 

vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,36 olarak hesaplanmış olup 
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ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ 

olmuştur.  

“İç Denetimle ilgili gerçekleşen değişikliklerden zamanında haberdar 

olmaktayım.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %77,4’ü zamanında 

haberdar olduğunu, %10,5’i zamanında haberdar olmadıklarını ve %12,1’i de 

kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 

3,87 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine 

göre çıkan sonuç “ KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Kurumumuzun faaliyetlerini etkileyecek önemli düzenlemelerden 

haberdar edilmekteyim.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %47,3’ü 

haberdar edildiğini, %34,7si haberdar edilmediklerini ve %18’i de kararsız 

oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,87 

olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre 

çıkan sonuç “ KARARSIZIM’’ olmuştur.  

“ İç denetçilere mesleki gelişimleri için imkan tanınmamaktadır.” 

şeklindeki Hipotezi test etmek amacıyla sorulan olumlu sorulara karşı alınan 

cevapların ortalaması 3,46 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan 

derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “ KATILIYORUM’’ olmuştur. 

Böylelikle Hipotez 4 reddedilmiştir. 

 

5.İç Denetim Prosedürleri 

İç denetim Türk kamu yönetimi sisteminde klasik denetim 

faaliyetlerinden farklı olarak uluslararası iç denetim standartları gereği bir çok 

prosedür içermektedir. Bu durumun iç denetimin ve iç denetçinin etkinliğini 

olumsuz yönde etkilediği düşünülmüştür. Konuyla ilgili olarak “Hipotez 5: İç 

denetim prosedürleri denetimleri olumsuz yönde etkilemektedir.” şeklinde 

geliştirilen hipotezi test etmek için sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar 

aşağıda yer aldığı gibidir. 
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Tablo 22 : İç Denetçilerin İç Denetim Prosedürleri İle İlgili Düşünceleri 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

İç denetim 
prosedürleri denetim 
faaliyetini 
kolaylaştırmaktadır. 

29 12,1 94 39,3 48 20,1 47 19,7 21 8,8 3,26 

İç denetim 
prosedürleri 
sayesinde denetimi 
daha kısa sürede 
tamamlayabilmekteyi
m. 

17 7,1 58 24,3 63 26,4 71 29,7 30 12,6 2,83 

İç denetim 
prosedürlerinde 
gereksiz olduğunu 
düşündüğüm evrak 
bulunmamaktadır. 

11 4,6 49 20,5 66 27,6 79 33,1 34 14,2 2,68 

Hipotez 5 : İç denetim prosedürleri denetimleri olumsuz yönde etkilemektedir. 2,92 

 

“İç denetim prosedürleri denetim faaliyetini kolaylaştırmaktadır.” 

şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %51,4’ü kolaylaştırdığını, %28,5’i 

kolaylaştırmadığını ve %20,1’i de kararsız oldukları yönünde cevap 

vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,26 olarak hesaplanmış olup 

ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ 

olmuştur.  

“İç denetim prosedürleri sayesinde denetimi daha kısa sürede 

tamamlayabilmekteyim.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %31,4’ü 

kısa sürede tamamlayabildikleri, %42,3’ü kısa sürede tamamlayamadıkları ve 

%26,4’ü da kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların 

ortalaması 2,83 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme 

ölçeğine göre çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ olmuştur.  

“İç denetim prosedürlerinde gereksiz olduğunu düşündüğüm evrak 

bulunmamaktadır.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %25,1’i gereksiz 

olduğunu düşündüğü evrak bulunmadığı, %47,3’ü gereksiz olduğunu 

düşündüğü evrak bulunduğunu ve %27,6’sı de kararsız oldukları yönünde 

cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 2,68 olarak hesaplanmış 
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olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç 

“KARARSIZIM’’ olmuştur.  

“İç denetim prosedürleri denetimleri olumsuz yönde etkilemektedir.” 

şeklindeki hipotezi test etmek amacıyla sorulan olumlu sorulara karşı alınan 

cevapların ortalaması 2,92 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan 

derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ olmuştur. 

Böylelikle Hipotez 5 reddedilmiştir. 

 

6. İş tatmini 

İç denetçilik mesleği Türk kamu yönetimi sistemine adapte edilmeye 

çalışılan meslektir. Meslekten beklenen faydanın maksimum düzeye 

ulaşabilmesi için iç denetçilerin yaptıkları işten tatmin olmaları gerekmektedir. 

Konuyla ilgili olarak “Hipotez 6: İç denetçiler iş tatminine sahip değillerdir.” 

şeklinde geliştirilen hipotezi test etmek için sorulan sorular ve elde edilen 

sonuçlar aşağıda yer aldığı gibidir. 

 

Tablo 23 : İç Denetçilerin İş Tatmini İle İlgili Düşünceleri 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

İç denetim 
faaliyetlerini sağlıklı 
bir şekilde 
gerçekleştirebilecek 
uygun bir çalışma 
ortamına sahibim. 

37 15,5 114 47,7 32 13,4 38 15,9 18 7,5 3,47 

İç denetçi olmadan 
önce çalıştığım 
unvanda kamuya 
daha yararlı  
oluyordum. 

61 25,5 52 21,8 55 23 56 23,4 15 6,3 3,36 

Aldığım ücret tatmin 
edici seviyededir. 

9 3,8 79 33 59 24,7 68 28,5 24 10 2,92 

İç denetçilik 
mesleğinden 
ayrılmayı 
düşünmüyorum. 

36 15 83 34,7 69 28,9 30 12,6 21 8,8 3,34 

Hipotez 6 : İç denetçiler iş tatminine sahip değillerdir. 3,27 
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“İç denetim faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilecek uygun 

bir çalışma ortamına sahibim.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  

%63,2’si uygun bir çalışma ortamına sahip olduklarını, %23,4’ü uygun bir 

çalışma ortamına sahip olmadıklarını ve %13,4’ü de kararsız oldukları 

yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,47 olarak 

hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan 

sonuç “KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“İç denetçi olmadan önce çalıştığım unvanda kamuya daha yararlı 

oluyordum.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %47,3’ü önce 

çalıştıkları unvanda kamuya daha yararlı olduklarını, %29,7’si önce 

çalıştıkları unvanda kamuya daha yararlı olmadıklarını ve %23’ü de kararsız 

oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,36 

olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre 

çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ olmuştur.  

“Aldığım ücret tatmin edici seviyededir.” şeklindeki sorumuza ankete 

katılanların  %36,8’i tatmin edici seviyede olduğunu , %38,5’i tatmin edici 

seviyede olmadığını ve %24,7’si de kararsız oldukları yönünde cevap 

vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 2,92 olarak hesaplanmış olup 

ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ 

olmuştur.  

