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ÖNSÖZ 

 

 Dünyadaki küresel değişmenin etkisiyle, ülkemizde de yönetim ve 

yönetimin en önemli fonksiyonu olan  denetim sistemi yeniden 

yapılandırılmıştır. Avrupa Birliği’ne aday ülkelerde, kamu yönetiminde hesap 

verebilirliğin ve mali saydamlığın, sağlanması amacıyla etkili bir iç denetim 

sisteminin kurulması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu zorunluluk 

sonucunda,  üst yöneticilere önemli sorumluluklar yükleyen 5018 Sayılı Kamu 

Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik, 

verimlilik,  ekonomiklik ve mali olan ve olmayan tüm süreçleri içeren iç kontrol 

sistemi ile genel kabul görmüş uluslar arası standartlara uygun, iç denetim 

sistemi kamu yönetimimize dahil edilmiştir. 

 Özel sektörde olmazsa olmazları arasına giren iç denetim sistemi, 

kurumun her türlü faaliyetini değerlendirmek, geliştirmek, iyileştirmek ve 

kuruma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve 

danışmanlık hizmeti vermek için, kamu idarelerine atanan sertifikalı iç 

denetçiler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. İç denetim faaliyetlerinin risk 

odaklı olarak yürütülmesi esastır 

 ‘’İç Denetimin Risk Yönetimindeki Rolü Üzerine Kavramsal İnceleme ‘’ 

isimli çalışmamızda, İç denetçiler tarafından, kamu idarelerinin faaliyetleriyle 

ilgili maruz kalabileceği riskler tespit edilerek, bu risklerin ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi suretiyle, risk odaklı iç denetimin uluslar arası standartlara 

göre nasıl yapılacağı konu edilmiştir. İDKK tarafından yayınlanan kamu iç 

denetim standartları ile uluslar arası standartlarda, risklerin belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi iç denetçinin sorumluluğunda olduğunu,  risklerin 

tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin geliştirilmesi ve 

uygulanması ise yönetimin sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. 

 Ayrıca,  çalışmamıza katkı sağlayacağı düşüncesiyle, kamu idarelerinde 

görevlendirilen iç denetçiler nezdinde anket yöntemi kullanılarak, iç 

denetçilerin iç denetim sistemini algılamaları, risk odaklı denetim yapıp 

yapmadıkları, üst yöneticinin iç denetimi sahiplenip sahiplenmediği ve risk  

yönetiminin algılanma düzeyi gibi sorularla, iç denetim uygulamalarının 



kamuda geldiği aşama hakkında olumlu olumsuz tespitler yapılmış ve bu 

tespitler irdelenerek,  gelişmiş ülkelerde  uluslar arası standartlara göre  

uygulama alanı bulan iç denetim sisteminin, ülkemizde de daha etkin 

uygulanabilmesi için öneriler geliştirilmiştir. 

 İç  denetim sisteminin etkin, bağımsız, objektif uygulanabilmesi için, 

değişimin iyi yönetilmesi ve bürokraside alışkanlık haline gelen zihinsel 

dönüşümünün sağlanması ayrıca  iç denetçilerin görevlerini yaparken  

dikkatli, özenli, kurum çalışanlarıyla iyi iletişim kurabilen, yeterli bilgi ve beceri 

ile donanımlı olduklarını ortaya koyabilen bir yaklaşım içerisinde olmalıdırlar. 

 Bu çalışma esnasında bana yardım ve rehberliğini  esirgemeyen  

değerli hocam ve tez danışmanım  Sayın Yrd. Doç. Dr. Ersin AYHAN’ a ve 

desteklerinden  dolayı  sevgili eşim ile çocuklarım Bahadır ve Emir’e teşekkür 

ederim. Beni bugünlere getiren emeklerini hiç bir zaman ödeyemeyeceğim 

canım annem ve babama   şükranlarımı sunarım. Ayrıca yetişmemde 

katkıları olan tüm hocalarıma da minnettar olduğumu ifade ederim.  
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                                                   GİRİŞ  
  
 Dünyada son yıllarda gerek teknolojide, gerekse ekonomik alanda 

büyük değişimler yaşanmaktadır. Değişimin ve bununla birlikte gelişimin 

getirdiği yenilikler toplumun, sosyal, kültürel ve iktisadi  tüm yapısında yer 

alan aktörlerin konumlarının yeniden yapılandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 

Bununla birlikte zaman içinde, piyasaların küreselleşmesi, ticaret ve sermaye 

akımlarının serbestleşmesi ve iş kültürünün değişmesi, kurumların yönetsel 

ve örgütsel süreçlerini değiştirmiş, farklı ve yepyeni fonksiyonlara olan 

ihtiyacı arttırmıştır. Kurumların, yönetim ve denetim anlayışında da günün 

koşullarına göre değişimlerin olması elzem hale gelmiştir. Örneğin, 

1980’lerden sonra önemi artan risk ve risk yönetimi kavramlarına paralel 

olarak risk tanımlama, riski ölçme  ve riski yönetme teknikleri finans 

sektörünün iş yapış tarzını ve mekanizmalarını kökten bir şekilde 

değiştirmiştir. Ülkemizde bu değişimler özel sektörde daha hızlı ve kolay olur 

iken, kamu kurumlarında bu değişimler daha zor ve uzun zaman almıştır. 

         Ancak, son yıllarda  ülkemizde kamu yönetiminde önemli reformlar 

yapılmaktadır. Bu reformlarının yapılmasında Avrupa Birliği ile olan ilişkiler 

önemli bir etken olmuştur. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde  Helsinki’de yapılan 

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde , Türkiye’nin adaylığı 

tescillenmiştir. Adaylık statüsü ile birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği ile uzun bir 

geçmişi olan ilişkilerinde yeni bir dönem başlamış ve Türk Bürokrasisi AB 

vesilesiyle yenilenme fırsatını bulmuştur. Avrupa Birliği ile aday ülkeler 

arasında mali konularda müzakere başlatılabilmesi için, kamu gelir ve 

giderlerini kapsayan kamu iç mali kontrol konusunda yeterli düzeyde ilerleme 

sağlanması, denetimin fonksiyonel bağımsızlığının garanti edilmesi ve ön 

kontrol mekanizmaları ve iç denetim hizmetlerinin varlığı aranmaktadır. 

Yönetimin yerelleşmesi, hesap verebilirlik, şeffaflık, saydamlık, hizmette 

kalite anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır.  

          Kamu Mali Yönetiminde yapılan en köklü değişiklikler şüphesiz 2005 

yılında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 

olmuştur. Bu kanunla birlikte stratejik planlama, performans esaslı bütçe, 
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taşınmaz malların yönetimi, kamu zararları, ön mali kontrol, iç kontrol, 

yönetişim ve iç denetim gibi hususlar ön plana çıkmaktadır.  

           Söz konusu Kanun ile birlikte denetim anlayışı da değişmiş, idarelerde 

iç denetimin yapılması öngörülmüştür. İç Denetimin de sertifikalı İç Denetçiler 

tarafından yapılması benimsenmiştir. Kanunda İç Denetim,’’ kamu idaresinin 

çalışmalarına değer katmak,  ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esasına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve 

rehberlik yapmak amacı ile 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”  

hükmü ile iç denetimim yönetim anlayışındaki rolü belirlenmiştir. 

   Klasik teftiş anlayışının yetersiz kalması yeni bir denetim anlayışını 

gerekli kılmıştır. Yeni denetim anlayışında ön plana çıkan en önemli husus, 

risk esasına dayalı denetimdir. İç Denetçiler, süreç bittikten sonra değil süreç 

içerisinde kontrollerin etkinliğini değerlendiren, kontrollerin eksikliği 

durumunda önerilerde bulunan aktörler konumuna getirilmiştir. Riski, yapılan 

bir iş sonucunda elde edilmek istenen amaca yönelik her türlü tehdit olarak 

tanımlamak mümkündür. İdareler tarafından yapılan işlerin denetiminde, 

süreç içerisinde olması muhtemel risklerin ve bu riskleri bertaraf edecek 

kontroller birlikte değerlendirilmektedir. Dolayısı ile idarelerce riskin nasıl 

yönetildiğinin değerlendirilmesi İç Denetiminin önemli görevlerinden birisi 

haline gelmiştir.  

          5018 sayılı KMYKK’ nun yürürlüğe girmesinden 4 yıl geçmiş olmasına 

rağmen, risk yönetiminin algılamasında istenilen düzeye gelindiğini söylemek 

hata olur. Ancak, risk yönetiminin giderek önem kazandığı da bir gerçektir.  

Risk yönetiminde en önemli aktörlerden birisi şüphesiz iç denetçilerdir. Bu 

çalışmamız da  İç Denetimin Risk Yönetimindeki Rolünü kavramsal 

değerlendirmeye çalışacağız. Söz konusu değerlendirmeler ve çalışmanın 

sonuçlarının, iç denetim sistemine ve iç denetçilere katkı sağlayacağını 

temenni ederim. 
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           5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu her ne kadar 2005 

yılında yürürlüğe girse de süreç 2006 yılında başlamıştır. Sistemin yeni 

uygulanmaya başlanması nedeniyle, bu alanda henüz çok fazla akademik ve 

bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Çalışmanın amacı, Avrupa Birliği süreci 

içerisinde ülkemizde yönetim anlayışında meydana gelen değişimler 

içerisinde yer alan risk yönetiminin, bu aşamada kamu idarelerinde etkin bir 

şekilde yerine getirilmesinde iç denetçilerin rollerini belirlemek ve üst 

yöneticinin ve kurum çalışanlarının iç denetim sistemine bakışları ve risk 

yönetimini algılamaları değerlendirilecektir. 

          Çalışmanın birinci kısmında  kamu mali yönetiminin yeniden yapılanma 

gerekçeleri, mali yönetimle ilgili öne çıkan kavramlar hakkında bilgiler 

verilecek, ikinci kısmında ise 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanunu çerçevesinde İç Denetim ve İç Kontrol ile ilgili bilgiler verilip 

değerlendirmeler yapılacaktır.  Üçüncü kısımda ise Risk Yönetimi kavramı, iç 

denetçinin görevleri, iç denetçilerin ve üst yöneticilerin risk yönetimindeki 

rolleri ayrıntılı bir şekilde işlenecektir. Ayrıca bu bölümde kamu idarelerinde 

görev yapan İç Denetçiler nezdinde e-mail yoluyla anket yapılmıştır. Yapılan 

ankette, iç denetçilerin iç denetim sistemini nasıl algıladıkları, kamu 

idarelerinde iç denetçilerin risk odaklı denetimde rolünün ne olduğu, anket 

tarihine kadar risk odaklı denetim kapsamında yaptıkları çalışmalar ve üst 

yöneticinin iç denetim sistemini ve risk yönetimini algılama düzeyi hakkındaki 

tüm çalışmalar analiz edilmiştir. 

          Sonuç kısmında ise iç denetim uygulamaları genel olarak 

değerlendirilmiş ve iç denetimin risk yönetimindeki rolünün etkinliği ve  kamu 

idarelerinde  risk esaslı iç denetimin  uygulanma düzeyinin,  anket sonucunda 

tespit edilen bulgular bazında  değerlendirmede bulunulmuştur.                       
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                                           BİRİNCİ BÖLÜM 
 
 
      KAMU MALİ YÖNETİMİNİN DEĞİŞİMİNE YOL AÇAN NEDENLER 
 
1.1. Mali Yönetimin Yeniden Yapılanma Gerekçeleri 

 

        Dünyadaki ekonomik krizler, büyük yolsuzluklar, ülkelerin denetim ve 

yönetim süreçlerini yeniden gözden geçirmeye yöneltmiştir. Değişimi hızlı bir 

şekilde takip etmeye, değerlendirmeye, analiz etmeye ve menfaate 

çevirmeye, çağdaş gelişmelere uygun yeni bir mali yönetim sisteminin 

oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bireylerin ve toplumların kamu 

hizmetleri konusunda çeşitlenen ve artan talepleri kamu yönetimini değişime  

zorlamıştır.  

 

 

       1.1.1. İç Nedenler   
 

              1.1.1.1.  Mali Yönetimimizin Eksiklikleri 
 

          Kamu Mali Yönetim sistemimiz 1927 yılında yürürlüğe giren 1050 

Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile düzenlenmiş ve 5018 Sayılı 

Kanunun yürürlüğe girmesine kadar uygulanmasına devam edilmiştir. 

  Mali Yönetim sistemimiz geleneksel bir kamu yönetimi anlayışının 

ürünü olarak kendini göstermektedir. Dünyada yaşanan hızlı değişimler 

çağdaş bir yönetim anlayışını zorunlu kılmıştır. Çağdaş yönetim anlayışı ile 

birlikte, katılımcı ve paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir sonuç ve hedef 

odaklı,  yerel yönetime ağırlık veren bir anlayış hakim olmuştur.  

          Mali Yönetim sistemimiz, bugüne kadar ciddi eleştiriler almakla birlikte 

köklü değişimler yapmak mümkün olmamıştır. Mali Yönetim ve bütçenin 

kapsamının dar kaldığı, bütçe dışı harcamaların arttığı, kalkınma planları ile 

bütçe bağının koptuğu, kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığı, harcama 
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sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin iyi kurulamadığı, bütçe hazırlama, 

uygulama ve  kontrol sürecinde idarelere yeterli insiyatif tanınmadığı, 

Sayıştay denetiminin kapsamının dar olduğu, bütçe kod yapısının dar olduğu, 

muhasebe sisteminin yetersiz olduğu mali yönetim sistemine yöneltilen 

eleştirilerdir ARCAGÖK , M.Sait, İç Denetçi Eğitim Notları, 2007) 

 

 

      1.1.1.2.  Kamuoyunun Talepleri 
 
   Dünyada yaşanan bütün değişimlerin kaynağı toplumsal beklentilerin 

karşılanmasına dayanmaktadır. Ülkemizde de klasik merkeziyetçi devlet 

anlayışı yerini çağdaş devlet anlayışına yönelik beklentiler ortaya çıkmıştır. 

Yani yönetime daha fazla katılan, yönetimden hesap sorabilen, şeffaf bir 

yönetim anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Çağdaş yönetim anlayışlarında 

devlet odaklı hizmet yerine birey odaklı hizmetler ön plana çıkmaya 

başlamıştır. 
           Ülkemizde bugüne kadar katı ve vesayetçi bir merkezi yönetim 

anlayışı hakim olmakla birlikte son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle 

istenilen seviyeye ulaşmasa da yerini yerel yönetim anlayışına bırakmıştır. 

Yani devlet, sadece ulusal düzeyde yapılması gereken hizmetleri yürütecek, 

diğer hizmetleri yerel yöneticilere bırakacaktır. Sonuç itibarı ile çağdaş 

yönetim anlayışı ile devletin görevleri ve sorumlulukları da belirginleşmeye 

başlamıştır. 

 

 

1.1.1.3. Ekonomik Krizler 
 

           Ülkelerde yaşanılan ekonomik krizler ve etkileri her zaman için 

devletin rolünü ve mali yönetim sistemlerini tartışma konusu yapmıştır. 

Özellikle de kriz sonrası alınacak tedbirler hükümetlerin bile görevlerinin 

sonlandırılması yol açmıştır. 
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           Krizler, bazen mali yönetim anlayışı ve yasal düzenlemelerdeki 

boşluklardan kaynaklanabileceği gibi bazen de küresel etkilerden 

kaynaklanabilir. Mali Yönetim anlayışından beklenilen, ekonomik krizleri 

önleyici veya en az hasara yol açacak tedbirleri almasıdır. 

 

 

1.1.1.4. Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Çok Yıllı Bütçeleme 
Kavramlarının Önem Kazanması 

 
           Ça daş Yönetim anlayışının kuşkusuz en önemli özelliği hesap verme 

tim ve Kontrol Kanunundan önce yıllık programlar 

pıl

1.1.1.5. Denetim Sistemine Yöneltilen Eleştiriler 

           Gele  teftiş sistemi özellikle son yıllarda 

kamu yönetiminde ki değişimle birlikte sorgulanmaya başlanmıştır. Özellikle 

e katı 

ğ

ve şeffaflık kavramlarıdır. Kamu Yönetimi, yaptığı işlerde şeffaf olmalı ve  

bütün toplumun bilgisine sunmalıdır. Bunun sonucunda istisnasız bütün 

yönetim kademeleri hesap verebilir bir konuma getirilmelidir. Her iki kavramın 

etkin bir şekilde sağlanması sonucu kamu yönetimde yolsuzlukların 

azalacağı şüphesizdir. 

   Kamu Mali Yöne

ya makta ve bu programa istinaden bütçeler hazırlanmakta idi. Ancak diğer 

yıllara sarkan yatırım ve hizmet giderlerinin bütçe içerisinde gösterilmesi 

sağlıklı sonuçlara vermemekte idi. Bütçe yılı dışındaki diğer yıllarda yapılacak 

program değişiklikleri kamu yatırımları sekteye uğratmakta ve kamu 

kaynaklarının kullanımını etkisiz hale getirmekte idi. 

 

 

 
neksel denetim anlayışı olan

teftiş sisteminin politize olduğu en başta gelen eleştirilerden birisidir.   

          Kişiye odaklı, işlem ve şikayetler üzerine işlem yapan, ceza verme ve 

soruşturmaya yönelik, harcama sonrası mali kontrole odaklanan v

merkeziyetçi bir denetim anlayışının yönetime istenilen düzeyde katkı 

sağlamadığı değerlendirilmiştir. 
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   Çağdaş denetim sistemlerinde, denetimin amacının kurumlara değer 

katmak olduğu, harcama öncesi ve süreç içerisinde kontrollerin yapıldığı, 

     1.1.1.6. Kamu Kaynaklarının Etkin ve Verimli  Kullanılması        
                  Gereği 

lerin yöneten yöneticilerden beklediği en önemli 

usus belki de kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıdır. Kamu 

     1.1.2. Dış Nedenler 
 

şkiler  
        

len ilişkilerde öne çıkan en önemli hususlar 

disiplinin sağlanması ve şeffaflık ilkesidir. Bu konuda da İlerleme 

 sayfasında “Türkiye, IMF 

denetimin uluslar arası standartların öngördüğü bir şekilde yapılması gereği 

görülmüştür. 

 

 

 
 
 
          Toplumların kendi

h

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmaması durumlarında bütçe açığı 

meydana gelmektedir. Yönetimde de kendilerine bu konuda güvence vermesi 

beklenilir. Ancak, bu güvencenin sözle değil yapılan yasal düzenlemeler ve 

etkin denetim mekanizması ile olması gerekmektedir. 

 

 

  

              1.1.2.1. IMF İle İli

          Yıllardan beri IMF ile yürütü

mali 

Raporlarında ciddi eleştiriler yer almaktadır. IMF’nin üzerinde durduğu 

konulardan birisi de denetim sistemine yönelik eleştiriler ve denetim 

sisteminin yeniden gözden geçirilmesi hususudur. 

          Türkiye, IMF ile yürütülen ilişkilerde bu konuda taahhütlerde 

bulunmuştur. Örneğin; 2003 İlerleme Raporu 121.

ile yapılan ve 2002-2004 ekonomik programını kapsayan stand-by 

düzenlemesi çerçevesinde, söz konusu Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanunu kabul edileceğini  taahhüt etmiştir. Türkiye’nin geleneksel kamu 

yönetim ve  kontrol yapıları ile AB’nin uyguladığı kriterler arasında önemli 
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ölçüde farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılık, özellikle yöneticilerin hesap 

verebilirliğinin ve modern iç denetim olmaması hususlarında ve Maliye 

Bakanlığı ile Sayıştay’ın çoğu zaman örtüşen ve çatışan işlevlerinde daha 

belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Maliye Bakanlığı ve Sayıştay, kapsamlı ex 

ante (planlanan ) denetim yapmaktadır” denilmektedir (DPT;2003 İlerleme 

Raporu). 

 

 

      1.1.2.2 Avrupa Birliği ile İlişkiler 

 

ibaren 32. fasıl olan mali kontrol konusunda müzakereler başlamıştır. Bu 

kleyici gücü olmuştur. 

.2.  Kamu Mali Yönetimi ile Getirilen Yenilikler   

ol Kanunu ile yönetim 

istemimize giren kavramlar ana başlıklar ve kısa açıklamalar halinde 

 
 Avrupa Birliği müzakereler kapsamında; 26 Haziran 2007 tarihinden

it

fasıl içerisinde  AB uygulamaları ve uluslar arası düzeyde kabul görmüş 

kontrol ve denetim standartlarına uygun olarak, kamu iç mali kontrolüne 

ilişkin mevzuatın kabul edilmesi ve etkili biçimde uygulanmasının 

sağlanması, mali kontrol işlevinin güçlendirilmesi, usulsüzlükler ve şüpheli 

sahtecilik vakaları ile ilgili işlem yapacak idari kapasitenin güçlendirilmesi, 

harcama öncesi ve sonrası kontrol, iç ve dış denetim standartlarının 

oluşturulması gibi konular yer almaktadır. 

           Kamu Mali Yönetiminde yapılan değişikliklerde en önemli etkenin AB 

ile ilişkiler olduğu şüphesizdir. Değişimin ite

 

 

1
 
  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontr

s

belirtildikten sonra, iç kontrol ve iç denetim konusunda yer alan 

düzenlemelere ayrıntılı olarak yer verilecektir. 
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   1.2.1. Mali saydamlık   
     

 ilişkin olarak aldığı kararlara, devletin kamu 

larına ve mali projeksiyonlarına, söz konusu mali işlemlerin 

  1.2.2. Hesap Verilebilirlik 

llanma görev ve yetkisi verilenlerin, bu 

etkiyi yasal sınırlar içerisinde kullanıp kullanmadıklarının hesabını vermeleri 

        1.2.3. Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme        
            Sisteminin Getirilmesi 

 Kontrol  Kanunun 9. Maddesi,’’ Kamu 

areleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel 

   
          Devletin mali işlemlerine

hesap

fonksiyonları ve yapısına ve  tüm bu işlemlerin uygulama sonuçlarına 

kamuoyu tarafından erişilebilmesi ve tüm bu bilgilerden kamuoyunun 

haberdar edilmesi anlamına gelmektedir. 

 

 
 
 
   Kendilerine kamu gücü ku

y

anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi ve 

raporlanmasının sağlanması öngörülmüştür. Ayrıca yine bu kaynakların 

kötüye kullanımının önlenmesi için; görevli ve yetkili olanların, gerekli 

önlemlerin alınmasından sorumlu tutulmaları ve yetkili kılınmış mercilere bu 

Kanun hükümleri çerçevesinde hesap vermeleri öngörülmüştür.  

 

 

  
 
 
          5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve

id

ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,  

stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 

hazırlarlar……’’ hükmündedir.  
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           Stratejik Planlama ve performans esaslı bütçe sisteminin üç temel 

unsuru olan, stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu kamu 

        1.2.4. Çok yıllı Bütçeleme Sisteminin Getirilmesi 

gereğince, kurum 

azında bütçe türleri belirlenmiş ve orta vadeli program ile uyumlu olmak 

        1.2.5. İç Kontrol     

 ve Kontrol Kanunu ile getirilen en önemli 

eniliklerden birisi de şüphesiz kayıtlı bir iç kontrol sisteminin hayata 

rtamını ve özellikle kamu sektöründe kontrol 

kurumları tarafından hazırlanmaktadır. Planda, kamu kurumları vizyon ve 

misyonunu ortaya koyarak, uzun vadeli politikalarına uygun stratejik amaç ve 

hedeflerini belirler. 

 

 

  

 
          5018 sayılı kanunun 12. ve 16. Maddeleri hükmü 

b

üzere, gelecek 3 yıla ilişkin gelir ve gider tahminleri ile birlikte bütçe 

hazırlanarak, çok yıllı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Mali saydamlığın 

sağlanması ve mali disipline uyulması yönünden, çok yıllı bütçeleme sistemi 

önem arz etmektedir. 

 

 

  
 
          Kamu Mali Yönetim

y

geçirilmesidir. Söz konusu kanunda, İç kontrol sistemine ilişkin olarak, iç 

kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali 

hizmetler birimi, muhasebe sistemi ve muhasebe yetkilisinin yetki ve 

sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç 

denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim 

koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri  

hususlarına yer verilmiştir. 

   Kamu mali kontrol sistemi, Avrupa komisyonu tarafından esas alınan 

ve idarelerin iç kontrol o

sistemlerini, uluslar arası standartlarla ve Avrupa Birliği iyi uygulamaları ile 
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uyumlu bir şekilde geliştirmelerini sağlayan yapısal ve işlevsel bir modeldir 

(Uzunay, 2007:1).       

           5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına,  

nun 56.maddesinde iç kontrolün amaçları; 

mik ve verimli bir 

anunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 

alî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 

ye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı 

 dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, 

personele    

standartlara uyulmasının sağlanması, 

ygun bir çalışma ortamının ve 

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 bütünü"  olarak 

tanımlanmıştır. 

           Aynı kanu

a)  Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekono

şekilde yönetilmesini, 

b)  Kamu idarelerinin k

göstermesini, 

c)  Her türlü m

d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve 

bilgi edinilmesini, 

e) Varlıkların kötü

korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiştir.          

         Yine aynı kanunda, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol 

sistemleri, harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol 

ve iç denetimden oluştuğu belirtilmiştir. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin 

oluşturulabilmesi için; 

•  Mesleki değerlere ve

• Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle 

verilmesi,      

•  Belirlenmiş 

•  Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, 

• Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile u

saydamlığın sağlanması, 
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bakımından  ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından 

görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli 

önlemlerin alınması öngörülmüştür. 

          Öte yandan Kanunun 11.maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim 

ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen 

görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu 

sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç 

denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. Buna göre üst 

yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol 

sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi 

her türlü düzenlemelerin yapılmasından; harcama yetkilileri ise, görev ve 

yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç 

kontrolün işleyişini sağlama sorumlu bulunmaktadır. 

            Bu bağlamda, iç kontrolün temel ilkelerine bakıldığında ise, iç kontrol 

faaliyetlerinin idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülmesi, iç 

kontrole ilişkin sorumluluğun işlem  sürecinde yer alan bütün görevlileri 

kapsaması, iç kontrolün mali ve mali olmayan tüm işlemlerden meydana 

gelmesi ve ayrıca, iç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata 

uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi 

mali yönetim ilkelerinin esas alınması, iç kontrolün hayata geçirilmesine, 

dolayısıyla ön mali kontrolün sağlanmasına katkı yapacağı açıktır. Keza, iç 

kontrol ve ön mali kontrol birbirinden farklı kavramlar olmayıp, iç kontrol, ön 

mali kontrolü de kapsayan üst bir çatı görünümündedir ve iç içe geçmişlik söz 

konusudur (Bozkurt,2009:29). 

           Kanunun 60, 61, 63 ve 64. maddelerinde, mali hizmetler birimleri, 

muhasebe yetkilileri ve iç denetçilerin iç kontrol alanındaki görev ve 

sorumluluklarına yer verilmiştir. Buna göre; mali hizmetler birimleri, idarenin 

iç kontrol  sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten, 

muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, 

muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak 

kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasında ve denetime hazır 
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halde bulundurulmasından, iç denetçiler ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin 

denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından 

sorumludurlar. 

           Söz konusu Kanunun 55.  maddesinin ikinci fıkrası, "Görev ve yetkileri 

çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart ve 

yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standart ve yöntemler ise, 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve 

uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu 

idarelerine rehberlik hizmeti verir"  hükmündedir. 

          Buna göre, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 20.11.2006 tarihli ve 

(12) sayılı kararı ile Kamu İç Denetim Standartları belirlenmiş bulunmaktadır.        

