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ÖZET 
 

 

ULUSLAR ARASI ĠÇ DENETĠM STANDARTLARI AÇISINDAN KAMU MALĠ 

YÖNETĠMĠ KONTROL KANUNU‟NUN ĠNCELENMESĠ VE BĠR UYGULAMA 

 

 

Dünyada, kamu yönetimi alanında son yıllarda ortaya çıkan yeni kamu 

yönetimi yaklaşımı çerçevesinde birçok ülkede reformlar yapılmaktadır. Bu yaklaşım, 

kamu yönetiminin; katılımcı ve paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir, performans 

yönetimine dayalı, sonuç ve hedef odaklı, yerinden yönetim ağırlıklı olarak 

yürütülmesini öngörmektedir. Dünyada ortaya çıkan bu yeni kamu yönetimi anlayışına 

paralel olarak, Türk kamu mali yönetimi anlayışında da önemli bir değişim 

yaşanmaktadır. Bu kapsamda Türk kamu mali yönetim ve kontrol sistemi, uluslararası 

standartlar ve Avrupa Birliği müktesabatı ile uyumlaştırılması amacıyla  5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu tez çalışması 

kapsamında, kamu idarelerine getirilen iç denetim yaklaşımını uluslararası standartlar 

açısından incelemek ,aradaki uyum ve farklılıkları tespit etmek , bir uygulama örneği ile 

işleyişi ortaya koyarak sorunlara ve çözümlere dikkati çekebilmektir. 
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ABSTRACT 

 

 

AN ANALYSĠS OF THE PUBLĠC FĠNANCĠAL MANAGEMENT CONTROL 

LAW ACCORDĠNG TO INTERNATĠONAL ĠNTERNAL AUDIT STANDARDS 

WĠTH AN APPLĠCATĠON 

 

 

In the world, in the field of public administration emerged in recent years in 

many countries, reforms are made within the framework of the new public management 

approach. In this approach, public management, participatory and collaborative, 

transparent and accountable, based on performance management, results and goal-

oriented, provides for the execution of decentralization mainly.In parallel with this new 

understanding of public administration emerged in the world, experiencing a significant 

change in the understanding of the Turkish public financial management. In this 

context, the Turkish public financial management and control system was restructed in 

order to align with international standards and the European Union acquis in the Public 

Financial Management and Control Law No. 5018. Of this thesis, brought to public 

administrations in terms of international standards of internal audit approach is to 

examine the differences between them and to determine compliance, with an application 

example of the operation to capture the attention by putting forward the problems and 

solutions.
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GĠRĠġ 

Dünyada yaşanan gelişmeler, kamu ve özel sektör alanında yönetim ve 

organizasyon yapılarını değişime zorlamaktadır. Katı hiyerarşik düzene dayanan 

yönetim anlayışı, yerini hesap vermeye hazır ve etkili işleyen yönetim anlayışına 

bırakmaktadır. Yeni yeni uygulama alanı bulan bu yönetim anlayışında; katılımcılık, 

hesap verebilirlik, saydamlık, açıklık, stratejik yönetim, risk yönetimi, iç kontrol, 

performans yönetimi ve iç denetim gibi kavramlar yer almaktadır. Yetki ve 

sorumlulukların paylaşıldığı bu yönetim anlayışında saydamlık ve hesap verebilirlik 

hayata geçirilmektedir. Yönetim felsefesinin değişmekte olduğu bu anlayışla beraber, 

özel sektörde ve kamuda denetim anlayışı da değişim göstermiş ve geçmişe dayalı teftiş 

anlayışından proaktif iç denetime doğru değişmeye başlamıştır. 

Türk kamu mali yönetim ve kontrol sistemi, uluslararası standartlar ve Avrupa 

Birliği müktesabatı ile uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan ve 2003 yılında kabul 

edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile yeniden yapılandırılmıştır. 

Sistemin dayandığı esaslar ile gerekli yapılar, gelişmiş ülke uygulamaları ve uluslar 

arası standartlar doğrultusunda tasarlanmıştır. 5018 sayılı Kanun‘un amacı, kalkınma 

planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, 

hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamaktır. Kanun kamu maliyesinin temel 

ilkelerinde ve kamu kaynağının kullanılmasında önemli yenilikler getirmiştir. Kamu 

yönetim sistemine iç denetim kavramı ilk defa 5018 sayılı Kanun ile girmiştir. Kamu 

denetiminde kapsamlı düzenlemeler içeren Kanunun iç denetime ilişkin hükümleri 

01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kamu kaynaklarıyla yapılan hizmetlerin amaca uygun etkili, verimli ve 

ekonomik olması demokratik ülkelerde hesap vermenin temelini oluşturmaktadır. Bu 

temele dayalı idari yapıların etkili denetim mekanizmalarıyla birlikte oluşturulması 

gerekmektedir. Ekonomik olaylar, faaliyetler, teknoloji ve kamusal beklenti ve 

ihtiyaçlar değiştikçe ve geliştikçe idari yapıların değişime ayak uydurması ve gelişmesi 

gerekmektedir. Özel sektörde bu değişim daha hızlı yaşanırken makro düzeyde bir 

bütüne müdahale anlamına gelen değişiklik kamu sektörü için çok daha zor ve yavaş 
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olabilmektedir. Kamu idari yapısında büyük bir değişimi öngören 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bir anlamda kamu idari yapılarının ne yönde 

değişmesi gerektiğini de işaret etmektedir. Bu tez çalışması ile amacımız 5018 sayılı 

kanunla kamu idarelerine getirilen iç denetim yaklaşımını uluslararası standartlar 

açısından incelemek aradaki uyum ve farklılıkları tespit etmek, bir uygulama örneği ile 

işleyişi ortaya koyarak sorunlara ve çözümlere dikkati çekebilmektir. Bu amaçla ele 

aldığımız tezimiz dört bölümden oluşmaktadır 

Birinci bölümde, kontrol, denetim, iç kontrol ve iç denetim kavramları, 

uygulamada ve teoride yapılan yanlış kullanımları bir ölçüde de olsa gidermek amacıyla 

ayrıntılı olarak araştırılmış, bu kavramların genel kabul gören tanımları, bunların temel 

bileşenleri ve özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca iç kontrol ile iç denetim 

arasındaki ilişki ve etkileşime de birinci bölümde yer verilmiştir. 

İkinci bölümde bir karşılaştırma ölçütü ortaya koyabilmek amacıyla, iç kontrol 

ve iç denetimle ilgili uluslar arası genel kabul gören düzenleme ve standartlar 

incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

kapsamında yer alan iç kontrol ve iç denetim ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgi 

verilmiş, uluslararası standartlarla karşılaştırma için bir temel oluşturmuştur. 

Dördüncü bölümde ise, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘nun iç 

denetim ile ilgili düzenlemelerinin, uluslar arası iç denetim standartları ile 

karşılaştırılması yapılarak farklılıklar ortaya konulmuş ve örnek bir iç denetim 

uygulaması yapılarak işleyişe yönelik sorunlara çözüm önerileri getirilmeye 

çalışılmıştır. 
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1.TANIMLAR VE KAVRAMLAR 

1.1.Kontrol Kavramı 

Fransızca kökenli bir sözcük olan kontrol, sözlük anlamı olarak ―bir işin doğru 

ve yöntemine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme
1
,‘yoklama ve arama‘

2
 

anlamlarına gelmektedir. Kontrol sözcüğü Fransızca ve Latincedeki counter-roll 

sözcüğünün eski hali olan contre-roll sözcüğünün kısaltılmışı olup, eski Fransızca‘da 

contre-role olarak da geçmekte ve resmi veya ilk tutulan tomar halindeki kayıtların 

doğrulanması için kullanılan çoğaltılmış kayıt (karşıt defter) anlamına gelmektedir.
3
  

Kontrol en genel anlamıyla ―bir kişinin, bir örgütün veya bir konunun üzerinde 

egemenlik kurmayı ve onu istenilen yöne yöneltmeyi sağlayan yöntem ve davranıştır.
4
 

Daha çok işlem ve kayıtların yapıldığı sırada uygulanır ve süreklilik arz eder.
5
Kontrol 

şirketin uyum ve tepki gösterme yeteneğinin artmasını ve koordinasyon özelliğinin 

geliştirilmesini hedeflemektedir.
6
 

Bu anlamda kontrol kavramını işletmeler için tanımlarsak ‗kontrol‘,önceden 

belirlenmiş politikalar ve kararlar vasıtasıyla işletmeyi belirlenen bir amaca ulaştırma 

gücünün işletmede mevcut oluşu olarak tanımlanmaktadır.
7
 Bu tanıma göre işletmeler, 

işletme amacına ulaşabilmek için birtakım yordamlar oluşturur, görev dağılımı yapar, 

yetki ve sorumluluklar belirler. 

İşletme yönetiminde, yönetimin beş temel işlevinden biri olan kontrol, 

işletmenin yönetim faaliyetlerinin değerlendirilmesidir.
8
 Yönetimin en önemli 

işlevlerinden biri olan kontrol, faaliyet sonuçlarını tespit ederek diğer işlevlerin neyi, 

                                                 
1 Türkçe Sözlük, 2. baskı, ―Kontrol‖, Ankara: Dil Derneği Yayınları: 9, 2. cilt, 2003, s.777. 
2 Türkçe Sözlük, 10. baskı, ―Kontrol‖, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 549, 2005, s.1211. 
3 Walter W. Skeat, The Concise Dictionary of English Etymology, ―Control‖, Denmark: Wordsmouth Editions 

Ltd., 1993, s.406. 
4 Prof Dr. Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi 1,2.B, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Yardım Vakfı, 

İstanbul,1985,s.11. 
5 Gürbüz, s.12. 
6 Serhat Kutlan, Risk Yönetimi-İç Denetim-Kontrol Sistemlerinin Birleşmelerde Oynadıkları Rol, 2001,V.Ġç 

Denetim Kongresi, İstanbul 
7 Victor Z.Brink,James A.Cashin,Herbert Witt,Modern Internal Auditing:An Operational Approach(The Ronald 

Pres Company,New York,1973),s.55;James L.Pierce,The Planning and Control Concept B.C.Lemke,James 

D.Edwards (ed),Administrative Control and Executive Action (Charles Merrill Boks,Inc.,Columbus,1965) s.8 
8 Ömer Dinçer ve Yahya Fidan, ĠĢletme Yönetimine GiriĢ,2. baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 

,1996,s.157. 
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nasıl ve hangi ölçülerde başardığını ortaya koyar. Kontrolün asıl amacı, hataları ve zayıf 

noktaları ortaya çıkarmak, düzeltici önlemler alarak bunların tekrarını engellemektir. Bu 

yönüyle kontrol tıpkı bir ölçme tartma işlemi gibi yöneticinin işletmede yapılan ve 

tamamlanan işleri değerleme ve düzeltme faaliyetidir.
9
 

Bugün için tavsiyeleri, sponsor örgütlerden sağladığı destekle dünya çapında 

kabul gören COSO komitesi ―İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve‖ adlı raporunu 

hazırlamadan önce kontrol tanımının ayrıntılı bir incelemesini yapmış, tüm kontrol 

tanımlarının ortak noktalarını tespit ederek bu tanımlardan somut iki çıkarım 

yapmıştır:
10

 

1.2. Ġç Kontrol Kavramı 

 Dünyadaki gelişmelerden etkilenen ülkemizdeki düzenleyici kurumların iç 

kontrol tanımları da bu kapsamda etkilenmiştir. Buna rağmen COSO kontrol tanımı bazı 

farklılıklar olsa bile günümüzde her kesimce kabul gören tek yaklaşımdır. İç kontrolün 

ortak bir tanımına ulaşmak belli bir zaman süreci sonunda gerçekleşmiştir. İç kontrolün 

tanımı ve özellikleri ile ilgili bu gelişmeler kronolojik bir akış içerisinde aşağıdaki gibi 

özetlenebilir. 

1.2.1. Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü‟nün (AICPA) 

Ġç Kontrol Tanımı 

1990‘lı yıllara kadar yaygın olarak kabul gören Amerikan Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA-American Institute of Certified Public Accountants) 

1947‘de yaptığı ilk tanımına göre
11

, iç kontrol, bir işletmenin varlıklarını korumak, 

muhasebe bilgilerinin güvenirliliğini sağlamak, faaliyetlerin etkililiğini artırmak ve 

oluşturulmuş işletme politikalarına uygunluğunu sağlamak için yönetim tarafından 

                                                 
9 Richard M.Hodgetts, Yönetim, Teori, Süreç ve Uygulama,2.baskı,Canan Çetin ve Esin Can Mutlu(çev) İstanbul: 

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,1999,s.240. 
10 Hodgetts,s.4. 
11

 Prof. Dr. Nuran Cömert, İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim İlkeler, Yaklaşımlar, Örnek Olaylar, Ġstanbul 

Deloitte Academy Ders Notları,2007,s.4. 
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kabul edilmiş metodlar ve ayrıntılı örgüt planından oluşur.İç kontrol sistemi genellikle 

yönetim kontrolleri ve muhasebe kontrollerinden meydana gelir.
12

 

1.Yönetim Kontrolleri: Örgüt amaçlarını elde etmek için yönetimin 

sorumluluklarını oluşturur. Yönetim kontrolleri yönetim kararları için temel olacak olan 

kayıtlama fonksiyonlarını ve süreçlerini içerir. Yönetim kontrolleri faaliyetlerin 

etkililiğini artırır ve yönetim politikalarına bağlılığı sağlar. Daha ayrıntılı olarak ifade 

etmek gerekirse yönetim kontrolleri şunları kapsar. 

 — Faaliyetlerin yönetim politikalarına, planlarına, yasalara ve mevzuata 

uygunluğunun sağlanması, 

 — Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımı, 

 — Belirlenmiş faaliyet amaçlarına ve hedeflerine varılması ile ilgili usul 

ve yöntemler. 

2.Muhasebe Kontrolü: Varlıkların korunması ve finansal kayıtların 

güvenirliliğinin sağlanmasını kapsar. Muhasebe kontrolleri yetki ve onay, varlıklar 

üzerindeki kontroller, iç denetim ve diğer finansal sistemlerle ilgilidir. 

Muhasebe kontrolünün kabul edilebilir düzeyde güven sağlaması için aşağıdaki 

ilkelerin uygulanması gerekir.
13

 

— İşlemler yönetimin genel ve özel yetkilerine uygun yürütülmelidir. 

— İşlemler genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine veya diğer bir kurala 

uygun olarak muhasebe raporlarının hazırlanmasını sağlayacak ve aktifler için 

hesap verme yükümlülüğünü yerine getirecek şekilde kaydedilmelidir. 

— Aktifleri kullanma hakkına sadece yönetimin yetkilerine uygun olarak 

izin verilmelidir. 

                                                 
12 Dimitris N. Chorafas,Implementing and Auditing the Internal Control System,New York:Palgrave 

Macmillan,2001,s.51-52. ,Prof Dr. F.Münevver Yılancı, Ġç Denetim Türkiye‟nin 500 Büyük Sanayi ĠĢletmesi 

Üzerine Bir AraĢtırma, 2. baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım,2006,s.24-25. 
13 Chorafas,s.52,Yılancı,s.25. 
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— Aktiflerin korunmasıyla ilgili sorumluluğu belirlemek için yapılmış 

kayıtlar belirli zaman aralıklarında mevcut aktiflerle karşılaştırılmalı ve herhangi 

bir fark bulunduğunda gerekli işlem yapılmalıdır. 

AICPA 1988 yılında yayınladığı SAS No:55 ‗de (Consideration of the Internal 

Control Structure in a Financial Statement Audit) no‘lu denetim standardında 

yukarıdaki iç kontrol yaklaşımını değiştirerek bağımsız dış denetçiler açısından daha 

geniş bir bakış açısı getirmiş ve dış denetçilerin iç kontrolle ilgili sorumluluklarını 

artırmıştır. Bu standarda göre, bir işletmenin iç kontrol yapısı, özel amaçların 

başarılmasında uygun bir güveni sağlamak için belirlenen politikalar ve yordamlardan 

oluşur. Bu tanımlamaya paralel olarak, iç kontrol yapısının temel bileşenleri şöyle 

sıralanmaktadır:
14

 

— Kontrol ortamı, 

— Muhasebe sistemi, 

— Kontrol prosedürleri. 

1992 yılında COSO‘nun İç Kontrol –Bütünleşik Çerçeve Raporunu 

yayımlamasını takiben AICPA 1995 yılında AICPA, COSO‘nun iç kontrol tanımını ve 

beş bileşenini uyarlayarak SAS 55‘i yürürlükten kaldırarak yerine SAS 78‘i 

yayımlamıştır.
15

 SAS 78 SAS 55‘teki iç kontrol tanımını ve yapı tarifini COSO‘nun 

öngördüğü tanımla değiştirmiştir.
16

 COSO‘nun tüm bilgi sistemlerine atıfta 

bulunmasına karşılık SAS 78‘in sadece finansal raporlama amaçlarıyla ilgili sistem ve 

kontrollere vurgu yapması aralarındaki tek farklılıktır.
17

 

1.2.2. Ġç Denetçiler Enstitüsü‟nün (IIA) Ġç Kontrol Tanımı 

IIA tarafından 1978 yılında yayımlanan ―İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları‘nda‖ iç kontrol geniş olarak yer almıştır. İç denetim faaliyet alanının, 

                                                 
14 Yılancı,s.25. 
15 Mary B Curtis ve Frederick H. Wu,‖The Components of aComprehensive Framework of Internal Control‖,The 

CPA Journal, Vol.70,No.3,(March 2000) s.64 
16 Nuran Cömert Doyrangöl, Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında Etkili Bir Ġç Kontrol Sistemi ve Ġç Denetim 

Fonksiyonu, İstanbul: Lebib Yalkın Matbaası,2001,s.49. 
17 Curtis ve Wu, s.64. 



  7 

 

örgütün iç kontrol sisteminin etkililiğinin, yeterliliğinin değerlendirilmesi ve 

denetlenmesinden oluştuğu belirtilmiştir. Enstitü 1983 yılında ―İç Denetçi‖ adlı 

çalışmayı iç denetçilere iç kontrol konusunda kılavuz olması amacıyla yayımlamıştır. 

Çalışma kapsamında iç kontrol konusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
18

 

—Kontrol belirli amaçlara ulaşılması ihtimalini artırmak için yönetim 

tarafından yapılan bir faaliyettir. 

—Kontrol, yönetimin planlaması, örgütlemesi ve yönlendirmesi ile meydana 

gelir. 

—Kontrol, genel bir terim olup, finansal kontrol ve iç kontrol gibi türleri vardır. 

—Kontrol sistemi bir örgütte kavramsal olarak vardır. Yani, amaçlarını 

başarmak için kontrol sistemi örgütte kullanılan sistemlerle bütünleşmiştir. 

—Yönetim planları, organizasyonlar ve faaliyetler, belirli amaçların 

başarılmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Dolayısıyla kontroller, önleyici, tespit edici 

veya düzeltici tarzda olabilir. Bu tür kontroller hem yönetsel kontroller hem de 

muhasebe kontrolleri için uygundur. 

—İç denetim, amaçlara ulaşmada uygun bir güvenin olup olmadığını 

belirlemek için planlama, organizasyon ve yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve 

incelenmesidir. 

1993 ‗te yapılan tanıma göre ise, iç kontrol sistemi (1) bilgilerin doğruluğunu 

ve dürüstlüğünü (2) politikalara, planlara ve yasalara uygunluğu , (3) varlıkların 

korunmasını , (4) kaynakların verimli kullanımını ve (5) hedeflere ulaşılmasını 

amaçlayan kontroller bütünüdür. İşletmelerin karşılaştıkları en büyük risk bu beş temel 

amacın bir araya getirilememesidir. Bu nedenle iç kontrol sistemi firmaların risklere 

karşı koruyucusudur.
19

 

                                                 
18 Doç Dr. Şaban Uzay, ĠĢletmelerde Ġç Kontrol Sistemini Ġncelemenin Bağımsız DıĢ Denetim Karar 

Sürecindeki Yeri ve Türkiye‟deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir AraĢtırma, s.7. 
19 Dana R. Hermanson,Heather M.Hermanson,‖The Internal Control Paradox:What Every Manager Should 

Know‖,Review of Business,Volume:16,Issue:2,1994,s.29. 
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COSO raporu doğrultusunda IIA 1999 yılında iç kontrolün tanımını yeniden 

yapmıştır. Buna göre;
20

 

İç kontrol işletme yönetiminin ayrılmaz bir parçası olup, faaliyetlerde etkililik 

ve verimlilik, bütçenin uygulanması, finansal tablolarla ilgili raporlar dahil olmak üzere 

finansal raporlar ve diğer raporların güvenirliliği, yürürlükteki yasalara ve 

düzenlemelere uygunluk amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda makul bir güvence 

sağlayan, organizasyon faaliyetlerinde devamlılık temelinde bir seri aktivitedir. 

1.2.3. Sponsor Organizasyonlar Komitesi‟nin (COSO) Ġç Kontrol Tanımı 

Amerika Birleşik Devletleri‘nde Sponsor Organizasyonlar Komitesi‘nin 

(COSO – Committee of Sponsoring Organisations) yayımladığı İç Kontrol – Bütünleşik 

Çerçeve Raporu‘na göre geniş biçimiyle, iç kontrol bir işletmede faaliyetlerin etkililiği 

ve verimliliği, finansal raporlamanın güvenilirliği ve ilgili kanun ve düzenlemelere 

uygunluk konularında amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığına dair makul güvence sağlamak 

için tasarlanmış ve işletmenin yönetim kurulu, üst yönetimi ve diğer personelince 

yürütülen bir süreçtir.
21

 

Faaliyetlerin etkililiği ve verimliliğinden, işletmenin başarı ve karlılık amaçları 

ile kaynaklarının korunması gibi temel faaliyet amaçları kastedilmektedir. Finansal 

tabloların güvenilirliği, dönem içi ve özet tablolar dahil güvenilir yayımlanmış finansal 

tabloların hazırlanması ve bu tablolardan türetilen seçilmiş finansal bilgiler ile ilgilidir. 

Uygunluk ölçütü ise işletmenin tabi olduğu kanun ve düzenlemelere uyumuyla ilgilenir. 

Birbirinden ayrı ancak birbiriyle bütünleşik amaçlar farklı ihtiyaçları işaret eder. İlk 

olarak 1992‘de yayımlanan ve 2001‘de gözden geçirilen söz konusu rapordaki tanım 

bugün dünyada geçerli olan tüm iç kontrol yaklaşımları için temel oluşturmuştur. 

COSO‘nun İç Kontrol – Bütünleşik Çerçeve Raporu farklı kesimlerin ihtiyacını 

karşılamak üzere ortak bir tanım yaratmak ve küçük-büyük, kamu-özel, kar amacı 

güden-gütmeyen tüm işletme ve kuruluşların kontrol sistemlerini 

                                                 
20 Baran Özeren, “ABD Sayıstay Tarafından Yayınlanan “Federal Devlette İç Kontrol Standartları” Sayıstay 

Arastırma ve Tasnif Grubu, Çeviri, 11.03.2002, Ankara, s.5. 
21

 http://www.coso.org/publications/executive_summary_ integrated_framework.htm , (13 Nisan 2010),s.1. 



  9 

 

değerlendirebilecekleri ve nasıl geliştirebileceklerine karar vermede kullanacakları bir 

standart sağlamak üzere iç kontrolü tanımlamıştır.
22

 

COSO‘nun İç Kontrol - Bütünleşik Çerçeve Raporu verimliliği teşvik eden, 

riski minimize eden, finansal tabloların güvenilirliği ve kanun ve düzenlemelere 

uygunluk konusunda güvence vermeye yardım eden iç kontrollerin oluşturulmasında 

uzun süre temel alınmıştır. Kapsamlı olması, etkililiği ve güçlü bir iç kontrolün evrensel 

ilkelerini sunması nedeniyle dünya çapında pek çok kurum tarafından övgüye değer 

bulunmuş ve kabul edilmiştir.
23

 

COSO kontrol genel çerçevesinden sonra gerek AICPA gerek IIA iç kontrol 

yaklaşımlarını değiştirerek COSO iç kontrol modelini aynen benimsemişlerdir.
24

 

1.2.4 Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu‟nun (IFAC) Ġç Kontrol 

Tanımı 

Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu‘na (IFAC – International Federation 

of Accountants) göre iç kontrol, finansal raporlamanın güvenirliği, faaliyetlerin etkililiği 

ve verimliği ve ilgili kanun ve düzenlemelere uygunluk hususlarında işletme amaçlarına 

ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda makul güvence sağlamak için yönetişimle görevli 

kişiler, yönetim ve diğer personel tarafından tasarlanan ve yürütülen süreçtir.
25

 

 

 

 

 

                                                 
22

 http://www.coso.org/publications/executive_summary_ integrated_framework.htm , (13 Nisan 2010),s.1. 
23 The Institute of Internal Auditors, ―Putting COSO‘s Theory into Practice‖, Tone at the Top, Issue 25 (November 

2005), s.1. 
24 Fatih Kulak, “Merkez Bankalarında İç Kontrol ve İç Denetim: Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası‘nda İç Kontrol ve İç Denetimin Etkililiği Konusunda Bir Değerlendirme‖, (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, 
, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009),s.17. 
25The International Federation of Accountants (IFAC) , Glossary of Terms, Şubat 2009, 

http://web.ifac.org/download/a005-2010-iaasb-handbook-handbook-glossary.pdf, (09 Nisan 2010), s.22. 
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1.2.5 Uluslararası Yüksek Denetim KuruluĢları (SayıĢtaylar) Örgütü‟nün 

(INTOSAI) Ġç Kontrol Tanımı 

INTOSAI ,‘Kamu Sektöründe İç Kontrol Standartları İçin Kılavuz‘ adlı 

yayınında iç kontrolü aşağıdaki gibi tanımlamıştır: 
26

 

İç kontrol bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından tasarlanan ve aşağıda 

belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kurumun misyonunu yerine getirmesi için 

makul bir güvence sağlamak üzere oluşturulan bütünleyici bir süreçtir: 

—Faaliyetlerin düzenli, ahlak kurallarına uygun, verimli, tutumlu ve etkili 

biçimde icra edilmesi, 

—Hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, 

—Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulması, 

—Kayıplara karşı kaynakların korunması. 

1.2.6 Sarbanes-Oxley Yasası‟nın (SOX) Ġç Kontrol Tanımı 

2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri‘nde çıkarılan Sarbanes-Oxley Yasası, 

kamuya hesap verme sorumluluğu bulunan işletmelerin yöneticilerinin işletmelerde 

etkili iç kontroller oluşturmalarını zorunlu kılmaktadır. Sarbanes –Oxley Yasasını 

yürütmekle görevli Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC-Securities and 

Exchange Commission) COSO‘nun iç kontrol modelini kabul edilebilir bir model 

olarak görmektedir. Komisyon, COSO‘nun öngördüğü modelin, kendi ölçütlerini 

karşıladığı ve yönetimlerin yıllık iç kontrol değerlendirme ve açıklama görevleri için bir 

değerlendirme aracı olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. SEC kuralları 

yönetimlerden belli bir değerlendirme yapısını kullanmalarını tavsiye etmese de, SEC, 

                                                 
26 International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), Guidilines for Internal Control Standards for 

the Public Sector, http:// www.intosai.connexcc-shosting.net./blueline/apload/1quicspubsece.pdf (13 Nisan 2010 ) 

s.6. 

http://www.intosai.connexcc-shosting.net./blueline/apload/1quicspubsece.pdf%20(13
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yönetimlerden işletmenin finansal raporlama üzerindeki iç kontrollerinin etkililiğini 

değerlendirmede hangi yapıyı kullandıklarını belirlemelerini istemektedir.
27

 

PCAOB‘un (Halka Açık Şirketler Muhasebe Denetim ve Gözetim Kurulu) 

2004 yılında yayımladığı ―Finansal Tabloların Denetimi Kapsamında Finansal 

Raporlamaya Yönelik İç Kontrolün Denetimi ―başlıklı 2 No‘lu Denetim Standardı, 

finansal raporlamaya ilişkin iç kontrolü şu şekilde tanımlamaktadır:
28

  

―Dışsal kullanıcılar için hazırlanan finansal tabloların genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine, politika ve prosedürlerine uygun olarak hazırlandığı ve finansal 

raporlamanın güvenilirliği konusunda makul bir güvence sağlamak amacıyla işletmenin 

en tepedeki yöneticileri veya finansal yöneticileri tarafından tasarlanan ya da onların 

gözetiminde olan ve işletmenin yönetim kurulu yöneticileri ve tüm personelinden 

etkilenen bir süreçtir.‖ Bu tanım kapsamında öngörülen politika ve prosedürler şu 

şekilde açıklamıştır: 

— Şirket varlıklarına ilişkin tasarrufların ve işlemlerin gerekli detayda, doğru 

ve dürüstçe kayıt altına alınmalı, 

— Finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak 

hazırlanabilmesi için gerekli tüm işlemler kaydedilmeli ve gelir ve harcamalar 

yetkililerin onayıyla yapılmalı, 

— Finansal tablolar üzerinde dikkate değer etkiler doğurabilecek nitelikteki 

şirket varlıklarının onaylanmadan alınmasının, kullanılmasının ve elden çıkarılmasının 

zamanında tespit edilmesini sağlamaya yönelik politika ve prosedürleri 

oluşturulmalıdır.
29

 

 

                                                 
27

 William E.Perry ve H.C. ‗Pete‘ Warner ,‖ A Quantitative Assesment of Internal Controls‖ Internal Auditor, 

Vol.62,No.2,(April 2005) ,s.52. ,Kulak, s.22. 
28 PCAOB, Auditing Standards No 2: Audit of Internal Control Over Financial Reporting Performed in 

Conjunction with an Audit of Financial Statements, PCAOB Release 2004-001,March 9,2004, Paragraf 7 
29 PCAOB Release,2004, Paragraf 7 
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1.2.7 Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu‟nun (BDDK) Ġç Kontrol 

Tanımı 

BDDK‘nın 08.02.2003 tarihinde yayımladığı Bankaların İç Denetim ve Risk 

Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 2. maddesine göre iç 

kontrol işlevi, ―banka faaliyetlerinin, yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak 

düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde 

yürütülmesini, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünü ve güvenilirliğini, veri 

sistemindeki bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla, banka 

yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi tarafından tesis edilen yönetim tarzı ve 

organizasyon yapısı kapsamında yürütülen ve her seviyedeki personel tarafından 

uyulması ve uygulanması gereken kontrol faaliyetlerinin tümü‖ olarak tanımlanmıştır. 

Aynı yönetmelikte iç kontrol sistemi, ―bankanın tüm faaliyetlerinin, belirlenen 

politika, yöntem, uygulama talimatları ve limitlere uygun olarak, yönetim 

kademelerince yürütülmesini sağlamak amacıyla, iç kontrol elemanları tarafından 

yerine getirilen, bir sistem içinde izlemeyi, bağımsız değerlendirmeyi, yönetim 

kademelerine eş anlı rapor etmeyi içeren finansal, operasyonel ve diğer kontrol 

sistemlerinin tümü olarak‖ tanımlanmıştır. 

1.2.8. Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (SPK) Ġç Kontrol Tanımı 

SPK 14.07.2003 tarihinde Aracı Kurumlar için yayınladığı Seri V No:68 sayılı 

Tebliğde,  BDDK‘nın 08.02.2001 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Denetim ve Risk 

Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik başlıklı düzenlemesine benzer şekilde 

uluslararası literatürde karşılığı bulunmayan yeni bir kavram getirerek iç kontrol ve iç 

denetimi birleştirmiş ―İç Denetim Sistemi‖ olarak adlandırdığı kendine özgü bir kavram 

ortaya koymuştur. 

Buna göre; iç denetim sistemi, iç kontrol sistemi ile teftiş sisteminden oluşan 

bütünleştirilmiş süreçtir. Bu yaklaşım çerçevesinde iç kontrol sistemi şöyle 

tanımlanmıştır: 
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―Aracı kurumun merkez dışı örgütleri dahil tüm iş ve işlemlerinin yönetim 

stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut 

mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün 

ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde 

edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla 

aracı kurumda uygulanan organizasyon planı ile bunlara ilişkin tüm esas ve usulleridir. 

İç kontrol birimi, aracı kurumun iç kontrol sistemini tasarlayan, yürüten ve 

eşgüdümünü sağlayan yapılanmayı ifade etmektedir.‖ 

Aracı Kurumlar için iç kontrolü bu şekilde tanımlayan SPK, Seri:X No :22 

tebliğinde ise farklı bir anlayışı benimseyerek iç kontrolü uluslararası iç denetim 

standartlarından birebir çevirerek açıklamıştır. Söz konusu tebliğin 11.maddesine göre 

iç kontrol sistemi, ‖İşletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişiler ile diğer ilgili 

personel tarafından; işletmenin amaçlarına ulaştığına, faaliyet ve işlemlerin etkin 

olarak gerçekleştirildiğine, kanun ve düzenlemelere uyulduğuna dair makul bir güvence 

sağlamak üzere tasarlanan ve uygulanan bir sistemdir. Bu amaçla, iç kontrol sistemi 

söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından tehdit oluşturan faaliyet risklerinin 

de ortaya konulmasını sağlayacak şekilde tasarlanır ve uygulanır.‖  

1.2.9 SayıĢtay‟ın Ġç Kontrol Tanımı 

Sayıştay TBMM adına kamu idarelerinin denetimini yapan kurumdur. Sayıştay 

tarafından çıkarılan yayın ve düzenlemelerde iç kontrol tanımına sıklıkla rastlamak 

mümkündür. Sayıştay‘ın Risk Denetimi Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar adlı 

yayınında iç kontrol, ‗mevzuata uygunluğun sağlanması, yönetim ve davranış 

standartları ilkelerinin ihlal edilmesine engel olunmasını, devlet parasının ve malının 

hesabının iyi tutulmasını, iyi idare edilmesini ve kullanılmasını güvence altına almayı 

hedefleyen her türden kontrol uygulamaları‘ olarak tanımlanmaktadır.
30

 

Sayıştay Denetim Terimleri Sözlüğü‘nde iç kontrol,‘ Bütçeye ve yürürlükteki 

kurallara uyulmasına, varlıkların korunmasına, muhasebe kayıtlarının geçerliliğinin ve 

samimiyetinin sağlanmasına ve özellikle mali bilgileri uygun zamanda kullanıma hazır 

                                                 
30 http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/hiz04riskdenetimi.pdf, (23 Temmuz 2010) s.7. 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/hiz04riskdenetimi.pdf
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halde bulundurarak yönetsel kararların kolaylaştırılmasına imkân veren prosedürler ve 

araçlar bütünü‘ olarak tanımlanmıştır.
31

 

1.2.10 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun  (KMYKK) Ġç 

Kontrol Tanımı 

Ülkemizde kamu kurumlarında iç kontrol yöntem ve prosedürlerini standart 

hale getirmeye çalışan ilk adım 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek 24.12.2003 tarihli 

25326 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile atılmıştır. Kanunun 55.maddesinde iç 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, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında 

ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan 

organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü‖ 

olarak tanımlanmaktadır. 

5018 sayılı Kanuna dayalı olarak yayımlanan ‗İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole 

İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik‘in 3.maddesinde de yine aynı tanımla 

karşılaşmaktayız. 

22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı Kanunla 5018 sayılı Kanunda geçen bazı 

ifadelerde teknik düzeltmeler yapılarak Kanunun uygulanabilirlik kapasitesi artırılmış iç 

kontrol sistemi yeniden tanımlanarak daha kapsayıcı hale getirilmiştir. Harcamaların 

gerçekleştirilmesinde işlem süreçlerinin hızlandırılması ve etkinliğin artırılması için 

mali kontrol yetkilisi sistemden çıkarılarak (Mülga 59. madde) ,ön mali kontrol 

fonksiyonunun mali hizmetler biriminde ve harcama birimlerinde gerçekleştirilmesi 

sağlanmıştır. Bu çerçevede mali hizmetler biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 

yeniden düzenlenmiştir.
32

 

İç kontrolün amacı 5018 sayılı Kanunun 56.maddesinde aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır: 

                                                 
31 http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/denter.htm  (23 Temmuz 2010) s.9. 
32 Prof. Dr. Melih Erdoğan, Denetim, Maliye ve Hukuk Yayınları,2005, s.138. 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/denter.htm
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―—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 mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 

—Varlıkların kötüye kullanılmasını ve israfını önlemek ile kayıplara karşı 

korunmasını, 

sağlamak şeklindedir. 

Kanunun 57.maddesinde ―Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol 

sistemleri, harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç 

denetimden oluşur.‖ hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu hükümden, Kanunun 

55.maddesinde yer alan geniş kapsamlı iç kontrol anlayışından daha çok ön mali kontrol 

odaklı bir yaklaşım benimsendiği anlaşılmaktadır.
33

 

57.maddenin ikinci fıkrasında ,‖Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin 

oluşturulabilmesi için, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, 

mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, 

belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin 

önlenmesi ve 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 önlemler alınır.‖ denilmektedir. 

1.3 Ġç Kontrolün Temel Özellikleri 

İç kontrol, işletmenin faaliyet ve karlılık amaçlarına ulaşmasını ve kaynak 

kaybını önler. İç kontrol güvenilir finansal raporlamaya yardımcı olur. Ayrıca 

işletmenin kanun ve düzenlemelere uyumlu olmasını sağlar, saygınlığına zarar 

                                                 
33 Erdoğan, s.141. 
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gelmesini önler. Sonuç olarak iç kontrol işletmenin gitmek istediği yere gitmesini ve 

yoluna çıkacak tuzak ve sürprizlerden kaçınmasını sağlar.
34

 

İç kontrol, işletme hedeflerini gerçekleştirmede yararlanılan planları, metotları 

ve prosedürleri kapsar ve bu suretle performansa dayalı yönetime katkıda bulunur. İç 

kontrol ayrıca varlıkları korumada, hataları ve yolsuzlukları önleme ve ortaya 

çıkarmada ilk savunma hattı olarak işlev görür.
35

 

İç kontrol tekil bir olay değil, örgütün bütün faaliyetlerinde ve devamlılık 

temelinde oluşan bir dizi eylemlerdir. İç kontrol, kuruluş içinde ayrı bir sistem olmaktan 

çok, yönetimin faaliyetlerini düzenlemede ve yönlendirmede yararlandığı sistemlerin 

ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu bakımdan iç kontrol, yöneticilerin 

kurumu çalıştırmalarına ve amaçlarını süreklilik temelinde gerçekleştirmelerine 

yardımcı olmak üzere alt yapının bir parçası olarak inşa edilen bir yönetim 

kontrolüdür.
36

 

İç kontrolü çalıştıranlar kişilerdir. Başarılı bir iç kontrolün sorumluluğu bütün 

yöneticilere düşmektedir. Yönetim amaçları belirler, kontrol mekanizmalarını oluşturur 

ve faaliyetleri uygulamaya koyar ve kontrolü izler ve değerlendirir. Süreçte örgüt 

içindeki tüm çalışanlar iç kontrollerini sağlarlar.
37

 

Yönetim iç kontrolü maliyet ve faydaları ile bağlantılı olarak tasarlamalı ve 

uygulamalıdır. Ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın örgütün bütün amaçlarının 

gerçekleşmesi konusunda mutlak güvence sağlayamaz. Bunun için iç kontroller mutlak 

güvence değil makul güvence sağlar. 
38

 

                                                 
34 http://www.snai.edu/cn/service/library/book/0-Framework-final.pdf, (28.Temmuz 2010),s.3., Kulak,s.25. 
35Dr. Mahmut Demirbaş, “İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen 

Değişimler―,Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4 Sayı:7 Bahar 2005/1 s.167-168. 
36Standarts for Internal Control in the Federal Government Washington DC, Kasım 1999 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana2.asp?id=356, ,(29 Temmuz 2010) ,s.5. 
37http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana2.asp?id=356, (29 Temmuz 2010) ,s.6. 
38http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana2.asp?id=356, (29 Temmuz 2010) , s.6. 

http://www.snai.edu/cn/service/library/book/0-Framework-final.pdf,%20(28.Temmuz
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana2.asp?id=356
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana2.asp?id=356
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ekutupana2.asp?id=356
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İç kontrolün amacı tanımda verilen, birbirinden ayrı fakat birbiriyle örtüşen 

alanlarda genel amaçlara ulaşılmasını temin etmektir. Bu genel amaçlar, işlevler, 

süreçler ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yoluyla başarılır.
39

 

1.4. Denetim Kavramı 

Denetim (audit) kelimesi Latince kökenli duyma, işitme anlamına gelen 

(audire) kelimesinden gelmektedir. Ve hesapların sözlü olarak okunması yolu ile 

incelenmesinden kaynaklanmakta ve günümüzde daha çok hesapların incelenmesi 

anlamına gelmektedir.
40

 En geniş tanımıyla denetim, ekonomik eylemler ve olaylar 

hakkındaki savların, bu savlarla ilgili önceden belirlenmiş olan ölçütlere uygunluğunun 

derecesini belirlemek ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla tarafsız bir 

şekilde kanıt toplayan ve değerlendiren sistematik bir süreçtir.
41

 

Denetim farklı kriterler dikkate alınarak farklı gruplara ayrılabilir. Yapılma 

konusu ve amacına göre başlıca denetim türleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
42

 

-Finansal Tablo Denetimi: Finansal tabloların bir bütün olarak finansal 

durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal durumdaki değişmeleri genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri ışığında dürüst bir biçimde yansıtmakta olduğu hususunda bir yargıya 

ulaşmak amacıyla bağımsız denetçi tarafından yapılan denetimdir. 