“İç denetçilik mesleğinden ayrılmayı düşünmüyorum.” şeklindeki 

sorumuza ankete katılanların  %49,7’si ayrılmayı düşünmediğini, %21,4’ü 

ayrılmayı düşündüğünü ve %28,9’u da kararsız oldukları yönünde cevap 

vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,34 olarak hesaplanmış olup 

ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “ 

KARARSIZIM’’ olmuştur.  

“İç denetçiler iş tatminine sahip değillerdir.” şeklindeki hipotezi test 

etmek amacıyla sorulan olumlu sorulara karşı alınan cevapların ortalaması 

3,27 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine 

göre çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ olmuştur. Böylelikle Hipotez 6 ret edilmiştir. 
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7. İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

İDKK iç denetim sistemini düzenlemek, izlemek, geliştirmek, 

uyumlaştırmak ve koordine etmek üzere oluşturulmuştur. İDKK’ nın kuruluş 

amacını gerçekleştirebilecek durumda olup olmadığının anlaşılması amacıyla 

“Hipotez7: İç Denetim Koordinasyon Kurulu etkili değildir.” şeklinde hipotez 

geliştirilmiştir. Hipotezi test etmek için sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar 

aşağıda yer aldığı gibidir. 

 

Tablo 24 : İç Denetçilerin İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Etkili İle İlgili Düşünceleri 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

İç Denetim 
Koordinasyon 
Kurulunun(İDKK) 
üyeleri iç denetimin 
geliştirilmesi ve 
desteklenmesi için 
çaba sarf 
etmektedir. 

17 7,1 30 

 

12,5 

 

65 27,2 59 24,7 68 28,5 2,45 

İDKK üyeleri iç 
denetim hakkında 
yeterli bilgi ve 
deneyime 
sahiptirler. 

8 3,4 43 18 78 32,6 60 25,1 50 20,9 2,57 

İDKK’nın Maliye 
Bakanlığına Bağlı 
bir kuruluş olarak 
örgütlenmesi aktif 
çalışmasına imkan 
sağlamaktadır. 

5 2,1 15 6,3 29 12,1 85 35,6 105 43,9 1,87 

İDKK üyelerinin 
doğrudan veya 
dolaylı olarak iç 
denetçilerle 
iletişimleri güçlüdür. 

6 2,5 14 5,9 34 14,2 92 38,5 93 38,9 1,94 

İDKK’nın yapısı iç 
denetim sistemini 
koordine edebilecek 
yeterliliktedir. 

3 1,3 12 5 27 11,3 88 36,8 109 45,6 1,79 

Hipotez 7 : İç Denetim Koordinasyon Kurulu etkili değildir. 2,12 

 

“İç Denetim Koordinasyon Kurulunun(İDKK) üyeleri iç denetimin 

geliştirilmesi ve desteklenmesi için çaba sarf etmektedir.” şeklindeki 
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sorumuza ankete katılanların  %19,6’sı çaba sarf ettikleri, %53,2’si çaba sarf 

etmedikleri ve %27,2’si de kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 

Verilen cevapların ortalaması 2,45 olarak hesaplanmış olup ankete 

uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “ KATILMIYORUM’’ 

olmuştur.  

“İDKK üyeleri iç denetim hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahiptirler.” 

şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %21,4’ü yeterli bilgi ve deneyime 

sahip oldukları, %46’sı yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadıkları ve %32,6’sı 

de kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların 

ortalaması 2,57 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme 

ölçeğine göre çıkan sonuç “KATILMIYORUM’’ olmuştur.  

“İDKK’ nın Maliye Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak örgütlenmesi 

aktif çalışmasına imkan sağlamaktadır.” şeklindeki sorumuza ankete 

katılanların  %8,4’ü aktif çalışmasına imkan sağladığı, %79,5’i aktif 

çalışmasına imkan sağlamadığı ve %12,1’i de kararsız oldukları yönünde 

cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 1,87 olarak hesaplanmış 

olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç 

“KATILMIYORUM’’ olmuştur.  

“İDKK üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak iç denetçilerle 

iletişimleri güçlüdür.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların %8,4’ü iç 

denetçilerle iletişimlerinin güçlü olduğu, %77,4’ü iç denetçilerle iletişimlerinin 

güçlü olmadığı ve %14,2’si de kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 

Verilen cevapların ortalaması 1,94 olarak hesaplanmış olup ankete 

uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KATILMIYORUM’’ 

olmuştur.  

“İDKK’ nın yapısı iç denetim sistemini koordine edebilecek 

yeterliliktedir.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %6,3’ü koordine 

edebilecek yeterlilikte olduğu, %82,4’ü koordine edebilecek yeterlilikte 

olmadığı ve %11,3’ü da kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 

Verilen cevapların ortalaması 1,79 olarak hesaplanmış olup ankete 

uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KESİNLİKLE 

KATILMIYORUM’’ olmuştur.  
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“İç Denetim Koordinasyon Kurulu etkili değildir.” şeklindeki hipotezi 

test etmek amacıyla sorulan olumlu sorulara karşı alınan cevapların 

ortalaması 2,12 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme 

ölçeğine göre çıkan sonuç “KATILMIYORUM’’ olmuştur. Böylelikle Hipotez 7  

kabul edilmiştir. 

8.Kurumun Yaklaşımı 

İç denetimin kamu idarelerinin çalışmalarına değer katması, 

faaliyetlerini geliştirmesi ve rehberlik yapabilmesi için kurumun tüm 

çalışanlarınca bilinmesi ve önemsenmesi gerekmektedir. İç denetimin kamu 

kurumlarında bilindiğinin ve önemsendiğinin anlaşılması amacıyla “Hipotez8: 

Kamu kurumlarında çalışanlar iç denetimle ilgili yeterli farkındalığa sahip 

değillerdir.” şeklinde hipotez geliştirilmiştir. Hipotezi test etmek için sorulan 

sorular ve sonuçları aşağıda yer aldığı gibidir. 

 

Tablo 25 : İç Denetçilerin Kamu Kurumlarında Çalışanların Farkındalığı İle İlgili Düşünceleri 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım 

Katılmıyoru

m 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

Üst Yöneticimiz iç 
denetimi yönetime 
yardımcı olan bir 
faaliyet olarak 
görmektedir. 

21 8,8 78 32,6 64 26,8 48 20,1 28 11,7 3,06 

Üst Yöneticimiz iç 
denetim sisteminin 
kuruma değer 
kattığını 
düşünmektedir. 

22 9,2 77 32,2 71 29,7 45 18,8 24 10 3,11 

Kurumumuzdaki üst 
yönetici ve üst düzey 
yöneticiler iç denetim 
hakkında yeterli 
bilgiye sahiptirler. 

3 1,3 68 28,5 61 25,5 73 30,5 34 14,2 2,71 

Kurum çalışanlarımız 
iç denetim hakkında 
yeterli bilgiye 
sahiptirler. 