   Kamu İç Kontrol Standartları ise, mali raporlamanın iş ahlakı, etkin iç 

kontroller ve kurumsal yönetim aracılığıyla kalitesinin artırılmasını amaç 

edinmiş beş gönüllü kuruluşun (American Accounting Assocation,American 

Institute of Certified Public Accountants, Finansal Executives 

International,Institute of Management Accountants, The Institute of Internal 

Auditors ) bir araya gelmesiyle oluşturulan, COSO modeli iç kontrol 

standartları, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve 

Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 26.12.2007 tarih ve 26738 

sayılı Resmi Gazetede 18 adet standarttan oluşan, ‘’ Kamu İç Kontrol 

Standartları ‘’ tebliği Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.   

           Bu standartlar ve kamu idarelerinde İç Kontrol sisteminin kurulmasına 

ilişkin eylem planı  şu şekildedir (Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği); 

          Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin 

oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları 

gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde 

tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve 

uygulanmasını amaçlamaktadır. 

           Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama 

örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, 

kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm 

kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel 
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nitelikte düzenlenmiştir. İç kontrol standartlarının neler olduğu adı geçen 

kanunda ayrıntılı olarak açıklandığından, aşağıda kısaca bahsedilmiştir. 

 

 
      1.2.5.1. Kontrol Ortamı Standartları 
 
           Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel 

bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik 

değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, 

organizasyonel  yapı,  insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile 

yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar. 

 

 

                 1.2.5.1.1.  Standart  1  Etik Değerler Ve Dürüstlük   
 
          Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından 

bilinmesi sağlanmalıdır.  İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel 

tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmeli, yöneticiler personele örnek olmalı, 

Etik kurallar bilinmeli, faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik 

sağlanmalı, faaliyetleri ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru ve güvenilir olmalı, 

personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. 

 

 

                 1.2.5.1.2. Standart 2  Misyon, organizasyon yapısı ve görevler  
                                  
   İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı 

olarak belirlenmeli, yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım 

çizelgesi oluşturulmalı, hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve 

personele duyurulmalı, her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu 

izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. 
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                 1.2.5.1.3. Standart  3  Personelin Yeterliliği Ve Performansı 
 İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, 

mesleki yeterliliğe önem verilmeli, personelin görevinde ilerleme ve 

yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı, performansları yılda bir kez  

değerlendirilmeli, ve performansın geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır 

. 

 

                  1.2.5.1.4. Standart  4  Yetki Devri 
 
   İdarelerde, iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli 

,yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça yazılı olarak bildirilmeli,  devredilen 

yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. 

 

 

              1.2.5.2.  Risk Değerlendirme Standartları 
 

          Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini 

engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin 

belirlenmesi sürecidir. 

 

 
                 1.2.5.2.1.  Standart  5 Planlama Ve Programlama 
 
 İdareler, faaliyetlerine yönelik stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

saptamalı, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun 

olarak hazırlamalı ve hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli 

olmalıdır. 
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                  1.2.5.2.2. Standart6 Risklerin Belirlenmesi Ve               
                             Değerlendirilmesi 
 
   İdareler, sistemli bir şekilde her yıl analizler yaparak amaç ve 

hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri belirlemeli ve 

risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. 

 

 
              1.2.5.3.  Kontrol Faaliyetleri Standartları 
 

         Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak 

ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve 

prosedürlerdir. 

 

 
                  1.2.5.3.1.  Standart  7  Kontrol Stratejileri Ve Yöntemleri 
 
   İdareler, faaliyetleriyle ilgili riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji 

ve yöntemlerini (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, 

karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, 

yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlemeli, ,işlem öncesi, 

süreç ve işlem sonrası kontroller sağlanmalı ve belirlenen kontrol yönteminin 

maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. 

 

 

                  1.2.5.3.2. Standart 8  Prosedürlerin Belirlenmesi Ve   
                           Belgelendirilmesi 
 
           İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı 

prosedürleri  belirlemeli, prosedürler; işlemlerin başlaması, uygulanması ve 

sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalı, bu alanlara ilişkin düzenlemeleri 

hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. 
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                  1.2.5.3.3.  Standart 9 Görevler Ayrılığı 
 
           Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için 

faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, 

kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevler ayrılığı standardı gereğince farklı 

personele verilmeli, yeterli personelin olmadığı idarelerde, yöneticiler risklerin 

farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. 

 

 

           1.2.5.3.4.  Standart 10 Hiyerarşik Kontroller 
 
         Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir 

şekilde kontrol etmeli, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli 

talimatları vermelidir. 

 

 
                  1.2.5.3.5.  Standart 11 Faaliyetlerin Sürekliliği 
 
          İdareler, personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden 

ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile 

olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli 

önlemleri almalıdır. 

 

 

                  1.2.5.3.6.  Standart 12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri 
 
          İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak 

kontrolleri    yazılı olarak belirlemeli ve uygulamalı, bilgi sistemine veri ve bilgi 

girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapmalı, hata ve 
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usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesi için bilişim 

yönetişimini  sağlayacak mekanizmalar oluşturmalıdır.  

 

  

              1.2.5.4. Bilgi ve İletişim Standartları 
 
           Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve 

yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını 

yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini 

sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar. 

 

 
                  1.2.5.4.1.  Standart 13 Bilgi Ve İletişim 
 
           İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve 

sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, 

kullanışlı ve anlaşılabilir olmalı, bilgiye zamanında ulaşılmalı, bilgi sistemi, 

yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz 

yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. 

 

 

                  1.2.5.4.2.  Standart 14 Raporlama 
 
          İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, 

yükümlülükleri ve performans programlarını, bütçelerinin ilk altı aylık 

uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile 

faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdırlar. Birim ve personel, görevleri ve 

faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir 
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                  1.2.5.4.3.  Standart 15 Kayıt Ve Dosyalama Sistemi 
 
           İdareler, gelen ve giden her türlü evrağı,  elektronik ortamdakiler dahil 

iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve 

güncel bir kayıt ve dosyalama sistemine sahip olmalıdır. Kayıt ve dosyalama 

sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalı, belirlenmiş 

standartlara uygun ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından 

ulaşılabilir,  izlenebilir, gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, 

standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv ve dökümantasyon 

sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.  

 

 

           1.2.5.4.4.  Standart 16 Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların                           
                             Bildirilmesi    
         
          İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri 

belirlenmeli, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve 

ayırımcı bir muamele yapılmamalı ve yeterli inceleme yapmalıdır.  

 

  
              1.2.5.5. İzleme Standartları 
 
          İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen 

tüm izleme faaliyetlerini kapsar. 

 

 

             1.2.5.5.1.  Standart 17 İç Kontrolün Değerlendirilmesi 
 
          İdareler, iç kontrol sistemini yılda en az bir kez izleme veya özel bir 

değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak 

değerlendirmelidir. İç kontrolün değerlendirilmesinde, birimlerinin katılımı 

sağlanmalı, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri 
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ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalı, 

değerlendirme sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir 

eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. 

 

 

                    1.2.5.5.2.  Standart 18 İç Denetim 
 
           İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini 

sağlamalıdır. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmeli, iç denetim sonucunda 

idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı 

hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. 

 

 

       1.2.6. İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrolün İlkeleri 
 
         31.12.2005 tarih ve 26040/ 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede 

Yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslarda İç 

Kontrolün temel ilkeleri şu şekilde belirtilmiştir. 

• İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde 

yürütülür. 

• İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate 

alınır. 

• İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri 

kapsar. 

• İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar.  

• İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken 

önlemler belirlenir. 

• İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, 

saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi 

malî yönetim ilkeleri esas alınır ( www.bumko.gov.tr/Kontrol ). 

http://www.bumko.gov.tr/Kontrol
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          Söz konusu usul ve esasların 7. Maddesinde ise iç kontrole ilişkin 

sorumlular belirlenmiştir. Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve 

gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, 

idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden 

sorumludur. İdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, 

standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve 

ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının 

usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından 

sorumludur. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki 

değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve 

sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, 

belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı 

faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir 

çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri 

çerçevesinde sorumludurlar. 

           Etkin bir kontrol sisteminin oluşturulması, bu sistemin gerektiği şekilde 

işletilmesi ve izlenmesi yönetimin sorumluluğundadır. Yöneticilerin eylemleri, 

politikaları ve iletişimleri aracılığıyla yarattıkları atmosfer, ya gevşek ya da 

pozitif bir kontrol kültürü ile sonuçlanmaktadır ( Özeren, t.y:4 ). Ne kadar 

ayrıntılı ve özenli bir biçimde tasarlanmış olursa olsun, hiçbir iç kontrol 

mekanizması hataların ortaya çıkarılması ve önlenmesi bakımından mutlak 

güvence sağlamamaktadır. Bu nedenle, yönetimin iç kontrol yapısının 

etkinliğini düzenli bir biçimde izlemesi ve değerlendirmesi gerekmektedir 

(Keskin, 2009:14). 

          İç kontrol ile ilgili uluslar arası kabul görmüş COSO modeline göre, 

kurum faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, güvenilir mali raporlama ve 

mevzuata uygunluğun sağlanması için iç kontrolün beş temel bileşene göre 

yapılanması öngörülmüştür. Beş temel bileşenin alt açılımını oluşturan iç 

kontrol ilkelerinin yardımıyla kontrol yapılanması sağlanır. Söz konusu temel 

bileşenler; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve 

iletişim ile izlemedir ( UZUN, 2009:14).  Kamu İç kontrol sisteminin beş temel  

bileşeni  aşağıdaki  şekilde gösterilmiştir.   
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Şekil 1. Kamu İç Kontrol Bileşenleri 

Kaynak:  TİDE İç Denetim Eğitim Notları,2005 

 
 Coso modeline göre, iç kontrol;  bir kuruluşun yönetim kurulu üyeleri, 

yöneticileri ve diğer tüm personeli tarafından; 

 -  Faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği,  

 -  Finansal raporların güvenirliği, 

 -  Kanunlara ve yasal düzenlemelere uygunluğu, 

 -  Hedeflerin gerçekleşmesine, makul bir güvence sağlayabilmek amacı ile 

kurulan ve yürütülen bir süreçtir (Yaman,2008,19-  Saltık,2007;13). 

           İç Kontrol hedeflere ulaşmak için kullanılan bir araçtır. Bu araç bir 

süreç içerisinde yerine getirilir. Yani sistemi anlık olarak tasarlanan, formlar 

ve talimatnamelerden oluşan bir yapı şeklinde düşünmek yanlış olacaktır. 

          İç Kontrol sisteminin en önemli sonucu iç ve dış paydaşlara makul 

güvence vermesidir. Amaçlar ve hedefler doğrultusunda etkin bir şekilde 

yürütülen kontrol sistemi ile yapılan işlere karşı iç ve dış paydaşlarda güven 

duygusunun kazanılmasına yardımcı olur. Makul güvence, kuruluşların hesap 
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verebilirlik ve saydamlık ilkelerinin işlerlik kazanması için de önem 

taşımaktadır.  

           5018 Sayılı Kanunla İç Kontrol Sistemi ile ilgili aktörler belirlenmiştir. 

Bu aktörler aşağıda tabloda gösterilmiştir.  

 

 

 
 

Şekil 2.  Mali Yönetim  İç Kontrol Yapısı  
Kaynak: www.bumko.gov.tr 

 

   Kurumların teşkilat yasalarında, üst yöneticiler, iç kontrolün 

kurulmasından ve sağlıklı işlemesinden sorumludurlar. İç Kontrol sistemi 

üzerine yapılacak değerlendirmeler nedeni ile 5018 Sayılı Kanunda belirtilen 

aktörlerden en önemlisi İç Denetçilerdir. İç Denetçiler; idarelerinde iç kontrol 

sistemleri üzerine yapacakları çalışmalar ile kontrol sisteminin etkinliği 

değerlendirmekte, bu değerlendirmeler sonucunda düzeltici, önleyici tedbirler 

alınması için önerilerde bulunmaktadır. Dolayısı ile etkin bir iç kontrol 

sisteminin yürütülmesi için Kanunda belirtilen aktörlerin birbirlerinin 

tamamlayıcı şekilde çalışması gerekmektedir. 

 

 

http://www.bumko.gov.tr/
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       1.2.7. Kamu İdarelerinde Mevcut Durum 
 
  5018 Sayılı Kanun ile birlikte yürürlüğe giren İç Kontrol Sisteminin 

kuruluşlar arasındaki koordinasyonu ve uyumlaştırma çalışmaları Maliye 

Bakanlığı içerisinde yer alan Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanlığı 

tarafından yürütülmektedir. Daire Başkanlığı tarafından kanunun yürürlüğe 

girmesinden itibaren ikincil ve üçüncül düzeyde mevzuatlar düzenlenmiştir.  

Kanunun 2005 yılından itibaren yürürlüğe girmesi ve diğer mevzuatların da 

yayınlanmış olmasına rağmen düzenlemeler teoride kalmış, uygulamada 

kurumlar arasında yaygınlık kazanamamıştır. Maliye Bakanlığı tarafından 

yayımlanan ve bütün kurumları bağlayan tebliğde İç Kontrol Sisteminin 2009 

yılı sonunda bitirilmesi istenilmiş, ancak sonuç alınamayınca bu süre 2011 

yılına kadar uzatılmıştır.  

 Yaygın görüş, İç Kontrol sisteminin bugüne kadar hayata geçmemiş 

olmamasında ki en önemli nedenin Maliye Bakanlığı’nın olduğu ifade 

edilmektedir. Çünkü, Bakanlık kontrol sisteminin teorik kısmının 

düzenlemelerini yapmakla kalmış, uygulama konusunda idareler üzerinde 

herhangi bir etkisi olmamıştır.  

  İç Kontrol sisteminin kurulması her şeyden önce reformu iyi algılamış, 

uluslar arası standartları ve uygulamaları takip etmiş personellere bağlıdır. 

Bütün idarelerimizde bu personel portföyünü bulmak imkansız durumdadır. 

Bu nedenle kurumlarda İç Kontrol sisteminin kurulmasında en önemli rolü İç 

Denetçiler yerine getirmiştir. Kanunun alt mevzuatlarında İç Denetçilerin İç 

Kontrol kurulması çalışmalarında görev almasının uygun olmayacağı 

belirtilmiş ise de daha sonraki düzenlemelerde ihtiyaç üzerine, İç Denetçilerin 

bu konuda yapılacak çalışmalarda Danışmanlık Hizmeti verebileceği karara 

bağlanmıştır. 

  İç Kontrol sisteminin sağlıklı kurulabilmesi için en önemli görev Merkezi 

Uyumlaştırma Dairesi Başkanlığına düşmektedir. Sistemin kurulması ile ilgili 

bütün idarelerin bilgilendirilmesi, sistemden beklenilen hedeflerin ve 

amaçların iyi anlatılması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılarak 

yaygınlaştırılmasını sağlamalıdır. 
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                                              İKİNCİ BÖLÜM 
           İÇ DENETİMİN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORTAYA 
                                      ÇIKIŞI VE GELİŞMESİ        
 
 

2.1. İç Denetimin Tarihçesi 
 
 Yönetim organizasyonunun olduğu her alanda, bir kontrol mekanizması 

olan denetimin olduğu bilinmektedir. Ancak, bahsedilen denetimin kurallara 

dayanan kayıtlı bir sistem içerisinde yer alması tarihsel süreç içerisinde 

gelişerek bugünlere gelinmiştir. 

 Denetim kavramının Anglo-Sakson Ülkelerindeki karşılığı ‘’Auditing ‘’dir. 

Auditing kavramının kökeni Latince ‘’işitme veya dinleme ‘’anlamına gelen 

‘’Audire ‘’fiiline dayanmaktadır. Bunun anlamı, eski tarihlere dayanan 

toplumlarda seçilmiş uzmanların, görevli kişilerin yaptıkları işi dinleyerek, 

doğruları bulmaya çalışmalarıdır (Yurtseven, 2008:9 ). 

 Auditing veya meslek unvanı olarak “Auditor” ilk defa 1289 yılında 

İngiltere’de kullanılmıştır. Profesyonel denetçiliğin ilk örgütü Venedik’te 1581 

yılında kurulmuştur (Tide, 2007). İç Denetimin gelişimi açısından İç 

Denetimin kuruluşlarının önemi büyüktür. Konunun bu kuruluşlarla birlikte ele 

alınması daha doğru olacaktır. 

 

 

2.2. İç Denetimin Tanımı 
 
 Çağdaş denetim anlayışının gelişmesinde en önemli yapı taşı olan, 

Uluslararası İç denetim Enstitüsü, iç denetimi profesyonel bir meslek haline 

getirmiştir.  

 Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından yapılan tanıma göre; 

‘’İç denetim bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak 

amacını güden bağımsız, objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç 

denetim kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini 
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değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir 

yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur’’ şeklinde 

tanımı yapılmıştır.( IIA, 2009: V ) 

  Tanımı dikkate alındığında, iç denetim faaliyetinin diğer geleneksel 

denetim faaliyetlerinden en büyük farkı, sağladığı güvence ve danışmanlık 

faaliyetlerini bir arada yürütmesidir. Kurumun risklere karşı geliştirdiği kontrol 

aktivitelerinin etkin olduğuna dair güvence vermekle birlikte kurumun gelecek 

perspektifi bakımından önerilerde bulunarak danışmanlık faaliyetinde de 

bulunur (Uzun,2008:2). 

  Türkiye’de kamu iç denetim standartlarının belirlenmesinde, 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitütüsü’ nün, ‘’Uluslararası İç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartları’’esas alınmış bunun yanı sıra diğer uluslararası 

denetim standartlarından da faydalanılmıştır.  

  İç denetim, kurumda  mali ve mali olmayan tüm süreçleri kapsar. Süreç 

bazlı ve standartlara uygun olarak yapılır.İç denetimin kapsamı; mali denetim, 

faaliyet denetimi, risk denetimi, performans denetimi, uygunluk denetimi ve 

bilgi sistemleri denetimi gibi çeşitli denetim faaliyetlerini içerir. Bu özellikleri ile 

iç denetim; şirket ve kurumlarda mali raporlama sisteminin doğruluğu ve 

güvenirliliği, yasa ve diğer düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin etkinlik, 

ekonomik ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenirliliği  için 

vazgeçilmez, olmazsa olmaz faaliyetlerinden biri olarak kabul edilir. İç 

denetim, kurumlarda idari ve mali saydamlık ve hesap verebilirliğin 

yerleşmesine katkı sağlamaktadır. İç denetim, kurumlarda idari ve mali 

saydamlık ve hesap verebilirliğin yerleşmesine katkı sağlamaktadır. Risk 

yönetiminin bir parçası olarak önleyicisi, tespit edici, düzeltici niteliği 

bulunmaktadır. Kurumsal yönetim, kalitesini geliştirir, kurumsal değeri itibarı 

yükseltir ( Uzun,2009:1). 

 

 

 

 
2.3. İç Denetimle İlgili Uluslararası Kuruluşlar 
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       2.3.1. İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors)    
         (IIA), Türkiye İç Denetim Enstitüsü 
 
 Zaman içerisinde gelişen ve değişen denetim ve yönetim anlayışlarına 

paralel olarak ortaya çıkan cevapları karşılamak amacı ile 1941 yılında 

Newyork’ ta kurulmuştur.  14 Aralık 1994 tarihinde mesleğin 4 profesyoneli 

(Ali Kamil UZUN, Ersin GÜNERALP, Hüseyin KARAÇALI ve Sinan 

TANAKOL) The Institute of Internal Auditors’un (IIA) Batı Avrupa Direktörü 

Giovanni Grossi ile İstanbul’da biraraya gelerek iç denetim mesleğinin 

meslek örgütü olacak Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün (TİDE) kuruluşu için 

ilk adımı atmışlardır. 1995 yılında Türkiye İç Denetim Enstitüsü isminde 

bir meslek örgütüne dönüşmüştür(Akşam,2007;6). Enstitü, denetimin belirli 

standartlarda yapılmasını öngörerek çalışmalar yapmıştır.  

 Uluslar arası İç Denetim Standartları olarak bilinen standartlar denetim 

anlayışında köklü değişikliklere yol açmış, denetimim standart hale getirilerek 

kalitesini arttırmaya çalışılmıştır. Çünkü bu standartlar sayesinde İç 

Denetçiler, mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırma yönünde gayret 

göstermektedir.  

 Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi adlı 

kitapta bu standartların amaçlarının;        

 - İç Denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri   

tanımlamak, 

- Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye 

yönelik bir çerçeve oluşturmak, 

- İç Denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak, 

- Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak olarak, 

 belirtilmiştir (Tide,t.y:7). 

   Standartlar, İç Denetim faaliyetlerini yürüten taraf ve kurumların 

özelliklerine yönelik Nitelik Standartları ile iç denetim faaliyetlerinin tabiatını 

açıklayan ve bu hizmetlerin performansını  değerlendirmekte kullanılan kalite 
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kıstaslarını sağlayan Performans Standartları olarak ikiye ayrılır (Tide, t.y:4 ). 

Günümüzde iç denetim faaliyetleri halen bu standartlar çerçevesinde 

yapılmaktadır.  

   Ayrıca Enstitü tarafından iç denetim mesleğinde ahlaki kültürü 

oluşturmak ve yaygınlaştırmak için Etik Kurallar belirlenmiştir. Etik Kurallar, 

Dürüstlük, Tarafsızlık, Mesleki Ehliyet ve Sır saklama olarak 4 kısımdan 

oluşur.  

 Yukarıda bahsedilen bütün bu standartlar yönetim ve denetim 

anlayışında ortaya çıkan değişim ve gelişimin bir sonucudur.  

 

  

        2.3.2. Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA) 
 
 Avrupa'da ilk kez 1948 yılında Londra'da oluşturulan iç denetim meslek 

birlikleri, daha sonra Avrupa'da tüm ülkelerde yaygınlaşmış ve iç denetim 

kurumsal gelişimini sürdürmüştür. 1982 yılında (European Confederation of 

Institutes of Internal Auditing-ECIIA) Avrupa İç Denetim Enstitüleri  

Konfederasyonu'nun kurulması ile mesleğin Avrupa Birliği'nde statüye 

kavuşması sağlamıştır. 

ECIIA’ nın  misyonu;  

 - Avrupa Birliği parlamentosu ve komisyonları ile diğer Avrupalı ülkeler 

veya global kurumları üzerinde etkili olmak sureti ile iç denetim mesleğinin 

güçlendirilmesinde etkili bir ses olmak, 

 - Avrupa’da daha geniş bir coğrafya ile Akdeniz Havzası boyunca iç 

denetim mesleğinin temsil etmek ve geliştirmek, 

 - IIA ile ilişkileri sürdürmek, 

 olarak belirlenmiştir  (Gökmen,    133). 
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           2.3.3. Uluslar arası Yüksek Denetleme Kuruluşları Örgütü        
             ( INTOSAI ) 
 
   INTOSAI 1953 yılında Küba’da 34 ülkenin katıldığı kongrede 

kurulmuştur. Birleşmiş Milletlere üye yada Birleşmiş Milletlerin uzmanlık 

kuruluşlarına üye ülkelerin yüksek denetim kuruluşlarının bir teşkilatıdır. Türk 

Sayıştay’ ı 1965 yılından bu yana INTOSAI ‘ nın üyesidir. INTOSAI’ nın 

amacı; yüksek denetleme kurumları arasında ki ilişkileri güçlendirmek, 

özellikle kamu mali denetimi alanında bilgi ve görüş ve alış verişi ile 

deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, gereksinim duyulan alanlarda 

üyelerine destek vermektir. INTOSAI tarafından geliştirilen standartlar, 5018 

Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun hazırlanma sürecinde de 

dikkate alınmıştır. 

   INTOSAI’ nın geliştirdiği Denetim Standartları ve İç Kontrol 

Standartları bütün dünyada benimsenmiş kurallar haline getirilmiştir  

( Gökmen,sy:133-134). 

 

 

           2.3.4. Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar 
              Komitesi  (COSO ) 
 
   COSO iş etiği, etkili iç kontroller ve kurumsal yönetişim aracılığı ile 

mali raporlamaların kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapan gönüllü 

bir kuruluştur.1985 yılında, Hileli Finansal Raporlama ile ilgili Ulusal 

Komisyonu desteklemek için kurulmuştur. COSO iç kontrolü birbiri ile ilişkili 

beş unsurla tanımlayan bir çerçeve sunar. Bunlar; kontrol ortamı, Risk 

değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme başlıklarından 

oluşur (Tide ,2007). 

   COSO modelinden oluşan 5 ana unsur, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanunu uyarınca yürürlüğe giren İç Kontrol Standartlarının da ana başlığını 

oluşturur. 
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2.4. Türkiye’de İç Denetim Uygulamalarının Başlama Süreci 
 
 Genel olarak teftiş sözcüğü,  inceleme, araştırma, soruşturma, doğruyu 

bulmak için arama, tarama,  muayene ve kontrol anlamına gelir.Teftiş, kurum 

ve kurum yararına insan davranışlarını kontrol etme sürecidir. Teftiş önceden 

kararlaştırılmış amaçların gerçekleşme derecesini bulmak üzere her kurumda 

yapılır (Gökmen, 2009:12).  

 Türkiye’de kamu idarelerinde teftiş ve denetim elemanları, görev 

yaptıkları kurumun veya birimlerin faaliyet ve işlemlerinin kanun, kararname, 

tüzük, yönetmelik, tebliğ, yönerge, genelge gibi düzenleyici metinlere  

uygunluğunu  teftiş eder, memurlar hakkında somut olaylarla ilgili soruşturma 

ve ön inceleme yaparak, disiplin ve cezai işlemlerini ilgili birimlere raporlar, 

kişi ve olaylarla ilgili, yolsuzluklara yönelik ihbar ve şikayetleri inceleyerek 

değerlendirir (Güler,2009:4) 

   Son yıllarda kamu yönetim sistemimize yönelik en büyük eleştirilerden 

birisi de denetim sistemine yönelik olanlardır. Denetim sisteminin fayda 

sağlamadığı, geleneksel denetim anlayışının sorunlara ve kişilere 

odaklandığı,  sadece çıktıların değerlendirildiği, yapılan faaliyetler konusunda 

idarelerine geliştirici  öneriler  sunmak yerine sorgulayıcı ve hatta ceza verme 

politikası  güdüldüğü, kamu denetim sistemimize yöneltilen eleştirilerdendir. 

Sadece sorgulayıcı ve ceza verme yönünde bir denetim uygulamasının ise 

siyasallaşacağı kanaati  hakim olmuştur.  

Teftiş sistemine getirilen en önemli eleştiriler ise; 

   - Denetim elemanlarının, memurların disiplin, ön inceleme ve diğer 

soruşturma faaliyetleri konusunda çok fazla zaman ayırması nedeni ile 

düzenli ve sistematik olarak süreç denetimleri yapamadığı, 

  - Kişi odaklı denetim sisteminin kurumların politikalarının 

geliştirilmesinde katkı sağlayamayacağı,  

  -  Ülkemizde her kurumda faaliyet gösteren Teftiş Kurullarının belirli bir 

standart doğrultusunda faaliyetlerini yürütmediği, 

  - Denetim standartlarının olmamasının, her kurumun denetim 

birimlerinin farklı anlayışlar içerisinde faaliyetlerini sürdürmesine yol açtığı, 
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  -Genel olarak yerindelik ve uygunluk denetimlerinin yapıldığı 

yönündedir. 