-Uygunluk Denetimi: Bir örgütün faaliyetlerinin veya finansal işlerinin 

önceden tespit edilmiş politika, prosedür, kurallara, yönetmeliklere, mevzuata uygun 

olup olmadığının belirlenmesini amaç edinen denetim türüdür. 

-Faaliyet Denetimi: Bu denetim türünde genellikle işletmenin yönetsel 

faaliyetleri, örgütsel yapısı, iç kontrol sistemleri, iş akışları etkililik açısından incelenir 

ve faaliyetlerle ilgili her türlü konu araştırılır. 

                                                 
39http://www.intosai.org/Level3/Guidelines/3_InternalContrStand/3_GuICS_PubSec_e.pdf , (29 Temmuz 2010), s.9-

11.,Kulak,s.29. 
40 Prof. Dr. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi,4.baskı, İstanbul: Alfa Yayınları,2006,s.17. 
41 Cömert ,s.6.,Prof Dr. Celal Kepekçi ,Bağımsız Denetim,Siyasal Kitabevi,Ankara ,2000,s.1. 
42 Prof. Dr. Ersin Güredin , Denetim,Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul 10.baskı, 2000,s.5. 
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Denetimi yapılan işletme ile denetçin arasındaki ilişkiye göre yapılan 

sınıflandırmaya göre denetim, bağımsız denetim, iç denetim ve kamu denetimi şeklinde 

sınıflandırılabilir:
43

 

-Bağımsız Denetim: Müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan uzman 

kişiler ile bir denetim şirketinde denetçi olarak çalışan bağımsız kişiler tarafından 

yapılan denetimdir. Bağımsız denetimde iyi bir organizasyon gerekli olup mevcut 

standartların tam olarak uygulanması ve tecrübe büyük önem taşımaktadır. 

−İç Denetim: Bir işletmede iç denetçiler tarafından genel olarak işletme 

yöneticilerine sorumluluklarını etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmelerine 

yardımcı olmak amacıyla yürütülen nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyetidir.
44

  

−Kamu Denetimi: Kamu düzeninin sağlanması ve kamu haklarının korunması 

amacıyla kamusal kuruluşların kendi denetim elemanlarına yaptırmış oldukları 

denetimlerdir. Devlet kurumları içinde kurulup örgütlendirilmiş olan bu birimler kamu 

ve özel işletmelerin yasalara, yönetmeliklere, devletin ekonomik politikasına ve kamu 

yararına bağlılık derecesini izler ve denetler. 

Sermaye Piyasası Kurulu‘nun (SPK) Seri X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği‘nde belirlendiği şekliyle uygulama 

zamanına göre denetimin üç farklı türü bulunmaktadır: 

−Sürekli Denetim: Her yıl yapılan ve gerekli tüm denetim tekniklerini 

kapsayan denetim ifade edilmektedir. 

−Sınırlı Denetim: Sürekli denetim yaptıran ortaklık ve sermaye piyasası 

kurumlarınca düzenlenmiş ara mali tabloların sürekli bağımsız denetimi yapan bağımsız 

denetim kuruluşu tarafından ağırlıklı olarak bilgi toplama ve analitik inceleme teknikleri 

kullanarak sürekli denetim programlarına uyumlu şekilde denetlenmesidir. 

                                                 
43 Prof Dr. Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, Genişletilmiş 4. baskı, Bilim Teknik Yayınevi,1995, s.16. 
44 Erdal Polat, “Denetimde Beşeri Unsurun Rolü ve Önemi‖, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, Sayı:23,Eylül 

1998,s.6. 



  19 

 

−Özel Denetim: Sermaye piyasası araçlarının halka arzı için SPK‘ ya başvuru 

sırasında veya birleşme, bölünme, devir ve tasfiye durumunda bulunan ortaklıklar ile 

aynı durumdaki sermaye piyasası kurumlarınca düzenlenmiş mali tabloların 

denetlenmesidir.‖ 

1.5 Ġç Denetim  

IIA tarafından ilk olarak 1978 yılında yayımlandıktan sonra devamlı 

güncellenen ve ―standartlar‖ olarak bilinen ―Uluslar arası İç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartları (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing )‖iç 

denetçilerin sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacak temel prensipleri 

belirlemektedir. IIA iç denetimi
45

,‖İç denetim bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve 

onlara değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık 

faaliyetidir. İç denetim kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik  sistemli ve disiplinli bir 

yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.‖
46

 

Daha önce de açıkladığımız üzere BDDK ve SPK iç denetim kavramını farklı 

bir şekilde ele almışlar ve iç kontrol sistemi ile teftiş sisteminden oluşan bütünleştirilmiş 

bir süreci iç denetim sistemi olarak ifade etmişlerdir.  

Sayıştay iç denetimi ‗kurum bünyesinde bulunan ve kurum yönetimi tarafından 

olası yolsuzlukları, hataları ve verimsiz uygulamaları en aza indirmek amacıyla 

kurumun sistemlerini ve prosedürlerini kontrol etmek ve değerlendirmek üzere görevli 

bulunan birim (veya faaliyet )
47

 olarak tanımlamaktadır. 

5018 sayılı Kanunun 63. maddesinde iç denetim,‖kamu idaresinin 

çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik 

verimlik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak 

amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu 

faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ve mali işlemlerinin risk yönetimi, 

                                                 
45 IIA, Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, January,2007,s.11. 
46

 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ,Uluslararası Ġç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi 

(UMUÇ),Ocak 2010,TİDE Yayını,s.2. 
47 http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/denter.htm (02 Ağustos 2010) ,s.11. 

http://www.theiiaorg/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-internal-auditing,Uluslararası
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/denter.htm
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yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde 

sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun 

olarak gerçekleştirilir.‖ şeklinde tanımlanmaktadır. 

Kuruluşların faaliyetleri zaman içinde hacim, kapsam ve karmaşıklık olarak 

büyüdükçe yöneticiler, karar verme süreçlerinde kullanacakları bilgilerin doğruluğunu 

sağlayacak bağımsız bir iç güvence biriminin varlığına ihtiyaç duymuştur. İhtiyaç  

1.6 Ġç Kontrol-Ġç Denetim ĠliĢkisi 

Etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, bu sistemin gerektiği şekilde 

işletilmesi ve izlenmesi yönetimin sorumluluğundadır. Ne kadar ayrıntılı ve özenli bir 

biçimde tasarlanmış olursa olsunlar, hiçbir iç kontrol mekanizması hataların ortaya 

çıkarılması ve önlenmesi bakımından yüzde yüz güvence sağlamaz. Bu nedenle, 

yönetimin iç kontrol yapısının etkiliğini düzenli bir biçimde izlemesi ve gözden 

geçirmesi gerekmektedir.
48

 

İç kontrol yönetsel işin bir parçasıdır. Bu kapsamda; 

Tüm yöneticiler kendi kurumlarının amaçlarını, çalışmalarını ve kaynaklarını 

kontrol etmek bakımından sağlıklı iç kontroller kurmak zorundadırlar. Etkili bir iç 

kontrol yapısının tasarlanması, kurulması ve sürdürülmesi yöneticilerin 

sorumluluğundadır. Yönetim, genellikle iç kontrolün bir parçası olarak bir iç denetim 

birimi kurar. 

İç denetim, iç kontrolün incelenip değerlendirilmesi kapsamında üst yöneticiye 

güvence ve danışmanlık hizmeti sağlar. Bu yönüyle iç denetimin bizzat kendisinin, 

organizasyonun iç kontrol sisteminin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz..
49

 İç kontrol 

ise; geniş bir yaklaşımla süreçlerin denetimi, kurum içinde üretilen her türlü bilginin 

tamlığı, doğruluğu ve güvenilirliği, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, hukuka ve iç 

mevzuata uyum ve kurum varlıklarının korunmasını ifade etmektedir. İç denetimin 

başarısından iç denetçiler, iç kontrolün başarısından yöneticiler sorumludur. 

                                                 
48 http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras08icdenetimstandart.pdf, (03 Ağustos 2010), s.5. 
49 Yörüker,s.8. 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras08icdenetimstandart.pdf,(03
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Üst yönetim, risk yönetiminin bir parçası olarak iç kontrollerin çerçevesini 

belirlemekten ve riskler değiştikçe bu çerçeveyi güncellemekten sorumludur. Yönetim, 

kontrolleri de uygulamalı ve en önemlisi düzenli gözden geçirme çalışmaları yaparak ve 

kendi ilgili bölümlerinden dönemsel raporlar alarak, kontrollerin etkili ve amaca uygun 

çalıştığından emin olmak için gerekenleri yapmalıdır.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 TCMB, Ġç Denetim Uygulamaları, Ankara: Merkez Bankası İç Denetim Genel Müdürlüğü, Sunum Metni,2005 
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2. ĠÇ KONTROL VE ĠÇ DENETĠMLE ĠLGĠLĠ ULUSLAR 

ARASI DÜZENLEMELER 

Bu bölümde dünya uygulamalarına yön veren otoritelerin iç kontrol ve iç 

denetime yönelik yapmış oldukları düzenlemeler açıklanmıştır. 

2.1 Ġç Kontrol Modelleri 

Dünya genelinde farklı adlarla açıklanan uygulanan bir çok iç kontrol modeli 

olmakla birlikte bunların neredeyse tamamının COSO kontrol modelinden esinlendiği 

anlaşılmaktadır. Bu bölümde söz konusu modellerin önemli olanları alt başlıklar halinde 

ele alınarak açıklanmıştır. 

2.1.1 Sponsor Organizasyonlar Komitesi (COSO) Modeli 

Treadway Komisyonu olarak bilinen Hileli Mali Raporlama Ulusal 

Komisyonunun 1987 yılında yayımladığı rapordaki iç kontrol sistemine ilişkin 

kavramsal ve yorumsal farklılıkları ortadan kaldıracak ve sistemin değerlendirilmesini 

sağlayacak bir rehber hazırlanması tavsiyesi üzerine komisyon üyelerinin birer temsilci 

atamasıyla COSO olarak bilinen ―Sponsor Organizasyonlar Komitesi‖ 

oluşturulmuştur.
51

  

COSO; ABD‘de önemli mesleki örgütler olan Amerikan Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA- The American Institute of Certified Public 

Accountants), Amerikan Muhasebe Derneği (AAA-The American Accounting 

Association), Finansal Yöneticiler Enstitüsü (FEI-The Financial Executives Institute), İç 

Denetçiler Enstitüsü (IIA-The Institute of Internal Auditors), Yönetim Muhasebecileri 

Enstitüsü (IMA-Institute of Management Accountants)‘dan meydana gelen özel sektör 

örgütü olup, iş etiği, etkili iç kontroller ve kurumsal yönetim aracılığıyla finansal 

raporlamanın kalitesinin artırılması için çalışmaktadır.
52

 

1987‘de yayımlanan Treadway Komisyonu Raporu‘nun temel bulgularından 

biri halka açık şirketlerin hileli finansal raporlamanın önlenmesi ve ya erken tespiti için 

                                                 
51 Erdoğan, s.75. 
52 Putting COSO‟s Theory into Practice, s.3. 
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makul güvence sağlamak üzere sağlam iç kontroller tesis etmesi gerektiğidir.1977 ‗de 

Kongre‘de kabul edilen Yabancı Hile Uygulamaları Yasasının (FCPA- Foreign Corrupt 

Practices Act) koşullarından biri de şirketlerin iç kontrol sistemi kurmalarıdır. O 

dönemde meslek için genel kabul görmüş kılavuzların olmaması, üzerinde birleşilen bir 

iç kontrol tanımının bulunmaması ve işletmelerin kendi kontrol sistemlerini nasıl 

değerlendireceklerini ve geliştireceklerini bilmemeleri sorun oluşturmaktaydı.
53

 

Treadway Raporundaki tavsiyelerden hareketle COSO çalışma grubu iç kontrol 

yazını üzerine kapsamlı bir araştırma yapmıştır. Daha sonra COSO bu çalışmadan 

hareketle, 1992 tarihinde İç Kontrol-Bütünleşik Çerçeve Raporu yayımlamıştır. Bu 

rapor iç kontrollerin değerlendirilmesinde gerek özel sektör, gerekse kamu sektörü, 

büyük veya küçük, kar amaçlı veya kar amacı gütmeyen pek çok kuruluş tarafından 

genel kabul görmüştür.
54

 

Modelin oluşturulması sırasında birçok farklı görüş ortaya atılmış ve rapor 

ancak bir takım uzlaşılar neticesinde son halini almıştır. Modelin oluşturulmasında, 

ilgili tarafların farklı bakış açılarından kaynaklanan zorluklar yaşanmıştır. Bir taraf, iç 

kontrol için tüm yönetim faaliyetlerini kapsayan geniş bir tanımı savunurken, diğer taraf 

sadece finansal raporlamaya ilişkin daha dar bir tanımı savunmuştur. Sonunda, geniş 

anlamdaki iç kontrol tanımı kabul edilmiş olsa bile, şirketin misyonunu ve stratejik 

hedeflerini belirleme, risk yönetimi ve stratejik hedeflerini belirleme, risk yönetimi ve 

stratejik planlama gibi bazı yönetimsel faaliyetler iç kontrolün kapsamı dışında 

tutulmuştur. Bu haliyle model, bağımsız denetçilerin bakış açısını baskın şekilde 

yansıttığı gerekçesiyle eleştirilmiştir.
55

 

Modele yapılan diğer bir eleştiri de, iç kontrolün etkililiğini tarafsız olarak 

ölçmek için iç kontrol bileşenlerine yönelik özgün ölçütlerin belirlenmemiş olmasıdır.
56

 

COSO‘nun İç Kontrol-Bütünleşik Çerçeve Raporu verimliliği teşvik eden, riski 

minimize eden, finansal tabloların güvenilirliği ve kanun ve düzenlemelere uygunluk 

                                                 
53 Frank C. Minter,―Do You Remember COSO?‖, Strategic Finance Magazine, Vol.83, No.8, (February 2002),s.8. 
54 Minter, s.8. 
55  Steven J.Root, Beyond COSO: Internal Control to Enhance Corporate Governance, John Wiley&Sons Inc., 

New York, 1998,s.117. 
56 Root, s.80. 
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konusunda güvence vermeye yardım eden iç kontrollerin oluşturulmasında temel 

alınmıştır. Kapsamlı olması, etkililiği ve güçlü bir iç kontrolün evrensel ilkelerini 

sunması nedeniyle dünya çapında pek çok kurum tarafından övgüye değer bulunmuş ve 

kabul edilmiştir.
57

 

İç Kontrol: Bütünleşik Bir Çerçeve‘nin ardından COSO, yine 1992 yılında iç 

kontrolün etkililiğinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere ―Değerlendirme 

Araçları‖ adı ile ayrıntılı bir çalışma
58

 daha yayımlamıştır. 

2.1.1.1 COSO Ġç Kontrol BütünleĢik Genel Çerçeve Raporu 

COSO tarafından 1992 yılında yayınlanan İç Kontrol Bütünleşik Genel 

Çerçeve Raporu‘nda iç kontrol kavramı etraflıca incelenmiş ve iç kontrolün tanımı, iç 

kontrol bileşenleri, iç kontrol sisteminin işletmelere sağlayacakları veya 

sağlayamayacakları ve iç kontrol sisteminde rol ve sorumluluklar gibi konularda 

görüşler özet bir şekilde ifade edilmiştir.
59

 

2.1.1.1.1 Ġç Kontrolün Tanımı 

İç kontrol; bir kuruluşun yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve diğer personeli 

tarafından  

−Faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, 

−Finansal raporların güvenilirliği, 

−Kanunlara ve düzenlemelere uygunluk  

amaçlarının gerçekleştirmesine makul bir güvence sağlayabilmek amacıyla 

kurulan ve yürütülen bir süreçtir.
60

 

                                                 
57 „Putting COSO‟s Theory into Practice , s.1. 
58COSO, Internal Control: Integrated Framework - Evaluation Tools, American Institute of Certified Public 

Accountants, New Jersey, 1994  
59 The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, http://www.coso.org/publications/ 

executive_summary_integrated_framework.htm,(10 Ağustos 2010) 
60 http://www.coso.org/publications/ executive_summary_integrated_framework.htm,(10 Ağustos 2010),s.1. 

 

http://www.coso.org/publications/%20executive_summary_integrated_framework.htm,(10
http://www.coso.org/publications/%20executive_summary_integrated_framework.htm,(10
http://www.coso.org/publications/%20executive_summary_integrated_framework.htm,(10
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Bu tanımda yer alan ‗Faaliyetlerin etkililiği‘ bir kuruluşun esas faaliyet 

alanındaki başarısı, karlılığı ve kaynakların koruması gibi hususları, ‗finansal raporlama 

‗belirli aralıklarla yayınlanan finansal tabloların ve her türlü finansal bilginin 

güvenilirliğini, kanunlara ve düzenlemelere uygunluk ise yürürlükteki mevzuata ve 

diğer düzenlemelere uyum içinde olunmasını ifade eder.
61

 

2.1.1.1.2 Ġç Kontrol BileĢenleri 

COSO iç kontrol modelinde iç kontrol yapısı birbiriyle ilişkili beş bileşenden 

oluşmaktadır ve bileşenlerin her biri yönetimin işletmeyi yönetme biçiminden türetilmiş 

ve yönetim süreciyle bütünleşiktir.
62

 Aşağıda piramit şeklinde gösterilen (Şekil 1) bu 

bileşenler, kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve 

izleme(gözlemleme) olarak sıralanmaktadır.  

 

ġekil 1: COSO Piramidi 

Kaynak: COSO, ―Internal Control: Integrated Framework, American Institute of 

Certified Public Accountants‖, New Jersey, 1994 

 

COSO iç kontrol bileşenlerinin uygulanması yönetimin sorumluluğundadır. 

COSO bir piramit ile ifade ettiği beş bileşeni işletmenin çeşitli faaliyetlerinde 

                                                 
61 Nihal Saltık, Ġç Kontrol Standartları, T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 

Ankara,2007,s.13. 
62 William E. Perry ve H.C. ‗Pete‘ Warner, ―A Quantitative Assessment of Internal Controls‖, Internal Auditor, 

Vol.62, No.2, (April 2005), s.53. 
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gerçekleştireceği üç temel amacı da gösterecek şekilde küpe dönüştürmüştür. COSO 

küpü iç kontrollerin tasarımında ve yürütülmesinde küpün her bir parçasına 

odaklanmayı sağlamaktadır. 

 

ġekil 2: COSO Küpü 
Kaynak: ―Putting COSO Theory into Practise‖ Tone at the Top, The Institute of Internal 

Auditors, November 2005 (PDF) 

 

COSO yaklaşımında iç kontrolün beş bileşeni aşağıda açıklanmıştır. 

(i) Kontrol Ortamı (Control Environment) :Kontrol ortamı bir örgütte 

çalışanların bilincini etkileyen ortamı ifade etmekte olup disiplin ve yapı sağlayarak 

diğer dört bileşen için temel oluşturur. Kontrol ortamının unsurları; dürüstlük, etik 

değerler, işletme çalışanların yetkinliği, yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı, yetki ve 

sorumlulukların dağıtımı, çalışanların organizasyonu ve gelişimi, yönetim kurulunun 
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dikkati ve yönlendirmelerinden oluşur.
63

 Bütünleşik çerçeve raporunda kontrol ortamı 

bu kapsamı ifade edecek şekilde yedi unsurla açıklanmıştır. 

(a) Dürüstlük ve etik değerler: Bir işletmenin amaçları ve bunların 

gerçekleştirilme şekilleri, yapılan tercihler, değer yargıları ve yönetim biçimlerine 

bağlıdır. Davranış standartlarına dönüştürülen bu tercihler ve değer yargıları yönetimin 

dürüstlüğünü ve etik değerlere bağlılığını yansıtır. İşletmenin itibarı her şeyden önemli 

olduğundan davranışla ilgili kurallar yasalara eksiksiz uymanın daha ötesinde olmak 

zorundadır. İç kontrollerin etkililiği, kendisini yaratan, yöneten ve gözeten çalışanların 

etik değerleri ve dürüstlüğünün üstüne çıkamaz. Zira yazılı davranış kurallarının varlığı, 

çalışanların kuralları anladığının kanıtı olsa bile, uygulanacağını garanti etmemektedir. 

Bu nedenle etik değerler sadece anlatılmamalı, neyin yanlış neyin doğru olduğu ile ilgili 

danışmanlık verilmeli ve yönetim, kendi hareket ve davranışlarıyla örnek olmalıdır.
64

 

(b) Çalışanların yetenekliliği: İşin gerektirdiği bilgi ve beceri seviyesine sahip 

çalışanlar kontrollerin etkililiğinde önemli rol oynar.Yetenekli ve uzman kişilerin 

istihdamı kontrol bilincini artırmaya yardımcı olur.
65

 Yeteneksiz çalışanların kontrolleri 

etkisiz kılma ihtimali her zaman daha yüksektir. 

(c) Yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı: Yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı 

işletmenin risk kabulünü ve yönetim şeklini etkiler. Yönetimin finansal raporlamaya 

karşı tutumu, mevcut alternatif muhasebe usullerinden tutucu ya da girişken olanların 

seçilmesi, dürüstlüğü, geliştirilen muhasebe tahminleri konusundaki tutuculuğu, veri 

işlemeye karşı tutumu ve muhasebe ve personel konularındaki tavrı yönetimin felsefesi 

ve çalışma biçiminin diğer unsurları olarak sayılabilir.
66

 

(d) Örgütsel yapı: Örgütsel yapı, mevcut yetki ve sorumluluk alanlarını 

tanımlar, uygun bir raporlama sistemi kurar ve amaçların başarılması için 

gerçekleştirilen faaliyetlerin kontrol edilmesini ve gözlemlenmesini sağlar. Bu nedenle 

her işletme kendi gereksinimlerine uygun bir örgütsel yapı geliştirir. Bu uygunluk, 

                                                 
63, http://www.coso.org/publications/ executive_summary_integrated_framework.htm,(10 Ağustos 2010),s.2. 
64 Cömert, s.41,45 
65 Saltık, s.14. 
66 Cömert, s.47. 

http://www.coso.org/publications/%20executive_summary_integrated_framework.htm,(10
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işletmenin büyüklüğüne ve faaliyet yapısına bağlıdır.
67

 Örgütsel yapı, fonksiyonel 

birimlerin kurulmasını, bu birimler tarafından yürütülecek yönetim fonksiyonlarını ve 

raporlama ilişkilerini ve belli alanlarda personele verilen yetki ve sorumlulukları içerir. 

Şirketler büyüdükçe ve işlemler daha karmaşık hale geldikçe organizasyon yapısının 

biçimsel olarak belirlenmesi daha büyük önem arz eder. Örgüt şemaları, iş tanımları, 

işletme politikasını içeren yönetmelikler, genelgeler, bazı raporlar ve dokümanlar 

örgütsel yapıyı yazılı olarak belirlemekte kullanılan araçlardır.
68

 

(e) Yetki ve sorumlulukların dağıtımı: İşletme faaliyetlerin yürütülmesi için 

yetki ve sorumlulukların dağıtılması, raporlama ilişkilerinin belirlenmesi ve 

yetkilendirmeyle ilgili protokollerin yapılması gerekir. İş tanımları, anahtar personelin 

bilgisi, deneyimi ve görevlerin yerine getirilmesi için sağlanan kaynak kontrol ortamını 

etkiler. En önemli zorluk amaçlara ulaşmak için ne kadar yetkinin verileceğini 

belirlemektir ve bu da risk algısıyla ilişkilidir.
69

 Kurumun teşkilat yapısı yetki ve 

sorumlulukların dağılımını belirler. Yaptırımlar ve hesap verme sorumluluğu bu yetki 

ve sorumlulukların kurumun geneline yayılmasını sağlar. Raporlamaya elverişli hatların 

kurulması ile hesap verme sorumluluğu işlerlik kazanır.
70

 

2 alt unsur vardır. 

(f) Yönetim kurulu ve denetim komitesi 

(g) İnsan kaynakları politikaları 

Kontrol ortamı, hatalı finansal raporlama riskini azaltmak için kurumun ilk 

savunma hattı olup, üst yönetimin sağlam bir tutum sergilemesi kontrollerin başarısında 

önemli bir rol oynar. Araştırmalar üst yönetimin güçlü iç kontrollere bağlılık göstermesi 

ve bunu uygulamalarıyla da açık biçimde ortaya koymasının şirketlerin daha iyi ve 

sürekli performans göstermesini sağladığını ortaya koymaktadır. Ayrıca COSO, 

                                                 
67 Cömert, s.49. 
68 Kepekçi, s.67. 
69 Cömert, s.50. 
70 Saltık, s.14. 
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bağımsız üyeli yönetim kurullarının yönetim ihmali riskini azaltmaya yardımcı 

olduğunu ortaya çıkarmıştır.
71

 

(ii) Risk Değerlendirmesi (Risk Assessment) : Her işletme değerlendirilmesi 

gereken bir takım iç ve dış risklerle karşı karşıyadır. Riski değerlendirmenin ön koşulu 

farklı kademelerdeki birbiriyle bağlantılı ve kendi içinde tutarlı hedeflerin tespit 

edilmesidir. Risk değerlendirme, risklerin nasıl yönetileceğine karar verme konusunda 

bir baz oluşturarak hedeflere ulaşmada risklerin tanımlanmasını ve analizini 

içermektedir. Ekonomik koşullar, düzenlemeler, endüstri ve çalışma koşulları sürekli bir 

şekilde değişeceğinden bu değişimlerle ilgili özel riskleri tanımlayacak ve bunların 

üstesinden gelecek mekanizmalar gereklidir.
72

  

Tüm kuruluşlar, büyüklükleri, yapıları, faaliyet gösterdikleri endüstriler fark 

etmeksizin organizasyonun her seviyesinde çeşitli risklerle karşılaşırlar. Risk 

değerlendirmesi, kuruluşun amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklerin 

tanımlanmasını ve söz konusu risklerin ortaya çıkma olasılıklarının ve doğurabilecekleri 

sonuçların analiz edilmesini içeren sistematik bir süreç olup söz konusu risklerin 

yönetilebilmesi için bir temel oluşturmaktadır.
73

 

COSO‘ya göre, risk değerlendirme aşamasında kontrol amaçlarına ulaşmayla 

ilgili ana ilkeler şunlardır: Finansal raporlama amaçlarının belirlenmesi, finansal 

raporlama risklerinin tanımlanması ve analizi, hile riskinin değerlendirilmesi.
74

 

Risk değerlendirmesi esnasında yönetim, amaçlarına ulaşmasının önündeki 

riskleri belirler ve analiz eder ve riskin nasıl yönetilmesi gerektiği kararını vermek için 

zemin oluşturur. Yönetim, denetçi tarafından denetime başlanılmadan önce, olasılığını 

ve etkisini göz önüne alarak önemli riskleri azaltmak için önlemleri belirlemeli ve 

yürürlüğe koymalıdır.
75

 

                                                 
71 „Putting COSO‟s Theory into Practice‟,s.2. 
72 http://www.coso.org/publications/ executive_summary_integrated_framework.htm,(10 Ağustos 2010),s.2. 
73 Root,s.123. 
74 „Putting COSO‟s Theory into Practice‟,s.2. 
75 Hubbard Larry D., ―Understanding Internal Controls: Auditors Who Can Accurately Interpret COSO'sİnternal 

Control Framework Offer
 
Great Value to Management - Back To Basics - Committee of Sponsoring Organizations 

of The Treadway Commission's Internal Control-Integrated Framework‖, Internal Auditor, October 2003, 

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m4153/is_5_60/ai_110222002,(10 Ağustos 2010). s.1. 

http://www.coso.org/publications/%20executive_summary_integrated_framework.htm,(10
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m4153/is_5_60/ai_110222002
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Risk değerlendirme sürecinde kontrolün amacı, bir amaçla ilgili önemli risklere 

ilişkin ne yapılacağına karar vermek için değerlendirme yapılmasıdır. Kontrol, sonuçta 

çıkarılacak risk listesi değil, söz konusu değerlendirmenin kendisidir. Üyeler risklerle 

ilgili olarak ne yapılacağını değerlendirirken amacı daha iyi anlarlar. Yeni ve 

bilinmeyen risklerle başa çıkma becerilerini artırırlar. 

Yönetimin ve amacın başarılmasından sorumlu çalışanların yerine ne 

denetçiler, ne de başka birileri risk değerlendirmesini yapabilirler. Denetçiler ancak 

yöneticileri ve çalışanları risk değerlendirme yöntemleri hakkında eğitebilirler, risklerin 

tanımlanması ve yönetilmesi toplantılarında yardımcı olabilirler ve değerlendirme 

sürecinde kullanmak üzere işletmede ortak bir risk dili oluşturulmasına katkıda 

bulunabilirler.
76

 

(iii) Kontrol Faaliyetleri (Control Activities): Kontrol eylemleri, yönetimin 

emir ve talimatlarının yerine getirilip getirilmediğinden emin olunmasına yardımcı olan 

politika ve prosedürlerdir. Bu politika ve prosedürler işletmenin amaçlarını başarmasına 

yardımcı olacak şekilde risklere karşı alınması gereken tavırları belirler. Örgüt içinde 

her kademe ve fonksiyonda uygulanması gereken kontrol faaliyetleri, onaylamalar, 

yetkilendirmeler, doğrulamalar, mutabakatlar, performansın gözden geçirilmesi ve 

görevler ayrılığının sağlanması gibi değişik eylemleri kapsar.
77

 

Kontrol faaliyetleri, işletme amaçlarına ulaşmanın önündeki riskleri 

belirleyecek gerekli tedbirlerin alındığı konusunda güvence sahibi olunmasına yardım 

eder. Kontrol faaliyetleri işletmede tüm düzeylerde ve tüm işlevlerde yürütülür.
78

 

Birçok kuruluş için ortak olan ve COSO Raporunda yer alan kontrol 

faaliyetlerine ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir:
79

 

Üst düzey gözden geçirmeler: Yönetim kurulu, performansını bütçelerle, 

planlarla, tahminlerle, geçmiş senelerle ve rakiplerinin performansıyla karşılaştırmalı ve 

                                                 
76 Hubbard, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m4153/is_5_60/ai_110222002, s.1. 
77 http://www.coso.org/publications/executive summary_integrated_framework.htm, (10 Ağustos 2010),s.2. 
78 „Putting COSO‟s Theory into Practice‟,s.3. 
79 COSO, Internal Control: Integrated Framework, American Institute of Certified PublicAccountants, New 

Jersey, 1994 (c),s.50. 
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hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini değerlendirmelidir. Performans gerçekleşmelerinin 

düşük olması durumunda nedenleri araştırılmalı, iç kontrol sisteminin zayıf kaldığı veya 

atlandığı noktalar tespit edilerek gerekli önlemler alınmalı ve yeni stratejiler 

belirlenmelidir. 

Fonksiyonlar veya faaliyet bazında değerlendirme: Her seviyedeki yönetici, 

performans raporlarının plan ve hedeflerle tutarlılığını incelemeli ve ciddi farklılıkların 

ortaya çıkması durumunda bunları nedenleriyle birlikte üst yönetime raporlamalıdır. 

Bilgi işleme: İşlemlerin doğruluğunu, tamlığını ve yetki sınırları içinde hareket 

eden kişiler tarafından yerine getirilmeleri çeşitli kontrol faaliyetleri ile güvence altına 

alınır. Örneğin, girilen verilerin kontrolü, dosya toplamlarının kontrol hesaplarıyla 

karşılaştırılması, işlemlerin nümerik sıralaması ve dosya, program ve datalara erişimin 

kontrolü vb. 

Varlıkların fiziksel kontrolü: Nakit, menkul kıymet, stok ve malzeme gibi 

kaybolma riski yüksek olan ve yetkisiz kullanıma açık olan varlıkların güvenliğini 

sağlamak için söz konusu varlıkların düzenli bir şekilde fiziksel olarak sayılması ve 

sonuçların kontrol kayıtları ile karşılaştırılması gerekmektedir. 

Performans göstergeleri: Gerekli önlemlerin alınabilmesi ve hataların 

düzeltilebilmesi için farklı veri setleri birbiriyle karşılaştırılarak aralarındaki ilişki analiz 

edilip değerlendirilmelidir. Performans göstergeleri hem operasyonel hem de finansal 

amaçlara hizmet edecek nitelikte olmalıdır. 

Görevler ayrılığı: Hata riskini azaltmak ve yolsuzlukları önlemek için görevler 

farklı kişiler arasında paylaştırılarak iş bölümü yapılmalıdır. Böylece, işletme içinde bir 

kişinin yaptığı işin bir sonraki safhada başka biri tarafından kontrol edilmesi sağlanır. 

Örneğin, işlemlerin kaydedilmesinden sorumlu muhasebe personelinin herhangi bir 

varlığın korunmasıyla ilgili sorumluluk almaması gerekir. 

Risk değerlendirme ve kontrol faaliyetleri birlikte, amaçlara ulaşma yolundaki 

riskleri tanımlama, analiz ve değerlendirme faaliyetleri ile ciddi tehlike potansiyeli olan 
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ve işletme için önemli risklerin yönetimi ile ilgili politika ve yordamlarının tasarımını 

içermektedir. 

COSO‘nun risk çerçevesi faaliyet düzeyinde amaçları, riskleri ve kontrolleri 

analiz eden bir matris sunar. Bu matris, kontrol faaliyetlerini kurmanın yöntemlerinden 

biridir. Akış şemalandırma, girdilerin bütünlüğünün, doğruluğunun, yetkilendirmesinin, 

zamanındalığının ve muhafazasının analiz edilmesi, işlemlerin süreç ve sonuçlarının 

analiz edilmesi ve güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (SWOT-

Strengths,Weaknesses,Opportunities and Threats) analizi de kontrol faaliyetlerinin 

kurulmasının diğer yöntemleridir.
80

 

(iv) Bilgi ve ĠletiĢim (Information and Communication) : Çalışanların 

sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacak işe yarar bilgiler tanımlanmalı, 

toplanmalı ve iletilmelidir. Bilgi sistemleri işletmenin yönetilmesine ve kontrolüne 

imkân veren faaliyetle ve finansal durumla ilgili bilgileri içeren raporlar üretirler. 

Dolayısıyla sadece işletme içerisinde toplanan veriyle değil dışsal raporlama ve karar 

alıcılar için gerekli olan dış olaylar, faaliyet ve koşullarla ilgili bilgilerle de ilgilenirler. 

Tüm personel tepe yönetimden kontrol sorumluluklarının ciddi bir biçimde yerine 

getirildiği konusunda açık bir mesaj almalıdır. Çalışanlar iç kontrol sistemi 

içerisinde kendi kontrollerini ve kendi bireysel faaliyetlerinin başkalarınınkiyle 

ilişkilerini iyi anlamalıdır.
81

 

COSO‘nun bilgi ve iletişim kavramı sadece içeride üretilen verileri değil, karar 

verme ve dış raporlama için gerekli dış olayları, faaliyetleri ve koşulları da kapsar. 

Bilgi, işletmenin kontrol amaçlarının gerçekleştirilmesi için yönetimin her kademesinde 

etkili bir biçimde iletilmelidir.
82

 

Bilgi çalışanların sorumluluklarını yerine getirebilmesi için büyük önem arz 

etmektedir. Bilgi sistemleri, faaliyetle, finansal durumlar ve uygunlukla ilgili konuları 

kapsayan raporlar üreterek işlerin yürütülmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Yalnızca 

kurum içinde değil kurum dışında da gerçekleşen olaylara ve şartlara ilişkin uygun, 

                                                 
80 Hubbard, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m4153/is_5_60/ai_110222002,,s.1.,Kulak,s.57-58. 
81 http://www.coso.org/publications/executive summary_integrated_framework.htm,(10 Ağustos 2010),s.2. 
82 Curtis ve Wu, s.65. 
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güvenilir ve zamanlı bilgiler de bilgi sistemlerinin konusunu oluşturur. İletişim, 

personelin iç kontrol sorumluluklarına ilişkin yönetimin tutumunu algılamasını ve 

yönetimin iç kontrole atfettiği önemin anlaşılmasını sağlayan en önemli araçtır.
83

 

Geçerli bilgiler çalışanların sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak bir 

biçimde ve sürede belirlenmeli, elde edilmeli ve iletilmelidir. Bilgi sistemleri işletmenin 

yürütülmesini ve kontrolünü mümkün kılacak faaliyetlerle, finansal raporlamayla ve 

yasalara uygunlukla ilgili bilgiler içeren raporlar üretir. Etkili iletişim daha geniş bir 

biçimde –işletmede yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay- olmak zorundadır. 

Tüm çalışanlar tepe yönetimden kontrol sorumluluklarının ciddi biçimde ele alınması 

gerektiğine dair açık bir mesaj almalıdır.
84

 

COSO, bilginin kalitesini ihtiyaç duyulan içerikte, zamanlı, güncel, doğru ve 

ulaşılabilir olmasıyla ölçmektedir. Bilginin kalitesi, iç kontrol sisteminin bir parçası 

olan bilgi sistemlerini etkilemekte, aynı zamanda iç kontrol faaliyetlerinin işleyişinden 

kendisi de etkilenmektedir.
85

 

Personel beklenmeyen durumlarda nasıl davranması gerektiği konusunda 

bilgilendirilmelidir. Çalışanlar yaptıkları işin diğerleri tarafından yapılan işlerle ne 

derece ilgili olduğunu bilmelidir. Yukarı doğru tüm iletişim kanalları açık olmalıdır. 

Çalışanlar önemli bir bilgiyi yönetime ilettiklerinde her hangi bir misilleme 

olmayacağından emin olmalıdır. Uygun iletişim hem kurum içinde hem de kurum 

dışında, haftalık bültenler yayımlanması, politika kitapçıklarının hazırlanıp dağıtılması, 

görsel sunumlar hazırlanması gibi yollarla sağlanmalıdır.
86

 

(v) Gözlemleme (Monitoring) :İç kontrol sistemlerinin gözlemlenmesi 

(sistemin zaman içindeki performans kalitesini değerlendirme süreci) gerekmektedir. Bu 

faaliyetlerin sürekli bir biçimde izlenmesi, bağımsız değerlendirmeler veya her ikisinin 

bileşimiyle sağlanabilir. Sürekli gözlemleme, faaliyetler yürütülürken yapılır. Bu 

kapsamda; düzenli bir şekilde yapılan gözetim eylemleri ile çalışanların görevlerini 

                                                 
83 Erdoğan, s.84. 
84 „Putting COSO‟s Theory into Practice‟,s.3. 
85 COSO, Internal Control: Integrated Framework, American Institute of Certified Public Accountants, New 

Jersey, 1994,s.63. 
86 Root, s.138. 
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yerine getirirken yaptıkları diğer eylemleri yer alır. Birbirinden ayrı yapılacak olan 

değerlendirmelerin sıklığı veya kapsamı öncelikle risklerin değerlendirilmesine ve 

devam eden gözlemleme eylemlerinin etkililiğine bağlıdır. İç kontrolün yetersizliği bir 

üst kademeye bildirilirken, çok önemli görülen hususlar tepe yönetime ve yönetim 

kuruluna raporlanmalıdır. 

İç kontrol sistemi işletmenin faaliyetleri ile iç içe geçmiştir ve işletmede 

mevcut olmasının temel sebepleri vardır. Eğer bir işletmede kontroller işletmenin 

önemli bir parçası olarak ve onun alt yapısını oluşturacak şekilde inşa edilmişse o 

işletmede iç kontroller çok etkili demektir. Bu şekilde inşa edilen kontroller kaliteyi 

destekler, girişimleri güçlendirir. Gereksiz maliyetleri yok eder. Değişen koşullara 

çabuk adapte olunmasını sağlar. Değişen koşullara dinamik bir biçimde tepki veren 

bütünleşik bir sistem oluşturacak şekilde bu bileşenler arasında sinerji ve bağlantı 

bulunmaktadır.
87

 

İç kontrol sistemleri zaman içinde değişir. Yeni personel istihdamı, zaman ve 

kaynak kısıtı veya çeşitli iç ve dış baskılardan dolayı zamanında etkili işleyen kontrol 

prosedürleri bir süre sonra etkisiz bir hal alabilir. Ayrıca, değişen şartların getirdiği 

riskleri öngörmekte yetersiz kalabilir. İzleme, iç kontrol sisteminin zaman içindeki 

performansını değerlendirerek, sistemin etkili işlemeye devam etmesini garanti altına 

alır.
88

 

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sürekli izleme faaliyetleri, bağımsız 

izleme faaliyetleri veya her ikisinin bileşimi şeklinde olabilir. Sürekli izleme 

faaliyetleri, karşılaştırmalar, hesapların mutabakatı gibi çalışanlar görevlerini yerine 

getirirken, yani kurumun normal faaliyetleri içinde ve düzenli yönetim ve gözetim 

faaliyetlerinden meydana gelir. Bağımsız değerlendirmelerin saha ve sıklığı temelde 

risklerin değerlenmesine ve sürekli izleme yordamlarının etkililiğine bağlıdır. Sürekli 

izlemenin derecesi ve etkililiği ne kadar fazla ise bağımsız değerlendirmelere o kadar az 

ihtiyaç duyulur. Sürekli izleme kavramı bütün iç kontrol sürecinin eşgüdümünü ve 
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koşullar değiştikçe bu sürecin de değiştirilmesini kapsamaktadır.
89

Sürekli izleme, 

değişen koşullara dinamik olarak tepki verdiğinden gerçek zamanlı olarak yürütülür ve 

işletmede yerleşik olduklarından bağımsız değerlendirmeler ile bağlantılı olarak 

gerçekleştirilen yordamlardan daha etkilidirler. Bağımsız değerlendirmeler olaydan 

sonra yer aldığı için, sürekli izleme ile problemler daha hızlı belirlenebilir.
90

Bağımsız 

izleme faaliyetleri, iç denetçiler, dış denetçiler veya danışmanlık firmaları tarafından 

yapılan, belli zamanlarda kontrollerin etkinliğine odaklanan izleme faaliyetleridir. 