2 0,8 56 23,4 53 22,2 95 39,7 33 13,8 2,57 

İç denetim 
kurumumuzda yeterli 
yetkiye ve öneme 
sahiptir. 
 

14 5,9 79 33,1 58 24,3 57 23,8 31 13 2,94 
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Hipotez 8: Kamu kurumlarında çalışanlar iç denetimle ilgili yeterli farkındalığa 

sahip değillerdir.  
2,88 

“Üst Yöneticimiz iç denetimi yönetime yardımcı olan bir faaliyet olarak 

görmektedir.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %41,4 yardımcı olan 

bir faaliyet olarak gördüğünü, %31,8 çaba sarf etmedikleri ve %26,8’i de 

kararsız oldukları yönünde cevap vermiştir. Verilen cevapların ortalaması 

3,06 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine 

göre çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ olmuştur. 

“Üst Yöneticimiz iç denetim sisteminin kuruma değer kattığını 

düşünmektedir.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %41,4’ü değer 

kattığını düşündükleri, %28,8’ı değer kattığını düşünmedikleri ve %29,7’si de 

kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 

3,11 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine 

göre çıkan sonuç “KARARSIZIM “ olmuştur.  

“Kurumumuzdaki üst yönetici ve üst düzey yöneticiler iç denetim 

hakkında yeterli bilgiye sahiptirler.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  

%29,8’i yeterli bilgiye sahip oldukları, %44,7’si yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları ve %25,5’i de kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 

Verilen cevapların ortalaması 2,71 olarak hesaplanmış olup ankete 

uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KARARSIZIM” 

olmuştur.  

“Kurum çalışanlarımız iç denetim hakkında yeterli bilgiye sahiptirler.” 

şeklindeki sorumuza ankete katılanların %24,2’si yeterli bilgiye sahip 

oldukları, %53,5’i yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve %22,2’si de kararsız 

oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 2,57 

olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre 

çıkan sonuç “KATILMIYORUM “ olmuştur.  

“İç denetim kurumumuzda yeterli yetkiye ve öneme sahiptir.” 

şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %39’u yeterli yetkiye ve öneme 

sahip olduğu, %36,8’i yeterli yetkiye ve öneme sahip olmadığı ve %24,3’ü de 

kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 
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2,94 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine 

göre çıkan sonuç “KARARSIZIM" olmuştur.  

“Kamu kurumlarında çalışanlar iç denetimle ilgili yeterli farkındalığa 

sahip değillerdir.” şeklindeki hipotezi test etmek amacıyla sorulan olumlu 

sorulara karşı alınan cevapların ortalaması 2,88 olarak hesaplanmış olup 

ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ 

olmuştur. Böylelikle Hipotez 8 reddedilmiştir. 

 

9. İç Kontrol Sistemi 

İç denetim iç kontrol sisteminin bir parçasıdır. İç denetimin önemli 

görevlerinden biri de iç kontrol sisteminin etkin işleyip işlemediğinin 

değerlendirilmesidir. Kamu kurumlarında iç kontrol sisteminin belirlenen 

standartlar çerçevesinde kurulamaması durumunda iç denetim etkili bir 

şekilde çalışamayacaktır. Kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerinin durumu 

ile ilgili olarak “Hipotez9: Kamu kurumlarında iç kontrol sistemi 

kurulamamıştır.” şeklinde hipotez geliştirilmiştir. Hipotezi test etmek için 

sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer aldığı gibidir. 

 

Tablo 26 : İç Denetçilerin Kamu Kurumlarında İç Kontrol Sisteminin Kurulması İle İlgili 

Düşünceleri 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

Üst düzey 

yöneticilerimiz iç kontrol 

sisteminin yerleşmesi 

için gerekli önlemleri 

almaktadır. 

4 1,7 53 22,2 49 20,5 86 36 47 19,7 2,50 

Kurum çalışanlarımız iç 

kontrol sistemi ile ilgili 

yeterli bilgiye sahiptirler. 

1 0,4 25 10,5 53 22,2 110 46 50 20,9 2,23 

Kurumumuzda sağlıklı 

işleyen bir iç kontrol 

sistemi bulunmaktadır. 

 

2 0,8 20 8,4 41 17,2 100 41,8 76 31,8 2,04 
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Kurumumuz, maruz 

kalabileceği tüm 

risklerini tanımlamıştır. 

4 1,7 14 5,9 28 11,7 104 43,5 86 37,2 1,91 

Hipotez 9: Kamu kurumlarında iç kontrol sistemi kurulamamıştır.  2,17 

 

“Üst düzey yöneticilerimiz iç kontrol sisteminin yerleşmesi için gerekli 

önlemleri almaktadır.” şeklindeki soruya ankete katılanların  %23,9’ gerekli 

önlemleri aldıklarını, %55,7’si gerekli önlemleri almadıklarını ve %20,5’i de 

kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 

2,50 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine 

göre çıkan sonuç “KATILMIYORUM’’ olmuştur.  

“Kurum çalışanlarımız iç kontrol sistemi ile ilgili yeterli bilgiye 

sahiptirler.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %10,9’ü yeterli bilgiye 

sahip olduklarını, %66,9’u yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve %22,2’si de 

kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 

2,23 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine 

göre çıkan sonuç “KATILMIYORUM’’ olmuştur.  

“Kurumumuzda sağlıklı işleyen bir iç kontrol sistemi bulunmaktadır.” 

şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %9,2’si sağlıklı işleyen bir iç kontrol 

sistemi bulunduğunu, %73,6’sı sağlıklı işleyen bir iç kontrol sistemi 

bulunmadığını ve %17,2’si de kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 

Verilen cevapların ortalaması 2,04 olarak hesaplanmış olup ankete 

uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KATILMIYORUM’’ 

olmuştur.  

“Kurumumuz, maruz kalabileceği tüm risklerini tanımlamıştır.” 

şeklindeki sorumuza ankete katılanların %7,6’sı tüm risklerini tanımlandığını, 

%80,7’si tüm risklerini tanımlanmadığını ve %11,7’si de kararsız oldukları 

yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 1,91 olarak 

hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan 

sonuç “KATILMIYORUM” olmuştur.  

“Kamu kurumlarında iç kontrol sistemi kurulamamıştır.” şeklindeki 

hipotezi test etmek amacıyla sorulan olumlu sorulara karşı alınan cevapların 
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ortalaması 2,17 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme 

ölçeğine göre çıkan sonuç “KATILMIYORUM” olmuştur. Böylelikle Hipotez 9 

kabul edilmiştir. 