 Teftiş sistemine getirilen eleştirilerden dolayı yeni bir denetim anlayışı 

gündeme gelmiştir. Bunda Avrupa Birliği ile yürütülen müzakereler ve IMF 

ilişkileri önemli rol oynamıştır. Yeni denetim anlayışının en önemli özellikleri; 

 - Denetimlerin risk esaslı olarak yürütülmesi, 

 - Yıllık program ve 3 yıllık planlar doğrultusunda denetim faaliyetlerini 

organize edildiği, 

 -  Planlamada kurum yöneticilerinin de dikkate alındığı, 

 - Hata arayan, sorgulayan bir denetim anlayışı yerine makro düzeyde 

incelemeler yaparak süreç içerisinde yaşanabilecek olası risklere karşılık 

alınması gereken önlemler konusunda idarelerine yardımcı olunması, 

 - Mesleki yeterliliğin geliştirilmesi konusunda sürekli eğitim faaliyetlerinin 

öngörülmesi, 

 - Uluslar arası standartlar doğrultusunda denetim yapılması. 

 -Kontrol sistemlerinin değerlendirilmesidir. 

  Ayrıca, İç Denetçilerin çalışma usul ve esaslarını belirleme ve kanunla 

kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. 

 

 
2.5.  5018 Sayılı Kanunda İç Denetim  

 

 5018 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleriyle, iç denetim kamu 

yönetimimize dahil edilmiş ve böylelikle idarenin iç işlem ve faaliyetlerine 

yönelik denetim sistemi yeniden yapılandırılmıştır.  
 5018 Sayılı kanunun en önemli aktörlerinden birisi de İç Denetçilerdir. 

Yönetim anlayışında ki değişimlerin yanında denetimin de günün koşullarına 

göre ve Uluslar arası standartlara göre düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İç 

denetime ilişkin yasal hükümler,  5018 Sayılı kanunla birlikte ikincil ve 

üçüncül düzeyde çıkarılan mevzuatlarla düzenlenmiştir. Söz konusu kanun 

doğrultusunda çıkartılan ikincil ve üçüncül mevzuatlar şu şekildedir.  
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           2.5.1. İkincil Düzey Mevzuat  
 

-İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği , 

-İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik, 

-Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar 

Kurulu Kararı, 

-Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı, 

-Mahalli İdareler Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı,  

 

 

           2.5.2. Üçüncül Düzey Mevzuat 
           

-Üst Yönetici Rehberi 

-Kamu İç Denetim Standartları 

-Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları 

-Kamu İç Denetim Birim Yönergesi 

-Kamu İç Denetim Raporlama Standartları

-Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Calışma Esas ve Usulleri

-Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

-Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi

-Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi

-Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010)

-Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve

Usuller

-Kamu İç Denetim Rehberi

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/calisma_usul_ve_esaslari
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/aday_belirleme
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/idkk_calisma_usul_esas
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/idkk_calisma_usul_esas
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ek_odeme
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ek_odeme
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kadro_tahsisi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/mahalli_idareler
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/%C3%BCst_yonetici_rehberi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_standartlari
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetci_meslek_ahlak
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetim_birim_yonergesi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetim_raporlama_standartlari
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/fazla_kamu_idaresi_ic_denetci_ortak_calisma
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetci_sertifika_derecelendirme
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/plan_program_hazirlama_rehberi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/risk_degerlendirme_rehberi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Strateji_belgesi_2008_2010
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/mesleki_kidemlerin_belirlenmesi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/mesleki_kidemlerin_belirlenmesi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi
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-Kamu İç Denetim Terimleri Sözlüğü (Public Internal Audit Glossary) 

 

 

 

-Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller

-İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra 

No:1) 

-İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra 

No:2) 

-İç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 

Tebliğ (Sıra No:3) 

 

 

           2.5.3. Mevzuatta İç Denetimin Amacı 
 
   İç denetim faaliyeti; 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. 

   İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk 

yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak 

üzere bağımsız ve 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.  

   Nesnel güvence sağlama, ‘’kurum içerisinde etkin bir iç denetim 

sisteminin var olduğuna, kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem  

süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve 

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetim_terimleri
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/sertifika_iptali
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/atamalarda_esas_ve_usuller_1
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/atamalarda_esas_ve_usuller_1
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/atamalarda_esas_ve_usuller_2
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/atamalarda_esas_ve_usuller_2
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/atamalarda_esas_ve_usuller_3
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/atamalarda_esas_ve_usuller_3
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tamlığına, varlıklarının korunduğuna, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve 

mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair, kurum içine ve kurum 

dışına yeterli güvencenin verilmesidir” hükmü ile belirtilmiştir (www.idkk. 

gov.tr.). 

   Uluslar arası İç Denetim Standartlarında, güvence kavramı; “Güvence 

hizmetleri, iç denetçinin, bir süreç, sistem veya bir başka konu hakkında 

bağımsız görüş veya kanaat sunabilmek için, eldeki bulguları objektif bir 

şekilde değerlendirmesini içerir” şeklinde ifade edilmiştir. 

 

 

2.6. İç Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 
           2.6.1. İç Denetçinin Görevleri 
 
   İç Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları  ikincil düzey mevzuat 

olan İç Denetçilerin Çalışma  Usul ve Esasları Hakkında ki Yönetmelikte 

belirlenmiştir. Buna göre İç denetçinin görevleri; 

 1) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve 

kontrol yapılarını değerlendirmek. 

 2) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.  

 3) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

 4) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, 

amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve 

performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

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

konularda önerilerde bulunmak. 

 6) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak ve bunları takip etmek. 

 7) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma 

açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst 

amirine bildirmek. 

http://www.idkk/
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 8) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. 

 9) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans 

göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans 

göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. 

 10) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. 

 

 

   2.6.2.  İç Denetçinin Yetkileri 
 
    İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki 

yetkilere sahiptir; 

 1) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, 

belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve 

gösterilmesini talep etmek.  

 2) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği 

olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. 

 3) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan 

yararlanmak.  

 4) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin 

bilgisine intikal ettirmek. 

 

 

           2.6.3. İç Denetçinin Sorumlulukları 
 
   İç denetçiler görevlerini yerine getirirken bazı kurallara da riayet etmek 

zorundadır. Bunlar 

  1) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun 

hareket etmek. 

   2) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek. 

 3) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç 

denetim birimini haberdar etmek. 
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  4) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan 

durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek. 

  5) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde 

objektif olmak. 

      6)  Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumaktır. 

 

 

          2.6.4. İç Denetçinin Nitelikleri ve Atanma Şartları 
 
   İç Denetçilerin nitelikleri ve atanması 5018 sayılı Kanunun 65. 

Maddesinde genel şartlar belirlenmiş ve diğer nitelikler 26.02.2006 tarih ve 

2006/10654 Sayılı Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan İç Denetçilerin 

Çalıma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 19. Maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu madde çerçevesinde İç Denetçilerin nitelikleri özet olarak 

aşağıdaki gibi sayılmıştır.   

1) ılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenlerin yanı sıra aşağıdaki 

şartları taşıması gerekir: 

İç denetçi olarak atanacakların, 657 say

•   En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer 

eğitim kurumlarından birini bitirmek.  

•   Aşağıda belirtilen süre zarfında çalışmış olma şartını yerine getirmek; 

•  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. 

•  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.  

•   Araştırma görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere, doktora 

unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl. 
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•   Müdür ve daha üst unvanlarda en az sekiz yıl. 

•   Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

•   İç denetim etik kurallarına uygun bir özgeçmişe sahip olmak.  

   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. 

•   İlgili yönetmelik esaslarına göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 2) Yardımcılıktan sayılacak görev ve sürelerle birinci fıkranın (b) 

bendinde belirtilen sürelerin birlikte değerlendirilmesine ilişkin  tereddütleri  

gidermeye  İDKK’ nun yetkili olduğu belirtilerek iç denetçi adaylarının 

nitelikleri sayılmıştır. 

 5018 sayılı Kanun ile getirilen İç Denetim sistemine geçiş sürecinde, iç 

denetçi olarak atanma nitelikleri, kanunun geçici 5. ve 16. Maddelerinde 

düzenlenmiştir.  Buna   göre, kamu idarelerinde 5 yıl denetim elemanı olarak 

görev yapanlar arasından ilgili kurumların üst yöneticisi tarafından atama 

yapılabileceği açıklanmış ve bu düzenleme ile kamu idarelerine iç denetçi 

atanmıştır. 

 

 

2.7.  İç Denetim Uygulamaları 
  
   İç Denetim faaliyetlerine ilişkin esaslar  uluslararası standartlar 

doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Buna göre;   

•   İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi esastır. 

•   Kamu idarelerinin maruz kalabileceği risklerin tespit edilerek sürekli 

ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, risk odaklı iç denetim planı ve 

programı hazırlanır.  

•   İç denetim, belirlenen risk önceliklerine göre hazırlanan plan ve 

programa uygun olarak yapılır.  
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•   Kamu idarelerinin en riskli alanlarından başlamak ve iç denetim 

imkanları dikkate alınmak suretiyle, iç denetim uygulamalarından bir 

veya birkaçı birlikte programa alınır. 

• Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda idare için yüksek risk alanları 

belirlenir. 

•   İç denetim birimi, üst yöneticinin önerilerini de dikkate alarak, idarenin 

risklerinden kabul edilemeyecek olanları denetim programına alır ve 

üst yöneticiye onaylatır. 

•   Bu onay denetim programının risk odaklı hazırlamasına, hangi risklerin 

yüksek, hangilerinin düşük olduğuna karar vermeye ve programa 

alınmasına müdahale anlamına gelmez. Program onaylandıktan sonra 

önemli risk alanlarının tespit edilmesi veya Kurulca önerilmesi halinde 

program dışı özel iç denetim yapılabilir. 

•   Risk odaklı olarak hazırlanan denetim rehberi, İDKK  tarafından 

geliştirilir ve güncellenir. Kurul, risk odaklı iç denetim faaliyetlerinin 

yürütülmesinde kullanılacak risk değerlendirme yöntemleri ile risk 

değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları, uluslararası uygulamaları 

da dikkate alarak belirler. 

•   Denetimlerin risk esaslı olarak yapılması öngörüldüğünden bahse 

konu risklerin belirlenmesi ve risk değerlendirmelerinde iç denetçilerin 

sorumluluğu vardır. 

•  Yönetim, risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin 

geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.  İdarelerin tüm 

faaliyetleri Kurulun düzenlemelerine uygun olarak iç denetim 

birimlerince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonuçları 

değerlendirilerek, kamu idarelerinin hizmetlerini etkileyebilecek riskler, 

risklilik oranı ve önemine göre ağırlık verilerek sıralanır.  

•   Bu değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek risk içeren alan ve 

konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin 

programlar hazırlanır. Denetim programlarının hazırlanmasında; üst 

yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlarla 
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birlikte, iç denetçilerin sayısı, çalışma süre ve imkanları dikkate 

alınarak, en riskli alan ve konulara öncelik verilerek azami verim 

hedeflenir.  

•   Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon 

ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden, 

denetim programına öncelikle alınır. 

•  Yıl sonlarında, denetlenen birimlerde yapılacak toplantılarda denetim 

sonuçlarına göre mevcut riskler gözden geçirilir.  

 İç denetçi kamu idaresinin hedeflerini, faaliyetlerini ve varlıklarını 

etkileyebilecek önemli riskleri değerlendirir. 

           Yine Kamu İç Denetim Raporlama Standartlarında raporlama ilkeleri 

belirlenmiştir. Bu ilkeler; raporda denetimin amacı, kapsamı ve elde edilen 

sonuçlar ile denetçi kanaati belirtilmelidir. 

Rapordaki ifadeler doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı ve tam olmalıdır. 

Raporda, ilgili yöneticilerin beklentileri, algılamaları ve ihtiyaçları dikkate 

alınmalıdır.Daha önce rapor edilmiş tespit ve tavsiyeler varsa bunlara ait 

bilgilere raporlarda yer verilebilir.Her raporun bir özeti düzenlenmelidir.Rapor 

sunulmadan önce tamlık, doğruluk, uygunluk ve okunabilirlik açısından 

gözden geçirilmelidir. 

Raporlar tespit edilen risklerin önemi ve alınacak önlemlerin ivediliği 

gibi konular gözetilerek idareye değer katacak optimum bir zaman içerisinde 

sunulur. İşin niteliğine göre ihtiyaca hizmet edeceği düşünülen ve zamanlama 

gereği öncelikle bildirilmesi gereken hususların varlığı halinde esas rapor 

düzenlenene kadar ara raporlar düzenlenebilir. Denetçi kanaatinin 

oluşmasına dayanak teşkil eden belgeleri  rapora eklemelidir. 

           Yapılan denetimler esnasında tespit edilen iyi uygulama örnekleri 

raporlarda ayrı bir bölümde gösterilmelidir. 

    Raporlar denetlenen birim, üst yönetim, iç denetim birimi gibi 

sunulacak merciler dikkate alınarak ihtiyaca uygun sayıda düzenlenmeli ve 

gönderileceği yerler dağıtım listesinde gösterilmelidir. 
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           Nihai raporun önemli bir hata veya eksiklik içerdiği sonradan 

anlaşılırsa; iç denetim birim yöneticisi, ilgili iç denetçi tarafından yazılan 

düzeltilme notunu, dağıtım yapılan bütün taraflara iletmelidir. 

           Denetim raporlarında, denetimin “Kamu İç Denetim Meslekî Uygulama 

Standartlarına uygun yapıldığı" belirtilmelidir. Ancak bu ibarenin 

kullanabilmesi için, iç denetim birim/faaliyetinin 1312 No’lu standart 

kapsamında kalite geliştirme programı değerlendirmesinin yapılması ve 

değerlendirme sonucunda standartlara uygunluğunun teyidi gerekir. Denetim 

görevinin yürütülmesi esnasında söz konusu Standartlara aykırılıkların ortaya 

çıkması halinde ise tam olarak uyulmayan standartlar, aykırılık sebepleri ve 

aykırılığın göreve etkisi özel durum açıklaması olarak raporda belirtilmelidir. 

Raporların düzenlenmesi, sunulması ve saklanmasında gizlilik ilkesi  

gözetilir. 

 

2.8. İç Denetçiler Tarafından Yapılacak Denetim Türleri 

  

   İç Denetçiler tarafından risk esaslı olarak yapılacak denetim türleri 

Kamu İç Denetim Rehberinde düzenlenmiştir. İç Denetçilerin yapacakları 

denetim türleri ve denetim tekniklerinin mevzuatta ayrıntılı olarak 

düzenlenmiş olması ve belirlenmiş standartlar doğrultusunda faaliyet 

yürütmesi  denetime bir ivme ve kalite kazandırmaya yöneliktir. İç Denetçiler 

tarafından yapılacak denetim türleri ve bunlara ilişkin açılamalar Kamu İç 

Denetim Rehberinde şu şekilde düzenlenmiştir. 

 

 

 
           2.8.1. Sistem Denetimi 
 

  Sistem, belirli unsurlardan oluşan ve bu unsurlar arasında belli ilişkiler 

olan bir bütün olarak tanımlanabilir. Sistemin unsurları, son derece basit veya 
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karmaşık olabileceği gibi, kendi başına bir sistem oluşturabilen alt sistemler 

de olabilir. 

   Bir sistemi, girdi, süreç ve çıktı olmak üzere üç ana bölümde 

incelemek mümkündür. Girdiler, sisteme dışarıdan dahil olan ve bir sürecin 

başlamasına yol açan unsurlardır. Örneğin hammadde, enerji  ve diğer veriler 

birer girdidir. Çıktı ise, hizmet, bilgi, rapor gibi sistem tarafından oluşturulan 

ve kullanıcıya sunulan ürünlerdir. Girdiler tarafından tetiklenen ve çıktılara 

dönüşen eylemler de süreç olarak adlandırılır.  Örneğin bir ürün imalatı,  bir 

raporun hazırlanması ve bir hizmetin sunulması gibi. 

  Bu bilgiler ışığında sistem denetimi, denetlenen sürecin ya da birimin 

(sistem) amaçlarına ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve 

etkinliğinin değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, denetlenen birimin 

faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı 

bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve 

uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin 

yeterliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 

  Kamu İç Kontrol Standartlarında tanımlandığı şekliyle iç kontrol; kontrol 

ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme 

bileşenlerinden oluşur. Sistem denetiminde, birim veya süreçle ilgili iç 

kontrolün tamamına bakılır. 

Sistem denetiminde; 

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

verimli bir şekilde yönetilmesi, 

•   Kamu idarelerinin kanunlara, kalkınma planı ve yıllık programlara ve 

diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, 

•   Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor 

ve bilgi üretilmesi, 

•   Her türlü karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, 

•   Varlıkların kötüye kullanımının ve israfının önlenmesi ile kayıplara 

karşı korunması,amacıyla oluşturulan iç kontrol sistemi bir bütün 
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olarak değerlendirilir ve iç kontrol bileşenlerinin var olup olmadığı 

incelenir.  

 

 

           2.8.2. Uygunluk Denetimi 
 
   Uygunluk denetimi iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 

       1) İdarenin harcamalarının ve mali işlemlere ilişkin karar ve 

tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, yıllık programlara, 

stratejik plana ve performans programına uygunluğunun denetlenmesi ve 

değerlendirilmesi, 

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

mevzuata uygunluğunun harcama sonrasında denetlenmesidir. 

   Uygunluk denetimi, idarenin tüm birimlerini kapsar. Uygunluk 

denetiminde ele alınacak kriterler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

•  Anayasa ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, 

yönetmelik ve tebliğler, 

•  Kalkınma planı, yıllık programlar, stratejik plan ve performans 

programı, 

•  Yönetim tarafından belirlenen yönergeler, 

•  Yönetim tarafından belirlenen veya kabul edilen iş ve işlem 

prosedürleri, 

•  Yönetim tarafından alınan kararlar, 

•  İdarenin giriştiği sözleşme ve taahhütlere ilişkin hükümler. 

   Belirlenen kriterlere göre uygunsuzluğun saptanması durumunda iç 

denetçi, uygunsuzlukla ilgili olan işlemleri, uygunsuzluğun sebeplerini ve 

sonuçlarını tespit eder. 

          Uygunsuzluğun kamu zararına yol açtığının tespiti halinde, denetçi 

seçtiği örneklem büyüklüğü kapsamında bu zararı da tespit eder. İşin niteliği 

gereği, uzmanlık gerektirmesi nedeniyle kamu zararının tespit edilemediği 
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durumlarda, denetçi olayda kamu zararının doğduğunu ancak belirtilen 

nedenlerle hesaplanamadığını raporunda açıklar. 

   Kamu zararının belirlenmesi ve raporlanmasında, 19 Ekim 2006 tarihli 

ve 26324 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Zararlarının Tahsiline 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 27 Haziran 1983 tarihli ve 

83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Devlete ve 

Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, 

Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik’’ ile 

diğer ilgili mevzuat ve idarelerin bu konudaki kendi mevzuatları  dikkate alınır. 

   Uygunsuz işlem neticesinde kişilerin hak kaybına uğraması 

durumunda, iç denetçi, bu hususu da ortaya koyar. 

 

   

           2.8.3. Mali Denetim 
 
   Mali denetim; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve 

işlemlerin doğruluğunun, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin 

değerlendirilmesidir.  

   Risklerin belirlenmesi ile ilgili olarak; İdare üzerindeki baskılar, 

personelin deneyimi ve uzmanlığı, muhasebe sistemlerinin güvenilirliği, 

organizasyonun istikrarsızlığı üst düzey risklere örnektir. Karmaşık 

düzenlemeler, ödemelerin mal ve hizmetler karşılığı olmaktan ziyade 

bildirimler karşılığı olması, normal akış dışındaki işlemler, tahmini işlemler, 

dönem sonu işlemleri orta ve alt düzey risklere örnek verilebilir.  

   Mali denetim kapsamında elde edilen sonuçlar çerçevesinde, 

denetlenen birim veya sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve 

yeterliliği de değerlendirilir. Bu çerçevede, iç kontrollerin hesap ve işlemlerin 

doğruluğunu, mali sistem ve tabloların güvenilirliğini sağlamadaki başarısı 

ortaya konulur. 
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          2.8.4. Performans Denetimi 
 
    Performans denetimi, yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen 

faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki 

etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. 

   Performans denetiminin amacı, tahsis edilen beşeri, mali ve teknolojik 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir surette parasal değerlerine 

uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının objektif olarak incelenip 

değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, kullanılan kaynakların denetlenen 

birimin amaç ve hedeflerine uygunluğunun, elde edilen çıktılarla orantılı olup 

olmadığının denetlenmesidir ( Karaman,2004:3 ). 

Performans denetimi; 

•   Kurumsal amaçlara maliyet ve etkin yöntemlerle ulaşılması, 

•   Hizmetlerin daha iyi kalitede sunulması,  

•  Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi,  

•   Kaynak kullanımında tasarruf sağlanması, amacıyla yapılması 

gereken iyileştirmeler konusunda yol gösterir. 

   Performans denetimleri aracılığıyla iç denetçi, kamuda hesap verme 

sorumluluğunun güçlendirilmesine, kamu hizmetlerinde kalitenin 

artırılmasına, planlama ve kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesine, kamu 

idarelerinin amaçlarına ulaşmasında ve kaynak kullanımında etkililik, 

verimlilik ve ekonomikliğin sağlanmasına yardımcı olur. 

   Performans denetiminin esas unsurlarını oluşturan etkililik, verimlilik ve 

ekonomiklik kavramları kısaca şu şekilde açıklanabilir: 

•   Etkililik, hedeflere ulaşma derecesine ilişkin olup, istenilen etki ile 

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

arasındaki ilişkiyi ifade eder. Etkililik denetimi, kurumsal amaçlara 

ulaşılıp ulaşılmadığını ve bu amaçlara ulaşmak için izlenen 

politikaların başarısını sorgular. 

•   Verimlilik, kurum faaliyetlerinde kullanılan girdilerin sabit kalması 

koşuluyla belirli bir kalitede en fazla mal veya hizmetin sunumu ya da 
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belirli bir miktar ve kalitedeki mal ve hizmeti sunmak için en az 

miktarda girdi kullanılmasıdır. Kurum faaliyetlerinin verimliliği, beşeri, 

mali ve diğer kaynakların kullanımında; bilişim sistemleri, performans 

ölçütleri, gözetim ve iç kontrol sistemlerinin de incelenmesi suretiyle 

denetlenir. 

•   Ekonomiklik, uygun düzeydeki kaliteyi de gözeterek, bir faaliyette 

kullanılan kaynakların maliyetinin en aza indirilmesidir. Bir başka 

deyişle, en uygun girdinin en iyi fiyata temin edilmesidir. 

   Performans denetiminin kapsamı sürekli genişlemekte, bu üç ana 

unsura yeni unsurların ilave edilmesiyle içeriği ve işlevleri zenginleşmektedir. 

Bu gelişme alanlarının başlıcaları  çevre, eşitlik ve etik olmadır. 

   Önemli bir kamu kaynağı olarak algılanan ve küresel kamu malları 

arasında ilk sırada yer alan çevrenin de, belirli kurallar çerçevesinde ve 

sürdürülebilir bir yaklaşımla kullanılması gereği, performans denetimlerinde 

çevrenin ayrı ve önemli bir unsur olarak ele alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. 

   Eşitlik ilkesi, kamu kaynaklarının kullanımında adil ve tarafsız olmaya 

ilişkin olup, yönetimin hakkaniyete uygun ve yansız davranmasını, ayrım 

gözetmeksizin hedef grupların çıktılardan/hizmetlerden eşit şekilde 

yararlanması ya da bu çıktılardan/hizmetlerden dolayı üretilen faydaya 

herkesin ulaşmasını hedefler.  

   Kamu kaynaklarının yönetiminde etik, kişisel davranışlarda doğruluk 

ve dürüstlük ilkelerine riayet edilmesini ve kamu idarecilerinin görev bilinci ile 

hareket etmelerini içerir. Performans denetiminin bir unsuru olarak etik ise; 

yönetim tarafından kamu görevlilerinin kamu fonlarını dürüst biçimde 

kullanmalarını güvence altına alacak prosedürler oluşturulup 

oluşturulmadığının ve kamu görevlilerinin göreve bağlılıkları, güvenilirlik ve 

başarı için motive edilmiş olup olmadıklarının değerlendirilmesini içerir. 

   Performans göstergeleri farklı şekillerde sınıflandırılmakla birlikte, 

yaygın olan sınıflandırmaya göre beş tür performans kıstası bulunmaktadır. 

Bunlar; 
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 1)  Girdi kıstasları (kullanılan kaynaklar), 

 2)  Çıktı kıstasları (tamamlanan faaliyetler), 

 3)  Sonuç kıstasları (ulaşılan sonuçlar), 

 4)  Verimlilik göstergeleri (kaynakların ne kadar iyi kullanıldığı) ve 

 5)  Kalite göstergeleri (hizmet kalitesi), olarak sayılabilir. 

   Performansın üç boyutunun, yani verimlilik, etkililik ve ekonomikliğin 

sağlanması yönetimin sorumluluğundadır. Performans denetiminde 

denetçinin görevi, bu sorumluluğun yerine getirilmesindeki başarı 

derecesinin/performansın incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonucun rapor 

edilmesidir. Bu itibarla, kurumun yönetim sorumluluğu çerçevesinde yaptığı 

performans değerlendirmeleri (iç değerlendirmeler) ile performans 

denetimleri birbirinden ayrıdır. Performans denetimlerinde kurumun 

performans ölçüm sisteminin yeterliliği ve etkinliği de değerlendirilir. Ayrıca, 

performans denetimi kapsamında denetlenen kurumun, faaliyetlerinde 

verimlilik, etkililik ve ekonomiklik ilkelerine riayet edip etmediğinin tespit 

edilebilmesi bu konuda çeşitli performans ölçümlerinin yapılmasını 

gerektirmektedir. 

   Kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlere ilişkin her programın 

mümkün olduğunca bağımsız ve anlamlı bir nihai çıktısının/sonucunun 

olması ve bunların ölçülmesi gerekmektedir. Ölçümlerde her programa uygun 

kriterlerin belirlenmesi ve elde edilen sonuçların bu kıstaslarla 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

   Performans standartları olarak da adlandırılan ölçüm kıstasları, 

yönetimin ve denetçilerin gerçekleşen/fiili performansın ölçülebildiği ve 

değerlendirilebildiği referans noktalarıdır. Performans denetimleri 

kapsamında; verimlilik, etkililik, ekonomiklik ve hizmetin kalitesine yönelik 

kıstaslar çerçevesinde performans ölçümleri yapılır. 
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    2.8.5. Bilgi Teknolojileri Denetimi 

 

   Bilgi teknolojisi; bilginin toplanmasında, işlenmesinde, 

depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesinde, 

kullanıcıların hizmetine sunulmasında ve yönetilmesinde  yararlanılan yazılım 

ve donanım teknolojilerini kapsayan bir bütündür. 

   Bilgi teknolojisi denetimi; idarenin amaçlarına ve kontrol hedeflerine 

ulaşmasına yönelik olarak bilgi sistemlerinin ve bu sistemlere ilişkin 

kontrollerin yeterliliği hakkında, nesnel bir güvence sağlamak amacı ile bilgi 

teknolojisi sistemlerinin incelenmesi, gerekli kanıtların toplanması, 

değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanması sürecidir. Bu çerçevede 

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

doğruluk, erişilebilirlik, uygunluk ve güvenilirlik kriterleri çerçevesinde 

değerlendirilir. 