Bağımsız izleme faaliyetlerinin kapsamı ve sıklığı, risk değerlendirmesine ve sürekli 

izleme faaliyetlerinin etkililiğine bağlıdır. Sürekli ve bağımsız izleme faaliyetleri 

sonucunda tespit edilen eksiklikler ve zayıflıklar nedenleriyle birlikte yönetime ve 

sorumlu kişilere iletilmeli ve zaman kaybetmeden sorunlar çözülmelidir.
91

 

COSO kontrol modeline göre, yönetim kurulunun, yöneticilerin, iç 

denetçilerin, çalışanların yani işletme içindeki herkesin ve şirket dışındaki kişilerin ve 

organların iç kontrol sisteminde bazı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. 

Yönetim Kurulu nihai organ olup yönetim kurulu başkanı sistemin sahipliğini 

üstlenmelidir. Diğer bireylerden daha fazla olarak yönetim kurulu başkanı ―tepenin 

tarzını‖ ortaya koyar ki bu dürüstlük, etik değerler ve pozitif bir kontrol ortamının diğer 

faktörlerini etkiler. Büyük bir işletmede yönetim kurulu başkanı bu görevini üst 

yöneticilere liderlik yaparak ve sevk ederek ve onların işletmeyi kontrol etme 

biçimlerini gözden geçirerek yerine getirir. Üst yöneticiler ise birim işlevlerinden 

sorumlu personele daha özel iç politika ve yordamlarının kurulması için sorumluluk 

dağıtırlar. Daha küçük işletmelerde yönetim kurulu başkanının etkisi daha doğrudan 

olmaktadır.
92

 

Üst yönetim, yönetim kuruluna karşı hesap verme sorumluluğundadır. Bu 

yönetişim, kılavuzluk ve gözetim sağlar. Etkili kurul üyeleri tarafsız, yetenekli ve 

meraklıdırlar. Ayrıca işletmenin faaliyetleri ve çevresiyle ilgili bilgi sahibidirler, kurul 

üyeliği sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli zamanı ayırırlar. Yöneticiler bazen 
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kontrolleri önemsemeyebilir, astlardan gelen iletişimi görmezden gelebilir veya 

bastırabilir, böylece kasten sonuçları saptıran dürüst olmayan bir yönetim ortaya 

koyabilirler. Aşağıdan yukarıya etkili bir iletişim kanalı olan, yetenekli finans, hukuk ve 

iç denetim işlevlerine sahip güçlü ve aktif yönetim kurulu, böylesi bir problemi tespit 

etme ve düzeltmede en yüksek başarıyı gösterecektir. 
93

 

İç denetçiler kontrol sistemlerinin etkililiğinin değerlendirilmesinde ve sürekli 

etkililiğe katkı sağlamada önemli bir rol oynarlar. Örgütsel konumu ve işletmedeki 

yetkisi sebebi ile iç denetim işlevi önemli bir gözetim rolü oynamaktadır.
94

 

İç kontrol bir ölçüde işletmedeki herkesin sorumluluğundadır ve bu yüzden 

herkesin gizli veya açık görev tanımının bir parçasıdır. Tüm çalışanlar iç kontrol 

sisteminde kullanılan bilgiler üretirler veya kontrolü yerine getirmek için gerekli diğer 

bazı faaliyetleri yürütürler. Ayrıca tüm çalışanlar faaliyetlerdeki sorunları, talimatlara 

uymayan durumları ve diğer politika ihlalleri veya yasal olmayan faaliyetleri yukarıya 

iletmekle sorumludurlar. 

Bazı dış çevreler de işletmenin amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunurlar. 

Bağımsız denetçiler bağımsız ve tarafsız bir görüşle, finansal tablo denetimi yoluyla 

doğrudan, yöneticilere ve yönetim kuruluna sorumluluklarını yerine getirirken 

kullanacakları bilgiler sunarak dolaylı bir biçimde katkıda bulunurlar. İşletmeye iç 

kontrolü yerine getirirken kullanılabilecek bilgiler sunan diğer dış çevreler kanun 

koyucu ve düzenleyici otoriteler, müşteriler ve işletmeyle iş yapanlar, finansal 

analistler, tahvil derecelendirme kuruluşları ve haber medyası olarak sayılabilir. Ancak 

söz konusu dış çevreler işletmenin iç kontrol sisteminden sorumlu olmadıkları gibi, 

parçası da değillerdir.
95
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2.1.2 Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları (SayıĢtaylar) Örgütü‟nün 

(INTOSAI) Ġç Kontrol YaklaĢımı 

2001 yılında Seul‘de düzenlenen 17.INTOSAI toplantısında, 1992 yılında 

INTOSAI tarafından yayımlanan iç kontrol standartları rehberinin son gelişmeler 

ışığında ve COSO tarafından yayımlanan ―İç Kontrol: Bütünleşik Çerçeve Raporu‘na 

uyumlu şekilde güncellenmesine karar verilmiş ve bunu takiben INTOSAI İç Kontrol 

Standartları Komitesi kamu sektörünün sosyal ve politik amaçlara odaklanması, kamu 

fonlarının ve bütçe döngüsünün önemi, kamuda başarı ölçümünün karışık olması ve 

kamu gibi oldukça geniş bir kitleye hesap verme sorumluluğu nteliksel özellikleri 

dikkate alarak güncellenmiş ―Kamu Sektörü İçin İç Kontrol Standartları Rehberi‖ 

(Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector)‘ni hazırlamış,söz 

konusu  rehber 2004 yılında Brüksel‘de yapılan komite toplantısında kabul edilmiştir.
96

 

2.1.2.1 Ġç Kontrol Tanımı ve Özellikleri 

INTOSAI‘in 2004 yılında kabul edilen raporunda iç kontrol şu şekilde 

tanımlanmıştır. İç kontrol; bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata 

geçirilen tamamlayıcı bir süreç olup aşağıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek 

suretiyle; kurumun misyonunu başarması için riskleri göğüslemek ve makul bir güvence 

sağlamak üzere tasarlanmıştır: 

—Faaliyetleri düzenli, ahlak kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve etkili 

biçimde gerçekleştirme, 

—Hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirme, 

—Yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uyma, 

—Kayıplara, kötü kullanıma ve hasarlara karşı kaynakları koruma 

INTOSAI‘ın COSO modeline çok benzeyen kontrol çerçevesinin temel 

özellikleri aşağıda alt başlıklar halinde açıklanmıştır. 
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(a) Ġç Kontrollerin BütünleĢik Bir Süreç Olması 

İç kontrol tek bir olay ya da tek bir durum olmayıp bir kurumun faaliyetlerinin 

içine nüfuz eden bir dizi eylemdir. İç kontrol sistemi kurumun faaliyetlerine sıkıca 

bağlanmış olup kurumun alt yapısı içine yerleştirildiğinde çok fazla etkilidir ve o 

organizasyonun temelinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

İç kontrol, faaliyetlere ek olarak tahsis edilmek yerine, onların içine, ayrılmaz 

bir parça olarak yerleştirilmelidir. İç kontrol organizasyonun bünyesine gömülü olarak 

inşa edilerek, planlama, uygulama ve izleme gibi temel yönetim süreçlerinin bir parçası 

olur ve bu süreçlerin tamamlayıcısı haline gelir.
97

 

(b) Ġç Kontrollerin Yönetim ve Diğer Personel Tarafından Hayata 

Geçirilmesi 

Bir organizasyonun çalışanları yönetim ve diğer personelden oluşur. Yönetim, 

esas itibariyle gözetimi sağlamakla birlikte, kurumun hedeflerini de belirler ve iç 

kontrol sisteminin tümünden sorumludur. İç kontrol kurumun amaçları bağlamında 

riskleri kavrayabilmek üzere gerekli mekanizmaları oluşturduğundan, yönetim iç 

kontrol faaliyetlerini uygulamaya koyacak bunları izleyip değerlendirecektir. İç 

kontrolün uygulanması önemli yönetim inisiyatifini ve yönetimle diğer personel 

arasında yoğun bir iletişimi gerektirir. Bu nedenle, iç kontrol yönetimin yararlandığı bir 

araçtır ve kurumun amaçlarıyla doğrudan bağlantılıdır. O kadar ki, yönetim iç kontrolün 

önemli bir unsurudur. Ancak, organizasyon içindeki bütün personel iç kontrolün 

oluşmasında önemli rol oynar. 

(c) Kontrollerin Risklere Yönelik Olması 

Misyon ne olursa olsun, bunun başarılmasında çok sayıda riskle karşı karşıya 

kalınacaktır. Yönetimin görevi, kurumun misyonunu gerçekleştirme olasılığını 

maksimize etmek üzere bu riskleri belirlemek ve bunlara çözüm bulmaktır. İç kontrol 
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bu risklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilirse de, misyonun yerine getirilmesi 

ve genel amaçların gerçekleştirilmesi konusunda sadece makul güvence oluşturur. 

(d) Makul Güvence Sağlaması 

İç kontrol ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın ve ne kadar iyi işlerse işlesin, 

genel amaçların gerçekleştirilmesi konusunda yönetime mutlak güvence veremez. 

Bunun yerine, rehber yalnızca ―makul ―bir güvence düzeyini erişilebilir kabul eder. 

Makul güvence, belirsizliği ve riski kimsenin öngöremediği ve gelecekle bağlantılı bir 

kavramı ifade eder. Makul güvence; iç kontrolün maliyetinin ondan elde edilen yararı 

aşmaması gerektiği şeklinde tanımlanır. Risklere yanıt verme ve kontrolleri tesis etme 

hususlarında karar alınırken kontrol maliyetlerinin ve onun yararlarının göz önünde 

bulundurulması gerekir. 

(e) Amaçlara UlaĢmak Ġçin OluĢturulması  

İç kontrol, genel amaçların ayrı ayrı değil, birbirlerine bağlı bir dizi olarak 

başarılmasına elverişli biçimde düzenlenir. Bu genel amaçlar çok sayıda spesifik alt 

amaçlar, fonksiyonlar, süreçler ve faaliyetler aracılığı ile gerçekleştirilir.
98

 

2.1.2.2 Ġç Kontrolün Etkililiği Ġle Ġlgili Sınırlamalar 

Etkili bir içi kontrol sistemi, ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın ve ne kadar iyi 

işlerse işlesin, kurum amaçlarını gerçekleştirmesi veya kurumun varlığını sürdürmesi 

konusunda, yönetime mutlak değil sadece makul güvence sağlayabilir. Amaçların 

başarılması doğrultusunda yönetime kurum gelişimi veya yetersizliği hakkında bilgi 

verebilir. Ancak iç kontrol kötü yönetimi kendiliğinden iyi bir yönetime dönüştüremez. 

Etkili bir iç kontrol sistemi amaçları başaramama olasılığını azaltır. Bununla 

birlikte, iç kontrolün yanlış tasarlanması ve istenilen şekilde işlememesi riski her zaman 

mevcuttur. 
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İç kontrol, insan faktörüne bağlı olması dolayısıyla, tasarım kusurları, 

muhakeme veya yorum hataları, yanlış anlama, özensizlik, aşırı yorgunluk, dikkat 

dağınıklığı, gizli anlaşma, suiistimal veya umursamazlığı maruz kalabilir. Sınırlayıcı bir 

başka faktör iç kontrol sisteminin tasarımının kaynak kısıtlamalarıyla karşı karşıya 

kalmasıdır. Kontrollerin yararları, bu nedenle maliyetlerine göre düşünülmelidir. 

Organizasyon ile ilgili değişiklikler ve yönetimin tutumu iç kontrolün etkinliği 

ve sistemi çalıştıran personeli derinden etkiler. Yönetimin, bu nedenle, kontrolleri 

süreklilik temelinde gözden geçirmesi ve güncelleştirmesi, değişiklikleri personele 

duyurması ve kontrollere uyarak örnek oluşturması gerekir. 

2.1.2.3 INTOSAI‟ın Benimsediği Ġç Kontrol Modelinin Unsurları 

COSO kontrol modelinin tamamıyla aynı olan bu modelde İç kontrol birbiriyle 

bağlantılı beş unsurdan meydana gelir:
99

 INTOSAI raporunda açıklanan kontrol ortamı 

COSO‘da 7 unsurla açıklanmıştır. 

—Kontrol ortamı 

—Risk değerlendirme  

—Kontrol faaliyetleri 

—Bilgi ve iletişim 

—İzleme (Gözlemleme) 

(i) Kontrol Ortamı 

Kontrol ortamını, bir organizasyonun personelinin kontrol bilincini etkileme 

tarzı belirler. Disiplin sağlayan ve yapı oluşturan kontrol ortamı iç kontrolün bütün 

diğer unsurlarının esasıdır. Kontrol ortamının öğeleri: 
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(1) kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetimin ve personelin etik değerleri ve 

organizasyonun bütününde her zaman iç kontrole yönelik destekleyici bir tavır içinde 

olma, 

(2) Yetenekliliğe bağlılık (yetkin olma) 

(3) ―üst yönetimin tavrı‖ (örneğin, yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı) 

(4) organizasyon yapısı 

(5) insan kaynakları politikaları ve uygulamaları 

Kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetimin ve personelin etik değerleri onların 

öncelikleri ve değer yargıları olup, onlardan beklenen davranış standartlarına dönüşür. 

Yönetim ve personel, organizasyonun bütününde, her zaman iç kontrolün gerçekleşmesi 

için destekleyici bir tavır göstermelidir. Organizasyonun bünyesinde bulunan her birey 

kişisel ve mesleki dürüstlüğü, etik değerleri sürdürüp sergilemek ve yürürlükteki 

davranış kurallarına her zaman uymak durumundadır. Kişisel finansal yatırımlarının 

açıklanması (seçimle gelmiş görevlilerin ve üst düzey kamu görevlilerinin) kurum dışı 

konumları ve kabul ettikleri hediyeler ve çıkar çatışmasının bildirilmesi bu davranış 

kurallarına örnek olarak gösterilebilir.
100

 

Düzenli, etik, ekonomik, verimli ve etkili performansı sağlayabilmek için 

ihtiyaç duyulan bilgi ve beceri düzeyi, ayrıca iç kontrolle ilgili kişisel sorumlulukların 

doğru biçimde anlaşılması yetkinliğin kapsamı içindedir. Yöneticiler ve çalışanlar iç 

kontrolü uygun şekilde geliştirmenin, uygulamaya koymanın ve sürdürmenin önemini 

anlamalarına genel iç kontrol amaçlarını ve kurumun misyonunu gerçekleştirmeleri için 

görevlerini yerine getirmelerine olanak sağlayacak bir yetkinlik düzeyini korumak 

durumundadır. Bu nedenle, yöneticilerin ve personelinin, riskleri değerlendirmelerine, 

etkili ve verimli bir performans göstermelerine yetecek gerekli yetkinlik düzeyini ve 

sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmelerini sağlayacak bir iç kontrol anlayışını 

koruyup sergilemeleri gerekir. 
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Üst yönetimin tavrı, ( örneğin, yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı) şunları 

ifade eder: 

— iç kontrolün gerçekleşmesi için her zaman destekleyici bir yaklaşım, 

bağımsızlık, yetkinlik ve örnek vererek yönlendirme, 

— yönetim tarafından belirlenen bir davranış kuralları bütünü, fikir danışma ve 

iç kontrol amaçlarını ve özellikle de etik davranışlarla ilgili olanları özendiren 

performans değerlemeleri, 

Üst yönetimce takınılan tavır yönetimin aldığı önlemlerin her cephesine yansır. 

Üst yönetim iç kontrolün önemli olduğuna inandığı takdirde, organizasyondakiler bunu 

sezer ve oluşturulan kontrollere uyma konusunda bilinçli davranırlar. Örneğin iç kontrol 

sisteminin parçası olarak bir iç denetim birimi kurulması iç kontrolün önemi konusunda 

yönetim tarafından verilmiş güçlü bir sinyaldir. 

Öte yandan organizasyonun mensupları iç kontrolün üst yönetimce önemli bir 

mesele olarak görülmediğini ve kontrole anlamlı bir destekten ziyade, sözde destek 

verildiğini hissederlerse, organizasyonun kontrol amaçlarını etkili biçimde 

gerçekleştiremeyeceği kesin gibidir.
101

 

İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları sözleşmeli personel çalıştırma, 

personel temini, rehberlik etme, personel yetiştirme, eğitme, değerlendirme, danışma, 

görevde yükseltme, ücretlendirme ve tazminat vermeyi kapsar. İç kontrolün en önemli 

boyutu personeldir. Etkili kontrolün sağlanması için ehil ve güvenilir personele gerek 

duyulur. Bu yüzden, personel çalıştırma, işe alma, değerlendirme, ücretlendirme ve 

yükseltme yöntemleri kontrol ortamının önemli bir parçasıdır. 

(ii) Risk Değerlendirmesi 

Risk değerlendirmesi, kurumun amaçlarını gerçekleştirmesini engelleyen 

önemli riskleri tespit ve analiz etme, bunlara uygun yanıtlar verilmesini belirleme 

sürecidir. Risk değerlendirmesi şu anlama gelir: 
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(1) Risk tespiti, kurum hedefleri ile bağlantılı, kapsamlı, hem kurum hem de 

faaliyet düzeyindeki iç ve dış faktörlere bağlı riskleri içerir. 

(2) Risk ölçme, riskin değerinin tahmin edilmesi ve riskin meydana gelme 

olasılığının hesap edilmesidir. 

(3) Organizasyonun göğüsleyeceği risk kapasitesini takdir etme. 

(4) Risklere verilecek yanıtları üretme: riskin transferi, riski kabul 

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

(iii) Kontrol Faaliyetleri 

Kontrol faaliyetleri riskleri göğüslemek ve kurumun amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere uygulamaya konulan politikalar ve prosedürlerdir. Kontrol 

faaliyetlerinin etkili olmaları için amaca uygun olması, dönem boyunca planlandığı 

şekilde sürekli işlev görmesi ve uygun maliyet, kapsamlı, makul ve kontrol amaçlarıyla 

doğrudan bağlantılı olması gerekir. Kontrol faaliyetleri organizasyonun geneline, bütün 

kademelere ve tüm fonksiyonlara konulur. Bu faaliyetler arasında ortaya çıkarıcı ve 

önleyici türden bir dizi kontrol faaliyeti bulunur:
102

 

(1) Yetki devri ve onay prosedürleri 

(2) Görevler ayrılığı 

(3) Kaynaklara ve kayıtlara erişim yetkisi üzerindeki kontroller 

(4) Teyitler 

(5) Doğrulamalar 

(6) İş görme performansına yönelik incelemeler 

(7) Faaliyetler, süreçler ve eylemler ile ilgili incelemeler 
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(8) Gözetim (görevlendirme, gözden geçirme ve onay verme, yönlendirme ve 

hizmet içi eğitim) 

(iv) Bilgi ve ĠletiĢim 

Bilgi ve iletişim iç kontrolün genel amaçlarının gerçekleştirilmesi bakımından 

yaşamsal önemdedir. 

Güvenilir ve uygun bilginin ön şartı işlerin ve işlemlerin anında kaydedilmesi 

ve düzgün biçimde sınıflandırılmasıdır. Anlamlı bilgiler, personelin iç kontrol ve diğer 

sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayacak formatta ve takvime göre belirlenip 

elde edilmeli ve onlara duyurulmalıdır. Bu nedenle, iç kontrol sistemi ve bütün işlemler 

ve önemli işler eksiksiz olarak belgelendirilmelidir. Bilgi ve iletişim bütün iç kontrol 

amaçlarının gerçekleştirilmesi bakımından yaşamsal önemi haizdir. 

İletişim, bütün unsurlar arasında ve tüm yapı içinde etkili bir iletişim aşağıdan 

yukarıya, yukarıdan aşağıya ve yatay olmalıdır. Tüm personel kontrol sorumluluklarını 

ciddiyetle yerine getirmelerini sağlayacak şekilde, üst yönetimden net mesajlar 

almalıdır. Personel kendi faaliyetleri ile diğerlerinin çalışmaları arasında nasıl bağlantı 

kuracaklarını ve iç kontrol sistemi içindeki rollerini bilmelidirler.
103

 

İletişim, etkin iç kontrolün önem ve ilgisine yönelik bilinci yükseltmeli, 

kurumun risk göğüsleme kapasitesi ile risk kabulleri arasında bağlantı kurmalı ve iç 

kontrol unsurları üzerinde etki yaratıp desteklenmesinde personelin rol ve 

sorumluluklarını fark etmesini sağlamalıdır. 

(v) Ġzleme 

İç kontrolün izlenmesinin amacı kontrollerin, arzu edildiği şekilde çalışıyor 

olmasını ve koşullardaki değişikliklere gerektiği biçimde uyum göstermesini 

sağlamaktır. İzleme fonksiyonu, kurumun misyonu doğrultusunda, iç kontrolün 

tanımında belirlenen genel hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini de 

değerlendirmelidir. Bu husus, iç kontrolün kurumun bütün kademelerinde ve 
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bölümlerinde uygulanmasının sürdürülmesi ve iç kontrol faaliyetlerinin arzu edilen 

sonuçları yerine getirmesi sürekli izleme faaliyetleri, özel değerlendirmeler ya da 

ikisinin kombinasyonu aracılığıyla gerçekleştirilir. 

2.1.2.4 INTOSAI‟ın Modelinde Ġç Kontrollerle Ġlgili Roller ve 

Sorumluluklar 

COSO modelinde olduğu gibi INTOSAI‘ın raporunda organizasyon içindeki 

herkesin iç kontrolle ilgili sorumlulukları bulunduğu vurgulanmış ,bu kapsamda iç 

kontrollerle ilgili rol ve sorumluluklar şu şekilde açıklanmıştır.:
104

 

Yöneticiler: İç kontrolün işletilmesinde organizasyondaki bütün personel 

önemli rol oynar. Ancak iç kontrol sisteminin tasarlanmasının, uygulanmasının, düzgün 

işlemesinin, gözetilmesinin, sürdürülmesinin ve dokümante edilmesinin genel 

sorumluluğu yönetime aittir.  

İç Denetçiler: Yönetim, iç kontrol sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak bir iç 

denetim birimi oluşturur ve ondan iç kontrol sisteminin etkililiğini izleyebilmek üzere 

yararlanır. İç denetçiler, iç kontrolün tasarımının ve işleyişinin değerlendirilmesinde 

dikkat çekici hususlara yoğunlaşarak iç kontrolün çalışması hakkında düzenli bilgi 

sağlarlar. İç kontrolün güçlü ve zayıf yanları hakkında bilgi sağlayıp geliştirilmesi için 

tavsiyelerde bulunurlar. Ancak iç denetim biriminin bağımsızlığının ve tarafsızlığının 

güvence altına alınması gerekir. İç kontrol konusunda çok değerli bir bilgi ve danışma 

kaynağı olmalarına rağmen, iç denetçiler güçlü bir iç kontrol sisteminin ikamesi olarak 

düşünülmemelidir. İç denetim fonksiyonunun etkili olması bakımından iç denetim 

personelinin, yönetimden bağımsız olması, yansız, önyargısız, doğru ve dürüst bir 

biçimde çalışması ve raporlarını organizasyon içindeki en yüksek kademeye doğrudan 

vermesi yaşamsal önemdedir. İç denetim personeli, bir kurumun iç kontrolünün 

izlenmesi rolüne ek olarak, dış denetçiye doğrudan destek sağlayarak dış denetim 

çabalarının etkililiğini de katkıda bulunur. 
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Diğer personel: Diğer personel ve çalışanlar da iç kontrolü yaşama geçirirler. 

Bunlar, genellikle, kontrolleri yürüten, gözden geçiren ve yanlış uygulanan kontrolleri 

düzelten ön cephedeki kişiler olup, günlük görevlendirmelerin gerçekleştirilmesinde 

kontroller aracılığıyla sorunları tespit ederler. 

Kurum dışı Gruplar: İç kontrol paydaşlarının ikinci ana grubu dış denetçiler, 

(sayıştay denetçileri dahil) kanun koyucular, düzenleyici kurumlar ve diğer gruplardır. 

Bu gruplar organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunabilirler veya iç 

kontrolün yaşama geçirilmesi bakımından yararlı olacak bilgiler sağlayabilirler. Ancak, 

bunlar organizasyonun iç kontrol sisteminin tasarlanmasından, uygulanmasından, 

düzgün çalışmasından, sürdürülmesinden ya da dokümante edilmesinden sorumlu 

değildirler. 

Sayıştay Denetçileri ve Dış Denetçiler: Kurum dışı grupların görevleri, 

özellikle de dış denetçilerin ve Sayıştay denetçilerinin görevleri arasında iç kontrol 

sisteminin çalışmasının değerlendirilmesi ve bulguları hakkında yönetime bilgi 

verilmesi bulunur. Sayıştay deneyim ve bilgi paylaşabilmek ve göreve karşılıklı biçimde 

katkıda bulunabilmek ve onu tamamlayabilmek için iç denetim birimleriyle iş ilişkileri 

geliştirmeye ihtiyaç duyar. Uygun olduğunda, dış denetim raporlarında iç denetim 

gözlemlerine yer vermek ve onların katkılarını takdir etmek bu ilişkiyi güçlendirir. 

Yasa koyucular ve düzenleyici kuruluşlar: Yasalar iç kontrolün tanımı ve 

gerçekleştirilecek hedefleri konusunda ortak bir anlayış yaratabilir. Yasalar iç kontrol 

konusunda kendi rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmede kurum içi ve dışı 

paydaşlara izlemeleri gereken politikaları da bildirir. 

2.1.3 CoCo Modeli (Criteria of Control Objectives) 

Kanadalılar, COSO Modelinin ortaya çıkmasıyla birlikte iç kontrol 

sistemlerine yönelik tatmin olacakları bir model geliştirmek için çeşitli çalışmalar 

yürütmüştür. 1995 yılında, Kanada Yetki Belgeli Kamu Muhasebecileri Enstitüsü 

tarafından kurulan Kontrol Ölçütleri Komitesi (CoCo) yönetim kurulları, üst ve alt 

yönetim, hissedarlar, kreditörler ve denetçiler için bir kontrol rehberi geliştirerek, söz 

konusu rehberi ―Kontrol Rehberi‖ adı altında yayımlamıştır. Sonunda ortaya kavramsal 
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açıdan COSO modelinden daha geniş kapsamlı bir model çıkmıştır. Rehberin adından 

da anlaşılacağı üzere CoCo ,iç kontrol yerine kontrol terimini kullanmıştır. Buna bağlı 

olarak, COSO‘nun iç kontrolün kapsamına dahil etmediği amaç belirleme, stratejik 

yönetim, risk yönetimi ve düzeltici önlemler gibi belirli yönetim faaliyetlerini CoCo 

,kontrol kavramının bir parçası olarak kabul etmiştir. CoCo kontrolü, organizasyon 

amaçlarına ulaşılması için çalışanları destekleyen ve bir arada tutan kaynaklar, 

sistemler, süreçler, kurum kültürü, kurumsal yapı ve görevler gibi organizasyon 

unsurlarından biri olarak tanımlanmıştır.
105

 

COSO modelini oluşturanlara göre, yönetim, şirket amaçlarına ulaşıldığına, 

yayımlanan finansal raporların güvenilirliğine ve yasalara uygun hareket edildiğine dair 

makul güvence sunabiliyorsa iç kontrol etkili olarak değerlendirilebilir. Ancak, bunlar 

COSO modelinin iç kontrol tanımında yer alan iç kontrolün amaçlarıdır ve COSO iç 

kontrolün etkililiğinin değerlendirilmesine ilişkin özel kriterler belirlememiştir. Diğer 

taraftan CoCo, belirli iç kontrol amaçlarını değerlendirmek için kullanılabilecek 20 adet 

özgün ölçüt belirlemiş ve bunları dört ana başlık altında toplamıştır. CoCo, söz konusu 

20 ölçütün iç kontrolün herhangi bir bileşeninin değerlendirilmesini sağlayacak her 

türlü belirlenmiş amaca uygulanabileceğini savunmaktadır. Ayrıca, CoCo ‗ya göre 

kontrolün etkililiği, organizasyonun amaçlarına ulaşması konusunda verebileceği makul 

güvenceyle doğru orantılıdır.
106

 

CoCo kriterleri aşağıda dört başlık altında gruplandırılmıştır:
107

 

Amaç: Organizasyonun yönünü tayin eder. Bu başlık altında, organizasyonun 

amaçları, risk yönetimi, planlar ve performans hedefleri bulunmaktadır. 

Bağlılık: Organizasyonun kimliğini ve etik değerlerini, insan kaynakları 

politikalarını, yetki ve sorumlulukları ve karşılıklı güveni kapsamaktadır. 

Yeterlilik: Çalışanların, bilgi sistemlerinin ve kontrol faaliyetlerinin sahip 

olması gereken nitelikleri belirler. 

                                                 
105 Root, s.147-149 
106 Root, s.148 
107 Erdoğan, s.87-88 
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Gözlem ve öğrenme: Kurumsal gelişmenin ve çevresel değişimin sürekli 

izlenmesini sağlar. Performansın, bilgi sistemlerinin ve kontrolün etkinliğinin 

değerlendirilmesini ve iş takip yöntemlerini içerir.  

COSO modeline benzer bir şekilde CoCo modeli de, fayda –maliyet analizi, 

yanlış anlaşılma, insan faktöründen kaynaklanan hatalar ile yönetimin iç kontrol 

sistemini benimsememesi gibi sınırlamalardan dolayı kontrol sisteminin, amaçlara 

ulaşılmasında mutlak güvence verecek şekilde tasarlanmasının ve işletilmesinin 

imkânsız olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, CoCo modeli, riske ilişkin kavramsal 

çerçeveyi çizerken fırsat ve risk gözlemlerine de yer vermektedir. CoCo, bir 

organizasyonun yaşaması ve başarılı olması için belirlediği iki temel faktörü;
108

 

— Organizasyonun fırsatları belirleme ve onlardan faydalanacak kapasitede 

olması, 

— Organizasyonun, beklenmeyen risklere ve fırsatlara anında cevap verebilme 

ve uyum sağlama esnekliğine ve kesin bilgilerin eksikliğinde eldeki verilerle karar 

alabilme kapasitesine sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. 

2.1.4 Turnbull Raporu( Turnbull Report) 

İngiltere‘de, 1980‘lerin sonunda patlak veren Polly Peck ve Maxwell gibi 

kurumsal skandallar, kurumsal yönetişime ilişkin gelişmelerin gerekliliğini ortaya 

koymuştur. Ayrıca finansal raporlamaya ilişkin yaşanan yolsuzluklar, kurumsal 

yönetişimin finansal boyutunun öneminin anlaşılmasını sağlamıştır. 1991 yılı Mayıs 

ayında ‗Finansal Raporlama Konseyi‘ Londra Borsası ve muhasebe profesyonellerinin 

bir araya gelmesiyle ―Kurumsal Yönetişimin Finansal Boyutları Komitesi‖ kurulmuştur. 

Komite çalışmalarını ve iyi uygulama düzenlemelerini içeren Cadbury Raporunu, 1992 

yılında yayımlamıştır. Söz konusu raporda, yönetim kurulu başkanıyla üst düzey 

yöneticilerin seçimine, mali raporlamanın şeffaflığına ve iyi işleyen iç kontrollere karşı 

duyulan gereksinime dair birçok öneri yer almıştır. Söz konusu önerilere, Londra 

Borsasının halka açık şirketlere ilişkin düzenlemelerinde de yer verilmiştir. 

                                                 
108 Root, s.150 
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Cadbury Raporuna dayanarak çıkarılan Cadbury Kanunu şirketlerin iç kontrol 

sistemlerinin etkinliğini raporlamasına ilişkin hükmünün yerine getirilmesinde şirketlere 

rehberlik etmek amacıyla bir iç kontrol çalışma grubu oluşturulmuş ve grup, iç kontrol 

ve mali raporlamaya ilişkin çalışmalarını 1994 yılında ―Rutteman Raporu― adı altında 

yayımlanmıştır. 

1991 yılından itibaren devam eden gözden geçirmek ve uygulamalar 

sonucunda hedeflerin ve amaçların ne ölçüde gerçekleştiğini belirlemek üzere 1996 

yılında Hampel Komitesi oluşturulmuştur. Ardından, komitenin yayımladığı Hampel 

Raporunu dayanarak 1998 yılında, yönetim kurulunun oluşumu ve faaliyetlerini, 

yöneticilerin ücretlerini, hesap verebilirlik ve denetimi, kurumsal paydaşlarla ilişkilerini 

ve ortakların sorumluluklarını düzenleyen ―Kurumsal Yönetime İlişkin Birleşik Yasa 

(Combined Code of Corporate Governance)‖ yayımlamıştır.
109

 

Turnbull Rehberi, esnek ve ilke bazlı bir yaklaşımı benimsemiş olup rehberin 

nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı talimatlar içermemektedir. Sağlam bir iç kontrol 

sistemi kurulması ve etkililiğinin değerlendirilmesi için risk temelli bir yaklaşımı esas 

alan rehber, yöneticilerin yasal gereklilikleri yerine getirirken kuruma özgü etkenleri 

göz önüne alarak bu rehberden faydalanmalarını amaçlamıştır.
110

 

2.1.5 Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 

Uluslar arası Takas Bankası (BIS- Bank for International Settlements) uluslar 

arası parasal ve finansal işbirliğini teşvik eden ve merkez bankalarının bankası olarak 

hizmet veren bir kuruluştur. 17 Mayıs 1930‘da kurulan BIS dünyanın en eski uluslar 

arası finans kuruluşudur. Genel merkezi İsviçre‘nin Basel kentindedir.Bankanın karar 

yapıcı organları üye merkez bankalarının genel toplantısı,yönetim kurulu, genel müdür 

ve yürütme kuruludur.
111

 

Basel Bankacılık Denetleme Komitesi‘nce yayımlanan ―Bankacılık 

Kuruluşlarında İç Kontrol Sistemleri için Çerçeve‖ adlı çalışma denetim birimlerine 

                                                 
109Corporate Governance Developments in the UK,http://www.icaew.com/index.cfm/route/149243/icaew, 

( 20.10.2010) 
110 Erdoğan, s.92. 
111 Bank for International Settlements ,The BIS in profile, http://www.bis.org/abaout/profile.pdf, (08.Ekim 2010),s.1. 
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bankaların iç kontrol sistemlerini değerlendirirken kullanacakları ilkeleri ana hatlarıyla 

ortaya koymak için hazırlanmıştır.
112

 Çalışmada iç kontrol sistemlerinin 

değerlendirmesinde kullanılacak ilkeler şu şekilde sıralanmıştır: 

Yönetimin gözetimi ve kontrol kültürü 

İlke 1: Yönetim kurulu bankanın iş stratejilerini ve önemli politikalarını 

dönemsel olarak gözden geçirmeli ve onaylamalı bankanın karşı karşıya bulunduğu ana 

riskleri kavramalı, bu riskler için kabul edilebilir düzeyleri belirlemeli ve üst yönetimin 

riskleri tespit etmek için gerekli önlemleri aldığından emin olmalı, bu riskleri ölçmeli, 

izlemeli ve kontrol etmeli, örgütsel yapıyı onaylamalı ve üst yönetimin iç kontrol 

sisteminin etkililiğini izlediğinden emin olmalıdır. Yönetim kurulu, yeterli ve etkili bir 

iç kontroller sisteminin kurulması ve sürdürülmesinden sorumludur.
113

 

İlke 2: Yönetim kurulca onaylanan strateji ve politikaların uygulanmasından; 

bankanın karşı karşıya kaldığı riskleri belirleyen, ölçen, izleyen ve kontrol eden 

süreçleri geliştirmekten; sorumluluk, yetki ve raporlama ilişkilerini açık biçimde 

belirleyen bir örgütsel yapıyı sağlamaktan; dağıtılan sorumlulukların etkili biçimde 

yerine getirildiğinden emin olmaktan; uygun iç kontrol politikalarını yürürlüğe 

koymaktan ve iç kontrol sisteminin yeterlilik ve etkiliğini izlemekten sorumludur. 

İlke 3: Yönetim kurulu ve üst yönetim yüksek etik ve dürüstlük standartlarını 

teşvik etmekle ve örgütsel yapı içinde tüm düzeylerdeki personele iç kontrollerin 

önemini vurgulayan ve gösteren bir kültür yaratmakla sorumludur.Bankacılık 

kuruluşundaki tüm çalışanlar iç kontrol sürecindeki rollerini anlamalı ve sürece tam 

olarak katılmalıdır.
114

 

Riskin Tanınması ve Değerlendirilmesi 

İlke 4: Etkili bir iç kontrol sistemi ,bankanın amaçlarını ulaşmasını olumsuz 

yönde etkileyebilecek etkili bir iç kontrol sistemi, bankanın amaçlarına ulaşmasını 

                                                 
112 Bank for International Settlements Basel Committee on Banking Supervision, Framework for Internal Control 

Systems in Banking, September 1998, http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf, (08.Ekim 2010),s.1. 
113 http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf, (08.Ekim 2010),s.2. 
114 http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf, (08.Ekim 2010),s.3. 

http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf
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olumsuz yönde etkileyebilecek önemli risklerin tanınmasını ve sürekli olarak 

değerlendirilmesini gerektirir. Bu değerlendirme bankanın karşı karşıya bulunduğu tüm 

riskleri (kredi riski, ülke ve transfer riski, piyasa riski, faiz oranı riski, likidite riski, 

operasyonel risk, hukuksal risk ve itibar riski gibi) içermelidir. İç kontroller yeni veya 

daha önceden kontrol edilmeyen riskleri uygun biçimde işaret etmesi için gözden 

geçirilebilir. 

Kontrol faaliyetleri ve görev dağılımı 

İlke 5: Kontrol faaliyetleri bankanın günlük faaliyetlerinin bütünleyici bir 

parçası olmalıdır. Etkili bir iç kontrol sistemi işletmede her düzeyde kontrol 

faaliyetlerinin tanımlandığı uygun bir kontrol yapısının kurulmasını gerektirir. Bunlar 

arasında üst düzey gözden geçirmeler, farklı birim ve bölümler için uygun faaliyet 

kontrolleri, risk sınırlarına uygunluğun kontrol edilmesi ve uygunsuzlukların izlenmesi, 

onay ve yetkilendirme sistemi ve doğrulama ve uzlaşma sistemi sayılabilir. 

İlke 6: Etkili bir iç kontrol sistemi görevlerin ayrılığı ilkesine uyulmasını ve 

çalışanlara birbiriyle çatışan sorumluluklar yüklenmemesini gerektirir. Olası çıkar 

çatışması alanları belirlenmeli, en aza indirilmeli ve dikkatli ve bağımsız bir izlemeye 

tabi tutulmalıdır. 

Bilgi ve iletişim 

İlke 7: Etkili bir iç kontrol sistemi yeterli ve ayrıntılı iç finansal, operasyonel 

ve uygunluk verilerinin olmasını, ayrıca karar verme süreciyle ilgili olay ve koşullar 

hakkında dış piyasa bilgilerinin verilmesini gerektirir. Bilgi; güvenilir, zamanında, 

erişimi kolay ve birbiriyle tutarlı biçimde sunulmalıdır.
115

 

İlke 8: Etkili bir iç kontrol sistemi bankanın tüm önemli faaliyetlerini içine alan 

güvenilir bir bilgi sisteminin varlığını gerektirir. Bu sistemler, verileri elektronik 

ortamda depolayan ve kullananlar dahil, güvenli olmalı, bağımsız biçimde izlenmeli ve 

olası kriz durumlarına karşı yeterince desteklenmelidir. 

                                                 
115 http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf, (08.Ekim 2010),s.4-3. 
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İlke 9: Etkili bir iç kontrol sistemi tüm çalışanların kendi görev ve 

sorumluluklarını etkileyen politika ve yordamları anlamalarını, onlara bağlı kalmalarını 

ve ilgili başka bilgilerin uygun kişiye ulaşmasını güvence altına alacak etkili iletişim 

kanallarının kurulmasını gerektirir. 

Faaliyetlerin sürekli izlenmesi ve kusurların düzeltilmesi 

İlke 10: Bankanın iç kontrollerinin etkililiği sürekli biçimde izlenmelidir. 

Anahtar risklerin izlenmesi, ilgili birimlerin ve iç denetimin dönemsel değerlendirmeleri 

kadar bankanın günlük faaliyetlerinin bir parçası olmalıdır. 