10. Risk Esaslı Denetim 

KMYKK göre iç denetçilerin nesnel risk analizlerine dayanarak kamu 

idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirme görevleri olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca denetim plan ve programlarının riskler dikkate alınarak 

yapılması ve uygulanması istenmektedir. Konuyla ilgili “Hipotez 10: Risk 

esaslı denetim yapılmamaktadır.” şeklinde hipotez geliştirilmiştir. Hipotezi test 

etmek için sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer aldığı gibidir. 

 
Tablo 27 : İç Denetçilerin Risk Esaslı Denetim İle İlgili Düşünceleri 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

Kapsamlı risk analizi 

sonucunda riskleri, 

oran ve önem 

dereceleri belirlenerek 

sıralarız. 

31 12,9 129 54 30 12,6 36 15,1 13 5,4 3,54 

Kurumun en riskli 

alanlarından başlamak 

ve iç denetim imkanları 

dikkate alınmak 

suretiyle, denetim 

programı yaparız. 

53 22,2 141 59 16 6,7 22 9,2 7 2,9 3,88 

Programların 

hazırlanmasında, üst 

yöneticimizin riskli 

gördüğü ve öncelik 

verilmesini istediği 

hususlar dikkate alınır.  

48 20,1 155 64,8 15 6,3 17 7,1 4 1,7 3,95 

Denetim sonuçlarına 

göre mevcut riskler yıl 

sonlarında yeniden 

gözden geçirilir. 

24 10 127 53,1 43 18 35 14,7 10 4,2 3,67 
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Risk değerlendirmeleri 

göz önüne alarak 

uygun ve gerçekçi bir iç 

denetim planı ve 

programı hazırlarız. 

33 13,8 147 61,5 23 9,6 31 13,0 5 2,1 3,72 

Denetim programına 

uygun denetim yaparız. 

50 20,9 151 63,2 19 7,9 14 5,9 5 2,1 3,95 

Hipotez 10: Risk esaslı denetim yapılmamaktadır. 3,79 

 

  “Kapsamlı risk analizi sonucunda riskleri, oran ve önem dereceleri 

belirlenerek sıralarız.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %66,9’u 

belirledikleri, %20,5’i belirlemedikleri ve %12,6’sı de kararsız oldukları 

yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,54 olarak 

hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan 

sonuç “KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Kurumun en riskli alanlarından başlamak ve iç denetim imkanları 

dikkate alınmak suretiyle, denetim programı yaparız.” şeklindeki sorumuza 

ankete katılanların  %81,2’si uygun denetim programı yaptıkları, %12,1’i 

uygun denetim programı yapmadıkları ve %6,7’si de kararsız oldukları 

yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,88 olarak 

hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan 

sonuç “KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Programların hazırlanmasında, üst yöneticimizin riskli gördüğü ve 

öncelik verilmesini istediği hususlar dikkate alınır.” şeklindeki soruya ankete 

katılanların  %84,9’u üst yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik verilmesini 

istediği hususların dikkate alındığı, %8,8’i dikkate alınmadığı ve %6,3’ü de 

kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 

3,95 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine 

göre çıkan sonuç “KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Denetim sonuçlarına göre mevcut riskler yıl sonlarında yeniden 

gözden geçirilir.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların %63,1’i yeniden 

gözden geçirildiği, %18,9’u yeniden gözden geçirilmediği ve %18’i de 

kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 
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3,67 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine 

göre çıkan sonuç “KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Risk değerlendirmeleri göz önüne alarak uygun ve gerçekçi bir iç 

denetim planı ve programı hazırlarız.” şeklindeki soruya ankete katılanların  

%75,3’ü uygun ve gerçekçi bir iç denetim planı ve programı hazırladıkları, 

%15,1’i hazırlamadıkları ve %9,6’sı da kararsız oldukları yönünde cevap 

vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,72 olarak hesaplanmış olup 

ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç 

“KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Denetim programına uygun denetim yaparız.” şeklindeki sorumuza 

ankete katılanların %84,1’i denetim programına uygun denetim yaptıkları, 

%8’i yapmadıkları ve %7,9’u de kararsız oldukları yönünde cevap 

vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,95 olarak hesaplanmış olup 

ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç 

“KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Risk esaslı denetim yapılmamaktadır.” şeklindeki hipotezi test etmek 

amacıyla sorulan olumlu sorulara karşı alınan cevapların ortalaması 3,79 

olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre 

çıkan sonuç “KATILIYORUM’’ olmuştur. Böylelikle Hipotez 10 reddedilmiştir. 

 

11. İç Denetim Raporları 

İç denetimin en önemli çıktısı yazılan raporlardır. Yazılan raporların 

uygulanmasıyla iç denetim kendisinden beklenenleri yerine getirebilecek 

böylelikle de etkinliği artırmış olacaktır. Kamu idarelerinin iç denetimin 

raporlarının dikkate alınıp almadığının tespiti amacıyla “Hipotez 11: ‘Kamu 

kurumlarında iç denetim raporları dikkate alınmamaktadır.’’ şeklinde hipotez 

geliştirilmiştir. Hipotezi test etmek için sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar 

aşağıda yer aldığı gibidir. 
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Tablo 28 : İç Denetçilerin Kamu Kurumlarında İç Denetim Raporları Dikkate Alınmamaktadır 

İle İlgili Düşünceleri 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

Denetimde ulaşılan 

sonuçlar ve öneriler 

üst yönetici ve 

kurum tarafından 

benimsenir ve 

uygulanır. 

16 6,7 89 37,2 86 36 33 13,8 15 6,3 3,24 

Raporlarımızda yer 

alan öneriler 

mutlaka dikkate 

alınır. 

19 7,9 84 35,2 84 35,2 40 16,7 12 5 3,24 

Hipotez 11: Kamu kurumlarında iç denetim raporları dikkate alınmamaktadır.  3,24 

 

“Denetimde ulaşılan sonuçlar ve öneriler üst yönetici ve kurum 

tarafından benimsenir ve uygulanır.” şeklindeki sorumuya ankete katılanların  

%43,9’u benimsendiği ve uygulandığı, %20,1’i benimsenmediği ve 

uygulanmadığı, %36’sı da kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. 

Verilen cevapların ortalaması 3,24 olarak hesaplanmış olup ankete 

uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ 

olmuştur.  

“Raporlarımızda yer alan öneriler mutlaka dikkate alınır.” şeklindeki 

sorumuza ankete katılanların %43,1’i raporlarda yer alan önerilerin mutlaka 

dikkate alındığı, %21,7’si dikkate alınmadığı ve %35,2’si de kararsız oldukları 

yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,24 olarak 

hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan 

sonuç “KARARSIZIM’’ olmuştur.  

“Kamu kurumlarında iç denetim raporları dikkate alınmamaktadır.” 

Şeklindeki hipotezi test etmek amacıyla sorulan olumlu sorulara karşı alınan 

cevapların ortalaması 3,24 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan 

derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç “KARARSIZIM’’ olmuştur. 