   Bu denetim, İDKK tarafından Kamu İç Denetim Rehberine ek olarak 

yayınlanacak Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi uyarınca yapılır. Söz 

konusu Rehber yayınlanana kadar Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), 

Asya Sayıştaylar Birliği (ASOSAI) ve Bilgi Sistemlerinin Denetim ve Kontrolü 

Birliği (ISACA) gibi uluslararası mesleki kuruluşlarca yayınlanmış rehberler 

esas alınarak bilgi teknolojisi denetimi yapılabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
RİSK VE RİSK YÖNETİMİ 

 
3.1. Risk       
 
            Son yıllarda yönetim anlayışında en fazla karşımıza çıkan 

unsurlardan birisi de risktir. Özel sektörde  uzun zamandır kullanıldığı gibi 

artık kamu kurumlarımızın da sık sık kullandığı, üzerinde yorumlar yapmaya 

başladığı ve anlamaya çalıştığı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

           Risk kelimesi, eski çağlardan İtalyanca risicare kelimesinden 

türemiştir. Risicare ise cesaret etmek anlamına gelir. Bu bağlamda risk, bir 

yazgıdan ziyade bir seçimdir. Cesaretle attığımız özgür adımlar risk 

hikâyesinin ta kendisidir.  Bu hikâye ise insanoğlunun ne olduğunun tanımıdır  

 ( Pickett, t.y : 5 ). 

           Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme rehberinde ise, Risk, 

idarelerin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerin 

ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya 

da olaylardır ( İDKKK, Üçüncül Mevzuat:1 ).           

          Risk belirsizlik hallerinde ortaya çıkan ve tehlikenin ciddiyetine verilen 

isimdir. Tehlike ise, kurum ya da insanların yaralanması, hastalanması, zarar 

görmesi veya bunların bileşimi olabilecek zarar potansiyeli olan durumdur. 

          Başka bir ifade ile risk kuruluşun stratejik, operasyonel ve mali 

hedeflerinin gerçekleştirilmesini etkileyecek ve ileride yaşanabilecek belirsiz 

olaylardır (TİDE, İç Denetçi Eğitim Notları, 2006) . 
 
   
3.2. Risk Yönetimi 
 
   Her kurum ve organizasyon, faaliyetleriyle ilgili hedefe ulaşmak için bir 

çok risklerle karşılaşır. Risk olmadan yenilik olmaz. Yönetimden sorumlu 

olanlar, kurumların karşı karşıya olduğu riskleri belirlemesi ve tanımlaması, 

bu riskleri değerlendirmesi, bu riskler kabul edilebilir düzeyde değillerse, bu 
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risklere karşı gereken önlemleri alması gerekir. Kurumsal risk  yönetimini 

oluşturması gerekir (ECİİA,2005:20 ). 

   Risk yönetimi, kurumun faaliyetlerine, personeline ve varlıklarına 

yönelik muhtemel tehlikelerin  ortaya çıkmasından önce değerlendirilmesi, 

akılcı ve açık bir biçimde tanımlanmış bir yöntem içinde asgariye indirme 

sürecidir. 

   Risk yönetimi süreci, kurumun karşılaştığı risklerin tanımlanması için 

bir metot ile başlar. Sorgulanan riskler tarafından etkilenen alan üzerine 

tecrübesi, sorumluluğu ve etkisi olan tüm taraflar bunun içindedir. Tüm akla 

gelen riskler tanımlanmalı ve kaydedilmelidir. İşletme riski, sadece en bilinen 

felaketlerle veya  kişisel güvenlik riskleri ile değil, bu konuların hepsi ile 

bağlantılıdır (Pickett, t.y:12 ). 

   Kurumsal Risk Yönetimi konusunda birçok tanım bulunmaktadır  

ancak en kapsamlı tanımını COSO (Committee of Sponsored Organizations) 

sunmaktadır.  Kurumsal risk yönetimi,  gerek yönetim kurulunun,  gerekse 

kurum yönetim birimlerinin ve personelinin içinde bulunduğu, kurumu 

etkileyecek potansiyel olayların irdelenmesi için tasarlanmış, kurum 

stratejilerinin belirlenmesinde uygulamaya konmuş, kurum risk alma isteği 

doğrultusunda tüm riskleri yöneten, kurumsal hedeflere ulaşılması 

konusunda gerekli güvencenin alınmasını sağlayan bir süreçtir.  Bu  

tanımdan da anlaşılacağı gibi kurumsal risk yönetimi, kurumsal hedeflere 

odaklıdır ve riskleri sadece kurumun başarısına zıt şeyler olarak görmeyip, 

gerekli zamanlarda ve durumlarda doğru riskleri alarak kurumu hedeflerine 

ulaştırmayı  amaçlamıştır (TİDE,İç Denetçi Eğitim Notları:2006). 
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Şekil 3. İç Denetimin Denetleyeceği Risk Yönetim Süreci 

Kaynak:  TİDE İç Denetim Eğitim Notları,2005 

 

   Riske karşı en önemli kilit nokta iç kontrol sisteminin oluşturulmasıdır. 

İç kontrol çerçevesinin oluşturulmasından sonra yönetim, bu kontrolleri 

çalıştırır. Aynı zamanda yönetim, kontrollerin yeterliliği ve etkinliği konusunda 

emin olmak için gerekenleri yapmalıdır. 

   Risk yönetimi konusunda sorumlu olan yöneticilerin, kurumların karşı 

karşıya kaldığı riskleri belirlemesi ve tanımlaması, bu riskleri değerlendirmesi, 

bu risklerin kabul edilebilir seviyede olup olmadığına karar vermesi ve kabul 

edilemeyecek seviyede ise  tanımlanan veya tespit edilen risklere karşı 

gerekli önlemleri alması gerekir. Sonrasında, yönetişimden sorumlu olanlar, 

bu önlemlerin uygulanmasını izlemeli ve risklerin gerektirdiği gibi belirlenip 

belirlenmediğinden emin olmalıdır ( Özoğlu, Mercan, Çakıroğlu, 2010:153 ). 
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3.3. Risk Zekası 
   Kurumsal risk yönetimin amacı ‘’Risk Zekası’’ kavramını kuruma 

aşılamaktır. Risk  zekasına sahip kurumlar: 

•   Risk yönetim uygulamaları bütün kurumu kapsayan, çok çeşitli 

endüstrilerde faaliyet gösteren çok büyük kurumların farklı iş 

kollarındaki şirketlerinde oluşmuş risk yönetim silolarının arasındaki 

bağlantıları kuran; 

•   Risk spektrumundaki tüm risklere (finansal, operasyonel, stratejik, 

kredi, likidite, itibar, iş devamlılığı, güvenlik, gizlilik, sektör spesifik, 

rekabet riskleri gibi) hitap eden risk yönetim stratejilerini bulunduran; 

•   Risk irdeleme süreçlerinde geleneksel olarak olasılığa verilen önemin 

yanı sıra ‘savunmasızlık’ kavramına da büyük önem veren; 

•   Risk yönetim yaklaşımlarında risk olaylarını sadece birer birer ele 

almayıp, birden fazla riskin birbirlerini nasıl etkileyeceğini irdeleyen 

risk senaryoları üreten ve bu senaryolara karşı yanıtlarını planlayan; 

•   Kurumsal kültüre risk yönetimi kavramını aşılayan ve böylece strateji 

belirleme ve karar alma süreçlerini riskleri göz önüne alarak yapan;  

•   Sadece risklerden kaçınmaya odaklanmamış, bununla birlikte kuruma 

değer yaratma adına doğru riskleri doğru zamanlarda almaya 

odaklanmış risk yönetim felsefesini içeren kurumlardır (Tekgül, 2007 

Kasım). 

 

 

3.4 Risk Yönetiminin Faydaları 
 
   Risk yönetimi, kurumun yaptığı çalışmalarının sadece hukuka 

uygunluk yönünden incelenmesi yerine süreç içerisinde ki bütün 

aşamalarının değerlendirilmesinden ibarettir. Sürecin her aşamalarında 

karşılaşılabilecek riskleri tanımlamak çok önemlidir.  

Risk Yönetiminin Faydaları ; 

• Kaynak yönetiminin geliştirilmesine katkıda bulunur, 
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•  İç ve dış  değişikliklere   daha iyi karşılık verilmesinde etkili olur, 

•  Krizlere karşı daha kısa zamanda müdahale edilmesini sağlar, 

•  Doğru işlerin doğru yoldan yapılmasını sağlar, 

•  Kurumsal amaçlara ulaşılmasında büyük etkisi vardır, 

•  Genel düzeyde kontrol maliyetlerini düşürür, 

•  Gerçekten sorun teşkil eden konulara yönetimin daha fazla 

odaklanması sağlar, 

•  Kötü süprizlerle karşılaşılması olasılığının azalmasına yardımcı olur, 

•  Ciddi kayıplar ortaya çıkmadan önce, daha kötüye gitmesi önlenir, 

•  Daha yerinde kararlar alma imkanını sağlar. 

    Ancak, risklerin  iyi tespit edilememesi durumunda kötü süprizlerle 

karşılaşmak kaçınılmazdır.    

 

 

3.5. İç Denetimin  Risk Yönetimindeki Rolü 
 
           5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili 

mevzuatlarda iç denetim faaliyetlerinin risk esaslı olarak yapılması 

benimsenmiştir. Kurumların risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim 

süreçleri ile ilgili bağımsız ve tarafsız güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyeti olan iç denetim, kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin 

yerleşmesine katkı sağlamaktadır. Kamu yönetiminde istenen güvence, kamu 

organizasyonunda etkin bir iç kontrol sistemi aracılığıyla sağlanabilecektir. 

Etkin bir iç kontrol sistemi, yönetim tarafından stratejilerin öngördüğü politika 

ve hedeflere ulaşım için yönetim süreçleri ve sorumlulukların paylaşımının 

tasarımı ile başlar. Tasarlanan yönetim süreçleri ve sorumlulukların 

uygulamadaki etkililiğinin güvencesi iç kontroller ile sağlanır. İç kontrollerin 

yeterliliğinin gözetimi ise iç denetim faaliyeti ile gerçekleştirilir. 

   İç Denetim faaliyetini diğer denetimlerden ayıran en önemli husus, iç 

denetçilerin, iç denetimi uluslar arası standartlara uygun bir şekilde   

yapmasıdır.  Söz konusu standartlarda; iç denetimin risk yönetim sürecindeki 
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rolü ile risk yönetim süreci bulunmayan idarelerde iç denetçilerin rolü açıkça 

belirtilmiştir.  

           Uluslar arası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

Çerçevesinde, 2100-3 Başlıklı Uygulama Önerisinde İç Denetimi  ,’’ Risk 

Yönetimi kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliştirmek ve iyileştirmek amacına yönelik disiplinli bir yaklaşımdır ’’ şeklinde 

tanımlanmıştır. Uygulama önerisinin devamında; 

     1) Risk Yönetimi, kurum yönetiminin temel sorumluluklarından birisidir. İş 

hedeflerine ulaşabilmek için, yönetimin, kurum içinde sağlam risk yönetim 

süreçlerinin bulunmasını ve kullanılmasını sağlaması gerekir. Denetim 

Komitesi ve Yönetim Kurulu, uygun yönetim süreçlerinin bulunup 

bulunmadığını ve bu süreçlerin yeterli ve etkin olup olmadığını tespit etmek 

konusunda denetleyici bir rol oynar. İç Denetçiler yönetimin uyguladığı risk 

süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğini inceleyerek, değerlendirerek, rapor ederek 

ve bu konuda iyileştirici önlemler önererek hem yönetime hem de denetim 

komitesine yardımcı olmalıdır. Kurumun risk yönetimi ve kontrol 

süreçlerinden kurum yönetimi, denetim komitesi ve yönetim kurulu 

sorumludur. Ancak, danışmalık rolünü üstlenen iç denetçiler de, bu risklerin 

tanımlanması, değerlendirilmesi, risk yönetimi yöntemlerinin uygulanması ve 

bu risklerle ilgili kontrol önlemlerinin alınması ve uygulanması konularında 

yardımcı olabilir.      

     2) Kurumun risk yönetim süreçleri hakkında değerlendirme ve incelemeler 

yapmak ve raporlar yazmak,  normal olarak, yüksek denetim önceliğine sahip 

bir görevdir. Yönetimin uyguladığı risk süreçlerini değerlendirme görevi, 

denetçilerin denetim çalışmalarını, planlamak için risk analizlerini  kullanması 

gereğinden farklıdır. Bununla birlikte, üst yönetimin denetim komitesi ve 

yönetim kurulunun endişe duyduğu, konuların tespiti de dahil,  kapsamlı bir 

risk yönetim sürecinden elde edilen bilgiler, iç denetçilerin denetim 

faaliyetlerini planlamasına yardımcı olabilir. 

    3) İç Denetim Yöneticisi, kurumun risk yönetim sürecinde, üst yönetimin, 

yönetim kurulunun ve denetim komitesinin iç denetim faaliyetlerinden 
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beklentilerini öğrenmeli  ve kavramalıdır. Bu bilgiler, iç denetim faaliyetinin  

ve denetim kurulunun   yönetmeliklerine de yazılmalıdır. 

    4) Kurumun risk yönetim sürecinde rol oynayan bütün kişi  ve gruplar 

arasında faaliyetlerin ve sorumlulukların eşgüdümü gerekir. Bu sorumluluk ve 

faaliyetler, kurumun stratejik planlarında, denetim komitesi ve yönetim 

kurulunun politikalarında, yönetmeliklerde, genelgelerde, faaliyet 

prosedürlerinde ve başka idari belgelerde de açıkça ifade edilmelidir. 

Kayıtlara geçirilmesi gereken faaliyet ve sorumluluklara örnek olarak şunları 

gösterebiliriz; 

•   Stratejik yönün tayini görevi denetim komitesine, yönetim kuruluna 

veya bir    başka komiteye verilebilir. 

•   Risklerin sorumluluğu üst yönetim kademelerine verilebilir. 

•   Ek risklerin kabulü sorumluluğu icra kurulu düzeyinde olabilir. 

•   Kesintisiz risk tespit, tanımlama, değerlendirme, azaltma ve izleme 

faaliyetleri, faaliyetler düzeyinde yürütülebilir. 

•   Dönemsel değerlendirme ve güvence sağlama görevleri, iç denetim 

faaliyetine verilmelidir. 

    5) İç Denetçilerin işlerinin olağan akışı içinde önemli risk ve risk 

maruziyetlerini  tespit etmeleri ve değerlendirmeleri beklenir.  

    6)  İç Denetim faaliyetinin bir kurumun risk yönetim sürecinde oynadığı rol, 

zamanla değişebilir ve , 

•   Hiç rolü olmamaktan, 

•   İç Denetim planının bir parçası olarak risk yönetim sürecini 

denetlemeye, 

•   İzleme komitelerine, izleme faaliyetlerine ve durum raporlama 

çalışmalarına katılmak gibi, risk yönetim sürecinde faal ve kesintisiz 

destek ve katılıma, 

•   Risk yönetim sürecinin yönetimi ve eşgüdümüne kadar uzanan bir 

aralıkta olabilir. 

   7)  Son olarak, iç denetimin risk yönetim sürecinde ki rolünü tespit etmek, 

üst yönetimin ve denetim komitesinindir. Yönetimin iç denetimin rolü 
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konusunda ki görüşü de, muhtemelen, kurumsal kültür, iç denetim 

personelinin kabiliyeti, ülkenin mahalli koşulları ve gelenekleri gibi etkenler 

dikkate alınarak belirlenir. 

           Risk Yönetim Süreci Bulunmayan Kurumlarda İç Denetimin Rolü 

başlıklı 2100-4 nolu Uygulama Önerisini aşağıda kısaca açıklarsak;  

    1) Risk Yönetimi, yönetimin temel sorumluluklarından birisidir. İş 

hedeflerine ulaşabilmek için yönetimin, kurum içinde sağlam risk yönetim 

süreçlerinin bulunmasını ve kullanılmasını sağlaması gerekir. Denetim 

komitesi ve yönetim kurulu, uygun risk yönetim süreçlerinin bulunup 

bulunmadığını ve bu süreçlerin yeterli ve etkin olup olmadığını tespit etmek 

konusunda denetleyici bir rol oynar. İç Denetçiler, yönetimin uyguladığı risk 

süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğini inceleyerek, değerlendirerek rapor ederek 

ve bu konuda iyileştirici önlemler önererek hem yönetime hem de denetim 

komitesine yardımcı olmalıdır. Kurumun risk yönetimi ve kontrol 

süreçlerinden yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu sorumludur.  

Ancak, danışmanlık rolünü üstlenen iç denetçilerde, bu risklerin 

tanımlanması, değerlendirilmesi ve risk yönetimi metedolojilerinin 

uygulanması ve bu risklerle ilgili kontrol önlemlerinin alınması ve 

uygulanması konularında yardımcı olabilir. 

    2)  Bir kurum bir risk yönetim süreci oluşturmamışsa iç denetçi, böyle bir 

sürecin oluşturulmasına ilişkin tavsiyeleri ile birlikte bu konuyu yönetimin 

dikkatine sunmalıdır. İç Denetçi, denetim faaliyetinin risk yönetimi sürecinde 

ki rolü konusunda yönetimin, denetim komitesi, yönetim ve yönetim 

kurulunun görüş ve talimatlarını almalıdır. İç Denetim faaliyetinin ve denetim 

kurulunun yönetmelikleri, her birinin risk yönetimi sürecinde ki rolü 

açıklanmalı ve göstermelidir. 

    3) Talep halinde, iç denetçiler, kurumun risk yönetim sürecinin ilk 

kuruluşuna yardımcı olacak faal bir rol oynayabilir. Daha faal bir rol ise, 

geleneksel güvence faaliyetlerine ek olarak, temel süreçlerin geliştirilmesinde 

danışmanlık görevinin üstlenilmesini kapsar.Bu yardımın kapsamı iç 

denetçilerin,normal güvence ve danışmanlık faaliyetlerinin kapsamını aştığı 

takdirde,iç denetçilerin bağımsızlığı bozulabilir. 
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    4) Bir risk yönetim sürecinin geliştirilmesi ve yönetiminde faal bir rol 

oynamak “risklerin sorumluluğunu üstelenmek, rolü ile aynı değildir. “Risklerin  

sorumluluğunu üstlenmek “ rolünden kaçınmak için, iç denetçiler, mevcut 

risklerin tespit edilmesi, tanımlanması, azaltılması, izlenmesi ve 

“sorumluluğun üstlenilmesi” konularında ki rolleri konusunda yönetimden teyit 

istemelidir. 

 Özet olarak, iç denetçiler, risk yönetimi süreçlerini oluşturabilir veya 

kolaylaştırabilir, fakat tespit edilen tanımlanan risklerin yönetimini 

üstlenmemeli veya bu konuda sorumluluk almamalıdır.” İfadeleri ile iç 

denetimin risk yönetimin deki rolünü genel çerçeveler itibarı ile belirtmiştir.  

 Uluslar arası standartlar doğrultusunda hazırlanan Kamu İç Denetim 

Standartlarında da benzer hükümlere rastlamak mümkündür. Kamu İç 

Denetim Standartlarının 2110 no’lu Risk Yönetimi ile ilgili bölümünde aşağıda 

sayılan standartlarda  (www.idkk.gov.tr.) ; 

•   2110 -  Risk Yönetimi; İç denetim faaliyeti; önemli riske maruz alanları 

tespit edip değerlendirmek ve risk yönetimi ile kontrol süreçlerinin 

iyileştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle idareye yardımcı olmalıdır. 

•   2110.G1- İç denetim faaliyeti, idarenin risk yönetim sürecinin etkinliğini 

gözlemeli ve değerlendirmelidir. 

•   2110.G2- İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hususları dikkate alarak, 

idarenin yönetim ve kontrol faaliyetleriyle bilgi sistemlerinin maruz 

kaldığı riskleri değerlendirmelidir; 

          •  Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü, 

          •  Faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, 

          •  Varlıkların korunması, 

          •  Kanun ve diğer düzenlemelere uyum. 

•   2110.D1- İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin 

amacıyla uyumlu şekilde riski ele almalı ve diğer önemli risklere karşı 

dikkatli olmalıdır. 

http://www.idkk.gov.tr/
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•   2110.D2- İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk 

bilgilerini, idarenin maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve 

değerlendirme sürecinde kullanmalıdır.”denilmektedir.  

   Dolayısı ile Uluslar arası İç Denetim Standartları doğrultusunda 

denetim yapan  İç Denetçilerin, kurumların risk yönetim süreçlerinde  önemli 

rolleri bulunmamaktadır. Ancak, risk yönetimi her şeyden önce kurumun üst 

yönetiminin sorumluluğunda olan bir faaliyettir. İç Denetçilerin buradaki 

fonksiyonu idarelerine yardımcı olmaktan ibarettir. Risk yönetim sürecinde İç 

Denetçilerin sorumluluk üstlenmesi, iç denetimin tarafsızlığına ve 

bağımsızlığına gölge düşürebilecektir. Çünkü, risk yönetim sürecinin İç 

Denetçinin sorumluluğu altında yürütülmesi, risk esaslı denetim yapan İç 

Denetçilerin aynı zamanda kendi kendilerini değerlendirmesine yol açacaktır. 

   İç Denetçi, yaptığı faaliyetler ve denetimlerde kurumun risk yönetim 

sürecine katkı sağlayacak öneriler ve politikalar geliştirmek sureti ile 

idarelerine yardımcı olmalıdır. Denetim planı oluşturuken, yapılan risk 

analizleri sonucuna göre denetim birimlerinin kıt kaynaklarını, kurumda en 

fazla katkıyı sağlayacak alana yönlendirmelidir. 

   İç Denetçiler, yaptıkları denetimlerde,  süreç içerisinde olması 

muhtemel riskleri ve bu risklere karşılık alınan tedbirlerle ilgili 

değerlendirmeleri  yaparak,  risk yönetiminin iyi ve etkin çalıştığı, belirli 

risklerin istenen düzeyde yönetildiği konusunda, yönetim kuruluna ve 

yönetime nesnel güvence sağlayacaktır. Denetim sürecinde yapılan bu 

değerlendirmeler  riskin yönetimi konusunda yöneticilerde bir farkındalık 

oluşturacağı şüphesizdir. Ayrıca, iç denetim faaliyeti, iş gücünü ve zamanını, 

kurumda düzgün bir risk yönetim süreçlerinin kurulmasına ve uygulanmasına 

katkıda bulunan danışmanlık faaliyetlerine harcayacaktır. Risk yönetim süreci 

bulunmayan idareler de bile bu çalışmaların risk yönetimine katkı 

sağlayacaktır. 
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3.6. İç Denetim Metodolojisi 
 
   Bu bölümde kamu idarelerinde örnek bir risk odaklı denetimin 
uygulanması sırasında işlem basamaklarının neler olacağından 

bahsedilecektir. Risklerin ölçülebilmesi için risk faktörlerinin belirlenmesi, 

ağırlıklandırılması,  önceliklendirilmesi hususlarında  gerekli prosedürlerin 

tamamlanması gerekmektedir. Kurumların iç denetim faaliyetlerini yürüten iç 

denetim birimi tarafından yapılacak risk değerlendirmesi dört aşamadan 

oluşmaktadır. 

•   Denetim evreninin tanımlanması 

•   Denetim alanlarının belirlenmesi 

•   Yapısal risk düzeylerinin belirlenmesi 

•   Denetim alanlarının önceliklendirilmesi 

 

 

       3.6.1. Denetim Evreninin Tanımlanması 
 
   İdarenin, iç denetim kapsamındaki tüm birimlerini içine alır. Denetim 

evreninin kapsamı, kurumun amaçlarına etkisi ve denetim hizmetinin maliyeti 

gibi nedenlerle daraltılabilir. 

 

 

       3.6.2. Denetim Alanlarının Belirlenmesi 
 
   Denetim alanlarını, denetlenebilir şekilde ayırma işlemi farklı türden 

olabilir. Ancak uluslar arası uygulamalarda, denetim alanlarının ağırlıklı 

olarak süreç bazlı bir yaklaşımla belirlenmektedir. Öncelikle işlem süreçleri 

tanımlanmalı ve her bir sürece ilişkin risk değerlemesi yapılmalıdır. 
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       3.6.3.  Yapısal Risk Düzeylerinin Belirlenmesi  
 
   Risk esaslı denetimde, kamu idarelerinin faaliyetlerindeki riski 

tanımlamalı, seviyelerinin ölçülmesi, Kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi ve 

yüksek risk içeren alanlara denetim önceliğinin verilmesidir. Risklerin 

değerlendirilmesinde risk matrislerinden yararlanmak zorunludur. Risk matrisi 

beş aşamalı olarak hazırlanır. 

•   Denetim alanlarının belirlenmesi, 

•   Mutlak/yapısal risk düzeylerinin belirlenmesi, 

•   İç kontrollerin yeterliliğinin değerlendirilmesi, 

•   Bakiye risklerin tespiti, 

 

 

       3.6.4. Risk Kriterlerinin Belirlenmesi 
 
   Denetim alanları, belli risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. Risk 

kriterleri  tanımlanırken kullanılacak model mümkün olduğunca basit 

,seçilmeli ve kullanılan risk kriterlerinin tanımlarını içermelidir. Üst yönetici ile 

iç denetim biriminin riskli alanların belirlenmesinde kullanılan kriterleri 

anlaması ve bu kriterler üzerinde görüş birliği içinde olması önemlidir. İDKK 

tarafından örnek risk kriterleri aşağıdaki gibi verilmiştir. 

 

 

               3.6.4.1. Örnek Risk Kriterleri 
 
                      3.6.4.1.1.  Bütçe Büyüklüğü 
 
    Kamu idaresine bütçeyle verilen kaynakların büyüklüğü, kayıp ve 

zararların gerçekleşme olasılığını arttırır. 
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                       3.6.4.1.2.  İşlem Hacmi Ve Personel Sayısı 
 

   İşlem hacminin büyüklüğü karşısında personel sayısının yetersizliği 

hata yapılma olasılığını artırarak idareyi riskli bir konuma getirebilir. 

 

 

                       3.6.4.1.3.  Faaliyetlerin Karmaşıklığı 
 
   İdarenin faaliyetlerinin karmaşıklığı, kontrollerin uygulanmasını 

zorlaştırarak  hata yapılma ihtimalini artırabilir.  
 
 
                       3.6.4.1.4.  Mevzuatın Yoğunluğu 
 
   Kamu idaresinin faaliyet alanını ilgilendiren çok sayıda yasal 

düzenlemenin olması mevzuatın doğru bir şekilde anlaşılmasını 

güçleştirebileceğinden faaliyetlerin düzenlemelere uygun yapılamama riskini 

arttırabilir. 

 

                       3.6.4.1.5.  Yapısal, İşlevsel Ve Teknik Değişiklikler 
 
   Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon 

ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden 

öncelikli olarak denetim kapsamına alınması gereken alanlardır. 

 

 

                       3.6.4.1.6. Bilgi Teknolojileri Sisteminin Yapısı 
 
   Kullanılan bilgi teknolojilerinin çeşitliliği ve veri tabanının 

genişliği,varlıkların kontrolünü güçleştirebilecek ve önemli bilgilerin kaybına 

neden olabileceğinden riskliliği artırabilecek bir unsurdur ( www.idkk.gov.tr ). 

 

http://www.idkk.gov.tr/
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          3.6.5. Yapısal Risk Düzeylerinin Ölçülmesi 
 
    Denetim alanlarına yönelik risk kriterleri tanımlandıktan sonra, denetim 

alanlarının bu risk kriterleri karşısındaki durumu değerlendirilmek suretiyle 

yapısal risk düzeyleri belirlenir. 

  Yapısal risk düzeyleri iki yönteme göre yapılabilir. 