İlke 11: İç kontrol sisteminin, faaliyetlerinde bağımsız, uygun biçimde 

eğitilmiş ve yetkin çalışanlarca gerçekleştirilen etkili ve ayrıntılı bir iç denetimi 

olmalıdır. İç denetim işlevi, iç kontroller sisteminin sürekli izlenmesinin bir parçası 

olarak, doğrudan yönetim kuruluna veya kurulun denetim komitesine ve üst yönetime 

rapor vermelidir. 

İlke 12: İç kontrol kusurları, ister ilgili birim yönetimi, ister iç denetim isterse 

de diğer kontrol personelince ortaya çıkarılmış olsun, uygun yönetim kademesine 

zamanında raporlanmalıdır. Önemli iç kontrol kusurları üst yönetime ve yönetim 

kuruluna raporlanmalıdır.
116

 

Birçok ülkede yönetim kurullarının iç kontrollerle ve denetimle ilgili 

sorumluluklarını yerine getirmek için bağımsız denetim komiteleri kurulmaktadır. 

Denetim komitesinin kurulması tüm yöneticilerin zamanını almaksızın bilgi ve 

raporların ayrıntılı biçimde incelenmesini sağlar. Denetim komitesi finansal raporlama 

sürecinin ve iç kontrol sisteminin izlenmesinden sorumludur. Bu sorumluluğun bir 

parçası olarak denetim komitesi bankanın iç denetim biriminin faaliyetlerini izler, 

birimle doğrudan bağlantı halinde olur; bağımsız denetçileri işe alır ve onlarla banka 

arasındaki iletişimi sağlar. Bazı ülkelerde komite, çoğunluğunun ya da tamamının 

dışarıdan atandığı, finansal raporlama ve iç kontroller hakkında bilgi sahibi 

                                                 
116 http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf, (08.Ekim 2010),s.4-5. 
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yöneticilerden (banka veya iştiraklerinden birinde çalışmayan kurul üyeleri) 

oluşmaktadır.
117

 

Kontrol faaliyetleri yönetim ve diğer personel tarafından, günlük faaliyetlere ek 

bir faaliyet yerine, günlük faaliyetlerin bir parçası olarak görüldüğü zaman en etkili 

halini alır. Kontroller günlük faaliyetlere ek bir faaliyet olarak görüldüğünde genellikle 

daha az önemli olarak algılanır ve kısa bir sürede işlemlerini tamamlama baskısı 

hissettiğinde çalışanlarca yerine getirilmeyebilir. Ayrıca, günlük faaliyetlerin 

bütünleyici bir parçası olan kontroller değişen koşullara daha hızlı tepki verilmesini 

sağlar ve gereksiz maliyetleri önler. Banka içinde uygun kontrol kültürünü geliştirmenin 

parçası olarak, üst yönetim, yeterli kontrol faaliyetlerinin ilgili tüm çalışanların günlük 

faaliyetlerinin bütünleyici bir parçası olduğundan emin olmalıdırlar. 

Üst yönetimin, bankanın farklı faaliyet ve birimleri için uygun politika ve 

yordamlar koyması tek başına yeterli değildir. Bankadaki tüm alanların bu politika ve 

yordamlara uygun hareket ettiğinden ve var olan politika ve yordamların da yeterli 

olduğundan emin olmak zorundadırlar. Bu, genel olarak iç denetim işlevinin ana 

rollerinden biridir.
118

 

2.1.6. Uluslar arası Para Fonu (IMF) 

Uluslar arası Para Fonu (IMF – International Monetary Fund), 185 ülkenin 

üyesi bulunduğu, küresel parasal işbirliğini güçlendirmek, finansal istikrarı güvence 

altına almak, uluslar arası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve sürdürülebilir 

ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve dünyada fakirliği azaltmak için çalışan bir 

kuruluştur.
119

 

IMF‘nin en üst karar organı olan Guvernörler Kurulu, her üye ülkeden bir adet 

guvernör ve bir adet guvernör vekilinin katılımıyla oluşmaktadır. Guvernörler üye 

ülkelerce atanmaktadır ve genellikle maliye bakanı veya merkez bankası başkanları bu 

görevi yürütmektedir. Türkiye‘yi IMF Guvernörler Kurulu‘nda Ekonomiden Sorumlu 

                                                 
117 http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf, (08.Ekim 2010),s.11. 
118 http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf, (08.Ekim 2010), s.16. 
119 International Monetary Fund (IMF), About the IMF, http://www.imf.org/external/about.htm, (10 Ekim 2010). 

http://www.bis.org/publ/bcbs40.pdf
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Devlet Bakanı (guvernör) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (guvernör 

vekili) temsil etmektedir.
120

 

IMF tarafından yayımlanan ―Merkez Bankalarında Kurumsal Yönetim ve 

Şeffaflık Uygulamalarının Desteklenmesinde İç Kontrol ve Denetim Sistemlerinin 

Rolü‖ başlıklı çalışmada
121

 iç denetçiler tarafından yeterliği gözden geçirilmiş etkili ve 

verimli bir iç kontrol sisteminin; para politikasının oluşturulması, karar alma sürecinde 

dürüstlüğün sağlanması ve karar alma otoritesinin elindeki bilginin güvenliğinin 

sağlanması açılarından son derece önemli olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, etkili bir iç 

kontrol sisteminin eksikliğinin, politika kararlarının ya da önemli ve gizli nitelikteki 

banka kararlarının zamanından önce piyasaya sızdırılmasına sebep olabileceği ve bunun 

da merkez bankalarının kredibilitesini olumsuz etkileyebileceği de belirtilmektedir. 

Çalışmada, iç denetçiler tarafından bu sürece ilişkin yapılacak kontrol değerleme 

faaliyetinin alınan kararın sorgulanmasına değil söz konusu karar alma sürecinin 

önceden iyi tanımlanmış ilkelere dayanıp dayanmadığı ve yönetim tarafından tasarlanan 

kontrollerin işletilip işletilmediğine yönelik olduğu da belirtilmektedir.122 

2.2. Ġç Denetimle Ġlgili Uluslararası Düzenlemeler ve Uluslararası Ġç 

Denetim Standartları 

1941‘de kurulan İç Denetçiler Enstitüsü (IIA – The Institute of Internal 

Auditors) uluslar arası bir meslek örgütü olup merkezi Amerika Birleşik Devletleri‘nin 

Florida eyaleti Altamonte Springs kentindedir.
123

 İç denetim alanında kurulan ilk 

organizasyon Thurston, Milne ve Brink adlı 3 iç denetçinin 25 iç denetçi arkadaşlarını 

ikna ederek kurdukları İç Denetçiler Enstitüsü‘dür.
124

 

                                                 
120 International Monetary Fund (IMF),IMF Members‘Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors, 

http://www.imf.org/external/np/sec/members.htm#3. (10 Ekim 2010) 
121 International Monetary Fund (IMF), The Role of Internal Control and Audit Systems in Supporting Central Bank 

Governance and Transparency, July 1999. 
122 International Monetary Fund (IMF), The Role of Internal Control and Audit Systems in Supporting Central Bank 

Governance and Transparency, July 1999, s.24-26. 
123 The Institute of Internal Auditors(IIA),About the Institute,http://www.theiia.org/theiia/about-the-institute/, (13 

Ekim 2010),s.1. 
124 Yakın Plan, “Dünyada ve Türkiye‘de Meslek Organizasyonları‖, Ġç Denetim Dergisi, Sonbahar 2001,Sayı 

1,İstanbul, s.40. 
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IIA, iç denetimin büyümesine bir yanıt ve şirketlerin ve kamu kuruluşlarının 

artan hacim ve karmaşıklıklarının sonucunda ortaya çıkan yeni yönetim 

gereksinimlerine bir tepki olarak gelişmiştir. IIA‘nın kuruluşundan önceki yıllarda 

işletmelerin büyüme ve genişlemeleri, kontrol edilmelerini ve faaliyetlerinin 

verimliliğinin sağlanmasını gittikçe daha zor hale getirmiştir. Savaş ekonomisine geçiş 

nedeniyle işletmelerin planlama, malzeme ve işgücü temini, hükümet düzenlemelerine 

uyum ve maliyet bulgularına daha fazla önem verme davranışlarında artış yaşanmıştır. 

Yönetimler kendi sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde neler olup bittiğini fiziki olarak 

gözlemlemenin olanaksız olduğunu fark etmişlerdir. Bu yeni sorunlarla baş etmek 

üzere, yönetimler yeni ve özel birtakım personeli neler olup bittiği konusunda 

raporlama yapmak ve nedenlerini araştırmak üzere görevlendirmeye başlamıştır. Bu 

yeni çalışanlar günümüzde ―iç denetçiler‖ olarak bilinmektedir.
125

 

İç Denetçiler Enstitüsü iç denetimi ‗bir işletmenin faaliyetlerini geliştirmek ve 

onlara değer katmak amacıyla tasarlanmış bağımsız ve tarafsız bir güvence ve 

danışmanlık faaliyeti‘ olarak tanımlamaktadır. Tanıma göre ‗iç denetim; risk yönetimi, 

kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek için 

sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek işletmenin amaçlarına ulaşmasına 

yardımcı olur.‘
126

 

İç denetim işlevi bir işletmenin risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçleri; 

— Risklerin uygun biçimde tespit edilip yönetilmesi, 

— Değişik yönetişim grupları arasında gerekli etkileşimin olması, 

— Önemli finansal, yönetsel ve faaliyetle ilgili bilgilerin doğru, güvenilir ve 

zamanlı olması, 

— Çalışanların politika, standart, yordam ve ilgili yasa ve düzenlemelere 

uygun biçimde davranması, 

                                                 
125The Institute of Internal Auditors(IIA),IIA History and Milestones ,http://www.theiia.org/theiia/about-the-

institute/history-milestones, (13 Ekim 2010),s.1. 
126Grant D. Baumgartner ve Angela Hamilton, ―Internal Audit: Consider the Implementations‖, 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/is_6_58/ai_n6081775/?tag=content;col1, (15 Ekim 2010),s.1. 

 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/is_6_58/ai_n6081775/?tag=content;col1


  56 

 

— Kaynakların ekonomik biçimde temin edilmesi, verimli kullanılması ve 

yeterli derecede korunması, 

— Program, plan ve amaçlara ulaşılması, 

— İşletmenin kontrol süreçlerinin kalite ve sürekli gelişimi desteklemesi ve 

— İşletmeyi etkileyen önemli yasal ve diğer düzenleme konularının bilinmesi 

ve izlenmesi konularında güvence sağlayıp sağlamadığının belirlenmesine yardımcı 

olur.
127

 

İç denetim sorumlulukları arasında esnek bir yıllık denetim planının 

oluşturulması, denetim faaliyet sonuçlarını özetleyen periyodik raporların denetim 

komitesi ve yönetime sunulması ve denetim komitesine önemli ölçüm amaç ve 

sonuçlarının listesinin sunulması yer almaktadır. Ayrıca, önem arz eden yeni veya 

değişen işlev, hizmet, süreç, faaliyet ve kontrollerin değerlendirilmesi de iç denetimin 

sorumlulukları arasındadır. İç denetim ayrıca şüpheli hileli faaliyetlerin 

soruşturulmasına da yardımcı olur.
128

 

İç denetim işlevinin nasıl kurulacağı işletmenin yönetim kurulu yapısına, 

örgütsel yapısına, yönetsel becerilere, büyüklüğüne, uyum programına ve başka birçok 

faktöre bağlıdır. Aşağıdaki genel kurallar iyi bir başlangıç teşkil eder:
129

 

— Kurul düzeyinde onay alınması, 

— Denetim komitesi oluşturulması, 

 — Denetim komitesi yönetmeliği hazırlanması, 

— İç denetim yönetmeliği hazırlanması, 

— İç denetim için gerekli kaynakların tespit edilmesi, 

— Risk değerlendirmesi yapılması, 

                                                 
127Baumgartner ve Hamilton,http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/is_6_58/ai_n6081775/?tag=content;col1 ,s.1 
128Baumgartner ve Hamilton,http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/is_6_58/ai_n6081775/?tag=content;col1 ,s.1 
129Baumgartner ve Hamilton,http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/is_6_58/ai_n6081775/?tag=content;col1 ,s.2 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/is_6_58/ai_n6081775/?tag=content;col1
http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/is_6_58/ai_n6081775/?tag=content;col1
http://findarticles.com/p/articles/mi_m3257/is_6_58/ai_n6081775/?tag=content;col1


  57 

 

— İç denetim planı oluşturulması. 

IIA, iç denetimin mesleki uygulamasına rehberlik etmek üzere Uluslar arası 

Standartlar yayımlamıştır ve yasa veya düzenlemelerin, iç denetçileri veya iç denetim 

faaliyetlerini Standartların belli bazı bölümlerine uymalarını yasaklamaları durumunda 

kalan bölümlerine uyulmasını ve gerekli açıklamaların yapılmasını kabul etmektedir. 

Eğer Standartlar başka kurumların standartlarıyla birlikte kullanılıyorsa iç denetim 

yazışmalarında diğer standartlara da atıf yapılmalıdır. Ancak, IIA Standartları ile diğer 

standartlar arasında uyuşmazlıklar ortaya çıkarsa iç denetçiler ve iç denetim faaliyetinin 

IIA Standartları‘na uyması zorunludur, diğer standartların daha sınırlayıcı olması 

durumunda ise diğer standartların kullanılabileceği düzenlenmiştir.
130

 

Standartların amaçları şöyle sıralanmıştır:
131

 

1. İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri 

tanımlamak, 

2. Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye 

yönelik bir çerçeve oluşturmak, 

3. İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak, 

4. Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak. 

Standartlar ―Nitelik Standartları‖ ve ―Performans Standartları‖ ve ―Uygulama 

Standartları‖ olarak ayrılmıştır. Nitelik Standartları iç denetimi gerçekleştiren taraf ve 

kurumların niteliklerine yönelik iken, Performans Standartları iç denetimin tabiatını 

açıklamakta ve söz konusu hizmetlerin performansını ölçmede kullanılabilecek kalite 

ölçütleri sağlamaktadır. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine 

uygulanabilmektedir. Uygulama Standartları belirli görev türlerine tatbik 

edilmektedir.
132

 

                                                 
130The Institute of Internal Auditors (IIA), ―Introduction to International Standards‖, January 2009, 

http://www.theiia.org/download.cfm?file=54443, (15 Ekim 2010),s.1. 
131 TİDE, Ocak 2010, s.11 12. 
132 TİDE, Ocak 2010, s.12. 
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Söz konusu standartlar kapsamlı olarak 2009 yılında revize edilerek yeniden 

yayımlanmıştır. 2010 yılında ise bazı standartlarda küçük değişiklikler yapılmıştır. 

Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ ) kapsamında zorunlu rehberde yer 

alan standartlar aşağıdaki başlıklar altında özlü bir biçimde açıklanmıştır. 

(i) Nitelik Standartları 

1.1000-Amaç Yetki ve Sorumluluk: ―İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve 

sorumlulukları; İç denetim tanımı , etik kuralları ve standartlarla uyumlu olan bir iç 

denetim yönetmeliğinde açıkça tanımlanmak zorundadır..‖
133

 İç denetim yönetmeliği, 

bir kurum içerisinde iç denetim faaliyetinin konumunu, iç denetim yöneticisinin yönetim 

kuruluna işlevsel (fonksiyonel) bağlılığını da içerecek şekilde belirler, görevlerin 

gerçekleştirilmesi ile ilgili olan kayıtlara, personele ve fiziki varlıklara erişimi 

yetkilendirir ve iç denetim faaliyetlerinin kapsamını tanımlar. İç denetim yönetmeliğinin 

nihai onay mercii Yönetim Kuruludur.
134

 

2.1100-Bağımsızlık ve Objektiflik: ―İç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç 

denetçiler görevlerini yaparken objektif davranmak zorundadır.‖
135

 Bağımsızlık, iç 

denetim faaliyetinin sorumluluklarını tarafsız olarak yerine kabiliyetini tehdit eden 

şartlardan uzak olmak demektir. İç denetim faaliyetinin sorumluluğunu etkili bir şekilde 

yerine getirmek için gerekli olan bağımsızlık mertebesine erişmek amacıyla, iç denetim 

yöneticisi üst seviye yönetime ve yönetim kuruluna doğrudan ve sınırsız bir şekilde 

ulaşma imkânına sahiptir. Bu durum, çifte raporlama ilişkisi vasıtasıyla elde edilebilir. 

Bağımsızlığa yönelik tehditler, denetçi, görev, fonksiyon ve kurum seviyelerinde ele 

alınmak zorundadır. 

Objektiflik (nesnellik), iç denetçilerin görevlerini, iş sonucunda çıkan ürüne 

gerçekten ve dürüst bir şekilde inanacakları ve bu ürünün kalitesinden önemli bir taviz 

vermeyecekleri şekilde yapmalarını sağlayan tarafsız bir zihinsel tutumdur. Objektiflik, 

iç denetçilerin, denetim konularına ilişkin karar ve yargılarını başkalarınınkilere 

                                                 
133 TİDE, Ocak 2010, s. 15. 
134 TİDE, Ocak 2010, s. 15. 
135 TİDE, Ocak 2010, s. 16. 
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bağlamamalarını gerektirir. Objektifliğe yönelik tehditler, denetçi, görev, fonksiyon ve 

kurum seviyelerinde ele alınmak zorundadır.
 
 

İç Denetim Yöneticisi, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını 

yerine getirmesine imkân sağlayan bir yönetim kademesine raporlama yapmak 

zorundadır. İç Denetim Yöneticisi, en az yılda bir, yönetim kuruluna iç denetim 

faaliyetinin kurum içi bağımsızlığını teyid etmek zorundadır. 

İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde davranmak ve her türlü çıkar 

çatışmasından kaçınmak zorundadır. Bireysel objektiflik, İç Denetim Yöneticisinin, 

görevlendirmeleri potansiyel veya fiili menfaat çatışmalarını ve önyargıları önleyecek 

şekilde düzenlemesini, iç denetim personelinden, muhtemel çıkar çatışmaları ve 

önyargılar hakkında düzenli ve dönemsel olarak bilgi almasını ve uygulanabilir olması 

hâlinde iç denetçiler arasındaki görev dağılımını dönemsel rotasyona bağlamasını 

içerir. 

―Denetçilerin bağımsızlığı ve objektifliği fiilen bozulduğu veya bozulduğu 

izlenimi olduğu takdirde, bozulmanın ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmalıdır. Bu 

açıklamanın kapsamı, bozucu etkenin niteliğine bağlıdır.‖ 

3.1200-Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat: İç denetçiler, kişisel 

olarak, sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara 

sahip olmak zorundadır. İç denetim faaliyeti de, toplu olarak, kendi sorumluluklarını 

yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmak veya bunları 

edinmek zorundadır. 

İç denetim personeli, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken 

bilgi ve becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, İç Denetim Yöneticisi 

birim veya kurum dışındaki- uzmanlardan nitelikli, tavsiye ve yardım temin etmek 

zorundadır.‖ 

İç denetçiler, suistimal risklerini ve bu risklerin kurum içinde yönetim şeklini 

değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır; fakat iç denetçilerden esas 
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görevi ve sorumluluğu suistimalleri tespit etmek ve soruşturmak olan bir kişinin 

uzmanlığına sahip olması beklenmez. 

İç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için kilit bilgi teknolojisi 

riskleri ve kontrolleriyle ilgili yeterli bilgiye ve mevcut teknoloji tabanlı denetim 

tekniklerine sahip olmak zorundadır. Ancak, bütün iç denetçilerin, asıl sorumluluğu 

bilgi teknolojileri denetimi olan denetçiler kadar uzmanlığa sahip olmaları beklenmez. 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetçilerin görevin kısmen veya tamamen 

gerçekleştirilmesi için gereken bilgiye, beceriye ve diğer vasıflara sahip olmadığı 

durumlarda, danışmanlık görevini reddetmek veya yeterli tavsiye ve yardımı temin 

etmek zorundadır. 

4. 1300-Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı: İç denetim yöneticisi, iç 

denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme programı 

hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır. 

Kalite güvence ve geliştirme programı, hem iç hem de dış değerlendirmeleri 

ihtiva etmek zorundadır. İç değerlendirmeler; 

İç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlenmesini,  

Özdeğerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya kurum içinde, iç 

denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan dönemsel gözden 

geçirmeleri kapsamak zorundadır. 

Dış değerlendirmeler, kurum dışından vasıflı ve bağımsız bir gözden geçirme 

uzmanı veya ekibi tarafından en azından beş yılda bir yapılmak zorundadır.Dış 

değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik ihtiyaç, dış gözden geçirme uzmanı veya 

ekibinin sahip olması gereken vasıflar ve bunların bağımsızlığı meseleleri, menfaat 

çatışması ihtimali de dikkate alınarak, İç Denetim Yöneticisi ile Yönetim Kurulu ve 

Denetim Kurulu arasında tartışılıp değerlendirmek zorundadır. 

İç Denetim Yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliştirme programının 

sonuçlarını üst yönetime ve yönetim kuruluna iletmek zorundadır. İç Denetim 
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Yöneticisi, yalnızca Kalite Güvence ve Geliştirme Programının sonuçları desteklerse, iç 

denetim faaliyetinin (biriminin) Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama 

Standartlarına uygun olduğunu belirtebilir. 

İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallarına ya da Standartlara aykırılık, iç 

denetim faaliyetinin genel kapsamını ve faaliyetini etkilediği zaman, İç Denetim 

Yöneticisi, aykırılığı ve etkilerini üst yönetime ve yönetim kuruluna açıklamak 

zorundadır. 

(ii) Performans Standartları 

1.2000-Ġç denetim faaliyetinin yönetimi: İç Denetim Yöneticisi, iç denetim 

faaliyetini, faaliyetin kuruma değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek 

zorundadır. İç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç denetim 

faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmak zorundadır. İç denetim 

faaliyetinin görev planı, en az yılda bir kez yapılan yazılı bir risk değerlendirmesine 

dayanmak zorundadır. Üst yönetim, ve yönetim kurulu, bu sürece dahil edilerek göz 

önüne alınmak zorundadır. İç denetim yöneticisi, üst yönetim, yönetim kurulu ve diğer 

paydaşların iç denetim sonuçlarından beklentilerini saptamalı ve dikkate almalıdır. İç 

denetim yöneticisi, görevin risk yönetimini geliştirme, katma değer yaratma ve 

faaliyetleri geliştirme potansiyelini değerlendirerek, öne sürülen danışmanlık 

görevlerini kabul etmeyi düşünmelidir. Kabul edilen bu görevler, plana dahil edilmek 

zorundadır. 

İç Denetim Yöneticisi, önemli ara değişiklikler de dahil, iç denetim faaliyetinin 

planlarını ve kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yönetime, ve yönetim 

kuruluna bildirmek zorundadır. İç Denetim Yöneticisi, kaynak sınırlandırmalarının 

etkilerini de bildirmek zorundadır. 

İç denetim yöneticisi, onaylı iç denetim planının uygulanabilmesi için iç 

denetim kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını 

sağlamalıdır. 
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İç denetim yöneticisi, iç denetim bölümünü yönlendirmek amacına yönelik 

politika ve prosedürleri belirlemelidir. 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek amacına yönelik 

politika ve prosedürleri belirlemek zorundadır. 

İç Denetim Yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz yere tekrarlanmasını 

asgarîye indirmek ve işin kapsamını en uygun şekilde belirlemek amacıyla, güvence ve 

danışmanlık hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve dış sağlayıcılarla, mevcut bilgileri 

paylaşmalı ve faaliyetleri bunlarla eşgüdüm içinde sürdürmelidir. 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve 

sorumlulukları ve plana kıyasla performansı konularında, üst yönetime ve yönetim 

kuruluna dönemsel raporlar sunmak zorundadır. Bu raporlar, suiistimal risklerini, 

yönetişim sorunlarını ve üst yönetimin ve yönetim kurulunun ihtiyaç duyabileceği veya 

talep edebileceği başka konuların da dahil olduğu önemli riskleri ve kontrol sorunlarını 

içermek zorundadır. 

Bir dış hizmet sunucu iç denetim faaliyeti hizmeti sunduğunda, kurumun iç 

denetim faaliyetini etkili bir tarzda yürütülmesini temin etme sorumluluğunun farkında 

olmasını sağlamalıdır. 

2.2100-ĠĢin niteliği: İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir 

yaklaşımla, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerini değerlendirmek ve bu 

süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır.‖ 

İç denetim faaliyeti, Kurum içinde gerekli etik ve diğer değerlerin 

geliştirilmesi, etkili bir kurumsal performans yönetiminin ve hesap verebilirliğin temini, 

risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına iletilmesi, yönetim kurulunun, 

denetim kurulunun, iç ve dış denetçilerin ve üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdüm 

sağlamak ve bunlar arasında gerekli bilgilerin iletimini sağlamak amacıyla yönetişim 

sürecini değerlendirmek ve iyileştirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmak 

zorundadır. 
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İç denetim faaliyeti; risk yönetimi süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve 

iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır. 

İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik ve verimliliğini değerlendirmek ve 

sürekli gelişimi teşvik etmek suretiyle, kurumun etkili kontrollere sahip olmasına 

yardımcı olmak zorundadır. 

3.2200-Görev Planlaması: İç denetçiler, her görev için, amaçları, kapsamı, 

zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamak ve 

yazılı hâle getirmek zorundadır. 

Bir görevi planlarken, iç denetçiler, denetlenecek olan faaliyetin hedefleri ve 

faaliyetin kendi performansını kontrol ederken yararlandığı araçlarını, faaliyet ve 

hedeflerine, kaynaklarına ve operasyonlarına yönelik önemli riskler ve bu potansiyel 

risklerin etki veya ihtimallerini kabul edilebilir bir seviyede tutmanın yol ve araçlarını, 

ilgili bir kontrol çerçevesi veya modeline kıyasla, ilgili faaliyetin risk yönetimi ve 

kontrol süreçlerinin yeterlilik ve etkililiğini, faaliyetin risk yönetimi ve kontrol 

süreçlerinde önemli gelişme sağlama imkânlarını, dikkate almak zorundadır. 

İç denetçiler, görevin niteliği, karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut 

kaynakları dikkate alarak görevin amaçlarına ulaşmak için uygun ve yeterli kaynakları 

tespit etmek zorundadır İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşacak iş programları 

hazırlamak ve kayıtlı hâle getirmek zorundadırlar. 

4.2300-Görevin yapılması: İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine 

ulaşmak için yeterli bilgileri belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve kayıtlı hale 

getirmek zorundadır. 

İç denetçiler görevin amaçlarına ulaşmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve 

faydalı olan bilgileri tespit etmek ve tanımlamak zorundadır.‖ 

İç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev sonuçlarını uygun analiz ve 

değerlendirmelere dayandırmak zorundadır. İç denetçiler, vardıkları kanaatlere ve 

görev sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün bilgileri kayıtlı hale getirmek zorundadır. 
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Görevler; görev amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını 

ve personelin geliştirilmesini sağlayacak bir tarzda gözetlenmek ve kontrol edilmek 

zorundadır. 

4.2400-Sonuçların raporlanması: İç denetçiler denetim anlaşması sonuçlarını 

(amaçlar ve kapsam, uygulanabilir yargılar, öneriler ve eylem planları) raporlamalıdır. 

Bu raporlamalar doğru, tarafsız, açık, kısa ve öz, yapıcı, eksiksiz ve doğru zamanlı 

olmalıdır. 

İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara veya Standartlara aykırılık belli bir 

görevi etkilediğinde, görev sonuçları raporlanırken şu hususlar özel durum olarak 

açıklanmak zorundadır: 

-Tam olarak uygunluğun sağlanamadığı Etik Kuralları İlkesi veya Davranış 

Kuralı ve Standart(lar) 

-Aykırılığın sebepleri,  

-Aykırılığın göreve ve görev sonuçlarının raporlanmasına etkisi.‖ 

İç Denetim Yöneticisi, görev sonuçlarını uygun taraflara dağıtmak zorundadır 

Yayımlanan bir genel görüş bildirilirken,  üst yönetim, yönetim kurulu ve diğer 

paydaşların beklentilerinin dikkate alınması ve yeterli, güvenilir, makul ve yararlı bilgi 

ile desteklenmesi zorunludur. . 

5.2500-Ġlerlemenin gözlenmesi: İç Denetim Yöneticisi, yönetime rapor edilen 

sonuçların akıbetinin gözlenmesi için bir sistem kurmak ve uygulamak zorundadır. 

6.2600-Yönetimin artık (bakiye) riskleri üstlen kararı: İç Denetim 

Yöneticisi, üst yönetimin kurum için kabul edilemeyebilecek bir artık risk düzeyini 

üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst yönetimle tartışmak zorundadır. 

Artık riskle ilgili bir karara varılamazsa, İç Denetim Yöneticisi, konuyu çözümlenmesi 

için yönetim kuruluna rapor etmek zorundadır. 
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2.3 Uluslar arası Yüksek Denetim KuruluĢları (SayıĢtaylar) Örgütü 

(INTOSAI) 

Kamu yönetimlerinin hangi denetim standartlarını sağlamaları gerektiği 

konusunda uzlaşma yolunda ilerleme gözlemlenmektedir. Gerek Uluslar arası Yüksek 

Denetim Kuruluşları (Sayıştaylar) Örgütü (INTOSAI) gerekse de İç Denetçiler 

Enstitüsü (IIA) denetim ve muhasebe mesleğine kılavuzluk edecek denetim standartları 

yayımlamıştır. Bu standartların uygulanma zorunluluğu bulunmamakta, ancak ―en iyi 

uygulama‖ları yansıttıkları kabul edilmektedir. Bu nedenle ülkelerin kendi kamu 

sektörü denetim standartlarını geliştirirken bu uluslar arası standartlarla tutarlı olmaları 

beklenmektedir. Bu durum özellikle, kurumlarını OECD üyesi ülkelerdeki kurumlara 

uygun hale getirmeye çalışan, gelişmekte olan ülkelere uymaktadır.
136

 

2.4 Ġngiltere Hazinesi Kamu Sektörü Ġç Denetim Standartları 

İngiltere Hazinesi tarafından Avrupa Birliğine aday ülkelerin yararlanması 

amacıyla hazırlanan Kamu Sektörü İç Denetim Standartları (Government Internal Audit 

Standards) dokümanında: ―İç Kontrol Sistemi, örgütsel amaçların gerçekleşip 

gerçekleşmediği hususunda ve özellikle: 

• faaliyetlerin etkililiği  

• kaynakların ekonomik ve verimli kullanımı, 

• yürürlükteki politikalara, yordamlara, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluk, 

• sahtecilik, kanuna aykırılık veya yolsuzluk sonucu ortaya çıkanlar da dahil 

olmak üzere varlıkların ve menfaatlerin her türlü kayba karşı korunması, 

• bilgilerin, hesapların ve verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hususlarında 

makul güvence sağlamak üzere örgüt bünyesinde tesis edilmiş sistemler ağının 

bütününü kapsar. 

                                                 
136Jack Diamond, ―The Role of Internal Audit in Government Financial Management:An 

InternationalPerspective‖,http://www.google.com/books?hl=tr&lr=&id=T7rm-ofsw 

UC&oi=fnd&pg=PA3&dq=Jack+Diamond,+%E2%80%9CThe+Role+of+Internal+Audit+in+Government+FinanciM

anagement:+An+International&ots=KvzS5RVxNd&sig=27CsXp97ufx2oD--8P8C9L6t2IM#v=onepage&q&f=false 

(03.01.2011) 
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İç kontrol sistemi, kurumsal politikaların, amaçların ve amaçların 

gerçekleşmesine yönelik riskleri belirleyen devamlı bir sürece dayanır, risklerin 

özelliklerini ve büyüklüklerini değerlendirir ve bu riskleri ekonomik, verimli ve etkili 

bir tarzda yönetir‖
137

 denilmektedir. 

İngiltere Hazinesi tarafından hazırlanan Kamu Sektörü İç Denetim Standartları 

başlıklı dokümanda iç denetimin tanımı ve yaptığı faaliyetler şöyle belirtilmektedir:
138

 

―İç denetim, örgüt bünyesindeki bağımsız bir değerlendirme olup iç kontrol 

sisteminin etkililiğini ölçmek ve değerlendirmek suretiyle yönetime hizmet sağlamak 

şeklinde faaliyet gösterir. Bu hizmeti sağlamada iç denetim: 

— İç kontrol sistemini analiz eder ve bir inceleme programı oluşturur.  

— Amaçların en ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için 

sistemler içinde tesis edilmiş kontrolleri belirler ve değerlendirir. 

— Bulguları ve sonuçları raporlar ve uygun olduğu durumda tavsiyelerde 

bulunur.  

— İncelemeye tabi sistemdeki kontrollerin güvenilirliği hakkında bir görüş 

bildirir. 

— Örgüt bünyesindeki iç kontrol sistemini bir bütün olarak değerlendirmek 

suretiyle bir güvence verir.” 

2.5 Uluslar arası Para Fonu (IMF) 

Uluslar arası Para Fonu (IMF – International Monetary Fund), merkez 

bankalarının finansal tablolarının bağımsız denetçilerce denetlenmesini; denetçi olarak 

bir kamu kuruluşunun görevlendirilmesi halinde ise bu hizmetin politik veya başka 

etkilerden bağımsız olmasının sağlanması konusunda önlem alınmasını önermektedir. 

                                                 
137 Sacit Yörüker, ―Başka Ülke Örmekleri Temelinde Kontrol, Denetim, Teftiş ve Soruşturma: Kavramsal Bir 

Çerçeve‖, TESEV Denetim ÇalıĢtayı Ġkinci Toplantısı Sunumu, Ankara, 12 Mayıs 2004, s.1. 
138 Yörüker, s.6. 
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Ayrıca, merkez bankası denetçilerinin dönemsel olarak değiştirilmesinin finansal 

değerlendirmelerin taze kalmasını sağlayacağını vurgulamaktadır.139 

IMF merkez bankalarında iç yönetişim ve denetimin ana bileşenlerinden iç 

denetimi şöyle tanımlamıştır:
140

 

İç denetim faaliyetleri:  

— Finansal denetim, faaliyet denetimi ve elektronik veri işleme denetimlerini 

kapsayan, iç denetimin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir iç denetim 

yönetmeliği; soruşturma, gözlem ve kayıtların incelenmesi yoluyla elde edilen denetim 

kanıtlarını toplanması ve belgelendirilmesi; üzerinde uzlaşılan düzeltici işlemler dahil 

olmak üzere olası zararlı etkileri bakımından iç sistemleri tanımlayan ve sınıflandıran 

denetim raporlaması; 

— Bağımsız denetçi ile düzenli iletişim ve işbirliği. 

2.6 Uluslararası Uygulamalarda KarĢılaĢılan Kamu Ġç Denetim Modelleri 

Uluslararası uygulamalara bakıldığında denetimde; merkeziyetçi ve âdemi 

merkeziyetçi yaklaşım şeklinde iki farklı modelden bahsedilebilir. Avrupa Birliğinde 

de, güney (merkeziyetçi) model ve kuzey (âdemi merkeziyetçi) model adı altında iki tür 

model uygulandığı görülmektedir.  

Merkeziyetçi modelde, Maliye Bakanlığının, bütçe hazırlığı ve 

uygulamasındaki ağırlığının yanı sıra ön mali kontrolleri harcamacı idarelerde bulunan 

kendi personeli vasıtasıyla yerine getirdiği görülür. Türkiye‘de 5018 sayılı Kanun 

uygulamasından önce harcamacı idarelerde bulunan Maliye Bakanlığı‘na bağlı bütçe 

dairesi başkanları ve saymanlar vasıtasıyla ön mali kontroller gerçekleştiriliyordu. 

Merkeziyetçi modelde iç denetim, maliye bakanlığına bağlı olarak çalışan denetim 

elemanları tarafından yerine getirilir; daha çok ön mali kontrolü yapan birim (ön mali 

                                                 
139 International Monetary Fund (IMF), Supporting Document to the Code of Good Practices on Transparency in 

Monetary and Financial Policies Part 2—Good Transparency Practices for Monetary Policy by Central Banks, 

http://www.imf.org/external/np/mae/mft/sup/part2.htm#IV, (03 Ocak 2011),Box 2-4. 
140 http://www.imf.org/external/np/mae/mft/sup/part2.htm#IV, (03 Ocak 2011), Box 2-5. 
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kontrolör vs.) üzerinde yoğunlaşılır ve genellikle yapılan iç denetim faaliyeti mali 

denetim şeklinde cereyan eder.
141

 

Âdemi merkeziyetçi modelde ise, kamu kaynaklarını kullanma konusunda 

sorumluluk tümüyle harcamacı kamu idaresine aittir ve aynı zamanda klasik nakit 

yönetiminden modern bütçe yönetimine doğru bir yöneliş söz konusudur. Bu modelde 

bakanlık üst yöneticisi ile harcama yetkilisinin sorumluluğu ön plana çıkar. İç denetim, 

kamu idarelerine bağlı iç denetçiler eliyle yürütülür ve kaynakların etkili,ekonomik ve 

verimli kullanımından emin olmak için belirlenen esas ve usullere, mevzuata, 

politikalara, yönetime ve tüm kontrol sistemine odaklanır. Bunun için de iç denetim, ön 

mali kontrol süreçleri, sistem, performans ve bilgi sistemlerinin denetimi üzerinde 

yoğunlaşır.
142

 

Merkeziyetçi modelde, mali işlemlerin mevzuata uygunluğu önemli iken, 

âdemi merkeziyetçi modelde yönetsel sorumluluk öne çıkar. Dolayısıyla, âdemi 

merkeziyetçi modelde ön mali kontroller bütçe uygulamasının içine monte edilmiştir. 

Ancak bu modelde, maliye bakanlığı standartları belirler ve iç denetimi koordine eder. 

Merkeziyetçi modelin yönetime karşı siyasi müdahalenin kontrol altına alınamadığı, 

âdemi merkeziyetçi modelin ise siyasi ve yönetsel sorumluluğun ayrıştığı, yani 

yönetime karşı siyasi müdahalenin asgari düzeye indiği ülkelerde uygulandığı söylene-

bilir.
143

 Bu modelin yaygın kullanımını İngiltere ve Hollanda‘da görmek mümkündür. 

İngiltere‘de, her harcamacı kamu idaresinin üst yöneticisi harcama sorumluluğunu 

üstlenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan standartlara göre iç denetim 

gerçekleştirilmektedir. İç denetçiler, üst yöneticiye karşı sorumludur ve raporlarını 

doğrudan üst yöneticiye verirler. İç denetim, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, 

politikalara ve mevzuata uyum, varlıkların korunması, verinin doğruluğu ve 

güvenilirliği konusunda güvence sağlar. Hazine kamu idarelerinde yürütülen iç 

                                                 
141 Ahmet Kesik ,―5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde Türk Kamu 

İç Mali Kontrol Sistemi‖, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2005 / 1-94-114, 

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh284.pdf (07.01.2011) 
142 Diamond, Jack (2002), ―The Role of Internal Audit in Government Financial Management: An International 

Perspective‖,IMF Working Paper: WP/02/94, Washington, D.C.,s.10.,http://www.imf.org/ 

external/pubs/ft/wp/2002/wp0294.pdf,(07.01.2011) 
143 Pratley, Alan (2003), Public Expenditure Management Manual for Europe, (Çev. M. Sait Arcagök ve Bahadıır 

Yörük), Maliye Dergisi, Sayı:145, (Ocak-Nisan) 2004, s. 194-204. 

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh284.pdf
http://www.imf.org/
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denetimin etkililiğinin sağlanmasından sorumludur. Hollanda da bazı küçük farklarla 

birlikte benzeri iç denetim sistemine sahiptir.
144

 

Merkeziyetçi modelde, maliye bakanlığı her harcamacı kamu idaresinde yer 

alan kendi personelinin ön mali kontrolü yoluyla doğrudan her harcama işlemine 

müdahale eder. Maliye bakanlığının iç denetçileri, tüm kamu harcama ve gelirlerinin 

mali denetimini yürütmekten sorumludur ve denetçiler, raporlarını doğrudan maliye 

bakanına sunar. Buna karşılık her harcamacı kamu idaresinin de iç denetçisi vardır. 