Böylelikle Hipotez 11 reddedilmiştir. 
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12. İç Denetçilerin Görevleri 

KMYKK’ ya göre İç Denetçiler, aşağıda belirtilen görevleri yerine 

getireceği belirtilmiştir. 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 

yapılarını değerlendirmek.  

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.  

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.  

d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 

konularda önerilerde bulunmak. 

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak.  

Ayrıca iç denetim, kurumun çalışmalarına değer katan ve geliştiren bir 

danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. KMYKK ile iç denetimden 

beklenen faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin test edilmesi amacıyla 

“Hipotez 12: Kanunda yer alan görevler iç denetçiler tarafından yerine 

getirilmemektedir.’’ şeklinde hipotez geliştirilmiştir. Hipotezi test etmek için 

sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer aldığı gibidir. 

 

Tablo 29 : İç Denetçilerin Kanunda Yer Alan Görevleri Yapıp Yapmadıkları İle İlgili 

Düşünceleri 

Sorular 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Ort. 

5 4 3 2 1 

Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % 

Kurumumuzun 

yönetim ve kontrol 

yapılarını nesnel 

risk analizlerine 

dayanarak 

değerlendiririz. 

 

27 11,3 136 56,9 49 20,5 22 9,2 5 2,1 3,66 
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Kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli 

kullanılması 

bakımından 

incelemeler yaptım 

ve önerilerde 

bulundum. 

58 24,2 145 60,7 15 6,3 16 6,7 5 2,1 3,98 

Harcama sonrası 

yasal uygunluk 

denetimi yaptım. 

59 24,7 118 49,4 9 3,8 36 15 17 7,1 3,69 

Mali Yönetim ve 

kontrol süreçlerinin 

sistem denetimini 

yaptım ve bu 

konularda 

önerilerde 

bulundum. 

57 23,9 111 46,4 21 8,8 40 16,7 10 4,2 3,69 

İç denetimin 

kurumumuzun 

çalışmalarına değer 

kattığını ve 

geliştirdiğini 

düşünüyorum. 

72 30,1 108 45,2 35 14,6 18 7,6 6 2,5 3,93 

Her yıl en az bir 

danışmanlık hizmeti 

veririm. 

57 23,8 84 35,1 26 10,9 53 22,2 19 

 

8 

 

3,45 

Hipotez 12: Kanunda yer alan görevler iç denetçiler tarafından yerine 

getirilmemektedir. 
3,73 

 

 “Kurumumuzun yönetim ve kontrol yapılarını nesnel risk analizlerine 

dayanarak değerlendiririz.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %68,2’si 

değerlendirdikleri, %11,3’ü değerlendirmedikleri ve %20,5’i de kararsız 

oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,66 

olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre 

çıkan sonuç “KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yaptım ve önerilerde bulundum.” şeklindeki sorumuza ankete 

katılanların  %84,9’u bulundukları, %8,8’i bulunmadıkları ve %6,3’si de 
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kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 

3,98 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine 

göre çıkan sonuç “KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yaptım.” şeklindeki 

sorumuza ankete katılanların  %74,1’i yaptığı, %22,1’i yapmadığı ve %3,8’i 

de kararsız oldukları yönünde cevap vermişlerdir. Verilen cevapların 

ortalaması 3,69 olarak hesaplanmış olup ankete uygulanan derecelendirme 

ölçeğine göre çıkan sonuç “KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Mali Yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yaptım ve bu 

konularda önerilerde bulundum.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların 

%70,3’ü yaptığı, %20,9’u yapmadığı ve %8,8’i de kararsız oldukları yönünde 

cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,69 olarak hesaplanmış 

olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç 

“KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“İç denetimin kurumumuzun çalışmalarına değer kattığını ve 

geliştirdiğini düşünüyorum.” şeklindeki sorumuza ankete katılanların  %75,3’ü 

değer kattığını ve geliştirdiğini düşündükleri, %10,1’i değer kattığını ve 

geliştirdiğini düşünmedikleri ve %14,6’sı da kararsız oldukları yönünde cevap 

vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,93 olarak hesaplanmış olup 

ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç 

“KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Her yıl en az bir danışmanlık hizmeti veririm.” şeklindeki sorumuza 

ankete katılanların %58,9’u danışmanlık hizmeti verdikleri, %30,2’i bir 

danışmanlık hizmeti vermedikleri ve %10,9’u de kararsız oldukları yönünde 

cevap vermişlerdir. Verilen cevapların ortalaması 3,45 olarak hesaplanmış 

olup ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç 

“KATILIYORUM’’ olmuştur.  

“Kanunda yer alan görevler iç denetçiler tarafından yerine 

getirilmemektedir.” şeklindeki hipotezi test etmek amacıyla sorulan olumlu 

sorulara karşı alınan cevapların ortalaması 3,73 olarak hesaplanmış olup 

ankete uygulanan derecelendirme ölçeğine göre çıkan sonuç 

“KATILIYORUM’’ olmuştur. Böylelikle Hipotez 12 reddedilmiştir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünyada yaşanan değişim ve dönüşümle birlikte ülkemizde de 

geleneksel yönetim anlayışında yeniden yapılanma ihtiyacı doğmuştur. 

Böylece 1927 yılından 2003 yılına kadar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 

Kanunu ile yürütülen kamu mali yönetim sistemimizin günün koşullarına 

uyarlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Nitekim mali sistemimiz 5018 sayılı 

Kanun ile önemli bir reforma tabi tutulmuş 2003 yılında yapılan düzenleme ile 

kamu mali yönetim sistemimiz Avrupa Birliğine ve uluslararası standartlara 

uyumlu hale getirilmiştir. 

AB üyelik süreci, Türkiye'nin, kamu yönetimi ve denetim anlayışında 

köklü değişikliklere neden olmuş ve mali kontrol başlıklı 32. Fasıl ile Türk 

kamu yönetimine iç kontrol sistemi ve bu sistemin önemli unsurlarından biri 

olan iç denetim kazandırılmıştır. Uzun yıllar klasik idari denetim anlayışı ile 

yürütülen sistem, iç kontrol sisteminin ihdas edilmesi ile risk esaslı ve 

uluslararası denetim standartlarına uyumlu iç denetim anlayışına 

dönüşmüştür. 

İç denetim anlayışı önemli yenilikler getirmiştir. İç denetimin Kanunda 

yer alması nedeniyle denetimin kanuni bir zorunluluk olduğu düşünülerek iç 

denetçi istihdam edilmeye ve iç denetçilerce denetimler yapılmaya 

başlanmıştır. Geldiğimiz aşamada, yeni olan iç denetimin etkin olup 

olmadığının değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

Tezde ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde iç kontrol ve 

iç denetim teorik bir çerçevede incelenmiştir. Ayrıca iç denetimin uygulama 

sonuçlarının değerlendirilebilmesi amacıyla iç denetime ilişkin İDKK 

tarafından yayımlanan bir kısım istatistiki bilgi ve AB ilerleme raporlarının 

Mali kontrol başlıklı 32. Faslı incelenmiştir.  