 

               3.6.5.1.  Kümülatif Yöntem 

  

   Kamu idarelerinde genel olarak yukarıda anlatılan risklerden en fazla 

görülebilecek yapısal riskler; bütçe büyüklüğü, işlem hacmi, personel sayısı, 

faaliyetlerin karmaşıklığı, coğrafi dağılım, mevzuatın karmaşıklığı, yapısal 

değişiklikler, teknik yenilikler, bilgi teknolojileri sisteminin yapısı ve işleyişi, 

yeni birimler, etkin ve verimli olmayan yönetici ve personel gibi riskler 

sayılabilir.  
   Puanlama ölçütleri, denetim alanının özellikleri, riskin türüne göre 

değerlendirmeyi yapacak denetim ekibi tarafından belirlenir( 

Gökmen,2009:153).  Puanlamalar genellikle beşlik sisteme göre yapılır. İDKK 

tarafından hazırlanan örnek risk kriterlerini değerlendirme ölçütünü ve risk 

kriterlerinin ağırlığını  tanımlayan tablo  aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

                     3.6.5.1.1. (X) İdaresinin Risk Kriterlerinin 
                                Kümülatif Yöntemle Değerlendirmesi  
 
    Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere her bir denetim alanı için, risk 

kriterlerinin  ağırlığı belirlenmiştir. Daha sonra her bir denetim alanına ilişkin 1 

ile 5 arasında değişen kriter puanları verilmiştir. En düşük risk puanı 1, en 

yüksek risk puanı 5’ tir. Kriter puanı ile ağırlığın çarpılması sonucunda her bir 
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denetim alanının risk puanı belirlenip, büyükten küçüğe doğru dizilerek, 

denetim önceliği, risk puanı yüksek olan süreçler tespit edilmiştir. 

 

 
Tablo 1.  (X) İdaresi Risk Kriterleri Değerlendirme Ölçütünün     
        Tanımlanması 

 

Risk Kriterleri 

 

Katsayılar 

Puanlama 

ölçütü 

 

Ağırlık (%) 
 

Bütçe Büyüklükleri 

(Milyon YTL) 

100’den fazla 5  

40 

 

60-100 4 

20-60 3 

5-20 2 

5’den az 1 

 

İşlem Hacmi Ve Personel 
Sayısı 

İşlem Hacmi Yüksek-

Personel Sayısı Çok Yetersiz 
5 

 

30 

4 

3 

2 

İşlem Hacmi ve Personel 
Sayısı Dengeli 1 

 

Faaliyetlerin Karmaşıklığı 

Çok Karışık Faaliyetler 5 
 

15 

4 
3 
2 

Karışık Olmayan Faaliyetler 1 

Yapısal, İşlevsel Ve 

Teknik Değişiklikler 

 

Çok Sık Değişiklik Var 5 

 

           15 

4 

3 

2 

Nadiren Değişiklik Var 1 

Kaynak : www.idkk.gov.tr  

 

  

http://www.idkk.gov.tr/
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Tablo 2.  (X)  İdaresi Denetim Alanlarının Yapısal Risk Düzeylerinin  
         Ölçülmesi  

D
en

et
im

 A
la

nl
ar
ı 

A
na

 S
ür

eç
le

r 

Bütçe Büyüklüğü 

(1) 

İşlem Hacmi Ve 
Personel Sayısı 

(2) 

Faaliyetlerin 
Karmaşıklığı 

(3) 

Yapısal, 
İşlevsel Teknik 

Değişiklikler 

(4) 

D
en

et
im

 Ö
nc

el
iğ

i 

K
rit

er
 P

ua
nı

 

A
ğı

rlı
k 

R
is

k 
Pu

an
ı 

K
rit

er
 P

ua
nı

 

A
ğı

rlı
k 

R
is

k 
Pu

an
ı 

K
rit

er
 P

ua
nı

 

A
ğı

rlı
k 

R
is

k 
Pu

an
ı 

K
rit

er
 P

ua
nı

 

A
ğı

rlı
k 

R
is

k 
Pu

an
ı 

 

A 

 

5 

  

0.40 

  

 2.00 4 

  

0.30 1.20 5 0.15 0.75 2 

  

0.15 

  

0.30 

 

4.25 
 

B 

 

4 

  

0.40 

  

1.60 

  

5 

  

0.30 

 

1.50 

 

4 

  

0.15 

 

0.60 

  

3 

  

0.15 

  

0.45 

 

4.15 
 

C 

 

4 

 

0.40 

 

1.60 

 

3 

 

0.30 

 

0.90 

 

3 

 

0.15 

 

0.45 

 

2 

 

0.15 

 

0.30 

 

3.25 
 

D 

 

3 

  

0.40 

  

1.20 

  

4 

  

0.30 

 

1.20 

 

4 

  

0.15 

 

0.45 

  

1 

  

0.15 

  

0.15 

 

3.00 
 

E 

 

2 

  

0.40 

  

0.80 

  

1 

 

0.30 

 

0.30 

 

2 

 

0.15 

 

0.30 

  

5 

  

0.15 

  

0.75 

 

2.15 
  

F 

 

2

  

0.40 

  

0.80 

 

2 0.30 0.60 3 

 

0.15 0.45

  

1 

  

0.15 

  

0.15 2.00

 

G 

 

3

  

0.40 

  

1.20 

 

2 

 

0.30 0.60 2 

 

0.15 0.30

  

4 

  

0.15 

  

0.60 2.70

 

H 1

 

0.40 

 

0.40 

 

3

 

0.30

 

0.90

 

1

 

0.15

 

0.15

 

2 

 

0.15 

 

0.30 

 

1.75

İ 3

 

0.40 

 

1.20 

 

2

 

0.30

 

0.60

 

4

 

0.15

 

0.60

 

4 

 

0.15 

 

0.60 

 

3.00

J 2

 

0.40 

 

0.80 

 

1

 

0.30

 

0.30

 

2

 

0.15

 

0.30

 

3 

 

0.15 

 

0.45 

 

1.85
 
Kaynak : www.idkk.gov.tr 

 
 Denetim alanlarının yapısal risk düzeyleri belirlendikten sonra, en 

yüksek risk içeren alanlardan, en düşük risk içeren alanlara kadar sıralama 

yapılır. Risk önceliğinin belirlenmesinde, 3.25 den yukarı olan denetim 

http://www.idkk.gov.tr/
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alanları birinci sınıf riskli, 2.70-3.00 arasında olanlar ikinci sınıf riskli ve 

2.15’den aşağı olan alanlar ise 3 üncü sınıf riskli denetim alanları olarak 

belirlenmiştir.  Aşağıda tablo 3’ te  risk kriter puanlarına göre denetim alanları 

sıralanarak, yüksek , orta ve düşük düzeydeki risk önceliği belirlenmiştir. 

 

 
 Tablo 3.   (X)  İdaresi Denetim Alanlarının Öncelik Sıralaması 

Denet im Alan ı  Risk Kriteri 
Puanları Risk Düzeyi 

Risk Önceliği

 
A 4.25 

YÜKSEK  1 B 4.15 
C 3.25 
D 3.00 

ORTA 2 İ 3.00 
G 2.70 
E 2.15 

DÜŞÜK 3 F 2.00 
J 1.85 
H 1.75 

 Kaynak: www.idkk.gov.tr 

 

               3.6.5.2. Göreceli Yöntem 

   Her bir denetim alanı ile ilgili ortaya çıkması muhtemel riskin kurum 

faaliyetlerine etkisi  ve önemi göz önünde bulundurularak, 1’ den 5’ e kadar 

etki değeri verilir. En düşük etki seviyesi  1, en yüksek etki seviyesi ise 5’ tir.

   Yine aynı şekilde, Her risk kriteri ile ilgili riskin gerçekleşme  olasılığı 

göz önünde bulundurularak, 1 den 5’e kadar bir olasılık değeri verilir. En 

düşük olasılığı 1, en yüksek olasılığı ise 5’ tir.  İDKK tarafından üçüncül  

düzey Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberinde,  verilen bu 

olasılık değeri ile etki değerinin çarpılarak  sürecin risk puanın bulunacağı 

belirtilmiştir. Risk, matematiksel olarak, olasılık ve etkinin çarpımı ile ölçülür 

http://www.idkk.gov.tr/
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                    3.6.5.2.1.  (X) Kamu  İdaresinin ,  Göreceli Risk Düzeylerinin 
       Belirlenmesi Ve  Risk Odaklı  Süreç Denetimine  
      Örnek Uygulama 

   Yukarıdaki bölümlerde anlatıldığı üzere, iç denetçi, nesnel risk 

analizlerine dayanarak , idarenin risk yönetimi,  kontrol ve yönetim 

süreçlerinin etkililiğini, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip 

geliştirerek kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğu belirtilmiştir.  
   (X) Kamu idaresinde iç kontrolün kurulmadığı, faaliyetleriyle ilgili 

risklerinin belirlenmediği ,iş ve görev tanımlarının yapılmadığı, iş akış 

süreçleri çıkartılmadığı, dolayısıyla da risk yönetiminin olmadığı varsayımı ile 

hareket ederek, burada risk bazlı süreç denetimine uygulamaya yönelik bir 

örnek verilmiştir. 

   Yukarıda, Tablo 2’de görüleceği üzere, denetim alanlarının yapısal risk 

düzeyleri belirlenmiş  ve (A) ana sürecinin risk puanının yüksek çıktığı tespit 

edilmiştir. Yani (A) ana sürecinin öncelikle denetime tabi tutulması 

gerekmektedir. Aşağıda vereceğimiz örnek uygulamada bu safhadan sonra, 

iç denetçilerin risk odaklı süreç denetiminde yapacakları işlemleri 

göstermektedir. İç denetçi, İç kontrol kurulmadığı için, süreçte görevli olanlara 

birlikte bilgi alışverişinde bulunarak iş akış şemalarını çıkartmalarına yardımcı 

olmuştur. Bütün bu bilgiler ışığında, (X) kamu idaresinin Doğrudan Mal 

Temini Yönetimi sisteminin süreç bazında denetimi ile ilgili olarak, iş akış 

şemalarından faydalanılarak doğrudan mal temin sürecinin kurumda nasıl 

başladığı ve sürecin ne şekilde sonlanmasına ait, alt süreçler ve bu 

süreçlerle ilgili riskler ve bu risklerin ortaya çıkabilme  olasılığı  ile  etkisinin 

ölçülmesi, bu riskler karşısında uygulanan kontroller, bu kontrollere ilişkin  

yapılan değerlendirmeler ve yüksek düzeyde  risk içeren alanlara 

uygulanacak testleri gösteren risk kontrol matrisi aşağıdaki tabloda 

düzenlenmiştir. 
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Tablo 4.  Doğrudan Mal Temini Yönetimi Sisteminin Süreç Bazlı                                  
         Risk Kontrol Matrisi 

Alt Süreç Riskler Uygulanan 
Kontroller 

 
 
 
Bakiye (kalıntı) 
Risk 

 

İç 
kontrol

ün 
Yeterlili

ği 

O
la

sı
lık

 

Et
ki

 

R
is

k 
pu

an
ı 

Risk Düzeyi 
yüksek Olan 

Adımlara 
Uygulanaca

k 
Testler 

 
Birimlerde
n ihtiyacın 
temini için 
talep 
bildirilir 
 
(Teknik 
şartname 
ekli 
olacak) 

 

-Talep ihtiyaca 
göre 
belirlenmeyebilir 
 
-Teknik şartname 
yanlış veya eksik 
düzenlenebilir 
 
-Zamanında 
talepte 
bulunulmayabilir 

 
-İhtiyaç   için 
üst yönetici  
onay veriyor. 
 
-Eksik belge 
kabul 
edilmiyor. 
 
-Şartname, 
teknik 
elemanlarca 
hazırlanıyor. 

- İhtiyac fazlasını 
talep edlebilir 
 
-Teknik şartname 
yanlış veya eksik 
düzenlenebilir. 
 
-Zamanında 
talepte 
bulunulmayabilir. 
 

 
 
 
 
 
Kabul 
edilebilir 2 2 4 - 

Doğrudan 
Temin 
yetkilisinin, 
piyasada 
fiyat 
araştırmas
ı yapacak 
kişi ya da 
kişileri 
görevlendi
rmesi, 

Firmalardan 
ön teklif  
fax ile 
isteniyor 

-Sürekli aynı 
firmaların 
belirlenmesi 
 
-Az sayıda firma 
belirleyerek, 
gerekli araştırma 
yapılmaması 
 
-Bazı firmaların 
fax cihazı 
olmayabilir,bozuk 
olabilir 
 
 

 
-Yazışmalar 
fax ile 
yapılıyor ve 
fax çıktısı 
saklanıyor. 
 
 
-En az üç 
firmaya fax  
çekiliyor. 

-Sürekli aynı 
firmalar 
belirlenebilir. 
 
-Yeterli sayıda 
firmalardan teklif 
alınmayabilir 
 
 
-Bazı firmaların 
fax cihazı 
olmayabilir veya 
bozuk olabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
Yetersiz 

3 5 15 

 
 

Doğrudan 
alımlara 
ilişkin 

belgelerin 
incelenmesi, 

 
 

Firmalardan 
fiyat teklifleri 
toplanıyor 

-Firmaların  fax 
cihazı 
çalışmayabilir. 
.Firma teklifini 
zarf içerisinde 
verebilir 
-Teklifi diğerlerine 
göre geç 
verebilir. Bu 
arada alım 
yapılabilir 
.Firmaların 
vermiş olduğu 
teklifler 
kaybolabilir 

-Firmalar tek  
tek  aranarak 
fiyat  teklifleri 
toplanıyor. 

-Zarfla gelen 
teklifler 

kaybolabilir veya 
işleme konmaz. 

 
-Fax çıktısı 

okunmaz veya 
fax cihazı bozuk 
olabilir, Firmayla 

irtibat 
kurulamayabilir 

Yetersiz 4 5 20 

-Doğrudan 
alımlara 
ilişkin 

belgelerin 
incelenmesi, 

 
-Daha önce 

aynı cins mal 
alınmışsa 

fiyat ve nitelik 
karşılaştırma
sı yapılması 

 

 

En  düşük 
fiyat  
teklifini 
veren  
firma 
belirlenir 

-Uygun olmayan 
veya kalitesiz mal 
veya hizmet ucuz 
diye alınabilir  
.Firmaların 
birbirlerinden 
haberi olması 
nedeni ile yüksek 
fiyat çıkabilir. 
-Belirli bir firma 

 
 
 
 

Alımlar, talep 
eden birimce 

de kontrol 
ediliyor. 

 
 

 
 
-Yüksek fiyat ve 
uygun olmayan 
firma olabilir. 
 
-Kalitesiz mal 
alınabilir. 

Yetersiz 
 5 5 25 

-Doğrudan 
alımların 
incelenmesi, 
aynı firma 
yoğunluğuna 
bakılması-
Temini 
sağlayacak 
firmaların 
fiyat aralığına 
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tercih edilebilir.  
 

bakılması 

İhale 
yetkilisind
en temini 
yapacak 
olan firma 
için onay 
alınır. 

 
-İhale yetkilisi 
araştırma 
yapmadan onaya 
sunulan yüksek 
fiyat ve firmayı 
kabul edebilir. 
 
 

-İşlemi yürüten 
Memur ve 
Müdür 
tarafından 
kontrol ediliyor 
- ihale yetkilisi 
teklif veren 
tüm firmaların 
belgelerini 
kontrol ediyor 

-İlgili birimde 
işlerin yoğunluğu 
nedeniyle yeterli  
kontrol 
yapılamayabilir 
 

Yeterli 
 2 2 4 - 

Firmadan 
resmi 
(son)teklif 
istenerek 
mal ve 
hizmet 
temin 
edilir. 

-Firmaya 
zamanında haber 
verilmeyebilir. 
İşlemler uzar. 
Piyasa fiyatı 
değişebilir. Firma 
zamanında haber 
alsa bile 
satmaktan 
vazgeçebilir. 

- Uygulanan 
kontrol 
bulunmamakta
dır. 

-.Firmaya 
zamanında haber 
verilmeyebilir. 
İşlemler uzar. 
Piyasa fiyatı 
değişebilir. 
 
-Firma satmaktan 
vazgeçebilir. 

Kabul 
edilebilir 3 4 12 - 

Malın 
kabulü 
yapılıyor 

.Muayene kabul 
komisyonu yetkin 
kişilerden 
oluşmayabilir 
.Bilgi ve belge 
noksan olabilir. 
 
.Mal veya hizmet 
kabulü 
yapılmadan 
fatura tutarı 
ödenebilir. 
.Mal  önce 
alınmış, ancak 
işlemleri 
sonradan yeni 
mal alıyormuş 
gibi 
düzenlenebilir. 
 
Taşınır işlem fişi 
eksik 
düzenlenebilir 

.Muayene 
Kabul 
Komisyonu 
oluşturuluyor 
 
Talep eden 
birim 
tarafından 
kontrolü 
yapılıyor 
 
Bilgi ve belge 
eksikliğinde, 
ödeme 
yapılmıyor, 
 
Muayene 
kabul tutanağı 
düzenleniyor 
 
 
 
 
 

-Muayene kabul 
komisyonu  
teknik olmayan 
kişilerden 
oluşabilir. 
 
-Teknik şartname 
dışında hareket 
edilebilir. 
-Fatura maldan 
önce teslim 
alınıp, ödeme 
işlemleri 
başlatılabilir. 
 
-Mal,alındıktan 
sonra işlemler 
yapılabilir 

Yetersiz 4 5 20 

Muayene 
kabul 
komisyonları
nda teknik 
personelin 
bulunup 
bulunmadığı 
test edilecek 
 
 
Teknik 
şartnamelerin 
kimin 
tarafından 
hazırlandığı 
ve ihtiyacı 
karşılayıp 
karşılamadığı 
test edilecek 
 
Fatura ile TİF 
Karşılaştırılıp 
Test edilecek 

Ödeme 
belgesine 
bağlanıyor 

-Ödeme 
gecikebilir, 
muhasebeleştirm
ede hata ve 
yanlış yapılabilir 
 
-Belgeler eksik 
olabilir. 

Belgelerin 
eksik olması 
halinde Mali 
Hizmetler 
Daire 
Başkanlığı 
ödemeyi 
yapmıyor 
 

-Geç ödeme 
yapılabilir 
Muhasebeleştirm
ede yanlışlık ve 
hata yapılabilir 
-Belge eksikliği 
olabilir. 

Kabul 
edilebilir

, 
3 3 9 

 
 
 
 
- 
 
 

   

 Süreçlere ilişkin risklerin değerlendirilmesinde aşağıda Tablo 5’te 

görüleceği üzere, etki ve olasılık faktörleri kullanılmıştır. Etki, riskin 

gerçekleşmesi  halinde kurum faaliyetlerine etkisi  ve önemi göz önünde 

bulundurularak ortaya çıkması halinde  muhtemel sonuçları, olasılık ise, riski 
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azaltmak için uygulanmakta olan kontroller ve alınan önlemler (iç kontrol 

sistemi) dikkate alındıktan sonraki risk düzeyi olarak tanımlanmıştır. Tabloda, 

siyah işaretli alanlar yüksek düzeyde riski, kesik çizgi ile belirlenen alanlar  

orta düzeyde riski, gri alanlar ise düşük düzeyde riski göstermektedir. 

 

Tablo 5. Risk Kriterlerinin Ölçülmesi 

  O 
  L 
  A 
  S 
   I 
   L 
   I 
   K 

 
5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

 
3 6 9 

 
12 15 

2 4 6 8 10 

 
1 2 3 4 5 

 
E       T      K       İ 

 Kaynak: TİDE eğitim notları 2006,Merkez Bankası iç denetim  sunumu
          www.idkk.gov.tr   

   Süreçlerin her adımında ortaya çıkabilecek riskler, iç denetçi 

tarafından belirlendikten sonra idarenin uyguladığı  kontrollerin yeterli olup 

olmadığı değerlendirilir. Kontrollerin yetersiz olduğu adımlarda test çalışması 

yapılarak, denetim gerçekleştirilir. Denetim sırasında ortaya çıkan bulgular ve 

tavsiyeler vakit geçirilmeden üst yönetim ile paylaşılır. Denetim raporu yazılır 

ve denetim sonlandırılır. 
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3.7. İç Denetimin Risk Yönetimine Katkısı Yönünde Yapılan Anket   
 Çalışması 
 
          
       3.7.1. İç Denetimin Kamuda Uygulanmasına Yönelik Alan    
           Araştırması 
 

Çalışmanın bu kısmında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol 

Kanunu’nun geçici 5. Maddesi ile kamu idarelerinde 5 yıl denetim elemanı 

olmak şartıyla, kamu idarelerindeki üst yöneticiler tarafından başvuranlar 

arasından 2006 ve 2007 yıllarında 786 iç denetçi ataması yapılmış olup 

çalışmamızın yapıldığı tarihte mevcut iç denetçi sayısı 771’dir. Daha önce 

kamuda kontrolör,  müfettiş ve denetmen olarak en az 5 yıl görev yapan 

denetim elemanları arasından, kamu İdarelerine atanan iç denetçiler, Merkezi 

Uyumlaştırma Birimi olan İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

26.02.2007-23.07.2008 dönemleri arasında,  gruplar halinde 3 aylık eğitime 

tabi tutularak Kamu İç Denetçisi sertifikası almaya hak kazanan iç denetçiler, 

bu anket çalışmasında hedef kitle olarak seçilmişlerdir. Anket çalışması 

yaptığımız tarihte başka usulde atanan iç denetçi bulunmamaktadır. 

Kendilerine, anket yöntemi ile ulaşılarak, kamu iç denetçilerinin bireysel 

özellikleri, iç denetimi nasıl algıladıkları, kamuda iç denetimin risk 

yönetimindeki rolü ve iç denetim uygulamalarının genel durumu 

incelenecektir. Türkiye’de kamu kurumlarında görev yapan iç denetçileri 

kapsayan anket çalışmasının amacı ,yöntemi, sınırlılıkları ve  elde edilen 

bulgular ve yorumlar bu kısımda başlıklar halinde anlatılacaktır. 

 

 

       3.7.2.  Alan Araştırmasının Amacı 
 

   Dünyada meydana gelen ekonomik krizler, yolsuzluklar, devletleri 

yönetim ve denetim süreçlerinde tedbir almaya yönlendirmiştir. Bu süreçlerin, 

daha şeffaf, objektif, denetlenebilir, hesap verilebilir, risk noktalarının tespit 
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edilebilir bir şekilde olması için, yeni sistemler ve yöntemler geliştirmeye 

itmiştir.Bu süreç, gelişimini tamamlayan  ileri  ülkelerde daha çabuk 

olmuştur.1929 yılında ortaya çıkan ekonomik kriz, ABD ve Avrupa’da 

meydana gelen Enron, Worldcom, Xerox, Wickes, Bulmers gibi hile ve 

yolsuzluklar,ABD’de yönetim ve denetim sistemlerini yeniden gözden 

geçirmeye , yeni sistemler geliştirmeye ve  kurmaya yöneltmiştir. Profesyonel 

anlamda, modern bir iç denetim sistemi, özel sektörde 1941 yılında 

Newyork’ta çalışan küçük bir iç denetçi grubunun,Uluslararası İç Denetim 

Enstitüsünü (Unstitute of Internal Auditors (IIA) ) kurmalarıyla hayat 

bulmuştur.Enstitü,ABD dışında ilk birliğini 1944 yılında Toronto’da, 

Avrupa’daki ilk birliğini de  1946 yılında Londra’da kurmuştur. 
   IIA’ ye göre iç denetim; kurumun her türlü faaliyetini geliştirmek ve 

değer katmak amacını güden bağımsız, objektif bir güvence ve danışmanlık 

faaliyetidir. İç denetçiler, risk yönetimi ile kontrol ve yönetim süreçlerinin 

etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli 

bir yaklaşım geliştirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır. 

(ECIIA, 2005, s: 23,26) 
24.12.2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanununun 63. maddesinde,’’ 

İç Denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir’’. Bu 

faaliyetler, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerin risk 

yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliştirmek yönünde sistematik,sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel 

kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirir.şeklinde 

tanımlanmıştır.Söz konusu yasanın adı geçen maddesi ile tüm kamu 

kurumlarında uluslar arası iç denetim standartlarına uygun iç denetim 

sisteminin yapılması öngörülmüştür.Bununla birlikte,İç Denetim Koordinasyon 

Kurulu tarafından 5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendi uyarınca Kamu İç Denetim Standartları belirlenmiştir.İç Denetçilerin 
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Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) 

numaralı fıkrası uyarınca da, iç denetçilerin bu standartlara uymaları 

zorunludur. Kamu İç Denetim Standartlarının belirlenmesinde, Uluslararası İç 

Denetçiler Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları” esas alınmıştır. 
Bu araştırmada, İç Denetim Enstitüsü tarafından yayımlanan, İç 

Denetim Mesleki Uygulama Standartlarından 2100/3 no’lu Uygulama 

önerisinde yer alan,’’ İç Denetimin Risk Yönetimindeki Rolünün’’  uluslararası 

standartlara ve Kamu İç Denetim Standartlarına göre kamuda uygulanması 

konusunda, evreni temsil edecek örneklemden sayısal sonuçlar elde ederek  

ve elde edilen sonuçlar üzerinde gerekli istatistiki ve matematiksel  yöntemler 

kullanarak, değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 
Yapılan  alan çalışması ile, adı geçen yasa ile getirilen iç denetim 

sisteminin en önemli uygulayıcıları olan kamu iç denetçilerinin iç denetimi 

nasıl algıladıkları, iç denetçilerin özellikleri, iç denetçilerin üst yöneticiyle ve 

kurum çalışanlarıyla ilişkileri ,uluslar arası standartlara uygun iç denetim 

sisteminin uygulamada  yer alıp almadığı,iç denetimin tanımında yer alan 

bağımsızlık,objektiflik,standartlara uygunluk ilkelerinin uygulanıp 

uygulanmadığı,anket çalışması yaptığımız tarihe kadar risk odaklı denetim 

yapılıp yapılmadığı, kurumun faaliyetlerine ilişkin risk analizi yapılıp risklerin 

önceliğinin belirlenip belirlenmediği,kurum yöneticilerinin risk yönetimini 

algılayıp algılamadıkları,iç denetçilerin çalışmalarında gelinen durum,getirilen 

iç denetim sisteminin  kamuda hayat bulup bulmadığı tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 
Bu çalışmada hedef kitle Kamu İç denetçileridir. Elde edilen verilerin 

analiz edilmesi ve bulguların değerlendirilmesi amacıyla elde eden istatistiki 

bilgiler Excel programında oluşturulan veri tabanına girilerek, ortaya çıkan 

sonuçlar tablolar yardımı ile değerlendirilmiştir. 

 

 
       3.7.3. Araştırmanın Varsayımları 
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 Kamu sektöründe iç denetim sisteminin uygulanması, iç denetimin 

farkındalığını  ölçmek ve iç denetim standartlarının uygulanması ve risk 

esaslı iç denetimin yapıldığı amacıyla gerçekleştirilen alan araştırmasının 

temel varsayımları, üst yönetici ve kurum çalışanlarının iç denetim sisteminin 

fonksiyon ve faydalarının farkında olmadığı, iç denetimin farkındalığının 

kamuda oluşturulmadığı, kurum yöneticilerinin iç denetçilerin risk esaslı 

denetim yaptıklarını bilmedikleri veya anlayamadıklarını, risk yönetiminin 

algılanmadığı, iç denetim sisteminin kamu iç denetim standartlarına ve 

uluslararası standartlara uygun bağımsız ve objektif yapılmadığı, kurumun 

faaliyetlerine ilişkin risk analizinin yapılmadığı ve denetim alanlarının 

belirlenmediği,üst yöneticilerin denetimin yapılmasına sıcak bakmadığı ve 

bazı kurumlarda 2009 yılında henüz iç denetim yapılmadığı,risk analizi 

yapılan bazı kurumlarda risk matrislerinin belirli dönemlerde 

güncellenmediği,risk yönetimine ilişkin denetim yapılmasının kurumun 

hedeflerine ulaşmada fayda sağlayacağına inanılmadığı,iç denetimin 

kurumsal kapasitesinin  zayıflığıdır. 