Ancak burada harcamacı kamu idaresinin bağlı ve ilgili kuruluşları, bu idarelerin iç 

denetçileri tarafından denetlenir. Modelin uygulama alanı bulduğu ülkeler, Fransa, 

Portekiz, Lüksemburg ve İspanya‘dır.
145

 

ABD‘de âdemi merkeziyetçi model uygulanmakta, ABD Sayıştayı 

(Government Accounting Office-GAO), Kongre‘ye bağlı olarak çalışmakta ve Kongre 

tarafından belirlenen önceliklere kamu idarelerinin uyup uymadıklarını ve dolayısıyla 

idarelerin performansını ölçerek dış denetim fonksiyonunu yerine getirmektedir. Buna 

karşılık iç denetçi, idare yönetimine karşı sorumludur ve denetim sonuçlarını idareye 

rapor etmektedir.
146

 

Bir de karma model diyebileceğimiz, merkeziyetçi ve âdemi merkeziyetçi 

modelin birlikte kullanıldığı ve uygulamasını Almanya‘da gördüğümüz model 

mevcuttur. Almanya‘da iç denetçi dış denetim sisteminin bir ajanı gibi görevini yerine 

getirmektedir.
147

 Almanya örneğine bakıldığında iç denetçiler, yürütme içinde yer 

alırken, Almanya Sayıştay‘ının gözetim ve kontrolünde, bu yüksek denetim kurumunun 

belirlemiş olduğu standartlar ve ilkelere göre denetim yapmakta ve denetim sonuçlarını 

da yine aynı yüksek denetim kurumuna sunmaktadır.
148

 

 

 

                                                 
144 Kesik, http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh284.pdf ,s.105. 
145 Diamond, http://www.imf.org/ external/pubs/ft/wp/2002/wp0294.pdf ,s.26-27 
146 OECD (2004), The Legal Framework for Budget Systems, An International Comparison, OECD, Paris, 

s.473-475. 
147 OECD (2004),s.246 
148 Kesik, http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh284.pdf, s.106. 

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh284.pdf
http://www.imf.org/
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh284.pdf
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2.6.1 Avrupa Birliği‟nde Kamu Ġç Denetimi 

2.6.1.1 Avrupa Birliği‟nin Kamu Mali Kontrolüne YaklaĢımı 

Avrupa Birliği uygulamasında kamu mali yönetimi ve kontrolü alanına ilişkin 

olarak Kamu İç Mali Kontrolü (Public Internal Financial Control) yaklaşımı 

kullanılmaktadır. Kamu iç mali kontrolü, harcama birimlerinin ilgili mevzuata, bütçe 

tanımlamaları ve kurallarına, iyi mali yönetim ilkelerine, saydamlık, etkililik, 

ekonomiklik ve verimliliğe uymalarını sağlamak amacıyla hükümet veya yetkili 

kuruluşlar tarafından içsel olarak uygulanan mali kontrol sisteminin bütünü olarak 

tanımlanmaktadır. Kamu iç mali kontrolü, hükümetin tüm gelir, gider, varlık ve 

yükümlülüklerini kapsar. Kamuda yönetim kontrolü sistemi yapısal olarak, idarelerin 

yönetim sorumluluğu çerçevesinde, mali yönetim ve kontrol sistemi ile iç denetim 

mekanizmalarından ve bu iki alandaki merkezi uyumlaştırma birimlerinden oluşur.  

Yönetim kontrolünün (iç kontrol) bir unsuru olan ön mali kontrol (ex-ante 

financial control) ise mali işlemlere yönelik kontrol faaliyetlerinin bütününü ifade 

etmektedir. Ön mali kontrol kavramı, ödenek tahsis edilmesi, taahhütler, ihale 

prosedürleri, sözleşmeler, ödemeler ve fazla/yersiz ödemelerin geri alınması gibi mali 

karar ve işlemlerin uygulamaya konulmasından önce kontrol edilmesini ifade 

etmektedir. Bu tür mali kararlar ancak ön mali kontrol yetkilisi tarafından onaylandıktan 

sonra işleme konulmaktadır. Ön mali kontrol kavramı bazen ―önleyici kontrol‖ 

(preventive control) olarak da kullanılmaktadır. Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki 

yönetim kontrol sistemlerini kuzey (Anglo-Sakson) ve güney (Third Party Ex-ante 

Control Approach - üç taraflı ön kontrol yaklaşımı) modelleri olmak üzere ikili bir 

ayırıma tabi tutmak mümkündür.149 

Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki yönetim kontrol sistemlerini kuzey (Anglo-

Sakson) ve güney (Third Party Ex-ante Control Approach - üç taraflı ön kontrol 

yaklaşımı) modelleri olmak üzere ikili bir ayırıma tabi tutmak mümkündür. 

                                                 
149 Mehmet Sait Arcagök, ―Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde Harcama Öncesi Kontrol‖, 

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh241.pdf,,(10.01.2011) 

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh241.pdf
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Birinci model; İngiltere, Hollanda gibi ülkelerin benimsediği ―yönetim 

sorumluluğu (management responsibility) anlayışıdır. Bu yaklaşımda, isminden de 

anlaşılacağı gibi, kamu iç mali kontrol sisteminin özellikle exante aşamasının, her bir 

kurumun kendi bünyesindeki kontrolörleri aracılığıyla yürütülmesi gerektiğine vurgu 

yapılmaktadır. Böylece her kuruluş, örneğin Bakanlık, kendi bütçesine ilişkin tüm 

sorumluluğu üstlenecek; kurumu yakından tanıyan kontrolör ise yasal denetimin 

yanında performans denetimini de başarılı bir şekilde yürütülebilecektir. İdarenin mali 

yönetim ve kontrol sistemine, idarenin dışından merkezi otoritelerce bir müdahalede 

bulunulmamaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu model, 

Türkiye‘de uygulanmaya başlanmıştır. 

İkinci model; Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerce benimsenmiş olan üç 

taraflı ön kontrol (third party ex ante approach) anlayışıdır. Yaklaşımın dayandığı 

temel unsur, iç mali kontrol sisteminin, her kurumun kendi bünyesindeki kontrolörlerce 

değil, ayrı bir kurum tarafından yürütülmesidir. Bu uygulamada, iç mali kontrol 

sisteminin özellikle ex-ante aşaması, o kurum dışındaki bir başka kurum tarafından, 

örneğin Fransa‟da olduğu gibi Maliye Bakanlığı personeli tarafından, yerine getirilir. 

Bu çerçevede, third party ex ante yaklaşımın üzerinde durduğu husus, kontrolün 

yapıldığı kuruma bağlı olmadan çalışan bir kontrolörün, görevini daha bağımsız ve 

tarafsız olarak yürütebileceği düşüncesidir.
150

 

Her iki model de ülkelerin yönetim yapılarıyla doğrudan ilişkilidir. Kuzey 

modelinin, yönetime siyasi müdahalenin daha az olduğu ülkelere, güney modelinin ise 

yönetime siyasi müdahalenin kontrol altına alınamadığı ülkelere daha uygun olduğu 

söylenebilir.
151

 

2.6.1.2 Avrupa Birliği‟nde Ġç Denetim  

Avrupa Birliği, Kamu İç Mali Kontrol (Public Internal Financial Control PIFC) 

sistemi kapsamında ele alınan, iç denetim ve iç denetimin bağımsızlığı konusuna özel 

bir önem vermektedir. Bu önemin derecesi, katılım ortaklığı belgelerinde ve ilerleme 

                                                 
150Şener Gönülaçar, ―Türk Kamu Yönetiminde İç Denetim‖,s.13-14. http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/Turk_kamu 

yonetiminde_ic_denetim_2008.pdf,(10.01.2011) 
151 Arcagök, http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh241.pdf, s.13. 

http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/Turk_kamu
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh241.pdf
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raporlarında, iç denetimin bağımsızlığı konusunun ayrı bir başlık olarak ifade edilmesinden 

anlaşılmaktadır.152 

Avrupa Birliği yaklaşımına göre, genel anlamda bağımsızlık vasfı, iç denetim 

faaliyetinde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir. İç denetimin, iç kontrol 

sisteminin ve dolayısıyla yönetimin ayrılmaz bir parçası olduğu kabul edilmekte ancak, 

bu idari bağlılığa rağmen, denetim birimlerinin fonksiyonel bağımsızlıklarını 

kaybetmeden faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiği konusunda tam bir görüş birliği 

bulunmaktadır.
153

 

Genel anlamda kamu iç mali kontrol sisteminin (PIFC - Public Internal 

Financial Control) amacı, kamu mali çıkarını korumaktır. Bu amaç doğrultusunda 

yönetim kontrolü/iç kontrol iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Birinci aşama; ex ante 

kontrol, ikincisi ise ex post kontrol ya da bir başka ifadeyle iç denetimdir. Ex ante 

kontrol, mali işlem yapılmadan önce, ex-post kontrol ise mali işlem yapıldıktan sonra 

gerçekleştirilir. Avrupa Birliği Komisyonu’nun bu konuda verdiği mesaj, kontrolleri 

yapan birimler ve uygulanan usuller itibariyle, her iki aşamanın tamamen birbirinden 

bağımsız şekilde yürütülmesi gerektiği yönündedir.
154

 

Üye ülkelerdeki sistemlere bakıldığında, çok farklı yönetim kontrol sistemlerinin 

uygulandığı ve bu durumun olumsuz bir etki yaratmadığı görülmektedir. İç denetçinin, 

yönetim kontrolü/iç kontrol sürecinde yer almaması esastır. Sadece iç kontrolün 

değerlendirmesini yapmalı ve bu konuda bir hükme varmalıdır.  

İç denetçinin yeni bir faaliyet veya programın sistemleri ve prosedürleri hakkında 

görüş vermesi veya bunun bir ön denetimini yapması hususunda kesin bir itiraz yoktur 

(hatta bu konu-da büyük çoğunluk bunu desteklemektedir). Ancak, iç denetçi, sürekli bir 

zeminde, yönetim kontrolü faaliyetiyle meşgul olmamalıdır. İç denetimin yönetim kontrolü 

ile arasındaki mesafeyi koruması esastır. Böylece, kurum, yönetim kontrolü konusundaki 

                                                 
152 Hüseyin Gösterici. ―Kamu İç Mali Kontrol Sisteminde İç Denetimin Bağımsızlığı Fonksiyonel Bağımsızlık‖, 

Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 295, 2006, s.5. 
153 Gösterici, s.5. 
154 Pınar Acar, ―Avrupa Birliği ve Türkiye‟de Kamu İç Mali Kontrol Sistemi‖, Maliye Dergisi 136, 2001 

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh234.pdf, (10.01.2001) 

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh234.pdf
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sorumluluğunun farkına varacak ve iç kontrolün etkili bir şekilde yürütülmesi çabası 

içerisinde olacaktır.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Gönülaçar, http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/Turk_kamuyonetiminde_ic_denetim_2008.pdf s.15. 

http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/Turk_kamu
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3. 5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ KONTROL 

KANUNU (KMYKK) KAPSAMINDA KAMUDA ĠÇ DENETĠM 

5018 sayılı KMYKK ile kamu mali yönetimi kontrol sisteminin fonksiyonel ve 

organizasyonel yapısı ve mekanizmaları yeniden tanımlanmış ve sistem içindeki 

aktörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yeni bir yaklaşımla belirlenmiştir. Sistemin 

dayandığı esaslar ile gerekli müesseseler hukuki ve idari alt yapı gelişmiş ülke 

uygulamaları ve uluslararası standartlar doğrultusunda tasarlanmıştır. KMYKK‘ nın 

temel amacı kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi 

ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamaktır. Bu amaçlara 

ulaşılmasını sağlamak üzere KMYKK ile kamu mali yönetiminin yapısı ve isleyişi, 

kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin 

muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolüne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  

Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin en önemli unsurlarından birisi 

denetim faaliyeti/mekanizmasıdır. Denetim faaliyeti KMYKK da kontrol sisteminin bir 

unsuru olarak tanımlanmıştır. Denetim faaliyetinin KMYKK ile getirilen yeni kamu 

mali yönetim ve kontrol sisteminin diğer müessese ve mekanizmalardan ve kanunun 

dayandığı esas ve yeni yaklaşımlardan bağımsız olarak ele alınması mümkün değildir. 

Kamu mali yönetim ve kontrol sistemi bir bütün olarak tasarlandığından, mali yönetim 

sisteminin dayandığı esaslar ve benimsenen yeni yaklaşımlar denetimin amacı, 

fonksiyonu ve niteliği ile uygulanacak metodolojilere önemli ölçüde tesir etmekte ve 

belirleyici olmaktadır. 

Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin temel olarak aşağıda belirtilen 

esaslara/yaklaşımlara/araçlara dayandığı söylenebilir: 

1. Hesap verilebilirlik, 

2. Mali saydamlık,  

3. Planlamaya dayalı yönetim (stratejik yönetim) ve performans esaslı 

bütçeleme,  
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4. Yönetim sorumluluğu,  

5. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetimi,  

6. İstisnai durumlar dışında adem-i merkeziyetçi bir yapı,  

7. Aktörler ve görevliler arasında görev, yetki ve sorumluluk dengesi,  

8. Raporlama mekanizmaları,  

9. Uluslararası standart ve iyi uygulama örneklerine atıfta bulunulması, 

10.Koordinasyon ve uyumlaştırma fonksiyonları, 

11.Muayyen durumlar için merkezi müdahale mekanizmaları. 

KMYKK‘yla bundan başka idarelerin yönetim sorumlulukları kapsamında 

tasarlayıp işletecekleri iç kontrol sistemi, etkin işleyen bir iç denetim, kapsamı 

genişletilmiş ve fonksiyonel bir dış denetim, uluslararası standartlara uygun bir 

muhasebe sistemi ve mali istatistikler, çok yıllı bütçeleme gibi diğer bazı önemli 

yenilikler de getirilmiştir.  

KMYKK ve ikincil mevzuat düzenlemeleri incelendiğinde, mali yönetim ve 

kontrol sisteminin tasarımında son yıllarda gelişmiş ülkelerde revaçta olan ve birçok 

ülkeyi etkileyen yeni kamu yönetimi anlayışının müessese ve araçlarının esas alınmış 

olduğu görülmektedir. Bu müessese ve araçlar Türk yönetim sistemine uyarlanmak 

suretiyle sisteme dâhil edilmiştir.
156

 

 

 

 

 

                                                 
156

 Cemil Sabri Midyat,‖Teftiş ve Geleneksel Denetimden İç Denetime: Yapılan Düzenlemeler,Sorunlar ve 

Tereddütlü Hususlara İlişkin Değerlendirmeler (I)" , http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-

denetimden-ic-denetime-1--28468.html, (24.01.2011) 

http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-denetimden-ic-denetime-1--28468.html
http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-denetimden-ic-denetime-1--28468.html
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3.1. 5018 sayılı KMYYK Kapsamında Yer Alan Düzenlemeler 

3.1.1 5018 sayılı KMYKK‟nın Kapsamı ve Bu Kapsamda Yer alan      

Düzenlemeler 

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 5018 sayılı KMYKK 9 ana kısım, 83 ana madde, 15 geçici madde ve 41 cetvelden 

oluşmakta olup Kanunun kapsamı Tablo 1‘de özetlenmiştir. 

Tablo 1 

Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununda Yer alan Düzenlemeler 

 

KISIMLAR ĠÇERĠK MADDELER 

I. KISIM Genel Hükümler 1-11 

II. KISIM Kamu İdare Bütçeleri 12-43 

III. KISIM Taşınır ve Taşınmazlar 44-48 

IV. KISIM 
Kamu Hesapları ve Mali 

İstatistikler 
49-54 

V. KISIM İç Kontrol Sistemi 55-67 

VI. KISIM Dış Denetim 68-69 

VII. KISIM 
Yaptırımlar ve Yetkili 

Merciler 
70-74 

VIII. KISIM Diğer Hükümler 75-80 

IX. KISIM 
Yürürlükten Kaldırılan 

Hükümler 
81 

 
Geçici Maddeler ve 

Yürürlük 
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 Geçici Maddeler 1-15 

 Yürürlük 82 

 Yürütme 83 

Kaynak: Selahattin Tuncer, ―Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası‖, Vergi 

Dünyası, Sayı 299, Eylül 2005, s. 13 

 

Kanun kapsamında sayılan cetvellerde yer verilen kurumlar Tablo 2‘de 

gösterilmiştir. 

Tablo 2 

Kanunda Sayılan Cetveller 

 

I Sayılı Cetvel Genel Bütçe 

Kapsamındaki Kamu 

İdareleri 

 

52 

II Sayılı Cetvel Özel Bütçeli İdareler 

a)Yükseköğretim Kurulu 

,Üniversiteler ve İleri 

teknoloji Enstitüleri 

b)Özel Bütçeli Diğer 

İdareler 

 

70 

 

 

           28 

III Sayılı Cetvel Düzenleyici ve 

Denetleyeceği Kurumlar 

8 

IV Sayılı Cetvel Sosyal Güvenlik Kurumları 4 

Kaynak: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ekler bölümü 
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24.12. 2003 tarihi ve 25326 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 5018 sayılı 

KMYKK‘nın bazı hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak yardımcı 

mevzuatın hazırlanması ve teknik çalışmaların yapılması için ek süreye gerek 

duyulmuştur. Yasadaki boşlukların giderilmesi ve Anayasa‘ya uyum için 2005 yılı 

sonunda yeni bir tadil tasarısı hazırlanarak 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi 

Gazete‘de 5436 sayılı ―KMYKK ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmü‘nde 

Kararname‘lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ başlığı altında yayımlanmış, 

01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu yasa 19 ana madde, 3 geçici madde 2 cetvel ve 5 listeden oluşmaktadır. 

Yasanın 1-12. maddeleri ile 18-19. maddeleri 5018 sayılı KMYKK ile doğrudan 

ilişkilidir. 5436 sayılı yasa ile 5018 sayılı yasanın 9 maddesi tamamen, 27 maddesi 

kısmen değiştirilmiş, 11 maddeye ek hükümler getirilmiş, 12 madde ve fıkra hükümleri 

yürürlükten kaldırılmış, ekli cetvel ve listelerde değişiklikler yapılmıştır.157 

3.1.2 5018 sayılı KMYKK Kapsamında Ġç Kontrol Ġle Ġlgili Düzenlemeler 

9 Kısımdan oluşan 5018 sayılı KMYKK‘nın 5. Kısmı ―İç Kontrol‖ başlığını 

taşımaktadır. 5. Kısımda yer alan iç kontrol sistemi 55 – 67. maddeler arasında toplam 

13 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler şunlardır: 

1. İç Kontrolün Tanımı (Madde 55) 

2. İç Kontrolün Amacı (Madde 56) 

3. Kontrolün Yapısı ve İşleyişi (Madde 57) 

4. Ön Mali Kontrol (Madde 58) 

5. Mali Kontrol Yetkilisinin Nitelikleri Ve Atanması (Madde 59 – Mülga: 

22.12.2005 5436 / 10. md.) 

6. Mali Hizmetler Birimi (Madde 60) 

                                                 
157 Selahattin Tuncer, ―Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu‘nda Yapılan Değişiklikler‖, Vergi Dünyası, sayı 

295, Mart 2006 (Makale 1), s 4 
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7. Muhasebe Hizmeti Ve Muhasebe Yetkilisinin Yetki Ve Sorumlulukları 

(Madde 61) 

8. Muhasebe Yetkilisinin Nitelikleri Ve Atanması (Madde 62) 

9. İç Denetim (Madde 63) 

10. İç Denetçinin Görevleri (Madde 64) 

11. İç Denetçinin Nitelikleri Ve Atanması (Madde 65) 

12. İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Madde 66) 

13. İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Görevleri (Madde 67) 

Konumuzla ilgili yukarıda belirtilen düzenlemeler aşağıda alt başlıklar halinde 

açıklanmıştır. 

3.1.2.1 Ġç Kontrol Tanımı (Madde 55) 

―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. 

Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin 

standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve 

yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve 

uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine 

rehberlik hizmeti verir.”158 

 

                                                 
158 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 24.12. 2003 tarihi ve 25326 sayılı Resmi Gazete, md. 55. 
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3.1.2.2 Ġç Kontrolün Amacı (Madde 56) 

“İç kontrolün amacı; 

a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli 

bir şekilde yönetilmesini, 

b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 

göstermesini, 

c) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 

d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve 

bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karsı 

korunmasını, sağlamaktır.‖
159

 

3.1.2.3 Ġç Kontrolün Yapısı ve ĠĢleyiĢi (Madde 57) 

“Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, 

muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. 

Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere 

ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve 

yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının 

sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve 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 önlemler alınır.‖
160

 

 

 

 

                                                 
159 5018 sayılı KMYKK, md.56. 
160 5018 sayılı KMYKK, md.57. 
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3.1.2.4 Ön Mali Kontrol (Madde 58) 

“Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi 

aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri 

kapsar. 

Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye 

girişilmesi, is ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. 

Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde 

yürütülür. 

Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak 

asgarî kontroller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî 

karar ve İşlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler 

Maliye Bakanlığınca belirlenir. Kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere aykırı 

olmamak şartıyla bu konuda düzenleme yapabilir.‖
161

 

3.1.2.5 Mali Kontrol Yetkilisinin Nitelikleri ve Atanması (Madde 59) 

5436 sayılı Kanun‘un 10/c maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
162

 

3.1.2.6 Mali Hizmetler Birimi (Madde 60) 

“Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi 

tarafından yürütülür: 

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine 

etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

                                                 
161 5018 sayılı KMYKK, md.58. 
162 5018 sayılı KMYKK, mülga madde 
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b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan 

ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin 

bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı 

harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili 

birimlere gönderilmesini sağlamak. 

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri 

toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 

f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini 

yürütmek. 

g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas 

alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara 

ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 

i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama 

sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî is ve işlemlerini 

yürütmek ve sonuçlandırmak. 

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst 

yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve 

geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 
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n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî 

işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece 

harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. 

Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin 

talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim 

tarafından yapılabilir. 

Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında gösterilir. Malî hizmetler 

birimlerinin çalışma usûl ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve 

stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama 

ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak 

şekilde Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî 

hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev 

alamazlar. İdarelerin malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzman yardımcısı ve 

malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Malî hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına 

veya pozisyonlarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 

maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak; 

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, isletme, 

iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul 

edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak, 

c) Sınavın yapıldığı yılın bası itibarıyla 30 yasını doldurmamış olmak, şartları 

aranır. Özel yarışma sınavı, Maliye Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığınca yapılacak sözlü sınavdan 

oluşur. Özel yarışma sınavında başarılı olanlar, 
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ÖSYM tarafından basarı sırası ve yaptıkları tercihler dikkate alınarak 

belirlenir ve bunlar idarelerde malî hizmetler uzman yardımcısı kadro veya 

pozisyonlarına atanırlar. Bu kadro veya pozisyonlara atananlar en az üç yıl çalışmak ve 

başarılı olmak şartıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Maliye 

Bakanlığınca yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar malî hizmetler uzmanı kadro 

veya pozisyonlarına atanırlar. Malî hizmetler uzman yardımcılığı döneminde veya 

yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, istihdam sekline göre bulundukları kamu 

idarelerinde durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanırlar. Özel yarışma 

sınavına katılacak adayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve 

yerleştirilmeleri, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile çalışma usûl ve esasları Maliye 

Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Malî hizmetler uzmanı kadrolarına 

atandıktan sonra en az üç yıl süreyle atandıkları idarelerde söz konusu kadrolarda 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapanlar, kendilerinin isteği ve 

idarelerinin muvafakati ile başka bir kamu idaresinin aynı unvanlı kadrolarına 

atanabilirler.
163

 

3.1.2.7 Muhasebe Hizmeti ve Muhasebe Yetkilisinin Yetki ve 

Sorumlulukları (Madde 61) 

“Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak 

sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin 

alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin 

kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe 

yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur. 

Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının 

usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. 09/12/1994 

tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki 

kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür. Muhasebe 

yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler: 
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Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler 

üzerinde; 

a) Yetkililerin imzasını, 

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, 

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, 

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, kontrol etmekle yükümlüdür. 

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge 

arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde 

ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya 

tamamlanmak üzere en geç bir is günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine 

yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde 

ödeme işlemi gerçekleştirilir. 

Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder 

ve denetime hazır bulundurur. Muhasebe yetkilileri, 34 üncü maddenin birinci 

fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ile bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 

ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe yetkililerinin 

bu Kanuna göre yapacakları kontrollere iliksin sorumlulukları, görevleri gereği 

incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. 

Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine 

ilişkin düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Muhasebe yetkilisi adına ve 

hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve 

göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir. Muhasebe yetkilisi 

mutemetleri doğrudan muhasebe yetkilisine karsı sorumludur. Muhasebe yetkilisi 

mutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacakları defter ve belgeler ve 
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diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir.
164

 

3.1.2.8 Muhasebe Yetkilisinin Nitelikleri ve Atanması( Madde 62) 

“Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması 

gerekir: 

a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. 

b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak 

koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak. 

c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak. 

d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak. 

e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamıs 

olmak. 

f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

Ancak, belde ve nüfusu 25.000'in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli 

idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 

yukarıdaki fıkranın (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen sartları taşımaları kaydıyla, 

en az lise mezunu olmaları ve kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl 

çalışmış olmaları yeterlidir. 

9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel 

bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca, diğer 

kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır. 

                                                 
164 5018 sayılı KMYKK, md.61. 
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Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği 

dikkate alınarak meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi basarıyla 

tamamlayanlara sertifika verilir. 

Muhasebe yetkililerinin eğitimi ve bunlara sertifika verilmesi ile çalışma usul 

ve esasları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.‖
165

 

3.1.3 5018 sayılı KMYKK Kapsamında Ġç Denetim Ġle Ġlgili Düzenlemeler 

3.1.3.1 Ġç Denetimin Tanımı (Madde 63) 

“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. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol 

yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve 

genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve 

personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun 

görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları 

kurulabilir.”166
 

3.1.3.2 Ġç Denetçinin Görevleri (Madde 64) 

“Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de 

dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. 

İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 

yapılarını değerlendirmek. 

                                                 
165 5018 sayılı KMYKK, md.62. 
166 5018 sayılı KMYKK, md. 63. 
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b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, 

amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

e) Mali 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. 

İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun 

şekilde yerine getirir. 

İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir 

görev verilemez ve yaptırılamaz. 

İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst 

yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile mali hizmetler 

birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici 

tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.”167
 

 

 

 

                                                 
167 5018 sayılı KMYKK, md.64. 
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3.1.3.3 Ġç Denetçinin Nitelikleri ve Atanması (Madde 65) 

―İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 

inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir: 

a)  İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon 

Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. 

b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak. 

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımak. 

Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tabi tutulur. Eğitim 

programı, iç denetçi adaylarına denetim, bütçe, mali kontrol, kamu ihale mevzuatı, 

muhasebe, personel mevzuatı, Avrupa Birliği mevzuatı ve mesleki diğer konularda 

yeterli bilgi verilecek şekilde hazırlanır. Bu eğitimi basarıyla tamamlayanlara sertifika 

verilir. İç denetçi adayları için uygulanacak eğitim programının süresi, konuları ve 

eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon 

Kurulu tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine 

Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır 

ve aynı usulle görevden alınır. İç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları, çalışma 

usul ve esasları ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, 

Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir.‖
168
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3.1.3.4 Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu (ĠDKK)(Madde 66) 

―Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden 

oluşur. Üyelerden biri Başbakanın, biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı 

olduğu Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri İçişleri 

Bakanının, başkanı dahil üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine beş yıl süre ile Bakanlar 

Kurulu tarafından atanır. Bunların 67. maddede belirtilen görevleri yapabilecek 

niteliklere sahip olması şarttır. Maliye Bakanı tarafından önerilecek adaylardan birinin 

ekonomi, maliye, muhasebe, isletme alanlarından birinde doktora derecesine sahip 

öğretim üyeleri arasından olması şartı aranır. Üyeler, bu sürenin sonunda yeniden 

atanabilirler. 

Gerekli görülen hallerde İç Denetim Koordinasyon Kurulu, oy hakkı olmamak 

kaydıyla teknik yardım almak ve danışmak amacıyla uzman kişileri de toplantılara 

davet edebilir. Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunda görevlendirilenlerin asli görevleri devam 

eder. Başkan ve üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü için 

(3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar 

üzerinden toplantı ücreti ödenir.‖
169

 

3.1.3.5 Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun Görevleri (Madde 67) 

―İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini 

izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere aşağıdaki görevleri 

yürütür: 

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

rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek. 
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b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk 

değerlendirme yöntemlerini geliştirmek. 

c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak. 

d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin 

alınması konusunda önerilerde bulunmak. 

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

için kamu idarelerine önerilerde bulunmak. 

f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek. 

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

anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak. 

h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide 

etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak. 

i) İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile 

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) Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim 

birimlerini bu kapsamda değerlendirmek.‖
170

 

3.1.4 DıĢ Denetim 

―Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, 

yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve 
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planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet 

Meclisine raporlanmasıdır. 

Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate 

alınarak; 

a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî 

tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin gelir, 

gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygun olup olmadığının tespiti, 

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp 

kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans 

bakımından değerlendirilmesi, 

Suretiyle gerçekleştirilir. 

Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen 

raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur. 

Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 

hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili 

kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim 

raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel 

değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili 

işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir. 

Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili 

kanununda düzenlenir.‖
171
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3.2 5018 Sayılı KMYKK Ġle Ġlgili Yönetmelikler ve Bakanlar Kurulu 

Kararları 

5018 sayılı KMYKK ile ilgili ikincil düzey mevzuatın tez konusu ile ilgili 

düzenlemeleri aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır. 

3.2.1 Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan yönetmeliğin 

amacı,‖ iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını, niteliklerini, atanmalarını, 

çalışma usul ve esaslarını, sertifikalarının verilmesi ve derecelendirilmesi ile diğer 

hususları düzenlemektir.‖
172

 

Söz konusu yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıda başlıklar 

halinde açıklanmıştır. 

3.2.1.1 Ġç Denetim Faaliyeti 

(i) Ġç Denetim Faaliyetinin Amacı: İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğe göre iç denetim faaliyetinin amacı; 

―(1) kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, 

programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak 

planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; 

bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı 

amaçlar. İç denetim faaliyeti sonucunda, kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına 

alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için kamu 

idaresinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli 

önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması 

konularında yönetime önerilerde bulunulur. 

(2) İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, 

kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve 
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tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, idarenin hedeflerini 

gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir 

biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. 

(3) Nesnel güvence sağlama, kurum içerisinde etkili bir iç denetim sisteminin 

var olduğuna; kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem  süreçlerinin etkin bir 

şekilde işlediğine; üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına; varlıklarının 

korunduğuna; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde 

gerçekleştirildiğine dair, kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin 

verilmesidir.‖
173

 

(ii) Ġç denetim faaliyetinin kapsamı:” Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra 

dahil tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları 

kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun 

olarak iç denetime tabi tutulur.‖
174

 

(iii) Ġç Denetim alanı: İç denetim; 

―a) Kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi 

ve değerlendirilmesi, 

b) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk 

yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi, 

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı 

performans değerlendirmelerinin yapılması ve idarelere önerilerde bulunulması, 

ç) İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara 

uygunluğunun denetlenmesi, 

d)  Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin 

incelenmesi, 
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e) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali 

tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması, 

f) Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem 

güvenilirliğinin gözden geçirilmesi, 

alanlarını içerir.‖
175

 

(iv) Ġç Denetimin Uygulanması : ―(1) Kamu idarelerinde yapılacak iç 

denetim aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar: 

a) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, 

tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. 

b) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen 

faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, 

ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. 

c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve 

işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin 

değerlendirilmesidir. 

ç) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin 

sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 

d) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; 

organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin 

tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan 

yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 

(2) İç denetim, birinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarından bir veya 

birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu 

tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir.‖
176
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3.2.1.2 Ġç Denetim Birimi ile Ġç Denetçilerin Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları 

(i) Ġç denetim birimi: ―(1) Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate 

alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, 

doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi kurulabilir. İç denetçi sayısının beşten 

fazla olması halinde, üst yönetici iç denetçiler arasından birini koordinasyonu 

sağlamak üzere görevlendirir. Bu görevlendirme Kurula bildirilir. 

 (2) İç denetim birimi bu Yönetmeliği dikkate alarak, kendi yönergelerini 

hazırlar. Yönergede plan ve program harici iç denetçilere yaptırılacak danışmanlık ve 

benzeri görevlerin nitelik ve süreleri standartlara uygun olarak açıkça belirtilir. 

(3) Yönerge, iç denetim faaliyetlerinin planlanması, programlanması, 

yönetilmesi ve yürütülmesi bakımından yılda en az bir defa gözden geçirilir. Yönerge ve 

değişiklikleri, üst yönetici tarafından onaylanır ve bir örneği Kurula gönderilir. 

(4) İç denetim birimi, birim faaliyetleri hakkında üst yöneticiye düzenli olarak 

bilgi verir ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri Kurulun 

bilgisine sunar.‖
177

 

(ii) Ġç denetçinin görevlendirilmesi: ―İç denetçilerin program kapsamında ve 

program dışı iç denetim görevlendirmeleri üst yönetici tarafından yapılır.‖
178

 

(iii) Ġç Denetçinin Görevleri: İç denetçinin görevleri KMYKK‘nın 64. 

maddesinde belirlenmişti. Yönetmelik ile bu görevlere aşağıda belirtilen görevlerin 

eklendiği görülmektedir. 

―a) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. 

b) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini 

belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini 

değerlendirmek. 
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c) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek‖
179

 

(iv) Ġç Denetçinin Yetkileri: ―İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle 

ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir: 

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge 

ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini 

talep etmek. 

b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak 

yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. 

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan 

yararlanmak. 

ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine 

intikal ettirmek‖
180

 

(v) Ġç Denetçinin Sorumlulukları: ―İç denetçi, görevlerini yerine getirirken 

aşağıdaki hususlara riayet eder: 

a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket 

etmek. 

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek. 

c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim 

birimini haberdar etmek. 

ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan 

durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek. 

d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif 

olmak. 

                                                 
179

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, md. 15 
180

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, md. 16 



  98 

 

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak‖
181

 

3.2.1.3 Ġç Denetimin Planlanması, Yürütülmesi ve Raporlanması 

(i) Ġç Denetim Planı: ―İç denetim planı;  iç denetim faaliyetinin etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, 

denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek 

şekilde, birim yöneticileriyle görüşülerek ve Kurulca hazırlanan iç denetim stratejik 

planı da dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl risk 

değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir.‖
182

 

(ii) Ġç Denetim Programı: ―(1) En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve 

denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla 

görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık 

dönemi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; denetlenecek alanlar 

ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır. Hazırlanan 

iç denetim programı üst yönetici tarafından onaylanır. 

 (2) Kurul, iç denetim planının ve programının hazırlanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirler.‖
183

 

(iii) ÇalıĢmanın Kapsamı: ―(1) İç denetçi, denetime başlamadan önce, ilgili 

birimin yöneticisi ve diğer personel ile denetimin amacı, kapsamı, denetimde 

kullanılacak yöntemler, tahmini denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, 

denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim 

sonuçlarının raporlanması konularında görüşmeler yapar. 

(2) İç denetçi, bu görüşmelerin sonuçlarını da dikkate alarak çalışma planını 

hazırladıktan sonra denetime başlar ve denetimler bu çalışma planına göre 

yürütülür.‖
184
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(iv) Denetimin Yürütülmesi:‖İç denetçi, denetim rehberlerinden de 

yararlanarak denetim faaliyetini yürütür. İç denetçi,  denetim programında ve çalışma 

planında belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için, yeterli ve güvenilir bilgi ve 

belgeleri tespit etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür.‖
185

 

(v) Raporlama Ġlkeleri: “(1) Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek 

raporla kayıt altına alınır. İç denetçi, ulaştığı görüşü, görüşe ulaşamamışsa bunun 

nedenlerini raporunda açıkça belirtir. İç denetim raporları, kısa, açık, kolay anlaşılır ve 

tekrara yer vermeyecek bir tarzda yazılır. Raporlar, Kurulun belirlediği raporlama 

standartlarına uygun, yeterli kanıtlara dayalı ve tutarlı olarak düzenlenir. 

(2) Rapor türlerine ve raporlama standartlarına ilişkin diğer hususlar, 

Kurulun düzenlemelerine uygun olarak iç denetim birimlerinin yönergelerinde 

düzenlenir.‖
186

 

(vi) Raporların Sunulması: ―(1) İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir 

sürede cevaplandırılmak üzere, denetime tabi tutulan birim yöneticilerine verir. Birim 

yöneticileri, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle rapordaki 

ilgili hususları cevaplandırarak iç denetçiye gönderir. 

(2) Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi  ile  yönetici arasında 

anlaşmazlık varsa,  iç denetçi bu duruma  ilişkin değerlendirmesini raporuna dahil 

eder. 

(3) Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile yönetici,  aynı 

görüşteyse, makul bir sürede önlem alınmasında anlaşırlar. 

(4) İç denetçi raporunu, idarenin görüşlerini de ekleyerek cevaplarıyla birlikte, 

iç denetimin kapsamı, denetimde tespit edilen riskler, risklerin olası etkileri, denetim 

sonuçlarına ilişkin genel değerlendirme ve risklerin ortadan kaldırılmasına veya en aza 

indirilmesine yönelik önerileri içeren rapor özetini de ekleyerek üst yöneticiye sunar. 
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(5) Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için ilgili 

birimler ve strateji geliştirme birimine verilir. 

(6) Denetim raporunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst yönetici 

tarafından izlenir.‖
187

 

(vi) Ġç Denetim Raporlarına Dayanılarak Yapılacak ĠĢlemler: “(1) İç 

denetçiler tarafından düzenlenecek raporların, iç denetim birimlerince kalite güvencesi 

kapsamında değerlendirilmesine, ilgili makamlara gönderilmesine ve oluşabilecek 

görüş ayrılıklarının giderilmesine ilişkin usul ve esaslar, Kurulun düzenlemelerine 

uygun olarak, iç denetim birim yönergelerinde belirlenir. 

(2) İdari birimlerce rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama 

gerekçeleri, iç denetçiye bildirilmek üzere iç denetim birimine gönderilir. 

(3) İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, raporun üst 

yöneticiye sunulduğu tarihten itibaren iki ay içinde Kurula gönderilir.‖ 

3.2.2 Ġç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği 

08.10.2005 tarih 25960 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan yönetmelik, iç 

denetçi adaylarının belirlenmesini, eğitimini, yapılacak sınavlarını, eğitim programının 

süresini, konularını, eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile başarılı adaylara verilecek 

iç denetçi sertifikasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

3.2.2.1 Ġç Denetçi Adaylarının Belirlenmesi 

(i) Aday belirleme sınavı:  ―İç denetim eğitimine tabi tutulacak iç denetçi 

adayları; Kurulca yapılacak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, 

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine ya da uygun başka bir 

kuruma yaptırılacak aday belirleme sınavıyla belirlenir. Sınavda alınan puanlar bir 

sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerlidir.Sınava girecek memurlara 

idarelerince izin verilir. 
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Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified 

Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP 

(Certified Government Auditing Professional) sertifikalardan birini almış olanlar, aday 

belirleme sınavından muaf olup Kurula gerekli belgelerini göndererek iç denetçi 

eğitimine katılabilirler.‖
188

 

(ii) Aday belirleme sınavına baĢvuru Ģartları: ―Aday belirleme sınavına 

katılacak olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 

belirtilen şartlar ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir. 

a) En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim 

kurumlarından birini bitirmek. 

 b) Aşağıda belirtilen süre zarfında çalışmış olma şartını yerine getirmek: 

1) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına 

tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek 

kaydıyla kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl. 

 2) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına 

tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek 

kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl. 

 3) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora unvanını 

almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl. 

4) Müdür ve daha üst unvanlarda en az sekiz yıl. 

 c) İç denetçi aday belirleme sınavı son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde 

alınmış olması kaydıyla, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden Kamu 

Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası 

Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan almış olmak. 
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 d) Son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak. 

 e) Sicil raporu düzenlenen son üç yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak. 

 f) Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.  

g) Yurdun her yerinde çalışabilecek sağlık durumuna sahip olmak. 

 h) Kurulun belirlediği etik kurallara uygun öz geçmişe sahip olmak‖
189

 

3.3 5018 Sayılı KMYKK Ġle Ġlgili Üçüncül Düzey Mevzuat 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, KMYKK‘nın öngördüğü iç denetim 

sisteminin kamu idarelerinde uygulanabilmesi için aşağıda belirtilen tebliğ ve rehber 

niteliğindeki üçüncül düzey mevzuat çıkarılmıştır.  

 —İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında I Nolu Tebliğ 

(8 Eylül 2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)  

— İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında II Nolu Tebliğ 

(30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)  

— Kamu İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak 

Kuralları  

— Kamu İç Denetim Birimi Yönergesi  

— Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi  

— Kamu İç Denetim Raporlama Standartları  

— Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri  

— Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller  

— Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller 
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— Kamu İç Denetim Planı ve Program Hazırlama Rehberi  

— Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi  

— Kamu İç Denetim Rehberi 

— Kamu İç Denetim Terimleri Sözlüğü (Public Internal Audit Glossary) 

— Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008- 2010) 

— Kamu İç Denetim Strateji Belgesi ( 2011- 2013) 

Üçüncül düzey mevzuat arasından tezin konusu ile ilgili olarak Kamu İç 

Denetim Standartları ve Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 

3.3.1 Kamu Ġç Denetim Standartları(KĠDS) 

Kamu iç denetim standartları, 5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi uyarınca İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından 

belirlenmiştir. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu 

maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca da, iç denetçilerin bu standartlara uymaları 

zorunludur. 

Kamu İç Denetim Standartlarının (Standartlar) belirlenmesinde, Uluslararası İç 

Denetçiler Enstitüsünün (IIA) ―Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları‖ esas alınmış, bunun yanı sıra diğer uluslararası denetim standartlarından da 

yararlanılmıştır. Standartlar, iç denetçilerin niteliklerini ve iç denetim faaliyetinde 

uygulanması gereken süreçleri belirler. 