Türk Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolünde oluşturulan iç denetim 

sisteminin etkinliğinin değerlendirilmek suretiyle ölçülmesi için 12 hipotez 
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belirlenmiş olup söz konusu hipotezlerin test edilmesi amacıyla 60 soruluk 

anket hazırlanmıştır. İlgili anket 239 iç denetçiye uygulanmıştır. Anket 

ölçeğinde yer alan cevaplar olumsuzdan olumluya doğru 1’den 5’e kadar 

puanlanmıştır. Cevapların ortalaması 2,60’tan düşük olan hipotezler kabul, 

eşit ve yüksek olan hipotezler (kararsızlar dahil)  reddedilmiştir. İç denetimin 

etkinliğini ölçmeye yönelik geliştirilen 12 hipotezin 2 tanesi kabul edilmiş, 10 

tanesi reddedilmiştir. Yapılan değerlendirmeye göre çıkan sonuçlar aşağıdaki 

tabloda yer aldığı gibidir. 

Tablo 30 : Hipotezlere İlişkin Sonuçları 

 
HİPOTEZLER VE SONUÇLARI ORTALAMA 

PUAN 

SONUÇ 

1 
İç denetçiler bağımsız olarak faaliyet 

gösterememektedirler. 
3,66 RET 

Sonuç 1: İç denetçiler bağımsız olarak faaliyet göstermektedirler. 

2 
İç denetimin kurumsallaşmaması 

faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. 
2,64 RET 

Sonuç 2: İç denetimin kurumsallaşmaması faaliyetlerini olumsuz 

etkilememektedir. 

3 
İç denetçiler yeterli yetkinliğe sahip 

değildirler. 
3,60 RET 

Sonuç 3: İç denetçiler yeterli yetkinliğe sahiptirler. 

4 
İç denetçilere mesleki gelişimleri için imkân 

tanınmamaktadır. 
3,46 RET 

Sonuç 4: İç denetçilere mesleki gelişimleri için imkân tanınmaktadır. 

5 
İç denetim prosedürleri denetimleri olumsuz 

yönde etkilemektedir. 
2,92 RET 

Sonuç 5: İç denetim prosedürleri denetimleri olumsuz yönde 

etkilememektedir. 

6 İç denetçiler iş tatminine sahip değillerdir. 3,27 RET 

Sonuç 6: İç denetçiler iş tatminine sahiptirler. 
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7 
İç Denetim Koordinasyon Kurulu etkili 

değildir. 
2,12 KABUL 

Sonuç 7: İç Denetim Koordinasyon Kurulu etkili değildir. 

8 
Kamu kurumlarında çalışanlar iç denetimle 

ilgili yeterli farkındalığa sahip değillerdir. 
2,88 RET 

Sonuç 8: Kamu kurumlarında çalışanlar iç denetimle ilgili yeterli 

farkındalığa sahiptirler. 

9 
Kamu kurumlarında iç kontrol sistemi 

kurulamamıştır. 
2,17 KABUL 

Sonuç 9: Kamu kurumlarında iç kontrol sistemi kurulamamıştır. 

10 Risk esaslı denetim yapılmamaktadır. 3,79 RET 

Sonuç 10: Risk esaslı denetim yapılmaktadır. 

11 
Kamu kurumlarında iç denetim raporları 

dikkate alınmamaktadır. 
3,24 RET 

Sonuç 11: Kamu kurumlarında iç denetim raporları dikkate alınmaktadır. 

12 
Kanunda yer alan görevler iç denetçiler 

tarafından yerine getirilmemektedir. 
3,73 RET 

Sonuç 12: Kanunda yer alan görevler iç denetçiler tarafından yerine 

getirilmektedir. 

 

İç denetimin kamu kurumlarında etkin olmadığı yönündeki hipotezimiz 

ankete katılan iç denetçiler tarafından kabul görmemiştir. Böylelikle kamu 

yönetiminde iç denetimin etkin olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

İç denetçilere yöneltilen sorular ile iç denetim sistemindeki önemli 

sorunlar tespit edilmeye ve söz konusu sorunlara çözüm önerileri 

geliştirilmeye çalışılmıştır. 12 adet hipotezin 10’u ret 2’si kabul edilmiştir. 

Sadece kabul edilen hipotezler değil, ayrıca reddedilen hipotezlerin içerisinde 

ortalama puan karşılıkları kararsızlara denk gelen  2.,5.,6.,8. ve 11. 

Hipotezler geliştirilmeye açık yönler olarak kabul edilmiş ve çözüm önerileri 

geliştirilmiştir. Yapılan tespitler ve çözüm önerileri aşağıda yer aldığı gibidir. 
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Tespit 1: İç denetimin kurumsallaşmaması iç denetim faaliyetlerini 

olumsuz etkileyebilmektedir. 

Çözüm Önerisi:   

• İç Denetim Birimlerine müstakil bir bütçe verilmesi, 

• İç Denetim Birim Başkanı kadrosu ihdas edilmesi, 

• İç Denetim Birimlerine kurumların teşkilat kanunlarında yer verilmesi, 

iç denetimin kurumsallaşmasına katkıda bulunacaktır. 

Tespit 2: İç denetçiler Mali, Sistem ve Uygunluk denetimi konusunda 

kendilerini yetkin hissetmelerine karşın Performans, Bilgi Teknolojileri ve 

Suiistimal denetimlerine ilişkin yetkinlikleri konusunda kararsızlardır. 

Çözüm Önerisi: İDKK ve İç Denetim Birimi Başkanlıklarınca İç 

Denetçilere Performans, Bilgi Teknolojileri ve Suiistimal denetimlerine ilişkin 

eğitimler düzenlenmelidir. 

Tespit 3: İç denetçiler iç denetim prosedürlerinin denetimlerini olumlu 

yönde etkileyip etkilemedikleri yönünde kararsız kalmışlardır. 

Çözüm Önerisi: İç denetçilere iç denetim prosedürlerinin önemi ve 

gerekliliği ile ilgili eğitimler verilmeli, iç denetim faaliyetlerine ilişkin bütün 

planlama, uygulama, raporlama ve izleme süreçlerini içerecek bir bilgisayar 

programının kurulması prosedürlerin karmaşıklığını azaltabilecektir. 

Tespit 4:  İç denetçiler iş tatminine sahip olup olmadıkları konusunda 

kararsız kalmışlardır.  

Çözüm Önerisi: İç denetçilerin iş tatminini olumsuz yönde etkileyen 

sebeplerin tespiti için çalışmalar yapılmalı, akabinde çözüm önerileri 

geliştirilmelidir. 
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Tespit 5:  İç Denetim Koordinasyon Kurulu etkili çalışmamaktadır. 