 

 

       3.7.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 
 
   Çalışma evreninin ana kütlesi 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa göre, kamu kurumlarına atanan sertifikalı iç denetçilerin toplam 

sayısı 771 kişidir.Yapılan alan çalışması için birincil veri yöntemi olan anket 

yöntemi kullanılmıştır.Modern anket yöntemi olan internet üzerinden e-mail 

yoluyla alan çalışması yapılmıştır. 
    Anket formu,internet üzerinden kamuda çalışan iç denetçilerin e-mail 

adrelerine ve Kamu İç Denetçileri Derneği tarafından  oluşturulan ve sadece 

derneğe üye iç denetçilerin katıldığı ortak e-mail grubu adresine 

gönderilmiştir.Alan çalışmasında ana kütle,  kamuda çalışan kamu  iç 

denetçileri olarak seçilmiştirAncak,ankete cevap verenlerin tümünün olasılığa 

dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden  kolay örneklem tekniği 
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kullanılmıştır.Ankete cevap veren her iç denetçi örneklemede kabul edilmiş 

ve cevap verenlerin sayısı mevcut anketin  sınırlarını belirlemiştir 
Ankete cevap verenlerin sayısı tüm ana kütleyi temsil edecek sayıya 

ulaşıncaya kadar belirli bir zaman periyodunda kabul edilmiştir.Cevaplar,ana 

kütlenin % 10 nunu geçtiğinde analiz yapılmaya başlanmıştır.Anketin en 

güçlü yönü,kamudaki iç denetçilerin direk olarak e-maillerine ulaştığından 

anketin güvenilirliği sağlanmıştır. 
Ankete cevap verenlerin sayısı toplam 106 kişi olup,bu toplam iç 

denetçi sayısı olan 771 kişinin (106/771=) %10’ nunu  aşıp %14 ‘dür.Ankete 

katılan iç denetçilerin her biri bütçe türü itibariyle farklı bütçeli kurumlardan 

olması,çalışmanın sınırlılıklarını ortadan kaldıran olumlu  durumlardan biridir. 

 

 
       3.7.5.Araştırmanın Yöntem ve Modeli 
 
    Bu çalışma, 5018 sayılı Kanun ile aşamalı olarak kamuda 

uygulamaya konulan, uluslar arası standartlar da  iç denetim sisteminin 

uygulamadaki yeri, iç denetçilerin iç denetim algılamaları ve iç denetimden 

beklentileri, etkinliği, iç denetimin risk yönetimindeki rolü, kurum 

yöneticilerinin risk algılamaları ve iç denetime bakış açıları, kamuda iç 

denetim uygulamalarının tespiti açısından önemlidir. Bu çerçevede, 

araştırma, kamu idarelerinde istihdam edilen 771 iç denetçi ana kütle kabul 

edilerek yapılmıştır. Anket araştırması, ana kütlenin (evren) içinden örneklem 

seçilerek gerçekleştirilmiştir. İç denetçilere yönelik hazırlanan anket formları, 

modern anket yöntemi olan internetten iç denetçilerin e-mail adreslerine 

gönderilmiştir. Ayrıca, güvenli bir geri dönüş sağlanabilmesi içinde, Kamu İç 

Denetçileri Derneğince oluşturulan ortak e-mail grubundan faydalanılarak, 

toplam 106 iç denetçiden geri dönüş sağlanmıştır. Bu da toplam kamu iç 

denetçi sayısının % 14’ne tekabül etmektedir ve ana kütle hakkında 

genelleme yapılabilmektedir. 
Yapılan araştırmada, gerek sayısal analize dayalı nicel yöntem ile gerekse 

yorumlayıcı yaklaşıma dayalı nitel yöntemin  üstünlüklerinden faydalanmak 
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ve gerekse her iki yöntemin eksik noktalarını gidermek ve etkili bir sonuç elde 

edebilmek için her iki yöntemde birlikte kullanılmıştır. 
    Anket yapılmadan önce, kamuda iç denetim sistemi, iç denetçi, kamu 

iç denetim standartları, Uluslar arası iç denetim standartları, üst yöneticilerin 

iç denetimi algılamaları ve iç denetime bakış açıları,iç denetimin risk 

yönetimindeki rolü,İDDK (İç Denetim Koordinasyon Kurulu )’ na gönderilen 

faaliyet raporları gibi konularda geniş bir kaynak taraması yapılmıştır. 
    Anketlerdeki iç denetçilerin seçiminde olasılığa dayalı olmayan 

örnekleme tekniklerinden kolayda örneklem  tekniği seçilmiştir.Kolayda 

örneklem yöntemi ile seçilen küme,ana kütleyi ve seçilen  evreni temsil eder 

niteliğindedir.Ankete cevap veren 106 iç denetçi, farklı bütçe türlerini içeren 

kamu idarelerini kapsadığından,evrenin bütün özelliklerini yansıtır nitelikte 

olduğu veri olduğu kabul edilmiştir.Betimsel araştırmalarda minimum % 10 

olan sınır % 14 ile aşılmıştır.Ankette, iç denetimi algılamaya ve risk 

yönetimiyle ilgili uygulamaya yönelik sorulara  evet-hayır şeklinde cevaplar 

istenmiştir.Sorular, konuyu anlamaya yönelik olarak sorulmuştur. 

 

 
       3.7.6.Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 
 
 
               3.7.6.1.Anket Çalışmasının Genel Özellikleri 
 
   Yapılan araştırmalarda, anket çalışmasının en popüler ve birincil 

kaynaktan sistemli bir veri toplama yöntemlerinden biri olduğu anlaşılmıştır. 

Anket çalışması, diğer veri toplama yöntemlerine karşın, daha hızlı ve daha 

kolay olması nedeniyle, tercih edilmiştir. Anket çalışmasında modern anket 

yöntemi olan e-mail yoluyla  anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formunda yer 

alacak  teorik ve uygulamaya yönelik soruların hazırlanması sırasında geniş 

bir kaynak taraması yapılmıştır. Anket çalışmasına başlamadan  önce hem  

tez konusu ile ilgili sorulabilecek soruların hem de  anketin sistematik açıdan 
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doğru olarak hazırlanabilmesi ve öncelikle hangi bilgilere ihtiyaç olduğunun 

belirlenebilmesi için  kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. 
Sorular hazırlanırken  iç denetim sisteminin, kamuda çalışan iç denetçiler ve 

sistemin içinde bulunan diğer çalışanlar tarafından algılamada hangi 

derecede olduklarını ve beklentilerini ölçmeye yarayan sorular sorulmuştur. 

Bunun yanı sıra, uluslar arası standartlara ve kamu iç denetim standartlarına 

uygun olarak , kamuda  2009 yılında risk bazlı iç denetim yapılıp 

yapılmadığı,kurumun faaliyetlerine ilişkin risk analizinin çıkartılıp 

çıkartılmadığı, üst yöneticinin iç denetime bakış açısı,risk yönetimini 

algılaması gibi  kamuda iç denetim sisteminin  durumunu gösteren 

uygulamaya yönelik sorular net olarak sorulmuştur.Kamuda İç denetim 

sisteminin  çok yeni olması ve çoğu kurumda 2008 yılında her iç denetim 

biriminin kendi yönergelerini ve iç denetim rehberlerini 

hazırlamaları,atandıkları kurumu tanımaları,kurumun faaliyetlerine ilişkin 

riskleri belirlemeleri,iç denetim eğitimleri,kurum çalışanlarına iç denetim ve iç 

kontrol faaliyetleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldığından,risk bazlı 

iç denetim yapılıp yapılmadığı konusunda 2009 yılı bilgileri sorulmuştur.İç 

denetim uygulayıcıları ile diğer  paydaşlarının iç denetimden neler 

bekledikleri ve iç denetimin zayıf yönleri hususlarında sorular sorulmuştur. 
            Anket yapılmadan önce birkaç iç denetçiyle ön anket çalışması 

yapılmış, soru tekniklerinde amaca ulaşabilmek için hata oluşturabilecek 

riskler en aza indirgenmiştir, 
            Anket çalışması 3 ana bölüm ve 33 sorudan(Anket soruları ekler 

kısmında yer almaktadır) oluşmaktadır. Anketin I. Bölümünde iç denetçileri ve 

kurumlarını tanımaya yönelik sorular yer almıştır. II. bölümünde ,iç 

denetçilerin iç denetim algılamaları ve beklentileri konusunda sorulara yer 

verilmiştir.Anketin III.bölümü ise tez konusu olan İç Denetimin Risk 

Yönetimdeki Rolü ile ilgili uygulamaya yönelik değerlendirme yapabilmek için 

sorulara yer verilmiştir. 

 
 
Tablo 6.  Anketin Bölümlerine İlişkin Soru Ve İçerik Dağılımı 
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Bölüm 

 

Bölüm Başlıkları 

 

Soru Sayısı 

 
1.Bölüm 

 
İç Denetçiyi Tanımaya Yönelik Sorular 

 
8 

 
2.Bölüm 

 
İç Denetçinin  İç Denetimi  Algılamaları /  

Beklentilerine   Yönelik   Sorular 
 

 
11 

 

3.Bölüm 

 
Risk Yönetimi İle İlgili Uygulamaya 
Yönelik Sorular 

 

14 

 
 
               3.7.6.2.Anketin Veri Çözümleme Yöntemi 
 
   Yapılan anketin 1. Bölümünde İç Denetçiyi tanımaya yönelik olarak, iç 

denetçinin yaşı,cinsiyeti,öğrenim durumu,çalıştığı kurumun bütçe türü,uluslar 

arası iç denetim sertifikasına sahiplik durumu,iç denetçinin görevi dışında 

başka bir görevde çalıştırılıp çalıştırılmadığı,çalıştığı kurumdaki iç denetçi 

sayısı ve kurumun personel sayısına yönelik sorular sorulmuş ve bu soruların 

cevapları tespit edilmiştir. 
   2. bölümde, iç denetçiler, iç denetim sistemi ve iç denetim sisteminin 

unsurlarını , uluslar arası ve Kamu İç Denetim Standartlarında tanımlanan iç 

denetçinin görev çerçevelerini nasıl algıladıklarını ve iç denetim sisteminden 

beklentileri konusunda düşüncelerini almak için evet/ hayır şeklinde cevap 

vermeye uygun ve tanımlayıcı  sorular sorulmuştur. 
   3. bölümde ise, tez konusunun temelini oluşturan, iç denetim 

sisteminde iç denetçilerin risk yönetimindeki rolü, risk yönetimin kamuda 

uygulanmasının ne kadar yer aldığı, üst yöneticinin risk yönetimini algılaması 

ve iç denetimin fonksiyon ve faydalarının farkında olup olmadığı, risk 

yönetiminin kamu hedeflerine ulaşmasında katkı sağlayıp 
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sağlamayacağı,kurumun faaliyetleriyle ilgili risk analizlerinin yapılıp 

yapılmadığı ve buna göre denetim alanlarının belirlenip belirlenmediği , risk 

yönetim sürecinde sorumlularla ilgili eşgüdüm sağlanıp sağlanmadığı 

konularında fikirlerini evet / hayır şeklinde cevap vermeye uygun 

net,anlaşılabilir sorular sorulmuştur. 
   Anket formuna verilen cevaplar Excel programında tek tek girilerek 

veri havuzu oluşturulmuş ve toplanan veriler istatistiki ve matematiksel 

yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. 

 

 
           3.7.7.  Anketin 1. Bölümünün Analizi  Ve Değerlendirilmesi 
 
           Bu bölümde kamu idarelerinde görev yapan iç denetçileri tanımaya 

yönelik sorular sorulmuştur.Bu nedenle soruların akış sırasına göre iç 

denetçilerin özellikleriyle ilgili tespitler elde edilecek ve değerlendirilecektir. 

 

 

           3.7.7.1.  Ankete katılan İç Denetçilerin Yaşları Ve Cinsiyet     
                  Durumları 
 
            Bu bölümde iç denetçilerin yaşları ve cinsiyet durumları tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Ankete katılan iç denetçilerin yaşını tespit etmek için 

üç sınıftan oluşan çoktan seçmeli sorular sorulmuştur.Tablo 7’de ankete 

katılan 106 kişi yaş sorusunu cevaplamıştır.Bu durumda %6,6 ‘sı 7 iç denetçi 

25-32 yaş aralığında, %30,2 ‘si  32 iç denetçi 33-40 yaş aralığında,%63,2’si 

67  iç denetçi 41 yaş ve üzerindedir. 
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Tablo 7.  İç Denetçilerin Yaş Durumu 

Yaş Durumlar F % 

25-32 7 6,6 

33-40 32 30,2 

41 üzeri 67 63,2 

Toplam 106 100 

 

 

   Tablo 8’de ankete katılan iç denetçilerin cinsiyet durumları tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Anket sonucuna göre % 18 kadın % 88 erkek olduğu 

tespit edilmiştir. 

 
Tablo 8.  Ankete Katılanların Cinsiyet Durumları 

Cinsiyet                

Durumları 

 
F 

 
% 

Kadın 18 17,0 

Erkek 88 83,0 

Toplam 106 100 

 
 
 
               3.7.7.2. İç Denetçilerin Öğrenim Durumu ve Uluslar arası İç     
                    Denetim Sertifika Sahiplik Durumu 
   Bu bölümde iç denetçilerin öğrenim durumları ile uluslar arası iç 

denetim sertifikalarına sahip olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 9’te görüldüğü gibi ankete katılan iç denetçilerin % 76,4’ü lisans 
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mezunu, % 22,6’sı yüksek lisans mezunu olup 1 iç denetçinin de doktora 

yaptığı tespit edilmiştir. 

 
Tablo 9.İç Denetçilerin Öğrenim Durumu 

Öğrenim Durumu F % 

Lisans 81 76,4 

Yüksek Lisans 24 22,6 

Doktora 1 1,0 

Toplam 106 100 

 
 
           Tablo 10 ‘da ankete katılan iç denetçilerden uluslar arası iç denetim 

sertifikasına sahip olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.Tablodan da  

anlaşılacağı üzere,İç Denetçiler Enstitüsü tarafından verilen uluslar arası iç 

denetim sertifikasına sahip 2 iç denetçinin bulunduğu tespit edilmiştir.104 iç 

denetçinin uluslar arası iç denetim sertifikasına sahip olmadığı tespit 

edilmiştir. 

 

 
Tablo 10. Ankete Katılan İç Denetçilerin Uluslar arası Sertifika Sahiplik 
          Durumu 

Uluslar Arası Sertifika 

Sahiplik Durumu 
F % 

Evet 2 2,0 

Hayır 104 98,0 

Toplam 
106 100 
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   Tabloda görüldüğü gibi, uluslar arası iç denetim sertifikasına sahip iç 

denetçi sayısının düşük olması,ülkemizde kamu İdarelerinde uygulanmaya 

başlayan iç denetim sisteminin henüz çok yeni olması ve daha önce kamuda 

denetim elemanı olarak çalışanların, görevlerini yaparken bu tür uluslar arası 

standartların olmamasından kaynaklanmaktadır. 

 

 
                3.7.7.3. İç Denetçilerin Çalıştığı Kurumun Bütçe Türü Ve İç  
                     Denetçi Kadro Sayısı 
 
           Bu bölümde iç denetçilerin görev yaptıkları kamu idarelerinin bütçe 

türü ile burada çalışan iç denetçi sayısının tespiti yapılacaktır. Tablo 11’ de 

açıklandığı üzere ankete katılanların % 23,6’sı genel bütçeli kuruluşlar, 

%18,9’u özel bütçeli üniversiteler, % 11,3’ü özel bütçeli diğer idareler, % 1,9’i 

sosyal güvenli kurumu, %35,8’i mahalli idareler (belediyeler),% 8,5’i il özel 

idarelerinde çalıştıkları tespit edilmiştir. 

 
Tablo 11. İç Denetçilerin Çalıştığı Kurumun Bütçe Türleri 

Çalışılan Kurumun Bütçe Türleri F % 

Genel Bütçeli Kurumlar 
25 23,6 

Özel Bütçeli Üniversiteler 
20 18,9 

Özel Bütçeli Diğer İdareler 
12 11,3 

Sosyal Güvenlik Kurumu 
2 1,9 
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Mahalli İdareler(Belediyeler) 
38 35,8 

Mahalli İdareler(İl Özel İdareleri) 
9 8,5 

Toplam 
106 100 

 
           Tabloya bakıldığında bütçe türleri itibariyle, mahalli idarelerde, özel 

bütçeli üniversitelerde ve genel bütçeli kurumlarda iç denetçi  dağılımın 

yoğun olması dikkat çekmektedir. Türk İdari Yapısı Göz önünde 

bulundurulduğunda, belediyeler,özel bütçeli üniversiteler,genel bütçeli 

kurumların çoğunlukta olduğu bir gerçektir.Bu da gösteriyor ki,anketimize 

katılan iç denetçilerin bütçe itibariyle sayılarının dağılımının dengeli olduğu ve 

anketin tüm kamu kurumlarında çalışan iç denetçileri yani ana kütleyi temsil 

edebilecek durumda olduğu düşünülmektedir. 

 
 
Tablo 12. İç denetçilerin Çalıştıkları Kurumlardaki İç Denetçi Kadro 
Sayıları 

İç Denetçilerin 
Kurumdaki Kadro 
Sayısı 

F % 

1-3 33 31,1 

4-6 25 23,6 

7-10 31 29,3 

11-15 11 10,4 

16 + 6 5,6 
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Toplam 106 100 

 

           Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, iç denetçilerin çalıştıkları 

kurumlardaki kadro sayıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ankete katılan iç 

denetçilerin görevlendirildikleri kurumda iç denetçi kadro sayısı beş grup 

aralığında değerlendirilmiştir. % 31,1’i (1-3) arasında, %23,6’sı (4-6) 

arasında, %29,3’ü (7-10),arasında %10,4 (11-15) arasında, %5,6’sı (16 +) 

arasında, kurumlarında iç denetçi olduğu tespit edilmiştir. 

 

 
                3.7.7.4. İç Denetçinin, İç Denetim Görevi Dışında Başka Bir İşte    
                     Görevlendirilmesi Durumu 
 
    5018 sayılı Kanunun 64. Maddesinin g bendi, ‘’  İç denetçi, görevinde 

bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve 

yaptırılamaz ‘’ hükmündedir. Gerek uluslar arası iç denetim standartları 

gerekse kamu iç denetim standartları,5018 sayılı Kanun hükümleri  ve ilgili 

yönetmelikler de, iç denetçiye asli görevinin dışında başka hiçbir görev 

verilemeyeceği ve yaptırılamayacağı  açıkça belirtmiştir. Bu durum, iç 

denetçilerin objektifliği, bağımsızlığı ve mesleki güvencesi açısından olmazsa 

olmaz standarttır 
Bu soru  ile Türkiye’de kamu kurumlarında çalışan iç denetçilere asli 

görevlerinin dışında başka bir görev verilip verilmediğini tespit etmek için 

sorulmuştur. 
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Tablo 13. İç Denetçilerin İç Denetim Görevi Dışında Görevlendirilip 
görevlendirilmediği 
 

Çalıştığınız Kurumda En az Bir İç 
Denetçinin İç Denetim Görevi Dışında 
Görevlendirilip Görevlendirilmediği 

F % 

Evet 
25 23,6 

Hayır 81 76,4 

Toplam 
106 100 

 
            Tablo 13’de ankete cevap veren kamu idarelerinde çalışan iç 

denetçilerden % 23,6’sının iç denetim görevi dışında başka bir görevle 

çalıştırıldığını, %76,4’ nün ise asli görevleri olan iç denetim dışında başka bir 

görevle görevlendirilmediği tespit edilmiştir. 
           Tablodan da anlaşılacağı üzere, bazı kamu idarelerinde çalışan iç 

denetçilerin standartlara aykırı olarak asli görevlerinin dışında başka bir 

görevde çalıştırıldığı, bu da iç denetçilerin objektifliğini ve bağımsızlığını 

zedelediğini, uygulamada aksaklıkların yaşandığını ortaya koymaktadır. 

 

 
               3.7.7.5. İç Denetçilerin Çalıştıkları Kurumun Personel Sayısı 
 
    Anketin bu bölümünde, iç denetçilerin görevlendirildiği kurumlarda 

çalışan toplam personel sayılarının ne kadar olduğu sorulmuştu. Ancak, 

ankete katılan iç denetçilerden bir kısmı bu soruyu cevaplamışlar, bir kısmı 

ise cevap vermemiştir. Bu soru ile, kurumun personel sayısı ile  kuruma 

atanan iç denetçi sayısı mukayese edilerek bir değerlendirme yapılmak 

istenmiştir. Ancak büyük bir kısmı çalışan sayısını belirtmeyince, bu konuda 

bir analiz yapılamamıştır. 
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           3.7.8. Anketin 2. Bölümünün Analiz Ve Değerlendirilmesi 
 

Bu bölümde, Kamu idarelerinde görevlendirilen iç denetçilerin, iç 

denetim sistemi ve iç denetim sisteminin unsurlarını , uluslar arası ve Kamu 

İç Denetim Standartlarında tanımlanan iç denetçinin görev çerçevelerini nasıl 

algıladıklarını ve iç denetim sisteminden beklentileri konusunda düşüncelerini 

almak için evet/ hayır şeklinde cevap vermeye uygun ve tanımlayıcı 11 tane 

soru hazırlanmıştır.Bu kısımda 11 ayrı tablo yerine birbirleriyle ilgili olan 

gerçek soru numaraları verilerek aynı tabloda birlikte değerlendirilecektir.İç 

denetçilerin, iç denetim tanımındaki iç denetim unsurlarını nasıl algıladıklarını 

ve bu unsurlara katılma düzeyleri ile iç denetimden beklentileri analiz 

edilmeye çalışılacaktır. 

 

 
               3.7.8.1. İç Denetçilerin İç Denetim Tanımını Algılama Durumları 
 

Bu kısımda, Kamu idarelerinde çalışan iç denetçilerin, iç denetim 

uygulamalarını dikkate alarak, iç denetimin tanımında yer alan unsurlarına 

katılma ve algılama düzeylerini  (evet/hayır ) tespit etmeye yönelik verdikleri 

cevaplar aşağıda Tablo 14’da gösterilmiştir 

 

 
Tablo 14. İç Denetçilerin İç Denetim Unsurlarını Algılama Düzeyi 

İç Denetçilerin İç Denetim 
Unsurlarını Algılama 
Düzeyi 
 

EVET HAYIR TOPLAM 

F % F % F % 

 
1-İç denetim bir danışmanlık 

faaliyetidir. 
96 90,5 10 9,5 106 100 
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2- İç denetim bir güvence 
(paydaşların menfaatini 

koruyan)faaliyetidir. 
104 98,1 2 1,9 106 100 

 

Tablo 14’de, 5018 Sayılı Kanunun 63. maddesinde açıklandığı üzere, 

iç denetimin tanımında iç denetimin en önemli fonksiyonu olan, danışmanlık 

ve güvence faaliyet düzeyinin iç denetçiler tarafından algılanıp algılanmadığı 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada ankete katılan iç denetçilerin 

%90,5’İ iç denetimin bir danışmanlık faaliyeti olduğunu,% 9,5’i iç denetimin 

danışmanlık faaliyeti olmadığı tezini savunmuşlardır. 
İç denetimin en önemli fonksiyonlarından diğeri de, iç denetim bir 

güvence faaliyetidir, sorusuna ankete katılan iç denetçilerin % 98,1’i iç 

denetim bir güvence faaliyetidir şeklinde cevaplamış , % 1,9’u ise iç 

denetimin paydaşların menfaatini koruyan bir güvence faaliyeti olduğuna 

katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Bu da göstermektedir ki, ankete katılan  iç denetçilerin hem,‘’modern iç 

denetim paydaşların menfaatini koruyan güvence   faaliyetidir ‘’ sorusuna % 

98,1 oranı ile hem de ‘’iç denetim bir danışmanlık faaliyetidir ‘’ sorusuna % 

90,5 oranı ile evet  diye cevap vermeleri, kamu iç denetçilerinin, iç denetimi 

en üst seviyede  benimsediklerini göstermektedir. 

Öte yandan, ankete katılan bazı iç denetçilerin ‘’ iç denetim 

paydaşların menfaatini koruyan güvence   faaliyetidir ‘’ sorusuna % 1,9 oranı 

ile yine ‘’iç denetim bir danışmanlık faaliyetidir ‘’ sorusuna % 9,5 oranı ile 

hayır diye cevap vermeleri, Türkiye’de iç denetim sisteminin çok yeni olması 

ve  geleneksel denetim  anlayışının bu süreçte  değişmesiyle, farkındalık 

yaratmasının zamanla olacağı faktörüne bağlanabilir. Ancak, kamu 

idarelerindeki iç denetçilerin,  iç  denetim  sisteminin en önemli iki unsuru 

olan danışmanlık ve güvence verme faaliyetinin en üst seviyede algılandığı 

görülmektedir. 
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                3.7.8.2. İç Denetçilerin İç Denetim Görevleri Arasında Yer Alan 
                     Unsurları Algılama Durumu 
 

Bu bölümde, kamu idarelerinde çalışan iç denetçilerin Uluslararası ve 

kamu iç denetim standartlarında belirtilen iç denetçilerin görevleri arasında 

sayılan, çalıştıkları kurumda mali  ve mali olmayan tüm işlemler, iç kontrol 

sisteminin etkinliği ve yönetim süreçleri ,kurumun varlıkları ve kaynaklarının 

etkinliği ve verimliliği, bu faaliyetlerin strateji,politika ve hukuka uygunluğunu 

risk odaklı denetleyip değerlendirildiğine ilişkin görevleri nasıl algıladıklarına 

yönelik hazırlanan sorulara verdikleri cevaplar aşağıda Tablo 15’ de 

gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 15. İç Denetçilerin Görevleri Arasında Yer Alan Unsurların     
          Algılanma Düzeyi 

İç Denetçilerin Görevlerini Algılama 
Düzeyleri 

Evet Hayır Toplam 

F % F % F % 

3-İç denetçinin mali yolsuzlukları ve yanlışlıkları 

ortaya çıkarması ve/veya engellemesi beklenir 
70 66,1 36 33,9 106 100

4-İç denetçi, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde 

çalışıp çalışmadığını değerlendirmelidir 
104 98,1 2 1,9 106 100

5-İç denetim, kurumun karşılaşabileceği risklerin 

belirlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olacak 

bilgiler sunmalıdır 

102 96,2 4 3,8 106 100

6-İç denetim, yönetim süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmelidir 
102 96,2 4 3,8 106 100

7-İç denetim, kurumun iş süreçlerinin geliştirilmesini 

sağlayacak yaklaşımları/önerileri kapsamaktadır 96 90,6 10 9,4 106 100

8-İç denetim, gerçekleştirilen iş ve eylemlerin 

belirlenmiş strateji ve politikalara/mevzuata 
102 96,2 4 3,8 106 100



87 
 

uygunluğunu denetlemelidir 

9-İç denetçi, kurumun varlıklarının ve kaynaklarının 

etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını 

denetlemelidir 

105 99,1 1 0,9 106 100

 

 

Yukarıda tablo 15’ te görüleceği üzere, ankete cevap veren iç 

denetçilerin büyük çoğunluğu, iç denetim görevleri arasında yer alan kamu 

idarelerinde sistemi iyileştirmeye ve geliştirmeye, etkinlik ve verimlilik  

sağlamaya, mali yolsuzluk ve usulsüzlükleri önlemeye, işlemlerin hukuka 

uygunluğuna, kurumun hedeflerine ulaşmayı engellemeye yönelik riskleri 

belirleme ve risk yönetimine yardımcı olmasına katkı sağlayacağı, geleneksel 

denetimden farklı, sistematik yaklaşımlar geliştirerek kuruma değer katan tüm 

unsurlara olumlu cevap vermişlerdir. 