Standartlar; iç denetimin planlanması, uygulanması ve raporlanması ile iç 

denetçilerin yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız bir şekilde görev yapabilmelerine ilişkin 

hususları düzenler. 

Standartlar; iç denetimin uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri tanımlamak, 

uygulamaya yönelik bir çerçeve oluşturmak, iç denetimin kalitesinin değerlendirilmesi 
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için gereken ölçütleri belirlemek, kurumsal işlem ve süreçlerin gelişimini desteklemek 

suretiyle iç denetimin katma değerinin artırılmasını amaçlar. 

İç denetimin kalitesinin kamu idaresi içinde ve dışında kabul görebilmesi için 

Standartlar ve Meslek Ahlak Kurallarının iç denetçiler tarafından iyi anlaşılması ve 

denetim faaliyetlerinin icrasında bu standart ve kurallara bağlı kalınması büyük önem 

taşır. 

İç denetim birim yöneticileri ve iç denetçilerin bu standart ve kurallara 

uymaları zorunludur. Standartlarda öngörülmeyen durumlarda ise IIA‘in belirlemiş 

olduğu ―Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları‖nın uygulama 

önerilerine uyulur. 

Standartlar, nitelik standartları ve çalışma standartlarından oluşur. Nitelik 

standartları iç denetim birimi ve iç denetçilerin sahip olması gereken özelliklere, 

çalışma standartları ise iç denetim faaliyetinin aşamalarına ve sonuçlarının izlenmesine 

yöneliktir. 

(i) Nitelik Standartları 

1. 1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar: İç denetim birim/faaliyetinin amaç, 

yetki ve sorumlulukları, iç denetimin tanımına ve bu Standartlara uygun olarak her 

kamu idaresi için üst yöneticinin onayı ile çıkarılacak bir yönerge ile belirlenmelidir. 

İç denetim birimi yöneticisi, yönergede belirlenen amaç, yetki ve 

sorumlulukların iç denetim birim/faaliyetinin hedeflerine ulaşması ve iç denetim 

faaliyetlerinin bu standartlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 

denetim yönergesini dönemsel olarak inceleyerek, yeni düzenlemelerin gerekli olup 

olmadığını değerlendirmeli ve sonuçları hakkında üst yöneticiyi bilgilendirerek 

yapılması gereken değişiklikler hakkında önerilerde bulunmalıdır 

2. 1100 - Bağımsızlık ve Tarafsızlık: İç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve 

iç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız davranmalıdır. 
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İç denetim birimi/faaliyeti, iç denetçilerin görevlerini yerine getirirken tarafsız 

ve etkili tavsiyelerde ve mesleki yargılarda bulunmalarını kolaylaştıracak biçimde, 

denetlenen birimlerden/faaliyetlerden bağımsız olmalıdır 

3. 1200 – Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat: Denetim görevleri 

yetkin kişilerce, azami mesleki özen ve dikkat ile yerine getirilmelidir. 

4. 1300 - Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı: Kalite güvence ve 

geliştirme programı, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin iç denetim 

birimince ve Kurulca, tüm yönleriyle değerlendirilmesi, standartlara ve meslek ahlak 

kurallarına uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programdır. 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve 

etkinliğini sürekli gözetleyen, Kurulun düzenlemelerine uygun, bir kalite güvence ve 

geliştirme programı hazırlamalı ve sürdürmelidir. Bu program, dönemsel iç ve dış 

kalite değerlendirmelerini ve devamlı iç gözetleme faaliyetini içermelidir. Programın 

her parçası, iç denetim faaliyetinin katma değer yaratmasına, idarenin faaliyetlerinin 

geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç denetim faaliyetinin standartlara ve meslek ahlak 

kurallarına uyması konusunda güvence sağlamalıdır. 

(ii) ÇalıĢma Standartları 

1. 2000 - Ġç Denetimin Yönetimi: İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim 

faaliyetini idareye değer katacak şekilde yönetmelidir. 

İç denetim birimi yöneticisi; iç denetim yönergesinde tanımlanan genel amaç 

ve sorumlulukların yerine getirilmesi, iç denetim kaynaklarının etkin, etkili ve verimli 

bir şekilde kullanılması ve iç denetim faaliyetlerinin Standartlara uygun yapılmasını 

sağlayacak şekilde iç denetim birimini yönetmekten sorumludur. 

2. 2100 - ĠĢin Niteliği: İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir 

yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini değerlendirmeli ve bu 

süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmalıdır. 
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3. 2200 - Görev Planlaması: İç denetçiler, her görev için, kapsam, amaçlar, 

zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamalı ve 

kayıt altına almalıdır. Bu planlama çalışmaları aşağıdaki unsurları içermelidir 

4. 2300 - Görevin Yürütülmesi: İç denetçiler, üstlendikleri görevin 

hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgileri belirlemeli, analiz etmeli, değerlendirmeli ve 

kaydetmelidir. 

İç denetçiler görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç denetçiden 

beklenen dikkat ve özeni gösterir. Mesleki özen ve dikkat, aynı veya benzer durum ve 

koşullarda, makul sınırlar dahilinde tedbirli ve yetkin bir iç denetçiden beklenen beceri, 

özen ve dikkatin gösterilmesidir 

5. 2400 - Sonuçların Raporlanması: İç denetçilerin, görev sonuçlarını 

raporlaması gereklidir. 

Raporlar, yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için gizlilik içinde muhafaza 

edilmelidir. 

6. 2500 - Ġlerlemenin Ġzlenmesi: ―İç denetim birimi yöneticisi, yönetime rapor 

edilen hususların sonuçlarının takibi için bir izleme sistemi kurmalı ve uygulamalıdır. 

Denetlenen birim yöneticileri, denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin 

önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi yöneticisi, üst yöneticiyi 

bilgilendirir.‖
190

 

3.3.2 Kamu Ġç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları 

―İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu 

maddesinde iç denetçilerin Kurul tarafından belirlenen denetim standartlarına ve etik 

kurallara uymakla yükümlü olduğu, bu standart ve kuralların da uluslararası genel 

kabul görmüş standart ve kurallar dikkate alınarak belirleneceği ifade edilmiştir. 

                                                 
190 Kamu İç Denetim Standartları 
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Bu çerçevede, meslek ahlak kuralları, kamu iç denetim uygulamalarında 

meslek ahlak kültürünün geliştirilmesi amacıyla Uluslararası İç Denetçiler 

Enstitüsünün (IIA) Meslek Ahlak Kuralları esas alınarak ve diğer uluslararası mesleki 

kuruluşların metinlerinden de yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Meslek ahlak kuralları; iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili ‗İlkeler‘ ile 

iç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan ‗Davranış Kuralları‘ndan oluşur. 

Bu meslek ahlak kuralları, iç denetçi tarafından mesleğe girişte okunup 

imzalanarak iç denetim birimi ile üst yöneticiye sunulur. 

(i) İlkeler 

1. Dürüstlük 

İç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları kanaat ve 

değerlendirmelere itimat edilmesine zemin oluşturur. 

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 

İç denetçiler, yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi toplarken, değerlendirirken ve 

raporlarken en üst düzeyde mesleki tarafsızlık sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların 

değerlendirmesini adil ve önyargısız bir şekilde yapar ve kendisi veya diğerlerinin 

menfaatlerinden etkilenmez.  

3. Gizlilik 

İç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğine saygı 

gösterir, hukuki ve mesleki zorunluluk olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz.  

4. Yetkinlik (Ehil olma) 

İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve 

tecrübeyi ortaya koyarlar. 

(ii) Davranış Kuralları 
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1. Dürüstlük 

İç denetçiler faaliyetlerini yürütürken: 

1.1. Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder. 

1.2. Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum 

açıklamalarını yapar. 

1.3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim 

mesleği ve idare açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmez. 

1.4. İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunur. 

1.5. Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurur. 

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 

İç denetçiler: 

2.1.  Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve 

tarafsızdır.  

2.2. Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur. 

2.3.Bireysel ya da kurumsal iç veya dış menfaat ve baskılara karşı durur. 

2.4. Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüşleri alır, 

ancak kararlarını özgür iradesiyle oluşturur. 

2.5. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar (sonuçlar yalnızca 

elde edilen kanıtlara dayalı olmalı ve denetim standartlarına uygun olarak 

birleştirilmelidir). 

2.6. Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek 

herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin 

çıkarlarıyla çatışabilecek faaliyet veya ilişkiler için de geçerlidir. 
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2.7.Denetçinin profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya 

zedeleyebilecek hiçbir menfaat kabul etmez. 

2.8. Bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin 

raporun sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koyar.  

3. Gizlilik 

İç denetçiler: 

3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması 

konusunda ihtiyatlı olur. Ancak, yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir 

faaliyeti mevzuat gereği yetkili makamlara bildirir.  

3.2. Sahip oldukları bilgileri, kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak 

ya da idarenin meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmaz. 

4. Yetkinlik 

İç denetçiler: 

4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri 

üstlenir. 

4.2. İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir şekilde 

yerine getirir. 

4.3. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirir.‖
191

 

 

 

 

 

                                                 
191 Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları 
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4. ULUSLARARASI ĠÇ DENETĠM STANDARTLARI 

AÇISINDAN KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ KONTROL KANUNU'NUN 

ĠNCELENMESĠ VE BĠR UYGULAMA 

4.1 Uluslararası Ġç Denetim Standartları Ġle 5018 sayılı KMYKK 

Düzenlemelerinin KarĢılaĢtırılması ve Sonuçların Değerlendirilmesi 

Önceleri bir uzmanlık alanı gibi algılanan iç denetim, modern yaklaşımları, 

ilkeleri, standartları, yetkinlik belgeleri olan ve bir mesleki teşkilata üye meslektaşlar 

tarafından yürütülen bir meslek haline gelmiştir. Bu mesleğin gelişimine merkezi 

ABD‘de bulunan Uluslararası İç denetim Enstitüsü(IIA) rehberlik etmektedir. ABD‘de 

bir milli komite gibi çalışan COSO komitenin sponsorlarından biri olan bu örgütün, 

yayımladığı standartlar dünya uygulamalarına yön veren değişik mesleki örgütler 

tarafından kabul görmektedir. Paydaşlarına hesap verme durumunda olan yöneticilere, 

işletmenin iç kontroller, risk yönetimi ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkililiği 

konusunda güvence ve danışmanlık hizmeti veren iç denetimin, küresel kabul gören ilke 

ve standartlarına uygun çalışması her ülkede doğrudan ya da dolaylı bir zorunluluk 

haline gelmiştir. 

Ülkemizde AB mevzuatına uyum sürecinde kamu kurumlarında önemli bir 

yeniden yapılanma öngören 5018 sayılı KMYKK uluslararası mevzuatın zorlayıcı etkisi 

ile uluslararası standartlar esas alınarak düzenlenmiştir. Bu çalışma kapsamında söz 

konusu düzenlemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu ortaya koymak amacıyla 

iki düzenleme arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Aşağıda tablo halinde sunulan 

karşılaştırmamızda IIA‘ın UMUÇ‘unda yer alan sıralama esas alınmıştır. 

Karşılaştırmada zorunlu olan standartların yorumları ve alt hükümleri ayrıntılı olarak 

verilmemiştir. 
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IIA‟IN STANDARTLARI 

 

KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ KONTROL 

KANUNU DÜZENLEMELERĠ 

 

FARKLILIKLAR 

Tanım İç Denetim: 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 

etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek 

amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir 

yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına 

ulaşmasına yardımcı olur. 

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.  

Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile 

malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek 

yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve 

genel kabul görmüş standartlara uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

KMYKK ‗da (Kanun) iç denetim tanımında 

―rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız, nesnel güvence sağlama ve 

danışmanlık‖ ifadesi ile iç denetimin daha 

çok danışmanlık faaliyeti yönü ön plana 

çıkmaktadır. IIA standartlarında yer alan 

―nesnel güvence sağlama‖ ibaresi denetim 

faaliyetlerine işaret etse de Kanunun 

uygulamasında bu ifadenin ―denetim‖ 

anlamına geldiği açıkça ifade edilmelidir. 

 

Kanunda geçen tanımda ―mali işlemlerin risk 

yönetimi‖ ifadesi kullanılmıştır. IIA 

tanımında ―kurumun risk yönetimi‖ diyerek 

mali –mali olmayan ayrımına gitmemiştir. 

-Kanunda iç denetimi tanımlarken ifade 

edilen―genel kabul görmüş standartlara 

uygun‖ ifadesinin IIA standartlarına mı 

referans verdiği belli değildir. 

Etik Ġlkeler 

1. Dürüstlük 

İç denetçilerin dürüstlüğü, güven 

oluşturur ve böylece verdikleri 

hükümlere itimat edilmesine yönelik bir 

zemin sağlar. 

İç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece 

vardıkları kanaat ve değerlendirmelere itimat edilmesine 

zemin oluşturur. 

 

2.Objektiflik Objektiflik: 

İç denetçiler, inceledikleri süreç veya 
Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık: 

İç denetçiler, yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi toplarken, 

-IIA‘nın belirlediği etik ilkelerde 

―Objektiflik‖ başlığı altında tanımlanırken 

Tablo 3. Uluslararası Ġç Denetim Standartları Ġle  

Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Düzenlemelerinin KarĢılaĢtırılması 
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faaliyet ile ilgili bilgiyi toplarken, 

değerlendirirken ve raporlarken en üst 

seviyede meslekî objektiflik sergiler. İç 

denetçiler ilgili tüm şartların 

değerlendirmesini dengeli bir şekilde 

yapar ve bir yargıya varırken 

kendilerinin veya başkalarının 

menfaatlerinden çok etkilenmez. 

değerlendirirken ve raporlarken en üst düzeyde mesleki 

tarafsızlık sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların 

değerlendirmesini adil ve önyargısız bir şekilde yapar ve 

kendisi veya diğerlerinin menfaatlerinden etkilenmez 

Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak 

Kurallarında ―Tarafsızlık, Nesnellik, 

Bağımsızlık‖ başlığı altında açıklanmıştır.  

 

-IIA Etik İlkelerde ―İç denetçiler ilgili tüm 

şartların değerlendirmesini dengeli bir şekilde 

yapar.‖ İfadesinde dengeli kelimesi Meslek 

Ahlak Kurallarında ―adil ve önyargısız ― 

olarak ifade edilmiştir. 

3. Gizlilik İç denetçiler, elde ettikleri bilginin 

sahipliğine ve değerine saygı gösterir; 

hukukî ve meslekî bir mecburiyet 

olmadığı sürece de gerekli yetkiyi 

almaksızın bilgiyi açıklamaz. 

İç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin 

gizliliğine saygı gösterir, hukuki ve mesleki zorunluluk 

olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz 

-IIA‘ın Etik İlkelerinde‖ elde ettikleri bilginin 

sahipliğine ve değerine saygı gösterir‖ 

ifadesine karşılık Meslek Ahlak Kurallarında 

―bilgilerin gizliliğine saygı gösterir.‖ İfadesi 

kullanılmıştır. 

IIA‘da kullanılan ifade, hem bilginin 

gizliliğine hem de kimden öğrenildiğini 

açıklamaz anlamı vermektedir. 

4. Yetkinlik (Ehil 

Olma) 

İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesinde gereken bilgi, 

beceri ve tecrübeyi ortaya koyar. 

İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde 

gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyarlar 

 

 

DavranıĢ Kuralları 

1.Dürüstlük 

İç denetçiler, 

1.1. Çalışmalarını doğruluk, dikkat ve 

sorumluluk duygusuyla yaparlar, 

1.2. Hukuku gözetir ve hukukun ve 

mesleğin gerektirdiği özel durum 

açıklamalarını yaparlar, 

1.3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve 

isteyerek taraf olmaz veya iç denetim 

mesleği ve kurum açısından yüz kızartıcı 

eylemlere girişmezler, 

1.4. Kurumun meşru ve etik amaçlarına 

saygı duyar, katkıda bulunurlar. 

İç denetçiler faaliyetlerini yürütürken: 

1.1.Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket ederler. 

1.2. Hukuku gözetir ve hukukun ve mesleğin gerektirdiği 

özel durum açıklamalarını yaparlar, 

1.3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf 

olmaz veya iç denetim mesleği ve idare açısından yüz 

kızartıcı eylemlere girişmezler, 

1.4. İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, 

katkıda bulunurlar. 

1.5 Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde 

bulundururlar. 

 

. 

2. Objektiflik 2.Objektiflik 

İç denetçiler, 

2.1. Değerlendirmelerinin tarafsızlığına 

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 
İç denetçiler: 

2.1. Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma 

IIA‘nın belirlediği Davranış Kurallarında 

―Objektiflik‖ başlığı altında tanımlanırken 

Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak 
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zarar verebilecek veya zarar vereceği 

varsayılabilecek herhangi bir ilişkiye ve 

faaliyete katılmazlar; bu katılım, 

kurumun çıkarlarıyla çatışan ilişki ve 

faaliyetleri de içerir, 

 

2.2. Meslekî muhakemelerini 

zayıflatabilecek veya zayıflatacağı 

varsayılabilecek herhangi bir şeyi kabul 

etmezler, 

 

2.3. Tespit ettikleri ve açıklanmadığı 

takdirde gözden geçirdikleri faaliyetlere 

ilişkin raporları bozacak tüm önemli 

bulguları açıklarlar. 

konusunda bağımsız ve tarafsızdır.  

2.2. Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur. 

2.3. Bireysel ya da kurumsal iç veya dış menfaat ve 

baskılara karşı durur. 

2.4. Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen 

bilgi ve görüşleri alır, ancak kararlarını özgür iradesiyle 

oluşturur. 

2.5. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde 

hazırlar. (sonuçlar yalnızca elde edilen kanıtlara dayalı 

olmalı ve denetim standartlarına uygun olarak 

birleştirilmelidir). 

2.6. Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya 

ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet veya ilişkinin 

içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin çıkarlarıyla 

çatışabilecek faaliyet veya ilişkiler için de geçerlidir. 

 2.7.Denetçinin profesyonel yargılama yapmasını 

zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir menfaat kabul 

etmez. 

2.8.Bildikleri halde açıklanmaması durumunda 

denetlenen faaliyete ilişkin raporun sıhhatini bozacak tüm 

önemli bulguları ortaya koyar. 

Kurallarında ―Tarafsızlık, Nesnellik, 

Bağımsızlık‖ başlığı altında açıklanmıştır.- 

Tablodan da görüleceği üzere Kamu İç 

Denetçileri Davranış Kurallarında 

2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 maddeleri ekleme 

yapılmıştır. 

3. Gizlilik İç denetçiler, 

3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri 

bilgilerin korunması ve kullanımı 

konusunda ihtiyatlı olurlar, 

3.2. Sahip oldukları bilgileri kişisel 

menfaatleri için veya hukuka aykırı 

olarak veya kurumun meşru ve etik 

amaçlarına zarar verebilecek tarzda 

kullanmazlar. 

İç denetçiler: 

3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması 

ve kullanılması konusunda ihtiyatlı olur. Ancak, yasadışı 

olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti 

mevzuat gereği yetkili makamlara bildirir.  

3.2. Sahip oldukları bilgileri, kişisel menfaatleri için veya 

hukuka aykırı olarak ya da idarenin meşru ve etik 

amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmaz 

 

 

 

Kamu İç Denetçileri Davranış Kurallarında 

―Ancak, yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan 

herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği yetkili 

makamlara bildirir.‖ İfadesi eklenmiştir. 

4. Yetkinlik (Ehil 

Olma) 

İç denetçiler, 

4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, 

beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri 

üstlenmelidirler, 

İç denetçiler: 

4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye 

sahip oldukları işleri üstlenir. 

4.2. İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim 
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4.2. İç denetim hizmetlerini, Uluslararası 

İç Denetim Standartlarına uygun bir 

şekilde yerine getirirler, 

4.3. Kendi yeterliliklerini ve 

hizmetlerinin etkililik ve kalitesini 

devamlı geliştirirler. 

standartlarına uygun bir şekilde yerine getirir. 

4.3. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve 

kalitesini devamlı geliştirir. 

1-Nitelik 

Standartları 

1000 Amaç, Yetki ve 

Sorumluluklar 

İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve 

sorumlulukları, İç Denetimin Tanımı, 

Etik Kuralları ve Standartlarla uyumlu 

olan bir iç denetim yönetmeliğinde 

açıkça tanımlanmak zorundadır. İç 

Denetim Yöneticisi, iç denetim 

yönetmeliğini dönemsel olarak gözden 

geçirmek ve üst yönetime ve Yönetim 

Kuruluna onay için sunmak zorundadır. 

İç denetim birim/faaliyetinin amaç, yetki ve 

sorumlulukları, iç denetimin tanımına ve bu Standartlara 

uygun olarak her kamu idaresi için üst yöneticinin onayı 

ile çıkarılacak bir yönerge ile belirlenmelidir.  

İç denetim birimi yöneticisi, yönergede belirlenen amaç, 

yetki ve sorumlulukların iç denetim birim/faaliyetinin 

hedeflerine ulaşması ve iç denetim faaliyetlerinin bu 

standartlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak 

amacıyla denetim yönergesini dönemsel olarak 

inceleyerek, yeni düzenlemelerin gerekli olup olmadığını 

değerlendirmeli ve sonuçları hakkında üst yöneticiyi 

bilgilendirerek yapılması gereken değişiklikler hakkında 

önerilerde bulunmalıdır. 

-IIA standartlarında ―İç Denetim 

Yönetmeliği‖ ifadesine karşılık, Kamu İç 

Denetim Standartlarında (KİDS) ―İç Denetim 

Yönergesi ― ifadesi geçmektedir. 

- İDKK kendi düzenlemelerini kanundan 

aldığı yetkiye istinaden yönetmeliklerle 

düzenlediği için ,kurumların kendi iç denetim 

birimine ilişkin hazırladıkları yönetmeliklere 

yönerge denmiştir.IIA standartları en son 

2009 ‗da kapsamlı bir şekilde revize etmiş,bu 

revizyonda yönetmelik kapsamında önemli 

düzenlemeler getirmiştir. KMYKK bu 

değişime ayak uyduramamış olup, iç 

denetimin amacına ilişkin uluslararası 

standartlarla bu anlamda uyumlu değildir. 

- KİDS‘de yönergede yapılması gereken 

değişiklikleri üst yöneticiye öneriler 

sunulmak kaydıyla değerlendirilirken, IIA‘de 

―dönemsel olarak gözden geçirmek ve üst 

yönetime ve Yönetim Kuruluna onay için 

sunmak zorundadır.‖ifadesi kullanılarak 

KİDS‘de yer verilmeyen yönetim kurulu 

ifadesi olarak yer almaktadır. 

 

 

1010 - İç Denetim 

Tanımının, Etik 

Kurallarının ve 

 

İç Denetim Tanımına, Etik Kurallarına 

ve Standartlara uyma zorunluluğu, iç 

denetim yönetmeliğinde tanınmak 

zorundadır. İç Denetim Yöneticisinin, İç 

 İdarelerde Kamu İç Denetim Yönergesi 

hazırlanıp üst yönetici ve birimde görev 

yapan iç denetçiler tarafından 

imzalanmaktadır. Ancak iç denetim birim 

yöneticisinin yönetim kuruluna katılıp İç 
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Standartların İç 

Denetim 

Yönetmeliğinde 

Tanınması 

Denetim Tanımını, Etik Kurallarını ve 

Standartları üst seviye yönetim ve 

yönetim kurulu ile tartışıp 

değerlendirmesi gerekir. 

Denetimin tanımını,Etik Kurallarını ve 

Standartları üst yönetim ve yönetim kurulu 

ile  değerlendirmesi yapılmamaktadır. 

1100-Bağımsızlık ve 

Objektiflik 

Bağımsızlık ve Objektiflik 

İç denetim faaliyeti bağımsız olmak 

zorundadır ve iç denetçiler görevlerini 

yaparken objektif davranmak zorundadır. 

Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

İç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler 

görevlerini yerine getirirken tarafsız davranmalıdır. 

İç denetim birimi/faaliyeti, iç denetçilerin görevlerini 

yerine getirirken tarafsız ve etkili tavsiyelerde ve mesleki 

yargılarda bulunmalarını kolaylaştıracak biçimde, 

denetlenen birimlerden/faaliyetlerden bağımsız olmalıdır. 

KİDS ifade olarak IIA standartlarına benziyor 

gibi görünse de oldukça eksik 

düzenlemelerdir.IIA‘ın standartlarındaki 

bağımsızlık iç denetçinin icrai faaliyet 

biriminden çok en üst düzey karar organına 

bağlı olmayı tarif etmektedir.Bu tarifte sözü 

edilen bağımsızlık işlevsel raporlama olarak 

açıklanmakta ve bu ilişki iletişim ve etkileşim 

şeklinde ayrı bir standartta açıklanmaktadır. 

1110-Kurum İçi 

Bağımsızlık 

İç Denetim Yöneticisinin, kurum içinde, 

iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını 

yerine getirmesine imkân sağlayan bir 

yönetim kademesine bağlı olması 

gerekir. İç Denetim Yöneticisi, en az 

yılda bir, yönetim kuruluna iç denetim 

faaliyetinin kurum içi bağımsızlığını 

teyit etmek zorundadır. 

 

İç denetim birimi doğrudan üst yöneticiye bağlı olmalıdır 

Uluslararası İç Denetim Standartları iç 

denetim faaliyetinin bağımsızlığına ve iç 

denetçilerin tarafsızlığına büyük önem vermiş 

ve adeta iç denetim faaliyetini bu standart 

üzerine yapılandırdığını söyleyebiliriz. Bu 

amaçla IIA Standartları, iç denetim biriminin 

kurum içerisinde iç denetim faaliyetinin 

sorumluluklarını yerine getirmesine imkan 

sağlayan uygun bir yönetim kademesine bağlı 

olmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Standartlar; iç denetim faaliyetinin 

kapsamının belirlenmesinin, iç denetim 

faaliyetlerinin yürütülmesinin ve faaliyet 

sonuçlarının raporlanmasının her türlü 

müdahalelerden uzak olarak yürütülmesini, iç 

denetimin bağımsızlığını sağlamak ve iç 

denetçinin tarafsızlığını temin etmek 

bakımından bir güvence olarak görmektedir. 

 

Kanun, standartların yönetim kuruluna 
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verdiği bağımsızlık ve tarafsızlığa ilişkin 

sorumlulukları üst yöneticiye vermiştir. 

Kamuda üst yöneticilerin icrai faaliyetlerden 

dolayı yönetsel sorumluluğu vardır. 

Uluslararası uygulamalarda bilhassa icrai 

faaliyetlerden uzak tutulmaya çalışılan iç 

denetim, Kanun ile icrai faaliyetlerle 

ilişkilendirilmiştir. Kamuda yürütülen iç 

denetimlerde faaliyetlerin üst yöneticiden 

bağımsız olduğundan, iç denetçilerin tarafsız 

görev yaptıklarından ve yapılan faaliyetlerin 

nesnel güvence sağladığından bahsetmek zor 

olacaktır. Bu durumda iç denetim faaliyetinin 

uluslar arası düzeyde sorumluluklarını yerine 

getirebileceğini söylemek zordur. Bu yüzden 

iç denetim birimlerinin iç denetim 

faaliyetlerinin sorumluluklarını yerine 

getirebilecekleri uygun bir yönetim 

kademesine raporlama yapabilmeleri 

sağlanmalıdır. 

 

İç denetçilerin atanması, görevden alınması, 

terfilerinin yapılması, denetim plan ve 

programlarının hazırlanmasında müdahale 

etme ve onaylama gibi önemli yetkilere sahip 

bir üst yönetici karşısında iç denetçiye 

güvence verecek herhangi bir mekanizma 

Kanunda ihdas edilmemiştir. Üst 

yöneticilerin yetki ve sorumluluklarını gereği 

gibi yerine getirmemeleri halinde üst yönetici 

ile iç denetçi arasında görüş ayrılığı 

bulunması halinde İDKK‘nın görevi 

anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı 

olmaktan öteye gitmemektedir. 

1111-Yönetim İç Denetim Yöneticisi Yönetim Kurulu 

ile doğrudan iletişim ve etkileşimde 

 Kanunda ve diğer düzenlemelerde, iç denetim 

bağımsız bir faaliyet olarak ifade edilirken, 
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Kurulu İle Doğrudan 

Etkileşim 

olmak zorundadır. bu birimlerin yöneticilerinin konumlarına 

yönelik herhangi bir ifadeye yer 

verilmemiştir. IIA standartlarında İç Denetim 

Birim Yöneticisine iç denetim faaliyetlerinin 

yürütülmesinde çok önemli görevler 

verilmiştir. Etkili bir iç denetim faaliyeti, 

kendi bütçesi olan, görev, yetki ve 

sorumlulukları Kanunla belirlenmiş güçlü bir 

iç denetim birim yöneticisi ile mümkündür. 

Ve iç denetim birim yöneticilerinin idarenin 

yönetim kurulu ile doğrudan etkileşimde 

olması zorunludur. 

 

1120 – Bireysel 

Objektiflik 

İç denetçilerin tarafsız ve önyargısız bir 

şekilde davranmak ve her türlü çıkar 

çatışmasından kaçınmak zorundadır.. 

İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde davranmalı 

ve her türlü çıkar çatışmasından kaçınmalıdır 

 

 

 

 

 

 

1130 - Bağımsızlık 

ve Objektifliğin 

Bozulması 

Denetçilerin bağımsızlığı veya 

objektifliği fiilen bozulduğu veya 

bozulduğu izlenimi doğduğu takdirde, 

bozulmanın ayrıntıları ilgili taraflara 

açıklanmalıdır. Bu açıklamanın kapsamı, 

bozucu etkenin niteliğine bağlıdır 

Denetçilerin bağımsızlığı veya tarafsızlığı fiilen 

bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu takdirde, 

durum ilgili taraflara açıklanmalıdır. Bu açıklamanın 

kapsamı, bozucu etkenin niteliğine bağlıdır. 

İç denetçiler, denetim çalışmalarını sürdürürken 

bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir 

durumla karşılaşmaları halinde bu durumu iç denetim 

birimi yöneticisine yazılı olarak bildirmelidir. 

Denetim görevlendirmelerinde aynı alanda veya konuda 

uzun süreli denetim yapılmasının tarafsızlığı bozabileceği 

göz önünde bulundurularak denetçiler ve denetim 

görevleri arasında zaman zaman rotasyon yapılmalıdır 

 

 

1200-Yeterlilik ve 

Azami Mesleki Özen 

Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve 

Dikkat 

Görevler, yeterlilik ve azamî meslekî 

özen ve dikkat ile yerine getirilmek 

Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

Denetim görevleri yetkin kişilerce, azami mesleki özen 

ve dikkat ile yerine getirilmelidir. 
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ve Dikkat zorundadır. 

1210 - Yeterlilik İç denetçiler, kişisel olarak, 

sorumluluklarını yerine getirmek için 

gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara 

sahip olmalıdır. İç denetim faaliyeti de, 

toplu olarak, kendi sorumluluklarını 

yerine getirmek için gereken bilgi, beceri 

ve diğer vasıflara sahip olmak veya 

bunları edinmek zorundadır. 

Mesleki yetkinlik; görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye 

sahip olma, denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve 

kanıt toplama, inceleyip değerlendirme ve raporlama 

yeteneğini ifade eder. 

İç denetçiler, sorumluluklarını yerine getirmek için 

gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmalıdır. İç 

denetim birimi de gerekli kurumsal yetkinliği haiz 

olmalıdır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220 - Azamî 

Meslekî Özen ve 

Dikkat 

İç denetçiler, makul sınırlar içinde 

tedbirli ve ehil bir iç denetçiden beklenen 

beceriye sahip olmak, azamî özen ve 

dikkati göstermek zorundadır. Azamî 

meslekî özen ve dikkat, hiç hata 

yapılmayacağı anlamına gelmez 

İç denetçiler, denetim görevlerinde makul sınırlar içinde 

tedbirli ve ehil bir iç denetçiden beklenen azami mesleki 

özen ve dikkati göstermeli, denetim hedeflerine 

ulaşılmasını sağlayacak şekilde yeterli bilgi ve beceriye 

sahip olmalıdır.Ancak, azami meslekî özen ve dikkat, hiç 

hata yapılmayacağı anlamına gelmez 

 

 

 

 

 

 

 

1230 - Sürekli 

Meslekî Gelişim 

İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve 

diğer vasıflarını sürekli meslekî gelişimle 

artırmak ve bunu sürdürmek zorundadır. 

İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer mesleki 

yetkinliklerini sürekli bir şekilde geliştirmeli 

güçlendirmelidir. 

Üst yönetici ve iç denetim birimi yöneticisi, iç 

denetçilerin mesleki yönden gelişmesi, yenilikleri 

izlemesi ve çalışma isteğini artırması için gerekli 

tedbirleri almalıdır. 

İç denetim biriminde, iç denetim faaliyetinin sınırları göz 

önünde bulundurularak, eğitim düzeyi, nitelik ve deneyim 

açısından yeterli sayıda iç denetçi istihdam edilmelidir. İç 

denetçiler görevlerinin gerektirdiği eğitime tabi tutulmalı 

ve süreklilik gösteren uygun eğitim programları 

aracılığıyla mesleki yeterliliklerini sürdürmelidir 

 

1300-Kalite Güvence 

ve Geliştirme 

İç denetim yöneticisi, iç denetim 

faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir 

kalite güvence ve geliştirme programı 

Kalite güvence ve geliştirme programı, ilgili kamu 

idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin iç denetim 

birimince ve Kurulca, tüm yönleriyle değerlendirilmesi, 

-IIA‘de İç Denetim Yöneticisi kalite güvence 

ve geliştirme programını hazırlamak ve bunu 

sürdürmek zorundadır. KİDS‘de de bu görev 
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Programı (KKGP) hazırlamak ve bunu sürdürmek 

zorundadır. 

standartlara ve meslek ahlak kurallarına uygunluğunun 

izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programdır. 

 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm 

yönlerini kapsayan ve etkililiğini sürekli gözetleyen, 

Kurulun düzenlemelerine uygun, bir kalite güvence ve 

geliştirme programı hazırlamalı ve sürdürmelidir. Bu 

program, dönemsel iç ve dış kalite değerlendirmelerini 

ve devamlı iç gözetleme faaliyetini içermelidir. 

Programın her parçası, iç denetim faaliyetinin katma 

değer yaratmasına, idarenin faaliyetlerinin 

geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç denetim 

faaliyetinin standartlara ve meslek ahlak kurallarına 

uyması konusunda güvence sağlamalıdır. 

iç denetim birim yöneticisine verilmiştir. 

Ancak KİDS‘de kamu idaresinde yürütülen iç 

denetim faaliyetinin ―iç denetim birimince ve 

Kurulca, tüm yönleriyle değerlendirilmesi‖ 

ifadesiyle İç Denetim Koordinasyon 

Kurulu‘na (İDKK) yer vermektedir.  

 

Üçüncül düzey mevzuat kapsamında Kalite 

Güvence ve Geliştirme Rehberi henüz 

hazırlanmamıştır. Bu yüzden IIA 

standartlarında yapılması gerektiği ifade 

edilen iç değerlendirmeler kamu idarelerinde 

yapılmamaktadır. 

 

1310 - Kalite 

Güvence ve 

Geliştirme 

Programının 

Gereklilikleri 

Kalite güvence ve geliştirme programı, 

hem iç hem de dış değerlendirmeleri 

ihtiva etmek zorundadır. 

İç denetim birimi yöneticisi, kalite programının genel 

etkinliğini gözetlemek ve değerlendirmek amacına 

yönelik bir program geliştirmelidir. Bu program hem iç 

hem de dış değerlendirmeleri içermelidir 

Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve 

Geliştirme Rehberi henüz hazırlanmadığı için 

iç ve dış değerlendirmeleri kapsar bir Kalite 

Güvence ve Geliştirme Programı 

uygulanmamaktadır. 

1311 – İç 

Değerlendirmeler 

İç değerlendirmeler: 

• İç denetim faaliyetinin performansının 

devamlı izlenmesini, 

 

•Özdeğerlendirme (kendi kendini 

değerlendirme) yoluyla veya kurum 

içinde, iç denetim uygulamaları hakkında 

yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan 

dönemsel gözden geçirmeleri kapsamak 

zorundadır. 

İç değerlendirmeler; 

•İç denetim performansının devamlı gözden 

geçirilmesini, 

•Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla 

veya idare içinde, iç denetim uygulamaları ve 

standartlarını bilen kişilerce yapılan dönemsel gözden 

geçirmeleri, 

kapsamalıdır. 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetine 

ilişkin, dönemsel olarak gerçekleştirilecek, idare içi kalite 

incelemelerine yönelik ilkeler belirlemelidir. 

İdare içi incelemeler, iç denetim faaliyetinin ve 

gözetiminin; kalitesini, standartlara ve iç denetim 

biriminin denetim rehberlerine uygunluğunu, idareye 
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ilave değer katma yöntemini ve performans 

göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmelidir. 

İç denetim birimi yöneticisi, kalite güvence ve geliştirme 

programı çerçevesinde yapılan iç değerlendirme 

sonuçlarını yıllık faaliyet raporunda göstermeli ve en az 

yılda bir kez üst yönetime bilgi sunmalıdır. 

 

 

 

1312 Dış 

Değerlendirmeler 

 

Dış değerlendirmeler, kurum dışından 

vasıflı ve bağımsız bir gözden geçirme 

uzmanı veya ekibi tarafından en azından 

beş yılda bir yapılmak zorundadır. Dış 

değerlendirme sıklığının arttırılmasına 

yönelik ihtiyaç, dış gözden geçirme 

uzmanı veya ekibinin sahip olması 

gereken vasıflar ve bunların bağımsızlığı 

meseleleri, menfaat çatışması ihtimali de 

dikkate alınarak, İç Denetim Yöneticisi 

ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 

arasında tartışılıp değerlendirmek 

zorundadır. 

Dış değerlendirme, Kurulca ilgili idare dışından 

belirlenecek vasıflı ve bağımsız bir uzman veya ekip 

tarafından en az beş yılda bir yapılır. 

Dış değerlendirmeyi yapanların, değerlendirmeye tâbi 

olan idareye veya idare personeline karşı herhangi bir 

yükümlülüğü bulunmamalı ve idareden herhangi bir 

çıkarı olmamalıdır. İki kamu idaresi arasında karşılıklı dış 

değerlendirme yapılmamalıdır. 

İç denetimin görev alanı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı, 

nitelik ve nicelik olarak yeterliliği, stratejisi ve 

programlarını formüle etme yaklaşımının verimliliği ve 

etkililiği, Standartlara ve İDKK tarafından yapılan 

düzenlemeler, diğer mevzuat ve birimin kendi denetim 

rehberlerine uygunluğu, idarenin faaliyetine katma değer 

sağlaması, performans göstergelerine ulaşılması, iç 

denetimde gözetimin kalitesi gibi hususlar dış 

değerlendirmenin kapsamını oluşturmalıdır. 

Üst yönetici, iç denetim birimi yöneticisiyle birlikte 

sonuçların değerlendirilmesi neticesinde tespit edilen ve 

üzerinde mutabakata varılan yetersizlikleri gidermek 

üzere bir eylem planı hazırlamalıdır. Bu tür eylem 

planlarındaki gelişmeler yıllık faaliyet raporunda 

belirtilmelidir 

 

 

Kanuna göre dış değerlendirme en az beş 

yılda bir yapılmak zorundadır. Kamu 

idarelerinde İç Denetim Faaliyetleri 2008 

yılında başlamış ve beş yıllık süre henüz 

dolmamıştır. 

IIA standartlarında yapılacak dış 

değerlendirmenin sıklığı,dış gözden geçirme 

uzmanı veya ekibinin sahip olması gereken 

vasıflar ve bunların bağımsızlığı meseleleri 

ve menfaat çatışması ihtimali ile ilgili 

durumlar en üst seviyede (İç Denetim Birim 

Yöneticisi ile Yönetim Kurulu ve Denetim 

Kurulu) tartışılması gerektiği ifade edilirken 

,KİDS‘de dış değerlendirmeyi yapacak 

uzman ekibin İDKK tarafından belirleneceği 

belirtilmiştir. Ancak dış değerlendirmenin 

sıklığı,uzman ekibin sahip olması gereken 

vasıflar,menfaat çatışması gibi durumlarda 

dikkate alınarak ,  İç Denetim Yöneticisi ile 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu arasında 

tartışılıp değerlendirmesi hususuna yer 

verilmemiştir. 

1320 - Kalite 

Güvence ve 

Geliştirme Programı 

İç Denetim Yöneticisi, uygulanan kalite 

güvence ve geliştirme programının 

sonuçlarını üst yönetime ve yönetim 

İç denetim birimi yöneticisi, dış değerlendirme sonuçları 

ile eylem planını Kurula ve varsa yönetim kuruluna 

IIA standartlarında KKGP sonuçlarının üst 

yönetime ve yönetim kuruluna iletmek 

zorunluluğu varken KİDS‘de sonuçları ve 
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Hakkında Raporlama kuruluna iletmek zorundadır. göndermelidir. eylem planını İDKK ve varsa yönetim 

kuruluna göndermesi gerektiği belirtilmiştir. 