Çözüm Önerisi: İDKK’ nın daha etkili çalışabilmesi için Kurulun 

kapasite ve yetkinliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için: 

• İDKK üyelerinin iç denetim hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip 

kişiler arasından seçilmelidir. 

• İDKK’ nın bağımsız bir otorite olarak çalışması sağlanmalıdır.  

• İDKK üyelerinin asli görevlerini kurul üyeliği olması ve başka herhangi 

bir görevle görevlendirilmemelidir. 

• İDKK üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak iç denetçilerle iletişim 

kurabilmeleri sağlanmalıdır. 

•         İDKK’ da uzman iç denetçiler çalıştırılmalıdır. 

Tespit 6:  İç denetçiler kamu kurumlarında çalışanların iç denetimle 

ilgili yeterli farkındalığa sahip olup olmadıkları konusunda kararsız 

kalmışlardır.  

Çözüm Önerisi: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara iç 

denetimin fonksiyonları, yararları ve etkileri konularında eğitim verilmelidir. İç 

Denetim Birimi Başkanlıkları kurumlarında tanıtma amaçlı toplantılar 

yapmalıdır. 

Tespit 7:  Kamu kurumlarında iç kontrol sistemi kurulamamıştır.  

Çözüm Önerisi: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara iç kontrol 

konularında eğitim verilmelidir.  Ayrıca Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlıklarında iç kontrolden sorumlu kişilere uygulamalı iç kontrol eğitimleri 

aldırılmalıdır. 
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Tespit 8:  Kamu kurumlarında iç denetim raporları dikkate alındığı 

konusunda kararsız kalınmıştır. 

Çözüm Önerisi: İç denetim raporlarına ait uygulama sonuçlarının üst 

yöneticiler tarafından takip edilmesi ve raporlar da yer alan önerilerin dikkate 

alınmaması durumunda çeşitli yaptırımların uygulanması raporların etkinliğini 

arttıracaktır. 

Tespit 9 : İç denetçilerin ortalama %77‘si 40 yaş ve üzeridir. Ayrıca 

%54,8‘ nin emekliliğine 10 yıldan daha kısa bir süre kalmıştır.  

Çözüm Önerisi: İç denetçi alım politikalarının gözden geçirilerek, iç 

denetçi yardımcılığı müessesinin getirilmesi sonucunda meslek 

mensuplarının yaş ortalamaları düşecektir.  

İç denetimin etkinliğinin değerlendirilmesi iç denetçilerin bakış 

açısıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, 239 kamu iç denetçisine 60 

soruluk anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

sonucunda İç Denetimin iç denetçiler gözüyle etkin olduğu ancak kamu 

kurumlarında çalışanların iç denetimle ilgili yeterli farkındalığa sahip 

olmadıkları ve iç kontrol sisteminin kurulamadığı sonucu çıkmıştır. 
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EKLER 

ANKET FORMU 

 

Değerli Katılımcı, 

Bu anket çalışması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 

Muhasebe Bilim Dalı Yüksek Lisans tez çalışmasında değerlendirmek üzere düzenlenmiş olup 

“Kamu Yönetiminde İç Denetim Etkinliği nin ölçülmesi amacıyla  yapılmaktadır. 

 

Araştırma bilimsel bir nitelik taşıdığından kişisel bilgiler gizli tutulacaktır. Sorulara objektif 

ve samimi cevaplar vereceğinize inanıyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.   

 Lütfen soruları tam olarak okuduktan sonra kendinize en uygun olan cevabı işaretleyiniz. 

Prof.Dr. Aydın KARAPINAR                                                                             Bakır GÖKALP  

 
1- Cinsiyetiniz 

 a) Kadın b) Erkek 
    

2 -Yaş aralığınız ? 
 a) 20-29 b) 30-39 c) 40-49 d) 50 ve üzeri 

  
3- Çalıştığınız kurumun türü ? 

 a) Genel Bütçeli İdare b) Üniversite c) Mahalli İdare d) Özel Bütçeli    
Diğer İdareler 

e) Sosyal Güv. 
Kurumları 

4- Eğitim Durumunuz ? 
 a) Lisans b) Yüksek Lisans c) Doktora d) Diğer 

  
5- Kaç yıldır İç denetçi olarak görev yapmaktasınız? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 ve üzeri 
 

6- İç denetçi olmadan önce en son hangi mesleği icra ediyordunuz? 
 a) Denetim Elemanı b) Uzman c) Müdür d) Diğer 

  
7- Kamu kurumların da geçen hizmet süreniz ? 

 a) 0-10 b)11-20 c) 21-30 d) 31 ve üzeri 
  

8- Emekliliğinize kaç yıl kaldı? 

a) 0-3 b)3-5 c) 6-10 d) 11 ve üzeri 
  

 

 
 

 
İç Denetimin Etkinliği ile ilgili aşağıdaki görüşlere katılma durumunuzu lütfen 

uygun kutucuğu işaretleyerek belirtiniz. 
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9 Denetim sonuçlarının raporlanmasında üst yönetici ve/veya iç denetim birim 
yöneticisi müdahalede bulunmamaktadır.           

10 Denetim faaliyetleri esnasında herhangi bir sınırlama ile karşılaşmadım.           

11 Üst Yöneticimiz objektif kriterlere uygun görevlendirme yapmaktadır.           

12 İsteğim olmadan iç denetim faaliyetleri dışında görevlendirilmemekteyim.            

13 
İç denetim birim yöneticimiz sorunlarımızı üst yöneticiye doğrudan 
iletebilmektedir.           

14 Kurumumuzun faaliyetlerini etkileyecek önemli düzenlemelerden haberdar 
edilmekteyim.           

15 İç Denetim Biriminin müstakil bütçesinin olmaması bizi olumsuz etkilememektedir.           
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16 İç Denetim Birim Yöneticisi kadrosunun bulunmaması çalışmalarımızı olumsuz 
yönde etkilememektedir.            

17 İç Denetim Biriminin idari teşkilat kanununda yer almaması iç denetim 
faaliyetlerini  olumsuz etkilememektedir.           

18 Mali denetim konusunda kendimi yetkin hissetmekteyim.           

19 Sistem denetimi konusunda kendimi yetkin hissetmekteyim.           

20 Performans denetimi konusunda kendimi yetkin hissetmekteyim.           

21 Uygunluk denetimi konusunda kendimi yetkin hissetmekteyim.           

22 Bilgi teknolojileri ve suistimal konularında yeterli bilgi düzeyine sahibim.           

23 
Kendimi eksik gördüğüm konularda düzenlenen kurs,seminer ve sempozyumlara 
rahatça katılabilmekteyim.             

24 Üst yöneticimiz sürekli mesleki gelişimim için gerekli eğitimleri almam konusunda 
istekli davranmaktadır.           