Ankete katılan iç denetçilerin, %66,1’i İç denetçilerde  mali 

yolsuzlukları ve yanlışlıkları ortaya çıkarması ve/veya engellemesi beklendiği, 

% 98,1’i İç denetçi, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını 

değerlendirmeli, % 96,2’si İç denetim, kurumun karşılaşabileceği risklerin 

belirlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olacak bilgiler sunmalı, % 96,2’si İç 

denetim, yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmeli, % 90,6’sı İç 

denetim, kurumun iş süreçlerinin geliştirilmesini sağlayacak 

yaklaşımları/önerileri kapsamalı, % 96,2’si İç denetim, gerçekleştirilen iş ve 

eylemlerin belirlenmiş strateji ve politikalara/mevzuata uygunluğunu 

denetlemeli, % 99,1’i İç denetçi, kurumun varlıklarının ve kaynaklarının etkin 

bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını denetlemeli demişlerdir. 

İç denetçinin görevleri arasında yer alan iç denetim fonksiyonları, 

yukarıdaki tabloda her bir katılım oranları ile tek tek gösterilen cevaplara, 

ankete katılan 106 iç denetçinin % 90-98 oranında yüksek katılım 

göstermesi, iç denetçilerin, idarenin günlük işlemlerinden bağımsız olan ve 

uluslar arası ve kamu iç denetim standartlarında yer alan çağdaş iç denetimi 

algıladıklarını göstermektedir. 
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Şu anda kurumlarda görevli iç denetçilerin daha önceki görevlerinde 

teftiş kurulları ve denetim  birimlerince  farklı usul ve yöntemlerle   en az 5 yıl 

denetim elemanı olarak çalışmış olmalarına rağmen, iç denetimin modern 

fonksiyonlarını algıladıkları, iç denetimin tanımına yönelik iç denetçilerde 

yüksek zihniyet dönüşümü yaşandığı ve mevcut iç denetçilerin modern iç 

denetim sisteminin unsurlarını ve metodolojisini algılama sorunu 

yaşamadıklarını göstermiştir. 

Bu olumlu algılama, iç denetimin sadece mevzuata uygunluk denetimi 

olmadığı, kurumların iç kontrol sistemini ve yönetim süreçlerinin etkinliğini ve 

verimliliğini denetim standartlarına uygun olarak,  risk esaslı değerlendirdiği 

ve geliştirdiği, kurumun varlıklarının etkin bir şekilde kullanılıp 

kullanılmadığını değerlendirdiği, yetersizliklerle ilgili öneriler sunduğu ve 

kuruma katma değer sağladığını göstermektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Yönetmeliklerle 

getirilen iç denetim sistemi, mevcut iç denetçiler tarafından uluslar arası 

standartlardaki tanımı ile algıladıkları iç denetimin kamu içinde ve dışında 

kabul görebilmesi için, bu algılama düzeyinin diğer aktörleri ve uygulayıcıları 

olan üst yöneticiler ve kurum çalışanlarında da sağlanması gerekmektedir. 

 

 

                3.7.8.3. İç Denetimin Ağırlıklı Olarak Mali Denetim Olarak     
                     Algılanma Durumu 
 

Türk Kamu Yönetimi sisteminin uluslar arası standartlarda 

uyumlaştırılması amacıyla getirilen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve 

Kontrol Kanunuyla, denetim ve yönetim sisteminin modernleştirilmesi, 

denetim sistemini  kurumlara  değer katacak ve paydaşlara güvence verecek 

şekilde, mali ve mali olmayan, tüm kontrol, yönetim ve iş süreçlerini 

sistematik ve sürekli olarak etkinlik, verimlilik ve hukuka uygunluk ilkelerine 

göre değerlendirecek modern anlamda iç denetim sistemi getirilmiştir. İç 

denetim mali ve mali olmayan tüm süreçleri denetler. Tablo 16’da kamu 

kurumlarında iç denetimin sadece mali denetim olduğuna yönelik 
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algılanması, iç denetçilere sorulmuş ve verilen cevaplar aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 16.İç Denetimin Ağırlıklı Olarak Mali Denetim Olduğuna Yönelik 
Algılanma Düzeyi 

İç Denetimin Ağırlıklı Olarak Mali 
Denetim Olduğuna Yönelik 
Algılanma Düzeyi 
 

Evet Hayır Toplam 

F % F % F % 

10- İç denetimin ağırlıklı olarak Mali 

denetim/muhasebe hata ve hileleri 

önleme odaklı yürütüldüğü şeklinde 

bir algılama vardır 

90 84,9 16 15,1 106 100

 
Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere ankete katılan iç denetçilerin % 

84,9’u İç denetimin, ağırlıklı olarak Mali denetim/muhasebe hata ve hileleri 

önleme odaklı yürütüldüğü şeklinde bir algılama olduğunu belirtmişlerdir. 

İç denetim sadece mali denetim değildir. Mali ve Mali olmayan tüm 

yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini denetler ve 

değerlendirir. İç denetim, risk odaklı süreç denetimi yapar. İç denetim, mali, 

performans, uygunluk, bilgi teknolojileri ve sistem denetimi yapar. Kurum 

paydaşlarına objektif ve bağımsız makul güvence sağlar. 

Ancak, ankete verilen cevapların % 84,9’u İç denetimin, ağırlıklı olarak 

Mali denetim/muhasebe hata ve hileleri önleme odaklı yürütüldüğü şeklinde 

bir algılama olduğunu göstermiştir. Bu durum, iç denetimin kamuda yeterince 

anlaşılamadığını ve iç denetim farkındalığının yaratılamadığını 

göstermektedir. Ayrıca, denetim sistemini düzenleyen 5018 Sayılı Kanunun  

isminde  mali kelimesinin geçmesi, kanun çoğunlukla mali hükümleri 

içermesi, devlet muhasebesini düzenlemesi, Muhasebe-i Umumiye 
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Kanununun yerini almasıdır. İç denetimin kalitesinin  kamu idaresi  içinde ve 

dışında kabul görebilmesi için denetim Standartları ve Meslek Ahlak 

kurallarının iç denetçiler tarafından iyi anlaşılması, kuruma değer katmaları  

ve farkındalık çalışmaları yapmaları ile mümkün olacaktır. Aksi takdirde 

sistemden beklenen fayda sağlanmaz ve kısa dönemde tartışılır hale 

gelebilir.   

 

 

               3.7.8.4. İç Denetimin Kuruma Katma Değer Katan Danışmanlık 
                    Fonksiyonunun Algılanma Düzeyi  
 
    İç Denetimin tanımından da anlaşılacağı üzere, iç denetimin iki 

fonksiyonu vardır. Birincisi, denetlenen faaliyetler konusunda üst yönetime 

makul güvence vermektir. İkincisi ise, iş ve  süreçlerin   etkinliği  konusunda 

danışmanlık yapmaktır. Danışmanlık faaliyeti, iç denetçilerin herhangi bir idari 

sorumluluk üstlenmeden niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte 

karşılaştırılan  istişari   faaliyetler ile buna bağlı diğer faaliyetlerdir. Modern 

denetim sisteminin geleneksel denetim sisteminden en önemli farkı,  kuruma 

değer katan danışmanlık fonksiyonunun denetimde yer almasıdır. İç 

denetimin yönetim ve kontrol süreçlerini iyileştirmek en önemli görevidir. Bu 

da iç denetçiler tarafından yerine getirilir. 

   Kamu kurumlarındaki iç denetçiler dışında diğer çalışanların, iç 

denetimin kuruma katma değer katan danışmanlık faaliyetini algılama 

düzeylerini ölçmek için, yapılan ankette  iç denetçiler tarafından verilen 

cevaplar aşağıda Tablo 17’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 17. İç Denetimin danışmanlık Faaliyetini İç Denetçiler Dışında 
Diğer Çalışanlarca Algılanma Düzeyi 

İç Denetimin Danışmanlık 
Fonksiyonunun Algılanma Düzeyi 

Evet Hayır Toplam 

F % F % F % 

11-İç Denetimin Katma Değer 

Yaratan Danışmanlık Yönüne ilişkin 

İşlevleri, İç Denetçiler Dışında 

Yeterince Anlaşılmamaktadır. 

100 94,4 6 5,6 106 100

 

 Yukarıdaki Tablodan açıkça görüleceği üzere, iç denetimin katma değer 

yaratan danışmanlık yönüne % 94,4 gibi yüksek bir oranla iç denetçiler 

dışında yeterince anlaşılmadığını göstermektedir. 

Bu durum, iç denetçiler dışında hem üst yöneticiler hem de kurumda 

diğer çalışanlar tarafından iç denetimin ana unsurlarından biri olan kuruma 

değer katan danışmanlık yönünün pek anlaşılmadığını ortaya koymaktadır. İç 

denetimin danışmanlık fonksiyonun, geleneksel denetim sistemindeki var 

olan  hata  arayıcı, sorgulayıcı ve cezalandırıcı sistemden farklı olduğu  

kurum çalışanlarına ve üst yöneticilere anlatılmalıdır. Yoksa iç denetim 

sisteminden beklenen fayda sağlanamaz. Bu yanlış algılamanın en önemli 

sebebi, iç denetim sisteminin yeni olması ve geleneksel teftiş sisteminden 

farklılığı yeterince anlatılamamasından kaynaklanmaktadır. 

 

 

           3.7.9. Anketin 3. Bölümünün Analiz Ve Değerlendirilmesi 
 
   Çalışmanın bu kısmında, Risk yönetimi ile ilgili uygulamaya yönelik  iç 

denetçilere 14 adet soru sorulmuştur. İç denetim  uygulamasında  iç 

denetçilerin üst yönetici ile ilişkileri, kurum içindeki çalışmaları, iç denetimin  
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kurum da çalışanlar tarafından nasıl algılandığı , üst yöneticinin iç denetçi ve 

iç denetim sistemine bakışı, iç denetçilerin risk odaklı denetim yaptıklarının 

bilinme düzeyi, risk yönetiminin algılanma düzeyi, iç denetçilerin bağımsızlığı, 

kurumda iç kontrol sisteminin kurulup kurulmadığı, kurumun hedeflerine 

ulaşabilmesi için iç denetimin katkı sağlayacağı, kurumun risk analizlerinin 

yapılıp risk önceliğinin (denetim alanları ) belirlenip belirlenmediği, kurumda 

2009 yılında uluslar arası standartlara göre risk esaslı denetim yapılıp 

yapılmadığı, risk yönetim sürecinde faaliyetlerle  ve sorumlularla ilgili 

eşgüdüm sağlanıp sağlanmadığı , risk matrislerinin belirli dönemlerde 

güncellendiği ve kurumun faaliyetleriyle ilgili belirlenen risklerin izlenmesi 

düzeylerini tespit yönünde  sorulara evet veya hayır şeklinde karmaşıklık 

içermeyen cevaplar verebilecekleri sorular sorulmuştur.  

Bu bölümde kurumlarda iç denetim uygulamalarının geldiği nokta ve 

üst yöneticilerin iç denetime bakış açıları ve sistemi olumsuz etkileyen 

faktörlerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Değerlendirme, ortak 

konuları içeren cevapların ortak konu başlıkları altında aynı tabloda 

gösterilerek analiz edilmiştir. Soru numaraları bu nedenle birbirini takip 

etmeyebilir.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile düzenlenen iç 

denetim sisteminde,  iç denetim sadece ilgili idarelerin iç denetçileri 

tarafından yapılır, kamu idarelerinin iç denetim programı üst yöneticinin 

önerileri de dikkate  alınarak,  iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst 

yönetici  tarafından onaylanır. İç denetçiler raporlarını doğrudan üst 

yöneticiye sunar. Bu raporlar, üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra 

gereği için ilgili  birimlere ve mali hizmetler birimine verilir. Söz konusu 

kanunla sisteme yeni getirilen, üst yöneticilerin yetkili mercilere hesap 

verilebilirlik ilkesi doğrultusunda, üst yöneticiler sorumluluklarının gereklerini, 

harcama yetkilisi, mali hizmetler birimi yetkilisi ve iç denetçiler aracılığıyla 

yerine getirirler. İç denetim sisteminin uluslar arası ve kamu iç denetim 

standartlarına göre etkin bir uygulama alanı bulması ve beklenen faydayı 

sağlaması üst yöneticinin desteği ve  iç denetimi sahiplenmesi şarttır. 

Sistemin sahibi üst yöneticidir. 
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                3.7.9.1. Üst Yönetici Ve Kurum Çalışanlarının İç Denetimin   
                      Fonksiyon Ve Faydalarını Algılaması, Birim Yöneticisi 
                     Ve Üst Yönetici İlişkileri, İç Denetçilerin Risk Odaklı   
                     Denetim Yaptıklarının Algılanma Durumu 

Tablo18’ de, iç  denetim  uygulamalarına yönelik, üst yönetici ve 

kurum çalışanlarının iç denetim sisteminin fonksiyon ve faydalarının 

farkındalığı, birim yöneticisinin üst yöneticiden iç denetim faaliyetinden 

beklentileri  ve  kurum yöneticisinin iç denetçilerin risk odaklı denetim 

yaptıklarının bilinip bilinmediği konusunda, sorulan sorulara ankete katılan iç 

denetçiler tarafından verilen cevaplar değerlendirilmiştir. 

 

 

Tablo 18. İç Denetçi, İç Denetim Birim Yöneticisi Ve Üst yönetici İlişkileri 

İç Denetçi, İç Denetim Birim 
Yöneticisi ve Üst Yönetici İlişkileri

Evet Hayır Toplam 

F % F % F % 

1-Üst yönetici ve kurum çalışanları 

iç denetim sisteminin fonksiyon ve 

faydalarının farkındadır 

22 20,7 84 79,3 106 100

2-İç denetim Birim yöneticisi, üst 

yöneticiden iç denetim faaliyetinden 

beklentileri konusunda bilgi sahibi 

olmaktadır 

58 54,7 48 45,3 106 100

3-Kurum yöneticileri, iç denetçilerin 

risk odaklı denetim yaptıklarını 

bilmektedirler 

37 34,9 69 65,1 106 100
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    Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, ‘’ Üst yönetici ve kurum 

çalışanları iç denetim sisteminin fonksiyon ve faydalarının farkındadır ‘’ 

sorusuna ankete katılan iç denetçilerden % 20,7’ si evet demiş % 79,3’ü gibi 

yüksek bir oranla,  üst yönetici ve çalışanların iç denetim sisteminin fonksiyon 

ve faydalarının farkında olmadığını belirtmişlerdir. Yine,’’ İç denetim Birim 

yöneticisi, üst yöneticiden iç denetim faaliyetinden beklentileri konusunda 

bilgi sahibi olmaktadır ‘’ sorusuna ‘’% 54,7’ si evet demiş, ancak % 45,3’ü   

üst yöneticinin  iç denetim faaliyetinden beklentisi  konusunda iç denetim 

birim yöneticisinden bilgi almadığını belirtmişlerdir. Yine ankete katılan iç 

denetçilerden ‘’Kurum yöneticileri, iç denetçilerin risk odaklı denetim 

yaptıklarını bilmektedirler ‘’ sorusuna % 34,9’u evet demiştir. Bu soruya 

cevap verenlerin % 65,1’i üst yöneticinin iç denetçilerin risk odaklı denetim 

yaptıklarını bilmediklerini ifade etmişlerdir. 

   Ankete verilen cevaplardan yukarıda elde edilen tespitleri sırasıyla 

analiz edecek olursak; Üst yönetici ve kurum çalışanları tarafından iç 

denetimin fonksiyon ve faydalarının büyük oranda bilinmemesi  , Türkiye’de 

iç denetim sisteminin çok yeni olması nedeniyle iç denetçiler yaptıkları 

denetim uygulamalarıyla kuruma katma değer katıp farkındalık yaratmaları 

gerekmektedir. Üniversite gibi daha önce bünyesinde teftiş kurulu 

bulunmadığından dolayı denetim kültürüne biraz yabancı olan kurumlarda 

denetime çekingen bakmaları, iç denetim sisteminin faydaları buralarda 

görev yapan iç denetçilerin tutum ve davranışlarıyla ve kuruma katma değer 

katmalarıyla sağlanacaktır. 

Yine, ankete verilen cevaplardan kurumların yarısına yakınında iç 

denetim birim başkanının, üst yöneticinin iç denetim faaliyetinden beklentileri 

konusunda bilgi sahibi olduklarının belirtilmesi, İç denetim birim 

başkanlarının, modern denetim sisteminin fonksiyonları  konusunda  ilk  

elden üst yöneticiyi bilgilendirdikleri anlaşılmıştır. 

İç denetçilerin verdikleri cevaplardan büyük çoğunlukta  kurum 

yöneticilerinin, iç denetçilerin risk odaklı denetim yaptıklarını bilmediklerini 

belirtmişlerdir. İç  denetçilerin  asıl  fonksiyonları olan risk odaklı denetim,  
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kurumun  riskleri ve bu risklerin yönetilmesi ve denetlenmesi üzerine 

odaklanan bir süreçtir. Bu nedenle, üst yönetici ve kurum çalışanları 

tarafından modern iç denetim sisteminin fonksiyonlarının yeterli derecede 

anlaşılabilmesi için, iç denetçilerin farkındalık yaratmaları ve iyi uygulama 

örnekleri sergilemeleri gerekmektedir. Ayrıca, zaman zaman   İDDK 

tarafından iç denetim sistemi hakkında üst yöneticiler  bilgilendirilmelidir. 

 

 

                3.7.9.2. Kurumda İç Kontrol Sisteminin Kurulup Kurulmadığı 
                      ve Kurum Yöneticilerinin Risk Yönetimini Algılama   
                     Durumu 
 
            İç kontrol, 5018 sayılı Kanunun 5. Maddesinde “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 bütünü” olarak tarif 

edilmiştir. Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin temel unsuru iç kontrol 

sisteminin her bir kamu idaresinde oluşturularak uygulamaya konulmasıdır. İç 

kontrol sisteminin kurulması ve yönetilmesi kurum yönetiminin 

sorumluluğundadır. 

 Kurum yöneticileri, kurumun faaliyetleriyle ilgili amaç ve hedeflerini 

belirleyerek bu amaçlara yönelik riskleri iyi yönetmesi gerekir. Üst yöneticinin 

görevi, hedefe  giden  yolda  ortaya  çıkabilecek  riskleri  belirlemek ve 

bunlara çözüm bulmaktır. Kurumda iç kontrol ve yönetim süreçleri sağlıklı bir 

sisteme dayanırsa, risk yönetimi ve risklerin ortadan kaldırılması o kadar 

başarılı olur. 
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Tablo 19. Kurumda İç Kontrol Sisteminin Kurulup Kurulmama Durumu 
Ve Üst Yöneticilerin Risk Yönetimini Algılama Düzeyi 

 
Kurumda İç Kontrol Sisteminin 
Kurulup Kurulmama Durumu Ve 
Üst Yöneticilerin Risk Yönetimini 

Algılama Düzeyi 
 

Evet Hayır Toplam 

F % F % F % 

4- Kurumunuzda iç kontrol sistemi 

kurulmuş mudur   ? 
18 17 88 83 106 100

5- Kurum yöneticilerinin, risk 

yönetimini algıladığına inanıyorum 
10 9,4 96 90,6 106 100

 
 Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, ‘’kurumunuzda iç kontrol sistemi 

kurulmuş mudur  ? ‘’ sorusuna ankete katılan iç denetçilerden % 83’ü Hayır 

şeklinde, yine ’’kurum yöneticilerinin, risk yönetimini algıladığına inanıyorum ‘’ 

sorusuna, ankete katılan iç denetçilerin ‘’90,6’sı hayır şeklinde cevap 

vermişlerdir. İç denetçilerin büyük bir kısmı, kurumda iç kontrol sisteminin 

kurulmadığını ve üst yöneticinin risk yönetimini algılamadığını belirtmişlerdir. 

Bu durum, modern denetim sistemiyle getirilen üst yöneticinin iç kontrole 

ilişkin ve hedefe gidilen yolda ortaya çıkabilecek risklerin   algılanmasını ve 

bakış açısını göstermektedir. Kamu idarelerince  bir kaç yıl içinde henüz ciddi 

bir mesafe kat edilmemiş olması, hatta çoğu idarelerde  bu konu üzerinde hiç 

durulmaması ve herhangi bir çalışma yapılmaması, 5018 sayılı Kanunun 

kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları yeterince algılamadıklarını 

göstermektedir. İç Kontrolün incelenip değerlendirilmesi ve en Üst Yöneticiye 

güvence sağlanması, İç Denetimin fonksiyonları kapsamındadır. Kamuda ki 

mevcut durum, esas olarak kamu bürokrasisindeki zihniyet meselesi ve 
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yönetim anlayışının gelenekselleşmiş olmasıdır. Bu nedenle, iç denetçilerin 

çalıştıkları kuruma katma değer katarak, farkındalık  yaratmaları modern 

denetim sisteminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 

 

 

       3.7.9.3 , İç Denetçilerin Bağımsızlığı Ve Risk Yönetiminde İç  
                   Denetçilerin Rolünün Algılanma Durumu 
 
   5018 Sayılı Kanuna göre, 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 

faaliyeti olarak açıklanmıştır. Uluslar arası İç Denetim Enstitüsünün Mesleki 

Uygulama   çerçevesindeki  tanıma  tamamen uygun olarak yapılmıştır. Yine, 

uluslar arası iç denetim standartlarından 1100 kodlu nitelik standardı, iç 

denetim faaliyetinin bağımsız, iç denetçinin de objektif olması konusunu 

açıklamıştır. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 

12. Maddesi    ile üst yöneticiye, iç denetçilerin görevlerini bağımsız bir 

şekilde yerine getirmeleri için uygun ortamı sağlama ve bağımsızlıklarının 

tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri alma görevi 

verilmiştir. 

    Risk bazlı denetim, yönetim ve kontrol süreçlerini denetleyerek, 

kurumun hedeflerini saptırabilecek riskleri önceden tespit etme ve önlem 

alma,  imkan sağlama, sürekli gözden geçirilmesi ve üst  yöneticiye  güvence 

verilmesidir. Kamu İdarelerinin, risk esaslı denetim planı, sistematik ve  

sürekli disiplinli  bir yaklaşımla, denetim standartlarına uygun olarak iç 

denetime tabi tutulur. Risk Bazlı Denetim sadece iç denetçiler tarafından 

yerine getirilir.  
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Tablo 20. İç Denetçilerin Bağımsızlığı ve Risk Yönetiminde İç 
Denetçilerin Rolünün Algılanma Düzeyi 

İç Denetçilerin Bağımsızlığı ve 
Risk Yönetiminde İç Denetçilerin 

Rolünün Algılanma Düzeyi 
 

Evet Hayır Toplam 

F % F % F % 

6- İç denetçinin bağımsızlığına 

inanıyorum 
50 47,2 56 52,8 106 100 

7- Risk yönetiminde, iç denetçilerin 

rolü olduğuna inanıyorum 
76 71,7 30 28,3 106 100 

 
   Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, ‘’iç denetçilerin bağımsızlığına 

inanıyorum ‘’ sorusuna, ankete katılanlardan % 47,2’si iç denetçilerin 

bağımsızlığına inandıklarını,% 52,8’i iç denetçilerin denetim görevlerinde 

bağımsızlıklarına inanmadıklarını belirtmişlerdir. 

 Avrupa Birliği ‘’Kamu İç Mali  Kontrolü ‘’başlığı altında, iç denetimin 

bağımsızlığı konusuna özel bir önem vermektedir. Bağımsızlık-fonksiyonel 

bağımsızlık iç denetim faaliyetinde mutlaka bulunması gereken bir nitelik 

olarak  değerlendirmekte, Avrupa Birliği  tarafından dikkatle izlenmekte ve 

uygulayıcı ülkelerin tercihine bırakılmamaktadır. Avrupa Birliği Türkiye’nin 

kamu mali kontrol sisteminin iyileştirilmesi ve uyumlaştırılması sürecinde, iç 

denetim ve iç denetçilerin fonksiyonel bağımsızlığının sağlanmasını talep 

etmiş, Türkiye’de denetim birimlerinin ve denetçilerin bağımsızlığını 

geliştirecek  mekanizmaların oluşturulacağını ve iç denetçilerin fonksiyonel 

bağımsızlık içinde görev yapmalarının sağlanacağını taahhüt etmiştir. 

(Gösterici Hüseyin, Kamu iç Mali Kontrol Sisteminde İç Denetimin 

Bağımsızlığı ve Fonksiyonel Bağımsızlık, Vergi Dünyası Dergisi,2006,Sayı 

275,s 175 )  
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 Ankete katılan iç denetçilerden hemen hemen yarısının iç denetçilerin 

bağımsızlığına inanmamalarının sebebi, Ülkemizde modern denetim 

sisteminin uygulanmasının çok yeni olduğu, iç denetim standartlarının 

kamuda yerini almasının biraz zaman alacağı, en önemlisi de, Türkiye’deki 

kamu bürokrasinin öteden beri alışagelmiş idari ve siyasi zihniyeti ile yönetim 

anlayışının, gelenek halini  almış olmasıdır.İç denetçiler, zaman içerisinde bu 

anlayışının değişmesi ve Türkiye’nin,  Avrupa Birliğine karşı taahhüdünü 

yerine getirmesi gerektiği inancı içinde olmalıdır. 

Yine, yukarıdaki tablodan görüleceği üzere, ‘’Risk yönetiminde iç 

denetçilerin rolü olduğuna inanıyorum’’ sorusuna, ankete katılan iç 

denetçilerden  büyük çoğunlukla % 71,7’si evet şeklinde cevap vermişlerdir. 

% 28,3’ü ise risk yönetiminde iç denetçilerin rolü olduğuna inanmadıklarını 

belirtmişledir. Çalışmamızın ilerleyen bölümünde 10. soruda açıklanacağı 

üzere, ankete katılan iç denetçilere, ’’2009 yılında kurumunuzda risk odaklı 

denetim yapılıp yapılmadığı ‘’ sorusuna, % 21,70’i   risk odaklı denetim 

yapmadıkları şeklinde cevap vermişlerdir. Yukarıda risk yönetiminde iç 

denetçilerin rolü olduğuna inanmayanların oranı %28,3  olmasının nedeni,10. 

soruya verilen cevapla bağlantılı olup, bazı iç denetçiler kurumlarında  risk 

odaklı denetim yapmadıklarından, risk yönetiminde katkılarının ne olduğu 

konusunda  değerlendirme yapamamaktadırlar. 2009 yılında risk odaklı 

denetim yapmayanlar ile iç denetimin risk yönetimine katkısı olduğuna 

inanmayanlar arasındaki oransal fark, iç denetçilerin çalıştıkları kurumda  

danışmanlık faaliyeti veya iç denetim görevi dışında başka bir işle 

görevlendirilmeleri olarak değerlendirilmiştir. 

Türkiye’de risk yönetimi ve denetimi konusunda yapılan düzenlemeler 

çok yeni olduğundan, bazı kamu  idarelerinde modern denetim sisteminin  

uygulanması, iç denetçilerin farkındalık  yaratarak kuruma katkıda 

bulunmaları  zaman içerisinde görülecektir. 
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               3.7.9.4. Risk Yönetimine İlişkin Denetim Yapılmasının,      
                     Kurumun Hedeflerine Ulaşmasına  Katkı  Sağlaması Ve  
                    Kurumun Faaliyetlerine İlişkin Risk Analizi Yapılıp      
                     Yapılmadığı Ve Risklerin Önceliğinin (Denetim Alanları)
                    Belirlenip Belirlenmediğinin  Değerlendirilmesi. 
 