1321 - "Uluslararası 

İç Denetim Meslekî 

Uygulama 

Standartlarına 

Uygundur" İbaresinin 

Kullanılması 

İç Denetim Yöneticisi, yalnızca Kalite 

Güvence ve Geliştirme Programının 

sonuçları desteklerse, iç denetim 

faaliyetinin (biriminin) Uluslararası İç 

Denetim Meslekî Uygulama 

Standartlarına uygun olduğunu 

belirtebilir. 

İç denetçiler, iç denetimin ―Kamu İç Denetim Meslekî 

Uygulama Standartlarına uygun yapıldığını" 

belirtmelidir. Ancak iç denetçilerin bu ibareyi 

kullanabilmesi için, iç denetim birim/faaliyetinin 1312 

No‘lu standart kapsamında kalite geliştirme programı 

değerlendirmesinin yapılması ve değerlendirme 

sonucunda standartlara uygunluğunun teyidi gerekir 

 

 

1322 - Aykırılıkların 

Açıklanması 

İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallarına 

ya da Standartlara aykırılık, iç denetim 

faaliyetinin genel kapsamını ve 

faaliyetini etkilediği zaman, İç Denetim 

Yöneticisi, aykırılığı ve etkilerini üst 

yönetime ve yönetim kuruluna açıklamak 

zorundadır. 

İç denetimin standartlara ve iç denetçilerin meslek ahlak 

kurallarına tam uyumlu olarak gerçekleştirilmesi esastır. 

Ancak tam uyumun sağlanamadığı durumlarda 

aykırılıklar iç denetimin genel kapsamını veya 

faaliyetlerini etkiler hâle geldiğinde Kurula, üst 

yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna özel durum 

açıklaması yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

KİDS‘de aykırılık açıklamasının kimin 

tarafından yapılacağı net olarak ifade 

edilmemiştir. Ancak olması gereken İç 

Denetim Birim Yöneticisidir.  

2-Çalışma 

(Performans 

Standartları) 

 

2000- İç Denetim 

Faaliyetinin 

Yönetimi 

İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi: 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim 

faaliyetini, faaliyetin kuruma değer 

katmasını sağlayacak etkili bir tarzda 

yönetmek zorundadır. 

İç Denetimin Yönetimi: 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini 

idareye değer katacak şekilde yönetmelidir. 

İç denetim birimi yöneticisi; iç denetim yönergesinde 

tanımlanan genel amaç ve sorumlulukların yerine 

getirilmesi, iç denetim kaynaklarının etkin, etkili ve 

verimli bir şekilde kullanılması ve iç denetim 

faaliyetlerinin Standartlara uygun yapılmasını 

sağlayacak şekilde iç denetim birimini yönetmekten 

sorumludur. 

 

2010 - Planlama İç Denetim Yöneticisi, kurumun 

hedeflerine uygun olarak, iç denetim 

faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk 

esaslı planlar yapmak zorundadır. 

İç denetim birimi yöneticisi; idarenin hedeflerine uygun 

olarak, iç denetimin önceliklerini belirleyen risk esaslı 

plan ve programlar yapmalıdır 

KİDS‘de IIA standartlarında olmayan risk 

esaslı üç yıllık plan ve en riskli alanların 

seçilerek hazırlanması sonucu oluşan yıllık 

program vardır. 
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2020 - Bildirim ve 

Onay 

İç Denetim Yöneticisi, önemli ara 

değişiklikler de dahil, iç denetim 

faaliyetinin planlarını ve kaynak 

ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay 

için üst yönetime, ve yönetim kuruluna 

bildirmek zorundadır. İç Denetim 

Yöneticisi, kaynak sınırlandırmalarının 

etkilerini de bildirmek zorundadır. 

İç denetim birimi yöneticisi; önemli ara değişiklikler de 

dahil iç denetim faaliyetinin planlarını ve kaynak 

sınırlamalarının etkilerini de belirterek kaynak 

ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yöneticiye 

ve varsa yönetim kuruluna bildirmelidir. 

 

2030 - Kaynak 

Yönetimi 

 

İç Denetim Yöneticisi, onaylı planın 

uygulanabilmesi için, iç denetim 

kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını 

ve etkili bir şekilde kullanılmasını 

sağlamak zorundadır. 

İç denetim birimi yöneticisi, onaylanmış denetim 

programının uygulanabilmesi için iç denetim 

kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkili bir 

şekilde kullanılmasını sağlamalıdır 

 

2040 - Politika ve 

Prosedürler 

 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim 

faaliyetini yönlendirmek amacına 

yönelik politika ve prosedürleri 

belirlemek zorundadır. 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini 

yönlendirmek amacıyla izlenecek politika ve süreçleri 

belirlemelidir 

 

2050 - Eşgüdüm 

(Koordinasyon) 

İç Denetim Yöneticisi; aynı çalışmaların 

gereksiz yere tekrarlanmasını asgarîye 

indirmek ve işin kapsamını en uygun 

şekilde belirlemek amacıyla, güvence ve 

danışmanlık hizmetlerini yerine getiren 

diğer iç ve dış sağlayıcılarla, mevcut 

bilgileri paylaşmalı ve faaliyetleri 

bunlarla eşgüdüm içinde sürdürmelidir. 

İç denetim birimi yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz 

tekrarını önlemek ve işin kapsamını en uygun şekilde 

belirlemek amacıyla, güvence ve danışmanlık 

hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve dış denetçilerle, 

mevcut bilgileri paylaşmalı ve faaliyetleri bunlarla 

eşgüdüm içinde sürdürmelidir. 

 

2060 - Üst Yönetim 

ve Yönetim Kuruluna 

Raporlamalar 

 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim 

faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve 

sorumlulukları ve plana kıyasla 

performansı konularında, üst yönetime 

ve yönetim kuruluna dönemsel raporlar 

sunmak zorundadır. Bu raporlar, 

suistimal risklerini, yönetişim sorunlarını 

ve üst yönetimin ve yönetim kurulunun 

İç denetim birimi yöneticisi; iç denetim faaliyetinin 

amacı, yetkileri, görev ve sorumlulukları ile programa 

kıyasla gerçekleşen performans konularında, üst 

yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna dönemsel raporlar 

sunmalıdır. Bu raporlar; idarenin önemli riskleri, kontrol 

ve yönetim sorunları ile üst yönetici ve varsa yönetim 

kurulunun ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği 

başka konuları da içermelidir 
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ihtiyaç duyabileceği veya talep 

edebileceği başka konuların da dahil 

olduğu önemli riskleri ve kontrol 

sorunlarını içermek zorundadır. 

 

2100 – İşin Niteliği İç denetim faaliyeti; sistematik ve 

disiplinli bir yaklaşımla, yönetişim, risk 

yönetimi ve kontrol süreçlerini 

değerlendirmek ve bu süreçlerin 

iyileştirilmesine katkıda bulunmak 

zorundadır. 

İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir 

yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini 

değerlendirmeli ve bu süreçlerin iyileştirilmesine katkıda 

bulunmalıdır. 

IIA açıklamasında ―yönetişim‖ ifadesi 

kullanılmasına karşın KİDS‘de ―yönetim‖ 

ifadesi kullanılmıştır. 

2110 - Yönetişim/ 

Kurumsal Yönetim 

İç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların 

gerçekleştirilmesi amacıyla yönetişim 

sürecini değerlendirmek ve iyileştirilmesi 

için gerekli tavsiyelerde bulunmak 

zorundadır:  

-Kurum içinde gerekli etik ve diğer 

değerlerin geliştirilmesi, 

-Etkili bir kurumsal performans 

yönetiminin ve hesap verebilirliğin 

temini,  

-Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun 

gerekli alanlarına iletilmesi, 

-Yönetim kurulunun, denetim kurulunun, 

iç ve dış denetçilerin ve üst yönetimin 

faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamak 

ve bunlar arasında gerekli bilgilerin 

iletimini sağlamak. 

İç denetim faaliyeti; önemli riske maruz alanları tespit 

edip değerlendirmek ve risk yönetimi ile kontrol 

süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle 

idareye yardımcı olmalıdır 

IIA 2120 no‘lu Standart Risk Yönetimi ile 

ilgilidir. 

2120 - Risk Yönetimi İç denetim faaliyeti; risk yönetimi 

süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek 

ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak 

zorundadır 

İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik ve verimliliğini 

değerlendirmek ve sürekli gelişimi teşvik etmek suretiyle, 

idarenin etkin kontrollere sahip olmasına yardımcı 

olmalıdır 

IIA 2130 no‘lu standart Kontrol ile ilgilidir. 

 

2130 - Kontrol 

 

İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik 

ve verimliliğini değerlendirmek ve 

sürekli gelişimi teşvik etmek suretiyle, 

Yönetim: 

İç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak yönetim süreçlerinin 

IIA 2110 no‘lu Standart Yönetişim/Kurumsal 
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kurumun etkili kontrollere sahip 

olmasına yardımcı olmak zorundadır. 

 

iyileştirilmesi için gerekli önerilerde bulunmalıdır: 

 

• İdare içinde gerekli iş ahlakı ve diğer değerlerin 

geliştirilmesi, 

• Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap 

verebilirliğin sağlanması, 

• Risk ve kontrol bilgilerinin idarenin gerekli birimlerine 

etkili bir şekilde iletilmesi, 

• İç ve dış denetçiler ile üst yönetimin faaliyetleri 

arasında eşgüdümün sağlanması ve bunlar arasında 

gerekli bilgilerin etkili bir şekilde iletiminin sağlanması 

Yönetim ile ilgilidir.  

2200 – Görev 

Planlaması 

İç denetçiler, her görev için, amaçları, 

kapsamı, zamanlama ve kaynak dağılımı 

hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan 

hazırlamak ve yazılı hâle getirmek 

zorundadır. 

İç denetçiler, her görev için, kapsam, amaçlar, 

zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate 

alan ayrı bir plan hazırlamalı ve kayıt altına almalıdır. Bu 

planlama çalışmaları aşağıdaki unsurları içermelidir. 

 

2201 - Planlamada 

Dikkate Alınması 

Gerekenler 

 

Bir görevi planlarken, iç denetçiler şu 

noktaları dikkate almak zorundadır:  

Denetlenecek olan faaliyetin hedefleri ve 

faaliyetin kendi performansını kontrol 

ederken yararlandığı araçlar, 

 

Faaliyet ve hedeflerine, kaynaklarına ve 

operasyonlarına yönelik önemli riskler 

ve bu potansiyel risklerin etki veya 

ihtimallerini kabul edilebilir bir seviyede 

tutmanın yol ve araçları,  

İlgili bir kontrol çerçevesi veya modeline 

kıyasla, ilgili faaliyetin risk yönetimi ve 

kontrol süreçlerinin yeterlilik ve 

etkililiği,  

Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol 

süreçlerinde önemli gelişme sağlama 

imkânları. 

İç denetçiler, her denetim görevi için bir denetim planı 

hazırlarken aşağıdaki hususları dikkate almalıdır; 

 

• Denetlenecek faaliyetin hedefleri ve bu hedeflere 

ulaşmadaki performansı değerlendirmeye yarayacak araç 

veya kriterler, 

• Faaliyetler, hedefler ve kaynaklar üzerindeki önemli 

riskler ile bu risklerin muhtemel etkilerini kabul edilebilir 

seviyede tutmanın yol ve yöntemleri, 

• Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilgili 

kontrol çerçevesi veya modeline kıyasla yeterlilik ve 

etkinliği, 

• Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli 

gelişme sağlama imkânları 

 

2210 - Görevin 

Amaçları 

Amaçlar, her bir görev için belirlenmek 

zorundadır. 

Her denetim görevi için söz konusu denetim göreviyle 

ilgili denetim amaçları belirlenmelidir. Görev amaçları, 
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 denetlenen faaliyetle ilgili riskleri, kontrolleri ve yönetim 

süreçlerini kapsamalıdır 

2220 - Görev 

Kapsamı 

 

Görevin kapsamı, görevin amaçlarına 

ulaşılmasına yetecek seviyede olmak 

zorundadır. 

Görevin kapsamı, denetim görevinin amaçlarına 

ulaşılmasına uygun seviyede olmalıdır 

 

2230 - Görev 

Kaynaklarının 

Tahsisi 

 

İç denetçiler, görevin niteliği, 

karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve 

mevcut kaynakları dikkate alarak görevin 

amaçlarına ulaşmak için uygun ve yeterli 

kaynakları tespit etmek zorundadır. 

İç denetçiler, görevin amaçlarına ulaşmak için gereken 

kaynakları tespit etmelidir. Görev kadrosu; görevin 

niteliği, karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut 

kaynaklar dikkate alınarak oluşturulmalıdır 

 

2240 - Görev İş 

Programı 

 

İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşacak 

iş programları hazırlamak ve kayıtlı hâle 

getirmek zorundadırlar. 

 

İç denetçiler, denetim amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak 

şekilde her denetim görevinin amaçlarını, görev için 

ayrılan kaynakları, muhtemel süresini ve denetimde takip 

edilecek süreçleri gösteren iş programları hazırlamalıdır. 

Bu iş programları yazılı hâle getirilmelidir. 

 

2300 –Görevin 

Yapılması 

Görevin Yapılması: 

İç denetçiler, üstlendikleri görevin 

hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgileri 

belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek 

ve kayıtlı hale getirmek zorundadır. 

Görevin Yürütülmesi 

İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak 

için yeterli bilgileri belirlemeli, analiz etmeli, 

değerlendirmeli ve kaydetmelidir. 

İç denetçiler görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve 

yetkin bir iç denetçiden beklenen dikkat ve özeni 

gösterir. Mesleki özen ve dikkat, aynı veya benzer 

durum ve koşullarda, makul sınırlar dahilinde tedbirli ve 

yetkin bir iç denetçiden beklenen beceri, özen ve 

dikkatin gösterilmesidir. 

 

2310 - Bilgilerin 

Tespiti ve 

Tanımlanması 

 

İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak 

için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı 

olan bilgileri tespit etmek ve tanımlamak 

zorundadır. 

İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak için yeterli, 

güvenilir, ilgili ve faydalı olan bilgileri tespit etmeli ve 

tanımlamalıdır. 

 

Bilgi ve belgeler; görevin amaç ve kapsamıyla ilgili 

bütün konularda toplanmalı, tespit ve tavsiyelere sağlam 

ve güvenilir bir dayanak oluşturacak seviyede yeterli, 

güvenilir, ilgili ve gerekli olmalıdır 
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2320 - Analiz ve 

Değerlendirme 

 

İç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve 

görev sonuçlarını uygun analiz ve 

değerlendirmelere dayandırmak 

zorundadır. 

İç denetçiler, görev sonunda vardıkları sonuçları uygun 

analiz ve değerlendirmelere dayandırmalıdır 

 

2330 - Bilgilerin 

Kayıtlı Hâle 

Getirilmesi 

 

İç denetçiler, vardıkları kanaatlere ve 

görev sonuçlarına dayanak teşkil eden 

bütün bilgileri kayıtlı hale getirmek 

zorundadır. 

 

İç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev sonuçlarına 

dayanak teşkil eden bütün bilgileri kaydetmelidir 

 

2340 - Görevin 

Gözetim ve Kontrolü 

 

Görevler; görev amaçlarına ulaşılmasını, 

kalitenin güvence altına alınmasını ve 

personelin geliştirilmesini sağlayacak bir 

tarzda gözetlenmek ve kontrol edilmek 

zorundadır. 

Görevler; görev amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin 

güvence altına alınmasını ve personelin geliştirilmesini 

sağlayacak bir tarzda gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir 

 

2400 - Sonuçların 

Raporlanması 

İç denetçiler, görev sonuçlarını 

raporlamak zorundadır 

İç denetçilerin, görev sonuçlarını raporlaması gereklidir. 

Raporlar, yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için 

gizlilik içinde muhafaza edilmelidir. 

 

 

 

2410 - Raporlama 

Kıstasları 

 

Raporlamalar, varılan sonuçlar, yapılan 

tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının 

yanında görevin hedeflerini ve kapsamını 

da içermek zorundadır. 

Raporlamalar; varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve 

önerilen eylem planlarının yanında, görevin hedeflerini 

ve kapsamını da içermelidir 

 

2420 - 

Raporlamaların 

Kalitesi 

Raporlamalar, doğru, objektif, açık, özlü, 

yapıcı, tam olmak ve zamanında 

sunulmak zorundadır. 

Raporlamalar; doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı, tam 

olarak ve zamanında yapılmalıdır 

 

2421 - Hatâ ve 

Eksiklikler 

Eğer nihaî raporlama önemli bir hatâ 

veya eksiklik içeriyorsa, İç Denetim 

Yöneticisi, hatâlı ve eksik raporu alan 

bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri 

iletmek zorundadır. 

Eğer nihai raporlama önemli bir hata veya eksiklik 

içeriyorsa, iç denetim birimi yöneticisi, hatalı ve eksik 

raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmelidir 

 

2430 - "Uluslararası 

İç Denetim Mesleki 

İç denetçiler, yalnızca kalite güvence ve 

geliştirme programının sonuçları 

Standartlara aykırılıklar belli bir görevi etkilediğinde, 

sonuçlar raporlanırken aşağıdaki hususlar özel durum 

2340 no‘lu standartın karşılığı KİDS‘de 

yoktur. 



  127 

 

Uygulama 

Standartları'na 

Uygun Olarak 

Yapılmıştır" 

İbaresinin 

Kullanılması 

desteklerse, görevlerinin "Uluslararası İç 

Denetim Meslekî Uygulama 

Standartları'na Uygun Olarak" 

yapıldığına raporlarında yer verebilirler. 

 

olarak açıklanmalıdır: 

 

• Tam olarak uyulamayan Standart/Standartlar 

• Aykırılık sebepleri 

• Aykırılığın göreve etkisi 

Kanun‘da, idarelerce yürütülen iç denetim 

faaliyetlerinin standartlar ve rehberlere uygun 

olarak yürütülüp yürütülmediğinin 

değerlendirilmesi konusunda öngörülen 

uygulanabilir bir tedbir yoktur. 

2431-

Görevlendirmeler-de 

Aykırılıkların 

Açıklanması 

 

İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara 

veya Standartlara aykırılık belli bir 

görevi etkilediğinde, görev sonuçları 

raporlanırken şu hususlar özel durum 

olarak açıklanmak zorundadır:  

-Tam olarak uygunluğun sağlanamadığı 

Etik Kuralları İlkesi veya Davranış 

Kuralı ve Standart(lar) 

-Aykırılığın sebepleri  

 

-Aykırılığın göreve ve görev 

sonuçlarının raporlanmasına etkisi 

 IIA 2431 no‘lu standart KİDS‘de 2430 no‘lu 

standartta açıklanmıştır. 

2440 - Sonuçların 

Dağıtımı 

İç Denetim Yöneticisi, görev sonuçlarını 

uygun taraflara dağıtmak zorundadır. 

İç denetim birimi yöneticisi, görev sonuçlarını ilgili 

taraflara raporlamalıdır 

 

 

 

 

 

2500 -İlerlemenin 

Gözlenmesi 

İlerlemenin Gözlenmesi: 

İç Denetim Yöneticisi, yönetime rapor 

edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi 

için bir sistem kurmak ve uygulamak 

zorundadır. 

İlerlemenin İzlenmesi: 

İç denetim birimi yöneticisi, yönetime rapor edilen 

hususların sonuçlarının takibi için bir izleme sistemi 

kurmalı ve uygulamalıdır. Denetlenen birim yöneticileri, 

denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin önlemleri 

alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi 

yöneticisi, üst yöneticiyi bilgilendirir. 

 

2600-Yönetimin 

Artık (Bakiye) 

Riskleri Üstlenme 

İç Denetim Yöneticisi, üst yönetimin 

kurum için kabul edilemeyebilecek bir 

artık risk düzeyini üstlenmeyi kabul 

ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst 

yönetimle tartışmak zorundadır. Artık 

İç denetim birimi yöneticisi, üst yönetimin idare için 

kabul edilemeyebilecek bir artık (bakiye) risk düzeyini 

üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst 

yönetimle müzakere etmelidir. Artık riskle ilgili bir 

karara varılamazsa, iç denetim birimi yöneticisi ve üst 

İç Denetim Yöneticisi üstlenilmemesi 

gerektiğini düşündüğü artık riskle ilgili IIA 

standartlarında konuyu Yönetim kuruluna 

rapor ederken, KİDS kamu kurumlarında bu 

durumun üst yöneticiye rapor edilmesi 
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Kararı riskle ilgili bir karara varılamazsa, İç 

Denetim Yöneticisi, konuyu 

çözümlenmesi için yönetim kuruluna 

rapor etmek zorundadır. 

yönetim, konuyu çözümlenmesi için üst yöneticiye rapor 

etmelidir. 

gerektiği ifade edilmektedir. 
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Ülkemizde kamu idarelerinde iç kontrol ve iç denetimle ilgili gelişme ve 

düzenlemelerin geldiği noktayı değerlendirmek amacıyla Avrupa Birliği müktesebatına 

uyum yönünde, yönetim kontrolü ve iç denetime ilişkin 2000 – 2008 yılları arasında 

yayımlanan Komisyon Raporlarında
192

 yapılan tespitler tekrarlanan öneriler çıkarılmak 

suretiyle Tablo 4‘de özetlenmiştir.
193

 

Tablo 4: AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarında Yönetim Kontrolü ve 

İç Denetim 

 

AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarında  

Yönetim Kontrolü ve İç Denetim 

 

Y

ıl 
Açıklamalar 

2

000 

 

 Mali kontrol alanında, köklü bir ilerleme olmamıştır. 

 13 bin denetim elemanı kadrosuna rağmen, denetimde tekrarlar 

vardır ve bazı alanlar denetim kapsamının dışındadır. 

 Aşırı bürokratik sistem içinde, denetim raporları nadiren yerini 

bulmaktadır.  

 Türk denetim ve iç kontrol sistemini, AB‘de uygulanan tutarlı ve 

kapsamlı standart ve ilkeler çerçevesinde donatmak üzere yasal düzenlemeler 

                                                 
192 ABGS (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Türkiye – AB İlişkileri, Adaylık Süreci, (Tüm Belgeler) , 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=123&l=1, (18.02.2011) 
193Şener Gönülaçar, ―Türk Kamu Yönetiminde İç Denetim” ,http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/Turk_kamu 

yonetiminde_ic_denetim_2008.doc , 18.02.2011,s.17 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=123&l=1
http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/Turk_kamu%20yonetiminde_ic_denetim_2008.doc
http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/Turk_kamu%20yonetiminde_ic_denetim_2008.doc
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yapılmalıdır.  

 Türkiye‘deki kontrol ve denetimler, daha çok bakanlıkların ve 

diğer harcamacı kuruluşların taşra teşkilatları üzerinde yoğunlaşırken, merkez 

teşkilatlarının, kontrol programlarına alınmadığı ve denetim dışı kaldığı 

gözlenmektedir. 

 Türk mali yönetim sistemi, mali şeffaflık, kamu sorumluluğu, 

maliyet verimliliği ve bağımsızlık konularındaki modern ilkeleri 

benimsememiştir. 

 Denetim standartları ve prosedürleri hakkında genel bir kanun 

bulunmamakta ve bu standart ve prosedürler dış denetmenler tarafından 

gözden geçirilmemektedir.  

 Denetim raporları yayımlanmamaktadır. 

2

001 

 

 Kamu harcamalarının çoğu (bazı riskli alanlar dahil) kontrol ve 

denetim dışındadır. 

 Kamu İç Mali Denetim Sistemine ilişkin bir kanun 

bulunmamaktadır. 

 Kamu İç Denetim mesleği Türkiye‘de yer almamaktadır. 

 İdari yapıda, özellikle iç ve dış denetim faaliyetleri açısından, 

yapı içerisinde mali yönetim ve kontrol fonksiyonları arasında yeterince netlik 

bulunmamaktadır. 

 Kontrol ve denetim yöntemleri arasında eşgüdümü sağlamak 

amacıyla Maliye Bakanlığı bünyesinde bir Merkezi Uyumlaştırma Birimi 

kurulmalıdır.  
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2

002 

 

 Tüm bütçe birimlerinde (ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları), 

kendi kurumlarının denetimini yapmak ve kurumlarının mali yönetimi ve 

kontrol sistemlerini değerlendirmekten sorumlu, işlevsel açıdan bağımsız iç 

denetim birimleri kurulmalıdır. 

 Kurumların iç denetim usulleri, uluslararası standartlarla uyumlu 

olarak, sistem tabanlı ve performans denetimi işlevlerine dayanmalıdır. 

 Faaliyetlerinde işlevsel olarak bağımsız bir yolsuzlukla mücadele 

birimi oluşturulması gerekmektedir. 

2

003 

 

 Türkiye‘nin geleneksel kamu yönetim ve kontrol yapıları ile 

AB'nin uyguladığı kriterler arasında önemli ölçüde farklılıklar bulunmaktadır. 

Bu farklılık, özellikle, yöneticilerin hesap verebilirliğinin ve modern iç 

denetimin olmaması hususlarında ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın çoğu 

zaman örtüşen ve çatışan işlevlerinde daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Teftiş kurullarının sayılarındaki artışa ve Maliye Bakanlığının 

aşırı merkezi ex ante (ön mali) kontrollerine rağmen, sayısı nispeten yüksek 

olan mevcut düzensizliklerin etkili ve sistematik bir şekilde giderilmesi 

mümkün görülmemektedir. 

 Türkiye, gelecekte yapısal eylem harcamalarının etkili bir şekilde 

yönetilebilmesi amacıyla, özellikle kamu iç mali kontrol kural ve usullerini 

açıkça belirlemek ve bu alandaki idari kapasiteyi güçlendirmek yoluyla, 

mevcut iç mali kontrol sistemini yeniden yapılandırmalıdır. 

2

004 

 

 2003 Aralık ayında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu 
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kabul edilerek önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Böylece, Avrupa 

Topluluklarının mali çıkarlarının korunması yolunda ilerleme kaydedilmiştir. 

 İç denetim, mali yönetim ve kontrol rehberleri gibi meselelerle 

ilgili uygulama mevzuatı ile bir iç denetim tüzüğünün ve etik kurallarının da 

geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

2

005 

 

 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu müktesebatın ilkelerini 

takip etmektedir. Ancak, Kanun tam olarak yürürlükte olmadığı için 

hâlihazırdaki sistem ne Kanun ne de müktesebatla uyum içinde değildir. 

 Yolsuzlukla mücadelede koordinasyon konusunda ihtisaslaşmış 

bir yapı oluşturmak ve Avrupa Komisyonu‘nun Yolsuzlukla Mücadele Birimi 

(OLAF) ile işbirliği için temaslar gerçekleştirilmelidir. 

2

006 

 2003‘de kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

özellikle iç denetim ve performans tedbirleri konusunda layıkıyla 

uygulanmamaktadır. 

 Reformun ana unsurlarından biri olan iç denetim halen işlevsel 

hale gelmemiştir. 

 2004 yılında kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulu faaliyete 

geçmiştir. Ancak, söz konusu Kurulun bir danışma organı addedilmesi ve 

mevcut uyumlaştırma ve koordinasyon görevlerinin, kurulun bu çerçevedeki 

sorumluklarının yeterli bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasını teminen 

daimi nitelikli merkezi bir uyum birimine aktarılması gerekmektedir. 

2

007 

 

 Kamu iç mali kontrol (PIFC) alanında bir miktar ilerleme 

kaydedilmiştir. 
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 İç denetçilerin atanmasıyla, bazı devlet kurumlarında iç denetim 

mekanizması işlevsel hale getirilmiştir. Ancak, belgeleme ve sürekli eğitim 

gerekmektedir. 

 2002 PIFC Siyasal 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. 

 Türkiye‘nin bu fasıldaki müktesebatla uyum düzeyi katılım 

müzakerelerine olanak tanımaktadır. 

2

008 

 

 2008 yılı içinde iç kontrol standartları ve iç denetim kılavuzu gibi 

bir takım ikincil mevzuat ve üçüncül tüzük onaylanmıştır. 500‘ün üzerinde 

iç denetçi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (KMYK) Kanunu‘na göre 

eğitilerek sertifika almıştır. 

 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, merkezi uyumlaştırma biriminin yeri konusunda 

mümkün olan en kısa sürede karar verilmesi gerekmektedir. 

 İç denetçilerin atanması ve kamu iç denetim standartlarının 
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yayımlanmasının ardından, iç denetim bazı hükümet kuruluşlarında 

operasyonel hale gelmiştir. Strateji geliştirecek birimlerin tesisi ve bunlar 

için 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. 

 

Esasen Tablo 4‘de yer alan tespit ve değerlendirmeler süreci ve aşamaları iyi 

bir biçimde özetlemektedir.Uluslararası İç Denetim Enstitüsü iç kontrolü, kurum 

hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve risk yönetiminin geliştirilmesi amacıyla tüm 

yöneticiler ve personel tarafından alınan her türlü önlem, karar ve uygulamalar olarak 

tanımlamaktadır. Söz konusu Standartlara göre yönetim, kurum içinde etkili kurumsal 

yönetim süreçlerinin oluşturulmasından , risk yönetimi sürecini uygulamaktan ve iç 

kontrollerin etkili bir şekilde oluşturulmasından sorumludur.İç denetçiler ise, kurum içi 

kontrol süreçlerinin etkililiğinin ve yeterliliğinin sistematik bir şekilde 

denetlenmesinden sorumludurlar. İç denetçilerin, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin 

oluşturulması, yönetilmesine yönelik  herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.  

Etkili bir kurumsal yönetim, kurumun iç kontrol sistemi ve risk yönetimi ile bunların 

etkililik ve yeterliliğini denetleyen iç denetim birimlerini birbirlerinden ayrı faaliyetler 

olarak öngörür. 5018 sayılı Kanunda yapılan iç kontrolün tanımında, ―İç kontrol; 

……………………………………….idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve 

süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.‖şeklinde iç denetim 

ifadesine yer verilmesi iç denetimin uluslararası uygulamalarına aykırıdır.
194

 

IIA‘in iç denetim tanımı ile Kanunun iç denetim tanımı arasında farklılık göze 

çarpmaktadır. KMYKK‘ya ilişkin olarak, bu kanunun sadece mali bir yasa olarak 

algılanması ve bu nedenle genel faaliyetler veya işleyişle bağlantısının bulunmadığının 

                                                 
194

 Hayrullah Keleş,Kamuda Etkin Bir İç Denetim İçin Temel Şartlar,http://www.tkgm.gov.tr/turkce/ 

dosyalar/diger/içerikdetaydh229.doc,s.9. 
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düşünülmesidir. Bu düşünceyi doğrular biçimde KMYKK‘da geçen iç denetim 

tanımında ―mali işlemlerin risk yönetimi‖ ifadesi kullanılmıştır. IIA tanımında 

―kurumun risk yönetimi‖ diyerek mali olan–mali olmayan ayrımına gitmemiştir. 

KMYKK‘da iç denetimi tanımlarken ifade edilen ―genel kabul görmüş standartlara 

uygun‖ ifadesinin IIA standartlarına mı referans verdiği belli değildir. 

Uluslararası İç Denetim Standartları iç denetim faaliyetinin bağımsızlığına ve 

iç denetçilerin tarafsızlığına çok büyük önem vermiştir. Bu amaçla Standartlar, iç 

denetim biriminin kurum içerisinde iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine 

getirmesine imkan sağlayan uygun bir yönetim kademesine bağlı olmasının gerekliliğini 

vurgulamaktadır.195
  

Uluslararası iç denetim standartları , iç denetim kapsamının belirlenmesinin, iç 

denetim faaliyetlerinin yürütülmesinin ve faaliyet sonuçlarının raporlanmasının her 

türlü müdahalelerden uzak yürütülmesini, iç denetimin bağımsızlığını ve iç denetçinin 

tarafsızlığını temin bakımından bir güvence olarak saymaktadır.Kamu kurumlarında iç 

denetçiler ,yönetsel sorumluluğu olan üst yöneticiye bağlı olarak görev yapmaktadırlar. 

Bu kapsamda yürütülen iç denetim faaliyetlerinde ,faaliyetin üst yöneticiden bağımsız 

olduğundan ,iç denetçilerin tarafsız görev yaptıklarından ve iç denetim faaliyetinin 

nesnel güvence verdiğinden bahsetmek zordur.
196

 

Etkili bir iç denetim, iç denetimin bağımsız bir faaliyet olarak yapılandırılması 

ve iç denetçilerin tarafsız görev yapmalarıyla mümkündür. Etkili bir iç denetim faaliyeti 

için 5018 sayılı Kanun‘da öngörülen tedbirler yeterli değildir. 5018 sayılı Kanun‘da iç 

denetim yapacak olan iç denetçilerin bağımsızlığı daha sağlam temellere oturtulmalıdır. 

Çünkü aynı kurumda çalışıp sonrada iç denetçi olanların üst yöneticilerine karşı 

bağımsızlık olarak çalışabilmeleri oldukça zor olacaktır. 

Uluslararası iç denetim standartları iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde iç 

denetim birimi yöneticisine çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Etkili bir iç 

denetim faaliyeti, kendine ait bütçesi olan bir iç denetim birimini, güçlü bir iç denetim 

birimi yöneticisini gerektirir. İç denetim faaliyetinin kurumsallaşması güçlü bir iç 

                                                 
195 TİDE,s.5. 
196,http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/içerikdetaydh229.doc,s.9. 
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denetim birim yönetimi ile mümkündür. Yoksa bu faaliyetin yapılan bir görevlendirme 

ile sıradan bir görev olarak yürütülmesi, iç denetim faaliyetinden beklenen katkıyı temin 

etmeyecektir. Kanunda, iç denetim bağımsız bir faaliyet olarak belirtilmesine karşın,bu 

birimin yöneticisinin konumuna yönelik herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir.
197

 

5018 sayılı Kanun‘da, iç denetim faaliyetinin bağımsızlığını ve iç denetçilerin 

tarafsızlığını güvence altına alan hükümlere yer verilmemiştir. KMYKK‘da İDKK‘nın 

iç denetim faaliyetinin bağımsızlığını ve iç denetçilerin tarafsızlığını sağlama 

konusunda bir rolü yoktur. İç denetçilerin atanması, görevden alınması, terfi ve 

tezkiyelerinin doldurulması, idarenin risklerinin değerlendirilmesi, denetim plan ve 

programlarının hazırlanması ve onaylanması, denetim veya danışmanlık görevlerinin 

belirlenmesi gibi kritik konularda önemli yetkilere sahip bir üst yönetici karşısında iç 

deneticiye güvence verecek herhangi bir mekanizma öngörülmemiştir. Üst yöneticilerin 

yetki ve sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemeleri durumunda, merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin üst yöneticileri ilgili bakana, mahalli idarelerin üst 

yöneticileri ise ilgili meclislerine karşı sorumlu olacaklardır. Bu kapsamda İDKK‘ya 

verilen görev ise iç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması 

durumunda anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmaktan öteye gitmemektedir.
198

 

5018 sayılı Kanun‘da, idarelerce yürütülen iç denetim faaliyetlerinin 

standartlar ve rehberlere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin değerlendirilmesi 

konusunda öngörülen uygulanabilir bir tedbir de yoktur.  

İç Denetim Birim Yöneticilerinin kamu idarelerindeki önemli rolleri 

KMYKK‘da tanımlanmış durumda değildir; oysa uluslararası iç denetim standartlarında 

İç Denetim Yöneticisi çok önemli görevler yürütmektedir. İDKK‘nın kamu 

idarelerindeki İç Denetim Birim Yöneticilerinin rolleri, sorumlulukları ve yetkinlikleri 

üzerine bir düzenleme yapması gerekmektedir. 

IIA‘de İç Denetim Yöneticisi kalite güvence ve geliştirme programını 

hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır. KİDS‘de de bu görev iç denetim birim 

yöneticisine verilmiştir. Ancak KİDS‘de kamu idaresinde yürütülen iç denetim 

                                                 
197

 http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/içerikdetaydh229.doc,s.10. 
198

 http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/içerikdetaydh229.doc,s.10. 
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faaliyetinin ―iç denetim birimince ve Kurulca, tüm yönleriyle değerlendirilmesi‖ 

ifadesiyle birim yöneticisi ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu‘na (İDKK) yer 

vermektedir. İDKK Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ile ilgili olarak henüz bir 

düzenleme yapmamıştır. 

4.2 KMYKK Kapsamında Üniversitelerde Ġç Denetime Yönelik Bir 

Uygulama 

4.2.1 Üniversitelerin Genel Olarak Ġdari Yapısı ve ĠĢleyiĢi 

Üniversitelerin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre 

belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve 

Üniversite Yönetim Kuruludur. 

Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst 

yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı 

profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. 

İç denetim birimi Rektöre bağlı olarak çalışmakta ve hazırlamış oldukları 

raporları direk Rektöre sunmaktadır. 

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden 

fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü 

ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak 

işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım 

faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye 

seçmek temel görevleri arasındadır. 

Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye 

bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl 

için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde 

rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. 
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Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: 

Fakülte Organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan 

oluşur. Enstitü Organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim 

Kurulundan oluşur. Yüksekokul Organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve 

Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. 

Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel 

sekretere bağlı genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler 

bulunmaktadır. 

Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler 

ise fakülte ve lisans eğitimi veren yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. 

Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, 

enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul veya enstitü sekreteri 

bulunur. 
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(i) Üniversitelerin Örgütsel Yapısı 

 

ġekil 3: Üniversitelerin Örgütsel Yapısı 

Kaynak: Marmara Üniversitesi 2009 İdare Faaliyet Raporu, s.38 
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(ii) Üniversitelerin Ġç Kontrol Yapısı 

Üniversitelerde uygulanan İç Kontrol Standartları, iç kontrolün; kontrol ortamı, 

risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme(gözlemleme) 

bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını 

sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir 

İç kontrol standartları, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenir. Kamu idareleri malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde 

bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü olup Kanuna ve iç 

kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce, görev alanları çerçevesinde 

her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirleyebilirler. 

5018 sayılı Kanunun 60‘ıncı maddesinde iç kontrol sisteminin kurulması, 

standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi görevini mali hizmetler birimlerince 

yürütüleceği belirtilmektedir. Strateji Geliştirme Birimleri, iç kontrol sisteminin 

kurulması konusunda öncü ve de koordinatör bir birimdir. Koordinatör birimin görevi iç 

kontrol sistem kurum çalışmalarını koordine etmektir. 

4.2.2 X Üniversitesinin KMYKK Çerçevesinde Ġç Denetim Biriminin 

Yapısı ve ĠĢleyiĢi 

(i)Ġç Denetim Biriminin Örgütsel Konumu, Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

KMYKK‘da iç denetçilerin/iç denetim biriminin idarelerin üst yöneticilerine 

bağlandığı görülmektedir. Denetim bağımsızlığına ilişkin düzenlemelerin gerek 

Kanunda gerekse de ikincil ve üçüncül düzey mevzuatta yer aldığı görülmektedir. Buna 

göre, iç denetim faaliyeti idarenin günlük isleyişinden bağımsızdır. İç denetçiler, 

denetim görevlerini yerine getirirken bağımsız olarak hareket ederler. Ayrıca, iç 

denetçilere ilgili mevzuatta belirtilen iç denetim faaliyetleri dışında görev verilemez. Bu 

da denetim bağımsızlığını korumaya matuf bir düzenleme olarak görülmelidir. 

Bağımsızlığın sağlanması ve korunması konusunda sorumluluk iç denetim birimi 
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yöneticisi ile kurumun üst yöneticisinin sorumluluğundadır.
199

 Bu konuda İDKK‘nın da 

izleme ve değerlendirme görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. İç denetim 

bağımsızlığının kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında düzenli olarak 

değerlendirilmesi ve bağımsızlığın zarar gördüğü durumlarda gerekli tedbirlerin 

alınması bu kapsamda değerlendirilebilir. 

ġekil 4: Kamu İdarelerinde İç Denetim Birimlerinin Örgütsel Konumu 

Kaynak: İDKK 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, s.29 

 

(ii) Kamu Ġç Denetim Birim Yönergesi 

Üniversitelerde İç Denetim Birim Yönergesi ,X Üniversitesi İç Denetim Birimi 

tarafından hazırlanır ve Rektörle ,iç denetçiler tarafından imzalanır. Bu yönerge , 

Üniversitede iç denetim biriminin işleyişi ile iç denetçilerin ve üst yöneticinin iç 

denetime ilişkin sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri düzenlemek üzere 

hazırlanmaktadır.Yönerge hukuki dayanağını İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinden almaktadır. 

Yönergenin içeriği ana hatları ile aşağıdaki gibidir:
200

 

Kamu idarelerinin tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. Bu 

denetimler risk düzeyi esas alınarak sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla yapılır. 

                                                 
199 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, md.25. ;Kamu İç Denetim Birim Yönergesi, 

md.8. 
200

 Marmara Üniversitesi İç Denetim Birim Yönergesi 
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İç denetim faaliyetleri, ilgili mevzuat ve Kurul tarafından belirlenen kamu iç 

denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülür. Açıklık 

bulunmayan hallerde ise uluslararası iç denetim standartları ile etik kurallar dikkate 

alınır. 