25 İç Denetimle ilgili gerçekleşen değişikliklerden zamanında haberdar olmaktayım.           

26 İç denetim prosedürleri denetim faaliyetini kolaylaştırmaktadır.           

27 
İç denetim prosedürleri sayesinde denetimi daha kısa sürede 
tamamlayabilmekteyim.           

28 
İç denetim prosedürlerinde gereksiz olduğunu düşündüğüm evrak 
bulunmamaktadır.           

29 
İç denetim faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilecek uygun bir çalışma 
ortamına sahibim.           

30 İç denetçi olmadan önce çalıştığım unvanda kamuya daha yararlı  oluyordum.           

31 Aldığım ücret tatmin edici seviyededir.           

32 İç denetçilik mesleğinden ayrılmayı düşünmüyorum.           

33 
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun(İDKK) üyeleri iç denetimin geliştirilmesi ve 
desteklenmesi için çaba sarf etmektedir.           

34 İDKK üyeleri iç denetim hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahiptirler.           

35 
İDKK’ nın Maliye Bakanlığına Bağlı bir kuruluş olarak örgütlenmesi aktif 
çalışmasına imkan sağlamaktadır.           

36 İDKK üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak iç denetçilerle iletişimleri güçlüdür.           

37 İDKK’ nın yapısı iç denetim sistemini koordine edebilecek yeterliliktedir.           

38 
Üst Yöneticimiz iç denetimi yönetime yardımcı olan bir faaliyet olarak 
görmektedir.           

39 Üst Yöneticimiz iç denetim sisteminin kuruma değer kattığını düşünmektedir.           

40 
Kurumumuzdaki üst yönetici ve üst düzey yöneticiler  iç denetim hakkında yeterli 
bilgiye sahiptirler.           

41 Kurum çalışanlarımız iç denetim hakkında yeterli bilgiye sahiptirler.           

42 İç denetim kurumumuzda  yeterli yetkiye ve öneme sahiptir.           

43 
Üst düzey yöneticilerimiz iç kontrol sisteminin yerleşmesi için gerekli önlemleri 
almaktadır.           

44 Kurum çalışanlarımız iç kontrol sistemi ile ilgili yeterli bilgiye sahiptirler.           

45 Kurumumuzda sağlıklı işleyen bir iç kontrol sistemi bulunmaktadır.           

46 Kurumumuz, maruz kalabileceği tüm risklerini tanımlamıştır.           

47 
Kapsamlı risk analizi sonucunda riskleri, oran ve önem dereceleri belirlenerek 
sıralarız.           

48 
Kurumun en riskli alanlarından başlamak ve iç denetim imkanları dikkate alınmak 
suretiyle, denetim programı yaparız.           

49 
Programların hazırlanmasında, üst yöneticimizin riskli gördüğü ve öncelik 
verilmesini istediği hususlar dikkate alınır.            
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50 Denetim sonuçlarına göre mevcut riskler yıl sonlarında yeniden gözden geçirilir. 
     

51 
Risk değerlendirmeleri göz önüne alarak uygun ve gerçekçi bir iç denetim planı 
ve programı hazırlarız.           

52 Denetim programına uygun denetim yaparız.           

53 
Denetimde ulaşılan sonuçlar ve öneriler üst yönetici ve kurum tarafından 
benimsenir ve uygulanır. 

     54 Raporlarımızda yer alan öneriler mutlaka dikkate alınır. 
     

55 
Kurumumuzun yönetim ve kontrol yapılarını nesnel risk analizlerine dayanarak 
değerlendiririz. 

     
56 

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler 
yaptım ve önerilerde bulundum.      

57 Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yaptım.      

58 
Mali Yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yaptım ve bu konularda 
önerilerde bulundum.           

59 
İç denetimin kurumumuzun çalışmalarına değer kattığını ve geliştirdiğini 
düşünüyorum.           

60 Her yıl en az bir danışmanlık hizmeti veririm.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

ÖZET 

 

GÖKALP Bakır. Kamu Yönetiminde İç Denetim Etkinliğinin Ölçülmesi, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, [2013]. 

 

Araştırmanın konusu,  iç denetimin görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmedeki etkinliklerinin araştırılmasıdır. 

Araştırmanın amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanunun ile uygulamaya giren İç Denetimin etkinliği ölçmek ve beklenen 

katma değeri sağlaması bakımından kamuda fonksiyonlarının arttırılması ile 

ilgili hususlarda önerilerde bulunmaktır. 

Araştırmada, alan araştırması yöntemi seçilmiş olup araştırma ile ilgili 

veriler anket uygulanarak toplanmıştır. Araştırma evreninin ana kütlesini 5018 

sayılı KMYK ile atanan ve kamu idarelerinde çalışan 730 iç denetçi 

oluşturmaktadır. Anket 239 iç denetçiye uygulanmıştır.  

Yapılan araştırma sonucunda, Türk kamu yönetimi sisteminde iç 

denetimin etkin olduğu görüşü ortaya çıkmıştır. İç denetimin etkinliğini 

ölçmeye yönelik geliştirilen 12 hipotezin 2 tanesi kabul edilmiş, 10 tanesi 

reddedilmiştir.  Reddedilen hipotezlerin ortalama puan karşılıkları kararsızım 

olanlar ile kabul edilen hipotezlere çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

 

 

Anahtar Sözcükler  
 
1. Denetim 
2. İç Denetim 
3. İç Denetçi 
4. İç Kontrol 
5. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü 
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ABSTRACT 

 

GÖKALP Bakır. To Measure The Internal Audit Efficiency in Public 

Administration, Master Thesis, Ankara, 2013. 

 

This study mainly investigates the efficiency of internal audit’s 

capability of fulfillment it’s tasks and responsibilities. 

The purpose of this study ; evaluating the efficiency of internal audit 

which put in to practice with the Public Financial Management and Control 

Law No:5018 and to make recommendations on how to increase the 

functions of internal audit in public for ensuring the expected value-added. 

İn this investigation, area study method has been choosen and related 

datas have been collected by making surveys. The investigations population 

consist of 730 internal auditors. Who are appointed with Law No 5018 and 

work in public administrations. 239 internal auditors attended the survey.  

It’s infered from the investigation that internal audit is efficient in 

Turkish Administration system. 12 hypothesis have been written to evaluate 

the efficiency of internal audit; two of them have been adopted and ten of 

them have been rejected.For, average scores of hypothesis which is rejected 

by those who are not certain and adopted hypothesis, solutions are 

developed. 

 

 

Anahtar Sözcükler  
 
1. Audit 
2. İnternal Audit 
3. İnternal Auditor 
4. İnternal Control 
5. Public Finance Management and Control 

 

 