İç denetçiler ve belirlenmişse iç denetim birimi yöneticisi ile ihtiyaca göre 

diğer personelden oluşan iç denetim birimi, idari yönden doğrudan üst yöneticiye bağlı 

olarak faaliyetlerini yürütür. 

İç denetim faaliyetinin kapsamına, denetim uygulamalarına müdahale edilemez 

ve iç denetçilerin görüşlerini değiştirmeleri istenemez. İç denetçilerin görevlerini 

bağımsız ve hiç bir etki altında kalmadan yapmaları iç denetim birimi yöneticisinin ve 

üst yöneticinin sorumluluğundadır. 

İç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesiyle hareket eder. İç 

denetçiler; denetimin belirlenen amaçlarına ulaşılması için denetim faaliyetlerinde 

gerekli tüm denetim tekniklerini uygular, ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve belgeleri toplar, 

tarafsız ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip her denetçinin aynı sonuçlara ulaşmasını 

sağlayacak şekilde bu bilgi ve belgeleri değerlendirir, denetim kalitesinden ödün 

vermeden ve başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden görüşünü oluşturur. 

(iii) Kamu Ġç Denetim Rehberi 

Kamu İç Denetim Rehberi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca İ.D.K.K tarafından 

hazırlanmış ve 07.04.2008 tarih ve 5 sayılı Kurul Kararıyla onaylanmıştır. 

Rehber iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, iç denetimin sürecini içeren 

genel çerçeve, ikinci kısımda ise, her bir iç denetim uygulamasına ilişkin ilkelerin 

anlatıldığı bölümler yer almaktadır. 

İç denetim birimleri, görev alanlarına giren konular itibarıyla bu rehberin 

birinci kısmındaki metodolojiyi aynen benimser, ikinci kısmındaki ilkelere uygun 

olarak her bir denetim uygulamasına ilişkin kendi denetim rehberlerini hazırlar ve bir 
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örneğini Kurula gönderir. Söz konusu denetim rehberlerinin hazırlanmasında, genel 

kabul görmüş ulusal ve uluslararası uygulamalardan da yararlanılabilir. 

Denetim rehberleri yol gösterici olmakla birlikte, iç denetçilerin denetim 

yeteneklerini sınırlamaz ve iç denetim uygulamalarının geliştirilmesine engel teşkil 

etmez. 

Bu rehber uyarınca hazırlanacak rehberlerin iç denetim faaliyetlerinin 

planlanması, programlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi bakımından etkili ve 

yeterli olup olmadıkları ilgili iç denetim birimlerince en az yılda bir defa gözden 

geçirilir ve yapılan değişiklikler Kurula bildirilir.Her iç denetim faaliyeti ise; planlama, 

denetimin yürütülmesi, raporlama ve izleme sürecinden oluşur.
201

 

(iv) Yürütülen Denetim ÇalıĢmalarının Niteliği ve Kapsamı 

Kamu kurumlarında iç denetim süreci ana hatları ile dört aşamadan 

oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla (1) Planlama, (2) Denetimin Yürütülmesi, (3) Raporlama 

ve (4)Sonuçların İzlenmesidir. 

Kamu İç Denetim Birim Yönergesine göre ise, Kamu İç Denetim Faaliyetleri 

Süreci üniversiteler ve diğer Kamu Kurumlarında daha detaylı bir biçimde aşağıda 

belirtilen sıralama ile oniki aşamada gerçekleşmektedir.
202

 

1.Ġç Denetim Stratejisi: İç Denetim Koordinasyon Kurulu üç yıllık döneme 

ilişkin olarak iç denetimin genel stratejisini belirleyen ve iç denetim birimlerinin 

planlama ve programlamalarına esas teşkil edecek bir iç denetim strateji belgesini her 

üç yılda bir oluşturur. Son olarak 2011-2013 yıllarına ait Kamu İç Denetim Strateji 

Belgesi yayınlanmıştır. 

                                                 
201 Kamu İç Denetim Rehberi 
202

 Doç.Dr. Mehmet Erkan, Öğr. Gör. Serkan Özdemir, Arş. Gör. Mehtap Karakoç,‖ Avrupa Birliği Sürecinde 

Kamuda İç Denetim: Pamukkale Üniversitesi Örneği‖, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F. Dergisi (C.X II,S I, 

2010) 
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2.Denetimde Risk Odaklılık: İç denetim, kurumun karşı karşıya olduğu 

riskler esas alınarak hazırlanan risk odaklı iç denetim plan ve programı çerçevesinde 

yapılır. Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak Kurulca belirlenen esas ve usullere uyulur. 

Yönetim tarafından tanımlanan riskler, iç denetim birimince kapsamlı bir risk 

analizine tabi tutulur. Bu analiz sonucunda riskler, oran ve önem dereceleri belirlenerek 

sıralanır. İç denetim birimince; kurumun hedefleri, faaliyetleri ve varlıklarını 

etkileyebilecek önemli risklere ilişkin olarak yapılan analiz sonucunda, en yüksek risk 

içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar 

hazırlanır. Programların hazırlanmasında; üst yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik 

verilmesini istediği hususlar da dikkate alınır. Denetim sonuçlarına göre mevcut riskler 

yıl sonlarında yeniden gözden geçirilir. 

3.Ġç Denetim Planı: İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, 

denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek 

şekilde, birim yöneticileriyle görüşülerek ve kurulca hazırlanan iç denetim strateji 

belgesi de dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl risk 

değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir. 

4.Ġç Denetim Programı: En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve 

denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla 

görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık 

süreyi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; denetlenecek alanlar 

ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır. Hazırlanan 

iç denetim programı üst yöneticinin görüşüne ve onayına sunulur. 

5.Görevlendirme: İç denetim programı üst yönetici tarafından onaylandıktan 

sonra yapılan görevlendirmeler, programdaki zamanlama da dikkate alınarak iç 

denetçilere bildirilir. 

6.Denetime Hazırlık ve BaĢlama: Denetim faaliyetlerinin hazırlık aşaması 

―Ön Çalışma‖ olarak adlandırılır. Ön çalışmada iç denetçiler görevlendirildikleri konu 

ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak denetim amaç ve kapsamını tespit 
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eder. Denetim konusuna göre belirleyecekleri toplantı, mülakat, anket, yerinde gözlem 

gibi yöntemler ile süreci tanıyarak mevcut risk ve kontrolleri tespit eder ve bunların bir 

değerlendirmesini yapar. 

7.AçılıĢ Toplantısı: İç denetçi ön çalışma aşamasında, planlanan iç denetim 

faaliyetinin yürütüleceği birim yöneticisi ve ihtiyaç duyulan personelin de iştirak 

edeceği bir açılış toplantısı yapar. Açılış toplantısında, iç denetçi, ilgili birimin 

yöneticisi ve diğer personel ile denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak 

yöntemler, tahmini denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim 

sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim 

sonuçlarının raporlanması konularını görüşür. Ayrıca denetlenen birimin talep etmesi 

halinde danışmanlık faaliyetinin mahiyeti de görüşülür. 

8.ÇalıĢma Planı: Tüm denetim adımlarını ve izlenecek yöntemleri gösteren 

bireysel çalışma planı hazırlanmasıyla ön çalışma tamamlanır. İlgili birimin yöneticisi 

ve diğer personelle görüşmelerin sonuçlarına göre hazırlanan çalışma planında; 

a) Denetimin amaç ve hedefleri, 

b) Denetimin kapsamı, 

c) Denetimin icrasında bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine 

ilişkin yöntemler, 

d) Tahmini denetim süresi, 

yer alır. 

Çalışma planı hazırlandıktan sonra denetime başlanır ve denetimler bu çalışma 

planına göre yürütülür. 

9.Denetimin Yürütülmesi: İç denetçi, denetim rehberlerinden de yararlanarak 

denetim faaliyetini yürütür. İç denetçi, yıllık denetim programında ve bireysel denetim 

planında belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için, risk ve kontrol 

değerlendirmelerinde tespit edilen hususlarla ilgili olarak yeterli ve güvenilir bilgi ve 
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belgeleri elde etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Denetimin 

yürütülmesi sırasında uygulanacak testler, iç kontrol uygulamalarının yeterliliğine dair 

değerlendirme yapılabilmesine de olanak verecek şekilde tasarlanmalı, en riskli alanlara 

öncelik verilmelidir. Gerçekleştirilen testlerin tamamı; izlenen yöntem, yapılan gözlem, 

incelenen belge, görüşme ve diğer adımlar da belirtilmek suretiyle ―Çalışma Kâğıtları‖ ile 

belgelendirilmelidir. 

10.KapanıĢ Toplantısı: Yapılan denetim faaliyetleri ve rapor taslağı 

denetlenen birim sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilecek bir kapanış toplantısında 

ele alınır. Bu toplantıda, önemli bir değerlendirme eksikliği olup olmadığı belirlenir ve 

denetlenen birim yöneticilerinin varsa aykırı görüşleri toplantı tutanağına bağlanır. 

11.Raporlama: Denetim raporları, işe ait amaç ve kapsam ile uygulanabilir 

sonuçları, sorumlulukları ve denetlenen birimlerce alınacak tedbirleri de içerecek şekilde 

Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanır. Raporda asgari olarak; 

denetimin amacı, kapsamı ve elde edilen sonuçlar ile denetçi kanaati belirtilir. Raporlarda 

ifadeler; tam, doğru, açık, anlaşılır, öz ve yapıcı olarak yazılır. 

İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, denetime 

tabi tutulan birim yöneticisine verir. Birim yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve 

ilgililerden görüş almak suretiyle raporu cevaplandırarak iç denetçiye gönderir. 

Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim yöneticisi 

arasında anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna dahil 

eder. Risklerin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim yöneticisi aynı 

görüşteyse, makul bir sürede önlem alınması konusunda anlaşırlar. 

İç denetçi raporunu, idarenin cevapları ve rapor özetini de ekleyerek üst yöneticiye 

sunar. Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için raporda 

belirtilen birimlere verilir. 

İç denetçi ile idare arasında oluşacak görüş ayrılıkları üst yönetici tarafından 

çözülür. Üst yönetici ile iç denetçi arasında görüş ayrılıkları olması halinde ise durum 

anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Kurula iletilir. 
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12.Denetim Sonuçlarının Takibi: İç denetim faaliyeti sonucu denetçi 

tarafından önerilen düzeltici işlem ve tavsiyeler ilgili raporda belirtilen süre içerisinde 

yerine getirilir. Düzeltici işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi 

durumunda bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik gelişmeler 

ilgili birimce en az altı aylık dönemler halinde iç denetim birimine bildirilir 

4.2.3 X Üniversitesi‟nin Ġç Denetim Faaliyetleri Uygulama Örneği 

X Üniversitesi İç Denetim Birimi Kamu İç Denetim Birim Yönergesi genel 

esaslarına ve üst yönetimin görüşleri doğrultusunda Tablo 8 ve 9 ‗da görüleceği gibi 

2011-2013 yıllarına ait 3 yıllık bir iç denetim planı ve 2011 yılına ait iç denetim çalışma 

programı oluşturmuş ve Rektörün onayına sunulmuştur. 

4.2.3.1 Denetim Faaliyetlerinin Planlanması 

(i) Riskli alanların tespiti ve analizi 

Riskli alanların tespiti, kurumun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini 

engelleyecek veya engellemesi muhtemel durumların belirlenmesi sürecidir. 

İdarelerin tüm faaliyetleri İDKK tarafından çıkarılan risk değerlendirme 

rehberine uygun olarak iç denetim birimlerince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. 

Bu analiz sonuçları değerlendirilerek, kamu idarelerinin hizmetlerini etkileyebilecek 

riskler önemine göre sıralanır. 

Bu değerlendirme sonuçlarına göre hazırlanacak denetim planlarında; üst 

yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlarla birlikte, iç 

denetçilerin sayısı, çalışma süre ve imkanları dikkate alınarak, en riskli alan ve konulara 

öncelik verilmek suretiyle azami verim hedeflenir. Risk değerleme sürecinde ilk adım 

denetim evreninin tanımlanmasıdır. Denetim evreni, denetlenebilecek alanların 

tamamını ifade eder. Denetim alanları, risk derecelendirme çalışması sonuçlarına göre 

en yüksek riskli alandan başlamak üzere sıralanır. Sayısal analizlerden çıkan sonuç 

mesleki tecrübeler ışığında tekrar değerlendirilir ve gerektiğinde öncelik sıralaması, 

gerekçesi de belirtilerek değiştirilir. Bu hususta yönetimin görüşü de göz önünde 

bulundurulur 
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(ii) Diğer faaliyetlerin planlanması 

Diğer faaliyetler; denetim yönetimi faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri, 

program dışı denetim ve danışmanlık faaliyetleri, eğitim faaliyetlerini kapsar. 

Diğer faaliyetlere ilişkin planlama; çalışmaların maliyeti de dikkate alınmak 

suretiyle, üst yönetici ve birim yöneticileriyle görüşülerek iç denetim tecrübesi ışığında 

yapılır.
203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
203 Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi,s.2 
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Tablo 5: M.Ü İç Denetim Birimi Denetim Evreni ve Risk Puanları 

X ÜNĠVERSĠTESĠ DENETĠM ALANLARINA GÖRE RĠSK PUANLARI  

    
BÜTÇE 
BÜYÜKLÜĞÜ  

ĠġLEM HACMĠ VE 
PERSONEL S 

FAALĠYETLERĠN 
KARMAġIK 

YAPISAL 
ĠġLEVSEL 
TEKNĠK DEĞ  ĠTĠBAR KRĠTERĠ  

T. 
RĠSK 

PUANI S 
DENETĠM ALANLARI (DNT 
EVRENĠ) 

KR. 
PUAN AĞ. 

RĠSK 
P. 

KR. 
PUAN AĞ. 

RĠSK 
P. 

KR. 
PUAN AĞ. 

RĠSK 
P. 

KR. 
PUAN AĞ. 

RĠSK 
P. 

KR. 
PUAN AĞ. 

RĠSK 
P. 

1 PDB Personel eğitim Süreci (Genel. 4 0,35 1,40 4 0,25 1,00 4 0,15 0,60 2 0,15 0,10 1 0,10 0,10 3,30 

2 Socrates Erasmus, Leonardo Pro.  2 0,35 0,70 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 2,15 

3 AB Pro. 2 0,35 0,70 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 2,15 

4 BAPKO Pro. 4 0,35 0,70 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,20 

5 Diğer Pro. 2 0,35 0,70 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 2,15 

6 İşe Alma Süreci İdari Personel 2 0,35 0,70 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 1,80 

7 İşe Alma Süreci Akademik Pers 2 0,35 0,70 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 1,80 

8 

İMİD Mal ve Hizmet Alım İhale 

Süreci 

4 0,35 1,40 4 0,25 1,00 3 0,15 0,45 3 0,15 0,45 2 0,10 0,20 3,50 

9 Doğrudan Temin Süreci Gnl Sek 5 0,35 1,75 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 2,95 

10 
DSİ Nörolojik Bilimler Ens.Alım ve 

Yönetim Süreçleri 

4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 3,15 

11 Doğrudan Temin Süreci Dön Ser 5 0,35 1,75 2 0,25 0,50 3 0,15 0,45 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 3,25 

12 Doğrudan Temin Süreci Diğer 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 2,65 

13 

SKS Mal ve Hizmet Alım İhale 

Süreci 

5 0,35 1,75 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 4 0,15 0,60 1 0,10 0,10 3,85 

14 İhale Süreci Gnl Sek 4 0,35 1,40 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 2 0,10 0,20 2,70 

15 

YTİBD Yapım İşleri İhale ve 

Hakediş Ödeme Süreci 

5 0,35 1,75 4 0,25 1,00 3 0,15 0,45 3 0,15 0,45 2 0,10 0,20 3,45 

16 İMİD Taşınır İşlemleri Süreci 4 0,35 1,75 4 0,25 1,00 3 0,15 0,45 3 0,15 0,45 2 0,10 0,20 2,90 

17  İhale Süreci Diğer 4 0,35 1,40 2 0,25 0,50 3 0,15 0,45 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 2,90 

18 Akaryakıt ve Yakıt Alım Süreci  4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 3,00 

19 Taşınır Mal İşl. Hast 3 0,35 1,05 4 0,25 1,00 3 0,15 0,45 3 0,15 0,45 2 0,10 0,20 3,15 

20 Taşınır Mal İşl. Gnl Sek 2 0,35 0,70 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,90 

21 Taşınır Mal İşl. SKS 4 0,35 0,70 4 0,25 0,50 3 0,15 0,30 3 0,15 0,30 2 0,10 0,10 2,90 
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22 Taşınır Mal İşl. Dön Ser 2 0,35 0,70 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,90 

23 Taşınır Mal İşl. Diğer 2 0,35 0,70 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,90 

24 Arşiv İşlemleri Hast 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 1,00 

25 Arşiv İşlemleri Gnl Sek 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 1,00 

26 Arşiv İşlemleri SKS 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 1,00 

27 Arşiv İşlemleri Dön Ser 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 1,00 

28 Arşiv İşlemleri Diğer 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 1,00 

29 Mali Raporlama Süreci 1 0,35 0,35 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 5 0,15 0,75 1 0,10 0,10 2,40 

30 Maaş Ödeme Süreci Gnl Sek 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 4 0,15 0,60 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 2,65 

31 Maaş Ödeme Süreci SKS 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 4 0,15 0,60 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 2,65 

32 Maaş Ödeme Süreci Fakülteler 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 4 0,15 0,60 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 2,65 

33 Maaş Ödeme Süreci Enstitüler 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 4 0,15 0,60 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 2,65 

34 Maaş Ödeme Süreci Yük Okul 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 4 0,15 0,60 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 2,65 

35 Maaş Ödeme Sür. M.Yük Okul 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 4 0,15 0,60 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 2,65 

36 Maaş Ödeme Süreci Enstitüler 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 4 0,15 0,60 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 2,65 

37 Maaş Ödeme Süreci Diğer 1 0,35 0,35 2 0,25 0,50 3 0,15 0,45 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 1,55 

38 Fazla Mes. Öd. Süreci Gnl Sek 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 2,85 

39 Fazla Mes. Öd. Süreci SKS 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 2,85 

40 Fazla Mes. Öd. Süreci Hastane 5 0,35 1,75 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,20 

41 Fazla Mes. Öd. Süreci Yük Okul 4 0,35 1,40 2 0,25 0,50 4 0,15 0,60 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 2,90 

42 Fazla Mes. Öd. Sür. M.Yük Okul 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,00 

43 Fazla Mes. Öd. Süreci Enstitüler 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 4 0,15 0,60 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 2,80 

44 Ek Ders Ödeme Süreci Fakülteler 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 3,00 

45 Ek Ders Ödeme Süreci Yük Okul 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,00 

46 Ek Ders Ödeme Sür. M.Yük Okul 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 4 0,15 0,60 1 0,10 0,10 2,95 

47 Ek Ders Ödeme Süreci Enstitüler 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,00 

48 Tedavi Giderleri Gnl Sek 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,00 

49 Tedavi Giderleri SKS 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,00 

50 Tedavi Giderleri  Fakülteler 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,00 

51 Tedavi Giderleri  Yük Okul 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,00 

52 Tedavi Giderleri  M. Yük Okul 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,00 

53 Tedavi Giderleri  Enstitüler 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,00 

54 Tedavi Giderleri Diğer 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 2,65 

55 Yurtiçi Yolluk Giderleri Gnl Sek 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

56 Yurtiçi Yolluk Giderleri SKS 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 
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57 Yurtiçi Yolluk Giderleri Fakülteler 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

58 Yurtiçi Yolluk Giderleri Yük Okul 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

59 Yurtiçi Yolluk Gid. M. Yük Okul 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

60 Yurtiçi Yolluk Giderleri Enstitüler 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

61 Yatırım Harc. (Başı Büyük pr) 5 0,35 1,75 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 4 0,15 0,60 1 0,10 0,10 3,65 

62 Yatırım Harc. (Mühendislik)  4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 3,00 

63 Yatırım Harc. (Bahceli İşl.) 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 3,00 

64 Yatırım Harc. (Diğer) 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 3,00 

65 Yemekhane Hiz. Personel 2 0,35 0,70 2 0,25 0,50 4 0,15 0,60 4 0,15 0,60 1 0,10 0,10 2,50 

66 Yemekhane Hiz. Süreci Öğrenci 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 4 0,15 0,60 4 0,15 0,60 1 0,10 0,10 3,45 

67 Mediko Hiz. Personel 2 0,35 0,70 2 0,25 0,50 4 0,15 0,60 4 0,15 0,60 1 0,10 0,10 2,50 

68 Mediko Hiz. Süreç 3 0,35 1,05 2 0,25 0,50 4 0,15 0,60 4 0,15 0,60 1 0,10 0,10 2,85 

69 Hastane Hiz. Per 2 0,35 0,70 2 0,25 0,50 4 0,15 0,60 4 0,15 0,60 1 0,10 0,10 2,50 

70 Hastane Hiz. Öğrenci 3 0,35 1,05 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 2,80 

71 Temizlik Hiz. Alım Sür. Gnl. 4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 3 0,15 0,45 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 3,15 

72 Temizlik Hiz. Alım Süreci Gnl Sek 1 0,35 0,35 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 1,70 

73 Temizlik Hiz. Alım Süreci SKS 1 0,35 0,35 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 1,70 

74 Temizlik Hiz. Alım Süreci Hastane 1 0,35 0,35 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 1,70 

75 Temizlik Hiz. Alım Süreci Diğer 1 0,35 0,35 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 1,70 

76 Öğrenci Yurtaları 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

77 Öğreci Kantinleri  1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

78 Sosyal Tesisler Kreş 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

79 Sosyal Tesisler Lojman 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

80 Sosyal Tesisler Konukevi 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

81 Diğer Sosyal Hiz. Personel 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

82 Diğer Sosyal Hiz. Öğr. 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

83 Öğrenci İşleri Süreci Kayıt 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

84 Öğrenci İşleri Süreci Belge Talebi 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

85 Öğrenci İşleri Süreci Diploma 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

86 Öğr. Harç İşlemleri Gnl 2 0,35 0,70 4 0,25 1,00 4 0,15 0,60 4 0,15 0,60 2 0,10 0,20 3,10 

87 Yüksek lisans süreci  1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

88 Doktora süreci 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

89 Tez süreci  1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

90 Özel Yet. Öğr Alım Süreci 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

91 Rektörlük Bursları 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 
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92 Kütüphane İşlemleri Süreci Merkz 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

93 Kütüphane İşlemleri Süreci Birim 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

94 Yapı İşleri İşlem Süreci 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

95 Teknik Hizm. İşlem Süreci 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 2 0,15 0,30 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,30 

96 Ağ Güvenliği 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 5 0,15 0,75 5 0,15 0,75 1 0,10 0,10 2,20 

97 Veri Güvenliği 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 5 0,15 0,75 5 0,15 0,75 1 0,10 0,10 2,20 

98 Bilgi Edinme Hizmetleri 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 1,00 

99 Hukuk Müşavirliği İşl. Süreci 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 1,00 

100 İletişim Hiz. Süreci 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 1,00 

101 Bilişim Hiz. Süreci 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 1,00 

102 Döner Sermaye Satın Alma  1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

103 Döner Sermaye Veri İşleme 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

104 Döner Sermaye Diğer Giderler 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

105 Güvenlik Hizmeti Alım Süreci  4 0,35 1,40 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 3,00 

106 Güvenlik Hizmeti İşlem Süreci  3 0,35 1,05 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 2,40 

107 İdari ve Kampüs Amirliği Süreci 2 0,35 0,70 3 0,25 0,75 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 1 0,10 0,10 2,30 

108 Temsil ve Ağırlama Giderleri 5 0,35 1,75 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 2,40 

109 Gayrimenkul Kira Süreci 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 2 0,15 0,30 1 0,10 0,10 1,15 

110 Gelir Getirici İşl. Süreci Otopark 1 0,35 0,35 1 0,25 0,25 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15 1 0,10 0,10 1,00 

111 Memur Servisleri süreci  4 0,35 1,40 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 2 0,10 0,20 2,85 

112 Bed. Eği. Ve Spor Y. O. 2 0,35 0,70 2 0,25 0,50 2 0,15 0,30 3 0,15 0,45 5 0,10 0,50 2,45 

Kaynak: X Üniversitesi İç Denetim Birimi 
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X Üniversitesi İç denetim faaliyetleri, Üniversitenin maruz kalabileceği riskler, 

faaliyet ve projeler esas alınmak suretiyle, risk odaklı iç denetim planı ve programı 

hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalarda; 

1-Tablo 5 ‗de görüleceği üzere X Üniversitesinin denetim evreninde 112 süreç 

ve/veya faaliyet bulunmaktadır. 

2-X Üniversitesinde, risk kriterlerinin ve değerlendirme ölçeğinin 

tanımlanmasında; Tablo 6‘teki risk kriterleri ve değerleme ölçeği dikkate 

alınmaktadır:
204

 

Tablo 6: X İç Denetim Risk Kriterleri ve Değerlendirme Ölçeği 

 

RĠSK KRĠTERLERĠ 

 

KATSAYILAR 

 

AĞIRLIK (%) 

 

Bütçe Büyüklükleri 

(TL) 

5000‘den fazla 5 

 

35 

 

3000-5000 4 

2000-3000 3 

500-2000 2 

500‘den az 1 

 

 

ĠĢlem Hacmi Ve Personel 

Sayısı 

İşlem Hacmi Yüksek-

Personel Sayısı Çok Yetersiz 

5 

 

25 

 4 

 3 

 2 

İşlem Hacmi ve Personel 

Sayısı Dengeli 

1 

 

Faaliyetlerin KarmaĢıklığı/ 

Mevzuat Yoğunluğu  

Birden fazla birim veya 

kurumun görev alanına 

giriyor. 

5 

 

20 

 4 

 3 

 2 

Birden fazla birim veya 

kurumun görev alanıyla 

sınırlı 

1 

Yapısal, ĠĢlevsel Ve 

Teknik DeğiĢiklikler 

 

Çok Sık Değişiklik Var 5 

 

15 

 4 

 3 

 2 

                                                 
204 Kamu İç Denetimi Risk Değerlendirme Rehberi, s.5. 
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Nadiren Değişiklik Var 1 

 

 

Ġmaj/Ġtibar Riski 

5 ‗den fazla olumsuz haber 5  

 

10 

4 olumsuz haber 4 

3 olumsuz haber 3 

2 olumsuz haber 2 

haber yok 1 

 

3- X Üniversitesi denetim alanlarının yapısal risk düzeyleri ölçülmüştür. 

4-Denetim alanları öncelik sırasına konulmuştur. Öncelik sıralamasına ilişkin 

örneği Tablo 7‘da görebilmekteyiz: 

Tablo 7: X Üniversitesi İç Denetim Alanları Risk Öncelik Sıralaması 
 

DENETĠM 

ALANLARI 

 

RĠSK KRĠTERĠ 

PUANLARI 

 

RĠSK DÜZEYĠ 

 

RĠSK 

ÖNCELĠĞĠ 

 

A 3.95  

 

YÜKSEK 

 

 

1 B 3.65 

C 3.50 

D 3.00  

 

ORTA 

 

 

2 İ 3.00 

G 2.95 

E 

 

1.80  

 

DÜġÜK 

 

 

3 F 1.70 

J 1.30 

H 1.15 

Kaynak: X Üniversitesi İç Denetim Birimi 

5- Yapılan çalışmalar sonucunda X 2011-2013 yıllarına ait İç Denetim Planını 

Tablo 8‘de görmekteyiz. 
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Tablo 8: X Üniversitesi 2011-2013 Yıllarına Ait İç Denetim Planı 

2011-2013 YILLARINA ĠLĠġKĠN ĠÇ DENETĠM PLANI EKĠ ÇĠZELGE(adam/gün) 

ĠÇ DENETĠM FAALĠYETLERĠ 2011 2012 2013 

Denetim Yönetimi Faaliyetleri    250 250 

Denetim Faaliyetleri (Denetim Evreni)       

  Denetim alanları ve risk önceliği        

1 PDB Personel Eğitim Süreci (Genel) 1 158   120 

2 İMİD Mal ve Hizmet Alımı İhale Süreci 1 148   120 

3 SKS Mal ve Hizmet Alımı İhale İşlemleri Süreci 1 148   120 

4 BAPKO Yapılan Satınalma ve Taşınır İşlemleri Süreci 1 74   60 

5 YİTDB Yapım İşleri İhale ve Hakediş Ödeme Süreci 1 74     

6 DSİ Nörolojik Bil. Enst. Alım ve Yönetim Süreçleri 1 108   50 

7 İMİD Taşınır İşlemleri Süreci 1 108   75 

8 SKS Taşınır İşlemleri Süreci 1 108     

9 SKS Doğrudan Temin Süreci 1   148   

10 DSİ MÜSEM İşlemleri Süreci 1   148 120 

11 İMİD Doğrudan Teminle Yapılan Alım Süreci 2   148   

12 İMİD Ön Ödeme İşlemleri Süreci 2   100 100 

13 İMİD Akaryakıt ve Yakıt Alım İşlemleri Süreci 2   120   

14 
SKS Öğrenci Yemekhanesi İşlem Süreci (Öğrenci Katkı Payları 
Dahil) 2   54 45 

15 YİTDB Bina Bakım ve Onarım İşlemleri Süreci 2   65 45 

16 YİTDB Bina Yapım İşlemleri Süreci 2   106 120 

17 
YİTDB Kampüs Alt Yapı Projeleri Süreci (Üniversite Birimlerinin 
Tamamı ) 2   120   

18 YİTDB Hizmet Alımları İşlemleri Süreci 2   50 50 

19 
SGDB İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartlarının 
Uygulanması ve Geliştirilmesi İşlemleri Süreci 2   100   

Süreç denetimi toplamı   926 1409 1275 

DanıĢmanlık Faaliyetleri 27 50 121 

Eğitim Faaliyetleri 21 30 30 

Ġhtiyat Ġçin Ayrılan Denetim Kaynağı 100 58 100 
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  Program Dışı Denetim Faaliyetleri 50 40 50 

  Program Dışı Danışmanlık Faaliyetleri 50 18 50 

Toplam Denetim Kaynağı (adam/gün) 1074 1547 1526 

Kaynak: X Üniversitesi İç Denetim Birimi 

6-İç Denetim birimi tarafından 2011-2013 yıllarına ait iç denetim planı 

çerçevesinde, 2011 yılının iç denetim faaliyet programı Tablo 9‘da görüldüğü gibi 

Kamu İç Denetim Birim Yönergesi genel esaslarına ve üst yönetimin görüşleri 

doğrultusunda hazırlanır ve Rektörün onayına sunulur. 
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Tablo 9:X.Üniversitesi İç Denetim Birimi Çalışma Programı 

Kaynak:X.Üniversitesi.İç.Denetim.Birimi

X ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI  

  
Denetim Alanları Risk Puanı 

Risk 

Düzeyi 

Denetim 

Türü 
Risk Önceliği 

Ġç 

Denetçi 
Tarih  

S(adam/

gün) 

Denetim 

Gözetim Sor. 

1 PDB Personel eğitim Süreci (Genel) 3,30 YÜKSEK Uygunluk  1  11.04.2011-29.07.2011 158   

2 İMİD Mal ve Hizmet Alım İhale Süreci 3,55 YÜKSEK Uygunluk  1  18.04.2011-29.07.2011 148   

3 SKS Mal ve Hizmet Alım İhale Süreci 3,85 YÜKSEK Uygunluk  1  18.04.2011-29.07.2011 148   

4 
BAPKO Yapılan Satın alma Ve Taşınır 

İşlemleri Süreci  3,20 YÜKSEK 
Uygunluk  

1  18.04.2011-29.07.2011 74   

5 

YTİBD Yapım İşleri İhale ve Hakediş 

Ödeme Süreci 3,40 YÜKSEK 
Uygunluk  

1  18.04.2011-29.07.2011 74   

6 
 DSİ Nörolojik Bilimler Ens.Alım ve 

Yönetim Süreçleri 3,25 YÜKSEK 
Uygunluk  

1  05.09.2011-25.11.2011 108   

   İMİD Taşınır İşlemleri Süreci 2,70 YÜKSEK Uygunluk  1   05.09.2011-25.11.2011 108   

   SKS Taşınır İşlemleri Süreci 2,70 YÜKSEK Uygunluk  1   05.09.2011-25.11.2011 108   

Süreç denetimi toplamı 926   

DanıĢmanlık Faaliyetleri 26   

Eğitim Faaliyetleri 21   

Ġhtiyat Ġçin Ayrılan Denetim Kaynağı 100   

  

Program Dışı Denetim Faaliyetleri 50   

Program Dışı Danışmanlık Faaliyetleri 50   

Toplam Denetim Kaynağı (adam/gün) 1074   

 

 
 

      

 

 
 

  

          
Düzenleyenin 
Adı Soyadı  
Ünvanı:                
               
İmzası: 
Tarihi:           

Onaylayanın 
Adı Soyadı:   
Ünvanı.        Rektör   
İmzası: 
Tarihi:              / 
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5.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Avrupa Birliği müktesabatı ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak 

hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu kapsamında, bütçe 

birliğinin sağlanması, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin ön plana çıkması, kamu 

kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılması ve çağdaş kamu mali 

yönetimi ilkelerinden biri olan harcama sonrası etkin bir denetim yapılması konusunda 

önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Dünyada yaşanan ekonomik krizlerle birlikte, kamu kaynaklarının kötüye 

kullanılmasına tepkiler gün geçtikçe artmış ve bu bağlamda kamu yöneticilerinin hesap 

vermeleri günümüzde önem kazanmıştır. Bu amaçla oluşturulan kamu iç denetim 

sistemleri, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmayı, geliştirmeyi, kaynakların 

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esasına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmeyi ve rehberlik yapmayı amaçlamaktadır. 5018 sayılı kanunla yeniden 

şekillendirilen ve büyük oranda Uluslararası ve AB standartlarına uygun hale getirilmiş, 

kamu iç denetim yapısında; Avrupa Birliği‘nin titizlikle üzerinde durduğu en önemli 

konu olan iç denetim sisteminin bağımsızlığı, ülkemizde tam olarak fonksiyonel hale 

getirilememiştir. 
205

 

Tezimizin daha önceki bölümlerinde yapılan açıklamalar, tespitler ve yaklaşık 

dört yıldır kamu idarelerinde uygulanan iç denetim faaliyetleri sonucu görülen 

eksiklikler göz önünde bulundurularak kamuda iç denetimin sürdürülebilirliği ile ilgili 

görüşlerimiz aşağıdaki gibidir. 

1-Etkili bir kurumsal yönetim, kurumun iç kontrol sistemi ve risk yönetimi ile 

bunların etkililik ve yeterliliğini denetleyen iç denetim birimlerini birbirlerinden ayrı 

faaliyetler olarak öngörür. 5018 sayılı Kanunda yapılan iç kontrolün tanımında, ―İç 

kontrol; ……………………………………….idare tarafından oluşturulan organizasyon, 

yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.‖şeklinde iç 

                                                 
205

 Doç.Dr. Mehmet Erkan, Öğr. Gör. Serkan Özdemir, Arş. Gör. Mehtap Karakoç,‖ Avrupa Birliği Sürecinde 

Kamuda İç Denetim: Pamukkale Üniversitesi Örneği‖, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F. Dergisi (C.X II,S I, 

2010) 
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denetim ifadesine yer verilmesi iç denetimin uluslararası uygulamalarına aykırıdır.İç 

kontrol tanımının uluslararası uygulamalara uygun olarak yapılması gerekmektedir. 

2- 5018 sayılı Kanunun 63. maddesinde geçen iç denetim tanımı IIA‘ın yaptığı 

iç denetim tanımı ile uyumlu hale getirilmelidir. Özellikle kanun metninde yer alan 

―genel kabul görmüş standartlar‖ ifadesi ile kastedilenin ne olduğunun açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir. 

3- Etkili bir iç denetim faaliyeti, iç denetim birimlerinin bağımsız  olarak 

yapılandırılması ve iç denetçilerin bağımsız ve tarafsız görev yapmalarıyla mümkündür. 

Etkili bir iç denetim faaliyeti için gerekli olan düzenlemeler 5018 sayılı Kanunda ve 

ilgili mevzuatta yeterli değildir. Kanunda öngörülen iç denetim faaliyeti, bağımsız 

nesnel bir güvence sağlama faaliyetinden ziyade bir danışmanlık faaliyeti olarak yer 

almaktadır. 

4-Üniversitelerde rektörün her ne kadar görev ve yetkisi en geniş anlamda 

düzenlenmiş gibi görünüyorsa da arkasında sınırlı da olsa senato desteği bulunan karar 

organı yönetim kuruludur İç denetim biriminin bu kurula bağlı olması bu toplantılara 

doğrudan katılımının sağlanması iç denetçinin bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin en 

önemli düzenleme olacaktır. 

4- Mevcut düzenlemede plan ve programın üst yöneticinin ―onayına‖ 

sunulması uygulaması, iç denetimin fonksiyonel bağımsızlığını zedelemektedir. Kamu 

idarelerinde plan ve programların üst yönetici tarafından onaylanmaması veya geç 

onaylanması, birim yönergelerinin yürürlüğe konulamaması, birçok iç denetçinin üst 

yönetici tarafından verilen arızi işleri yapması, bazı iç denetçilerin soruşturma görevi 

yürütmesi uygulamaları dikkate alındığında kamu idarelerinde etkili bir şekilde iç 

denetim yapılmasının zor olduğu görülmektedir. Üst yönetici uygun 

görmeyeceği/beğenmeyeceği plan ve programı onaylamamak veya değiştirerek 

onaylamak suretiyle iç denetime müdahale edebilmektedir. Bu durum bazı 

konularda/birimlerde hiç denetim yapılmaması sonucuna kadar varabilecektir. 
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Bu açıdan yapılması gereken iç denetim plan ve programının üst yöneticinin 

beklenti, görüş ve önerileri de alınmak suretiyle iç denetim birimi tarafından 

hazırlanması ve üst yönetime ve yönetim kuruluna onay için sunulması olacaktır 

5- İDKK‘nın idarelerde iç denetim faaliyetinin bağımsızlığını ve iç denetçilerin 

tarafsızlığını sağlama konusunda herhangi bir rolü yoktur. İDKK; standartlar belirleyen, 

rehberler hazırlayan, eğitimler planlayan, arşivleme yapan ve istatistikler tutan bir 

kuruldur. Kanunda, idarelerce yürütülen iç denetim faaliyetlerinin standartlar ve 

rehberlere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin değerlendirilmesi konusunda 

öngörülen uygulanabilir bir tedbir mevcut değildir. 

6-Kanunda, ―iç denetim iç denetçiler tarafından yapılır‖ hükmü uygulamada 

birçok soruna yol açmakta ve birim yönetimlerinin zayıf kurulmasına sebebiyet 

vermektedir. Oysaki uluslararası iç denetim standartlarına baktığımızda, iç denetim 

birim yönetimlerine ilişkin ayrı standart ve kapsamlı açıklamalar bulunmaktadır. Bu 

durum, iç denetimin yönetiminin çok önemli olduğunu göstermektedir. Etkili bir iç 

denetim faaliyeti, kendine ait bütçesi olan bir iç denetim birimini, güçlü bir iç denetim 

birim yöneticisini gerektirir. İç denetim faaliyetinin kurumsallaşması güçlü bir iç 

denetim birim yönetimi ile mümkündür Bu bakımından kanun metninde iç denetim 

faaliyetinin/fonksiyonunun idarenin iç denetim birimi tarafından yürütüleceğinin 

öngörülmesi daha güçlü bir yapının kurulması açısından gereklidir. 

7-5018 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen bir ek maddeyle, kamudaki teftiş 

faaliyetleri, birçok uluslararası uygulamalarla paralel olacak şekilde tanımlanmalı ve iç 

denetim-teftiş görev ayrıştırması, hiçbir çakışmaya sebebiyet vermeksizin yapılmalıdır. 

Kamu idarelerinde etkili bir iç denetim faaliyetinin yürütülmesi ve yönetilmesi 

için; 

-Uluslararası iç denetim standartları ile uyumlu, idarenin üst yönetimi tarafından 

onaylanmış, iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarının 

belirlendiği iç denetim yönetmeliği bulunmalıdır. Söz konusu yönetmelik sürekli 

gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.  



 161 

-İdarenin faaliyetleri, süreçleri ve bunlara ilişkin risklerinin değerlendirilmesi 

sonucu hazırlanan risk esaslı iç denetim planı ve programı bulunmalıdır.  

-İdarenin üst düzey yönetimine sunulan raporlarda yer alan bulgulara ilişkin 

eylem planlarının sonuçlarının izlenmesi için raporlama takip sistemi 

kurulmalıdır.  

-İç denetim faaliyetinin etkililiğinin ve standartlara uygun olarak yapılıp 

yapılmadığının sürekli gözetimi için kalite güvence ve geliştirme programı 

hazırlanmalıdır. Programın sürekli iç ve dış değerlendirmelerinin yapılması 

sağlanmalıdır.  

İç denetim faaliyetinin performansı ve sağladığı katma değerin ölçülmesini 

sağlayacak değerlendirme ölçütleri belirlenmelidir. 
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