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları  Hakkındaki yönetmeliğin 15. 

maddesinde, iç denetçilerin görevleri sayılmış ve ilk bent ’’ nesnel risk 

analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını 

değerlendirmek’’ olarak belirtilmiştir. Uluslar arası ve Kamu İç Denetim 

Standartlarının 2110 kodlu risk yönetimine ilişkin standardı; ‘’iç denetim 

faaliyeti, önemli risk maruziyetlerini tespit edip değerlendirerek ve risk 

yönetimi  ve kontrol sistemlerinin iyileştirmesine katkıda bulunarak kuruma 

yardımcı olmalıdır’’şeklinde belirlenmiştir (TİDE, Kırmızı Kitap ). 

 

Tablo 21. Risk yönetimine ilişkin denetim yapılmasının, kurumun 
hedeflerine ulaşmasına  katkı  sağlaması ve kurumun faaliyetlerine 
ilişkin  risk analizlerinin yapılıp yapılmadığı ve denetim alanlarının  
belirlenip belirlenmediğinin  değerlendirilme düzeyi 

Risk yönetimine ilişkin denetim 
yapılmasının, kurumun 
hedeflerine ulaşmasına  katkı  
sağlaması ve kurum faaliyetlerine 
ilişkin risk analizlerinin yapılarak 
denetim alanlarının belirlenmesi  
durumunun analizi 
 

Evet Hayır Toplam 

F % F % F % 

8- Risk yönetimine ilişkin denetim 

yapılmasının, kurumun hedeflerine 

ulaşmasına   katkı  sağlayacağına 

inanıyorum 

102 96,3 4 3,7 106 100
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9- Kurumun faaliyetlerine ilişkin risk 

analizi yapılmış ve risklerin önceliği 

(denetim alanları)  belirlenmiştir. 

 

68 64,2 38 35.8 106 100 

  
    Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere,’’ Risk yönetimine ilişkin denetim 

yapılmasının, kurumun hedeflerine ulaşmasına  katkı  sağlayacağına 

inanıyorum ‘’ sorusuna ankete katılan iç denetçilerin %96,3’ ü evet şeklinde, 

%3,7’ si hayır diye cevap vermişlerdir. İç denetçilerin büyük çoğunluğu, iç 

denetim uygulamalarını anladıklarını ve inandıklarını göstermektedir. Zaten 

modern iç denetimin kamuda hayat bulabilmesi için, iç denetçilerin inanarak 

denetim yapmaları ve idarelerine katkı sağladıklarının fark ettirilerek, hedefe 

ulaşmak için ortaya çıkabilecek riskleri belirlemeleri ve üst yönetimi 

zorlamaları gerekmektedir.  

   Yine tabloda görüleceği üzere,’’Kurumun faaliyetlerine ilişkin risk 

analizi yapılmış ve risklerin önceliğinin (denetim alanları) belirlenip 

belirlenmediği ’’ sorusuna ankete katılan iç denetçilerin % 64,2’i evet 

şeklinde, %35,8’i hayır diye cevaplamışlardır. Bu durum, bazı kurumlarda iç 

denetçiler tarafından risk bazlı denetimin yapılmadığını, kurumun 

faaliyetlerine ilişkin risk haritası çıkartılmadığını göstermektedir. 

Çalışmamızın ilerleyen bölümünde 10. soruda açıklanacağı üzere, ankete 

katılan iç denetçilere, ’’2009 yılında kurumunuzda risk odaklı denetim yapılıp 

yapılmadığı ‘’ sorusuna, % 21,70’i   risk odaklı denetim yapmadıkları şeklinde 

cevap vermişlerdir. Bu cevaptan yola çıkarak,   risk analizlerinin yapılmaması 

ve denetim alanlarının  belirlenmemesi konusunu birlikte değerlendirdiğimiz 

de , iç denetim sisteminin ne olduğu ve ne olmadığı, kurumun faaliyetleriyle 

ilgili hedefe ulaşma aşamasında ortaya çıkabilecek risklerin neler olabileceği, 

gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşirse büyüklüğü, iç denetim birimi 

tarafından geleneksel denetime tedirgin bakan  üst yöneticiye iç denetimin 

farklı bir anlayış olduğu, kurumsal yönetim ve  risklerin yönetilmesi  

uygulamasına iç denetçilerin  katkı sağlayacağı  açıklanmalıdır. Risklerin 
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tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin geliştirilmesinden ve 

uygulanmasından yönetim sorumludur.( İDKK, Üçüncül Düzey Mevzuat, 

Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi) 

   Öte yandan, ankete katılan iç denetçilere,  ‘’ kurumun faaliyetlerine 

ilişkin risk analizi yapılmış ve risklerin önceliği (denetim alanları) 

belirlenmiştir’’ sorusuna % 64,2 oranında evet şeklinde cevap vermişlerdir. 

Burada iç denetim birimi, her bir faaliyet konusunu ve amacını öğrenmiş ve 

uygulamaya başlanıldığı tespit edilmiştir. 

 

 

               3.7.9.5. Kurumda 2009 Yılında Risk Odaklı Denetim Yapılıp  
                    Yapılmadığı, Denetim Yapılmadıysa; Bunun Üst                         
                    Yöneticinin İç Denetime Sıcak Bakmaması Veya                      
                   Başka Nedenlerden Mi Kaynaklandığının Analiz Edilmesi 

 
   Kamu idarelerinde, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi  Kontrol  Kanunu ile uluslar arası 

standartlarda iç denetim sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Geçiş sürecinde 

aynı kanunun geçici 5. Maddesine göre kamu kurumlarında beş yıllık denetim 

elemanı tecrübesi olanlar istekleri ve kurumların muvafakati ile kamu 

idarelerindeki üst yöneticiler tarafından doğrudan atanmışlardır. Bu şekilde 

atanan iç denetçiler  26.02.2007-23.07.2008 tarihleri arasında gruplar halinde 

İç Denetim Koordinasyon Kurul tarafından üçer aylık eğitime tabi tutularak, 

Kamu İç Denetçisi Sertifikası almaya hak kazanmışlardır. Sertifikalı iç 

denetçiler bu tarihten sonra kurumlarında iç denetim sistemini uygulamaya 

başlamışlardır. 

    Burada, ankete katılan iç denetçilerin 2009 yılında kurumlarında risk 

odaklı denetim yapıp yapmadıkları, eğer denetim yapmadılar ise bunun 

sebeplerinin üst yöneticinin bakış açısından mı veya başka sebeplerden mi 

kaynaklandığı analiz edilecektir. 
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Tablo 22. 2009 yılında risk odaklı denetim yapılıp yapılmadığı, denetim 
yapılmadıysa; bunun üst yöneticinin iç denetime sıcak bakmaması veya 
başka nedenlerden kaynaklanmasının değerlendirme düzeyi 

2009 yılında risk odaklı denetim yapılıp 
yapılmadığı, denetim yapılmadıysa; 
bunun üst yöneticinin iç denetime sıcak 
bakmaması veya başka nedenlerden 
kaynaklanmasının değerlendirme düzeyi 

Evet Hayır Toplam 

F % F % F % 

10- Kurumda 2009 yılında  risk odaklı 

denetim faaliyeti yapılmıştır. 
83 78,3 23 21,7 106 100

11-Yukarıdaki 10 ‘ncu sorunun cevabı hayır 

ise, denetim yapılmamasının nedeni üst 

yöneticinin iç denetime sıcak bakmaması 

mıdır? 

11 47,8 12 52,2 23 100

  
 Yukarıdaki tabloda ayrıntılı olarak görüleceği üzere, ankete katılan iç 

denetçilere’’ kurumlarında 2009 yılında risk odaklı denetim faaliyeti 

yapılmıştır ‘’sorusuna, %78,3’ ü evet şeklinde,% 21,7’si ise kurumlarında 

henüz risk odaklı denetim  yapılmadığını  belirtmişlerdir. Yani  ankete katılan 

106 iç denetçiden  23’ ü  risk odaklı denetim yapmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Tabloda, 11. Soruda ‘’risk odaklı denetim yapılmamasının nedeninin üst 

yöneticinin iç denetime sıcak bakmaması mıdır? ‘’ diye sorulduğunda, risk 

odaklı denetim yapmayan 23 kişinin %48’ i üst yöneticinin iç denetime sıcak 

bakmadığı şeklinde, %52’ si ise başka nedenlerle risk odaklı denetim 

yapmadıklarını belirtmişlerdir. 

 Burada ankete katılanlar arasında büyük bir çoğunluk olmamakla 

beraber % 28 oranında bir grubun yarısına yakını (%48 ), üst yöneticinin iç 

denetime sıcak bakmaması nedeniyle, 2009 yılında risk odaklı denetim 

yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Üst yöneticinin, iç denetime sıcak 
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bakmaması  veya kuşkuyla bakması geleneksel denetime karşı taşıdıkları 

olumsuz görüşlerdir. Bünyesinde teftiş kurulu bulunan kurumlarda  personel 

odaklı ve  cezalandırıcı denetlemenin hoşa giden bir durum olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Üniversite gibi bünyesinde teftiş kurulu bulunmadığından 

dolayı, denetim kültürüne yabancı olan kurumlarda  bir  denetim 

oluşturulması ve denetçiler atanmasının ilk başta kuşkuyla karşılanmasını, iç 

denetime biraz çekingen yaklaşılmasını normal görmek gerekmektedir 

(YEDEKÇİ Mustafa,2008 s:87). Ayrıca İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 

Maliye Bakanlığına bağlı olması, iç denetçiler tarafından yazılacak raporların 

bir örneğinin bu kurula gönderilmesi gibi hususların, üst yöneticilerin olumsuz 

bakış açılarını daha da pekiştirmektedir. İç denetçilerin tutum ve davranışları 

İle, farkındalık yaratarak üst yöneticilerin bakışları olumlu şekil alacaktır. 

    Diğer taraftan, başka nedenlerle risk odaklı denetim yapmadıklarını 

ifade eden iç denetçiler, ankete verilen cevapların genel olarak 

değerlendirilmesiyle, üst yöneticinin kurum iç denetçilerini inceleme, 

danışmanlık veya denetim dışında bir vazife ile görevlendirilmesidir. 

 

 

               3.7.9.6. Kurumun Risk Yönetim Sürecinde, Faaliyetler Ve         
                     Sorumlularla İlgili Eşgüdümün Sağlanması, Risk    
                     Matrislerinin Belirli Dönemlerde Güncellenmesi Ve   
                      Faaliyetlerle İlgili Belirlenen Risklerin Uygulanma  
                     Aşamasında İzlenebilmesinin Analizi 
 

Uluslar arası mesleki uygulama standartlarından 2100-3  no’lu iç 

denetimin risk yönetim sürecindeki rolü ile ilgili uygulama önerisi ile kamu iç 

denetim standartlarında, kurumun risk yönetim süreçleri hakkında 

değerlendirme ve incelemeler yapmak ve raporlar yazmak normal olarak 

yüksek denetim önceliğine sahip bir görev olduğunu açıklamıştır. Yine, aynı 

uygulama standardında, kurumun risk yönetim sürecinde rol oynayan bütün 

kişi ve gruplar arasında faaliyetlerin ve sorumlulukların eşgüdümü gerektiği 

belirtilmiştir (TİDE,Kırmızı Kitap).Yine aynı uygulama standardına göre, İç 



105 
 

denetçilerin, risk yönetimi süreçlerini oluşturabileceğini ancak risklerin 

yönetimini üstlenmemeleri ve sorumluluk almamaları açıkça belirtilmiştir. 

İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi esastır. Kamu 

idarelerinin maruz kalabileceği risklerin tespit edilerek sürekli ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi suretiyle, risk odaklı iç denetim planı ve programı hazırlanır. 

İç denetim, bu plan ve programa uygun olarak yapılır. Hazırlanan bu plan, 

her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde 

değiştirilir (İç Denetçilerin  Çalışma, usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, 

BKK 2006/10654). 

 İDKK tarafından çıkartılan, Kamu İç Denetim Raporlama Standartları ile  

uluslar arası standartların 2500 no’lu Performans Standardı uyarınca, İç 

Denetim Raporlarında yer alan önerilere ilişkin, yönetimin aldığı tedbirlerin 

etkili bir şekilde uygulanmasını veya üst yönetimin gerekli tedbirler 

almamasının riskini üstlenmeyi kabul etmesini sağlamak ve gelişmeleri 

gözlemek amacına yönelik takip süreci kurmalıdır. İç denetçi tarafından 

önerilen düzeltici işlem ve tavsiyeler ilgili raporda belirtilen süre içerisinde 

denetlenen birim tarafından yerine getirilir. Periyodik gelişmeler ilgili birimce 

en az altı aylık dönemler halinde iç denetim birimine gönderilir. Hazırlanan 

rapor özeti, nihai rapor üzerine yapılan işlemlerle birlikte, üst yönetici 

tarafından raporun kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu’na gönderilir ( İDDK, Kamu İç Denetim Rehberi, 

Dördüncü bölüm, İzleme ve Değerleme).    
   
 
 
 
 
 
 
 
                Tablo 23. Risk Yönetim Sürecinde, Faaliyetler ve Sorumlularla 
İlgili Eşgüdümün Sağlanması, Risk Matrislerinin Belirli Dönemlerde 
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Güncellenmesi Ve Faaliyetlerle İlgili Belirlenen Risklerin Uygulanma 
Aşamasında İzlenebilinmesinin Analizi 
 

Kurumun risk yönetim sürecinde, 
faaliyetler ve sorumlularla ilgili 
eşgüdümün sağlanması, risk 
matrislerinin belirli dönemlerde 
güncellenmesi ve faaliyetlerle ilgili 
belirlenen risklerin uygulanma 
aşamasında izlenebilmesinin analizi 

Evet Hayır Toplam 

F % F % F % 

12-Kurumun risk yönetim sürecinde, 

faaliyetler ve sorumlularla ilgili eşgüdüm 

sağlanmaktadır. 

29 27,4 77 72,6 106 100

13-Kurumun risk matrisleri belirli 

dönemlerde güncellenmektedir 
32 30,2 74 69,8 106 100

 14-Kurumun faaliyetleriyle ilgili, 

belirlenen risklerin uygulanmasını 

izleyebiliyorum. 

18 16,9 88 83,1 106 100

 
   Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere  ankete katılan iç 

denetçilere kurumun risk yönetim sürecinde faaliyetler ve sorumlularla  ilgili 

eşgüdümün sağlanıp  sağlanmadığı sorusuna %72,6 oranında  eşgüdümün 

sağlanmadığını belirtmişlerdir.Yine  ankete katılan iç denetçilere kurumun 

risk matrislerinin belirli dönemlerde güncellenip güncellenmediği sorusuna da 

%69,8 oranında güncellenmediğini ifade etmişlerdir.Ankete katılan iç 

denetçilere son olarak, ‘’kurumun faaliyetleriyle ilgili belirlenen risklerin 

uygulanmasının izlenip izlenmediği ’’  sorulduğunda, katılımcıların  % 83.1’i  

risklerin izlenmediğini belirtmişlerdir. 

 Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol kanunu ile, üst yöneticilere, idarelerinin mali yönetim ve 

iç kontrol sisteminin işleyişini gözetim ve izleme görevi verilmiş;  bu 



107 
 

hususlarda bakana, mahalli idarelerde ise meclislerine karşı hesap verme 

sorumluluğu yüklenmiştir. Ankete katılan iç denetçilerin büyük bir çoğunluğu  

kurumların da ,  risk odaklı denetim yaptıklarını ve  denetim sonucunda 

ortaya çıkan veya çıkabilecek olan riskler için geliştirilen önerilerin 

uygulanması sırasında, sürecin sorumlularıyla aralarında eşgüdümün 

sağlanmadığını, denetim raporu üzerine yapılan işlemler veya işlem 

yapılmama gerekçelerinin iç denetçiye bildirilmediğini,kurumun risk 

matrislerinin belirli dönemlerde güncellenmediğini ifade etmişlerdir. 

 Üst yöneticiler, iç denetçilerin uluslar arası standartlara uygun olarak 

görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken tüm desteği sağlamaları 

gerekmektedir. Denetim ve gözetim işini üst yöneticiler adına kurumlarda 

uluslar arası standartlara uygun, bağımsız ve objektif olarak İç denetçiler 

yapar. İç denetim faaliyetinin önemi, üst yöneticilerin hesap verme 

sorumluluğu açısından ortaya çıkmaktadır. Üst yöneticiler hesap 

verebilmeleri için iç denetçilerin raporuna ihtiyaçları vardır. İç denetimin 

standartlara göre uygulanması üst yöneticilerin  farkındalığı önemlidir. Bu 

yeni denetim konseptinin üst yöneticilere iyi anlatılması gerekir. Üst 

yöneticilere yeni denetim sisteminin iyi anlatılması gerekmektedir. Yeni 

denetim sisteminin üst yöneticilere ne gibi sorumluluklar getirdiği bilinmezse, 

üst yöneticiler iç denetimin etkin bir şekilde uygulanmasını 

engelleyeceklerdir. İDKK, üst yöneticileri toplayıp sistemi anlatmalı ve 

farkındalık yaratmalıdır. İç denetim konusunda düzenleme, izleme ve 

eşgüdüm sağlama  görev ve yetkisine sahip, bağımsız ve tarafsız bir organ 

olan Kurulun, göstereceği performans da bu konuda belirleyici rol 

oynayacaktır ( Yedekçi Mustafa, 2009,sayı 1,s: 88,). 
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                                 SONUÇ VE ÖNERİLER 

    Dünyadaki gelişim ve değişimle birlikte, devletlerin yönetim ve 

denetim anlayışı da değişmiştir. Merkeziyetçi yapıdan daha esnek yönetime, 

dışa kapalılıktan şeffaf yönetime, statükocu ve hantal bürokratik yapıdan 

etkileşimli ve işlevsel yapıya, şeffaf, hesap verebilir, karar alma süreçlerinde 

katılımcı uygulamalara ve bu yapıyı korumak, işlemek ve geliştirmek  için, 

sisteme  değer katan,  bu işlerliğe güvence veren bir çağdaş denetim 

yapısına  kaymıştır. Bu katılımcı, hesap verebilen, şeffaf yönetim ilkeleri ile 

bu sürece değer katan, geliştiren, yönetici ve paydaşlarına güvence veren 

modern denetim sistemleri ile verimsizlik ve yolsuzluklarla mücadele 

verilmeye başlanmıştır. Nitekim, kapalı  iyi yönetim ve denetim sistemlerinin 

olmadığı ülkelerde halk büyük yolsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır. 

   Son yıllarda Türkiye’de  geleneksel kamu yönetimi  anlayışından, 

çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçme yönünde kararlılık olduğunu 

görmekteyiz. Bu çerçevede, sistemin iyileştirilme  ihtiyacından  doğan 

merkezi yapı, yerel yönetimler, personel rejimi ve denetim sistemi gibi bir çok 

alanda değişim niyeti ve kararlığı olduğunu bahsedebiliriz. Bu çağdaş 

gelişmelere doğru karar alma, en çok Avrupa Birliği adaylık statüsü ile 

oluşmaya başlamıştır. Türk bürokrasisi Avrupa Birliği vesilesiyle yenilenme 

fırsatını bulmuştur. Avrupa Birliği ile aday ülkeler arasında mali konularda 

müzakere başlatılabilmesi için, kamu gelir ve giderlerini kapsayan kamu iç 

mali kontrol konusunda yeterli düzeyde ilerleme sağlanması, denetimin 

fonksiyonel bağımsızlığının garanti edilmesi ve ön kontrol mekanizmaları ve 

iç denetim hizmetlerinin varlığı aranmaktadır. 

    Daha kaliteli mal ve hizmet üretme eğilimi ve rekabet ortamı, 

organizasyonları değişime zorlamaktadır. Kamu yönetimleri de organizasyon 

olarak değişimde yerini almak çabasındadır.  Daha fazla yetkilendirme ve 

sorumluluk üstlenme, bürokratik kademelerin azaltılması, katılımcı ve ekip 

çalışmasına dayanan bir yönetim anlayışının geliştirilmesi, küçülme ve genel 

giderlerin kısılması, değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması, 
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sistemlerin ve süreçlerin yeniden yapılandırıp kolaylaştırılması, gereksiz 

işlerin azaltılması, en iyi uygulama örneklerinin adapte edilmesi ve 

geleneksel denetim süreçlerinin yeniden dizayn edilmesi gibi yaklaşımlar 

evrensel düzeyde kabul görmeye başlamıştır (Özeren, 2007;34). 

   Yönetim felsefesinin değiştiği bu düzlemde, yönetimin bir alt süreci 

olan denetimin de değişmeye başlaması gayet olağandır.  Geleneksel  

denetim anlayışı olan, sorgulayıcı, kişiye odaklı, hata olmadan değil olduktan 

sonra çözüm bulmaya çalışan,cezalandırıcı,harcama sonrası mali kontrole 

odaklanan,merkeziyetçi denetim anlayışı zaman içerisinde sorgulanmaya 

başlanmıştır. Oysa ki, Avrupa ve Amerika’ da yıllar önce uygulama alanı 

bulan  modern denetim, kuruma değer katan, hata olduktan sonra değil hata 

olmadan önce gerekli kontrollerin alınmasına yardımcı olan, kurumun 

faaliyetleriyle ilgili ortaya çıkabilecek riskleri tanımlayan, risklerin yönetilmesi 

konusunda üst yönetime yardımcı olan ve uluslar arası standartların 

öngördüğü şekilde yapılan iç denetim sistemidir. Hatta, şirketlerin iç denetim 

birimleri kurmalarını zorunlu kılan hukuki bir düzenleme bulunmamasına  

rağmen şirketlerin pek çoğu yarattığı faydalar  bakımından iç denetim 

uygulamasını gönüllü olarak kabul etmişlerdir. 

    Bu bağlamda, Türkiye’de kamu mali yönetim sistemimiz   5018 sayılı 

KMYKK yeniden yapılandırılmıştır. Söz konusu kanunla kamu mali yönetimi 

ve 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 

uluslar arası standartlar doğrultusunda tasarlanmıştır. Bu kanunla birlikte 

stratejik planlama, performans esaslı bütçe, taşınmaz malların yönetimi, 

kamu zararları, ön mali kontrol, iç kontrol, yönetişim ve iç denetim gibi 

hususlar ön plana çıkmıştır. 

Sistemin yeni uygulanmaya başlanması nedeniyle, bu alanda henüz 

çok fazla akademik ve bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda, 

5018 sayılı KMYKK  ile yürürlüğe giren iç kontrol ve iç denetim kavramı, IIA 
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tarafından belirlenen uluslar arası iç denetim standartları çerçevesinde risk 

ve risk değerleme, risk yönetiminde iç denetçilerin rolleri ve  kurum 

faaliyetlerine katkısı hakkında  bilgi verilmeye çalışılmış ve  kamu 

idarelerinde çalışan iç denetçiler nezdinde yapılan anket çalışması ile de iç 

denetim sisteminin  kamu idarelerinde uygulanma  safhasının ne durumda 

olduğu , üst yöneticinin kurumda iç denetimle ilgili gerekli prosedürleri 

oluşturma durumu ve üst yöneticinin ve kurum çalışanlarının iç denetim siste 

mine bakışları ve risk yönetimini algılamaları konusu değerlendirilmiştir. 

5018 sayılı KMYKK’ nun 55. Maddesinde, iç kontrol; kurumun 

amaçlarına ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlerin etik kurallar 

çerçevesinde etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde mevzuata uygun olarak 

yürütülmesi, faaliyet sonuçlarına ilişkin mali ve operasyonel raporlamanın 

doğruluğunun ve güvenirliliğin  sağlanması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

sırasında yararlanılan kurum varlıklarının korunması gerektiği, şeklinde izah 

edilmiştir. İç kontrol sistemini kurma sorumluluğu kurum idaresine verilmiştir. 

İç denetim ise, kamu faaliyetlerinin etkili,  ekonomik ve verimlilik 

esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, kamu idarelerinin 

çalışmalarına değer katmak, geliştirmek ve rehberlik yapmak amacıyla 

yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olduğu 

ilgili yasa ile tanımlanmıştır. Bu faaliyetler, idarenin denetim ve iç kontrol 

yapıları ile mali işlemlerinin, risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek, geliştirmek amacıyla, sistematik ve disiplinli bir 

yaklaşımla, genel  kabul görmüş uluslar arası standartlara göre yapılacağı 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kurulan iç denetim birimleri 

arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlayan, ortak  iç denetim 

rehberlerini ve standartlarını hazırlamak üzerede, merkezi uyum birimi olarak 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. 

Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak 5018 sayılı KMYKK ile getirilen, 

şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik, ekonomiklik, verimlilik ilkelerinin hayata 

geçmesi, stratejik plan, çok yıllı performans esaslı bütçeleme sisteminin  



111 
 

etkin bir şekilde işlemesi  ve hayata geçmesi  için, iç denetim sisteminin 

bütün unsurlarıyla birlikte etkin uygulanması gerekir. 

Uluslar arası standartlara uygun olarak düzenlenen kamu iç denetim, 

genel bütçe kapsamındaki idareleri, özel bütçeli idareler, yüksek öğretim 

kurulu, üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri, il ve ilçe belediyeleri ve sosyal 

güvenlik kurumlarıdır. Bu çalışmayı yaptığımız dönemde, toplam 771 iç 

denetçi sertifikalarını alarak, yukarıda saydığımız kurumlarda iç denetçi 

olarak göreve başlamışlardır. 

 Kamuda görevlendirilen iç denetçilerin, iç denetim sistemiyle ilgili 

olarak aldıkları eğitimler sonrasında, iç denetim sistemini algılayıp 

algılamadıkları konusunda anket yöntemiyle görüşleri alınarak bir 

değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. 

İç denetim alanında yapılan ankete katılan iç denetçilerin % 90,5’i İç 

denetimin bir danışmanlık  faaliyeti olduğunu, % 98,1’i  iç denetim 

paydaşların  menfaatini koruyan bir güvence faaliyetidir, %66,1’i İç denetçinin 

mali yolsuzlukları ve yanlışlıkları ortaya çıkarması ve/veya engellemesi 

beklendiği, % 98,1’i İç denetçinin, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışıp 

çalışmadığını değerlendirdiği, % 96,2’ si iç denetim, kurumun 

karşılaşabileceği risklerin belirlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olacak 

bilgiler sunmasını, % 96,2’si iç denetimin, yönetim süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirdiğini, % 90,6’ sı  iç denetimin, kurumun iş süreçlerinin 

geliştirilmesini sağlayacak öneriler sunacağını, % 96,2’ si İç denetimin, 

gerçekleştirilen iş ve eylemlerin belirlenmiş strateji ve politikalara/mevzuata 

uygunluğunu denetleyeceğini, % 99,1’ i iç denetçinin, kurumun varlıklarının 

ve kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını 

değerlendireceğini, % 84,9’u İç denetimin, ağırlıklı olarak Mali 

denetim/muhasebe hata ve hileleri önleme odaklı yürütüldüğü şeklinde bir 

algılama olduğunu, % 94,4 gibi yüksek bir oranla iç denetimin kuruma  katma 

değer yaratan danışmanlık yönünü iç denetçiler dışında yeterince 

anlaşılmadığı, şeklinde cevaplar vermişlerdir. Bu durum,  iç denetçilerin iç 

denetimi tüm unsurlarıyla en üst derecede algıladıklarını, hata arayan 

sorgulayıcı, ceza vermeye yönelik geleneksel denetim  sisteminden farklı 
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olduğunu, çalıştıkları  kuruma değer katan, fonksiyonel, yönetim ve kontrol 

süreçlerini değerlendiren ve geliştiren modern bir denetim sistemi olduğunu 

algıladıkları tespit edilmiştir.  

Kurumlarda iç denetim uygulamalarının geldiği nokta ve iç denetçilerin  

öncelikli görevlerinden olan, ‘’İç Denetimin Risk Yönetimindeki Rolü’’ 

konusunun üst yönetici ve kurum çalışanları tarafından algılanma düzeyini 

tespite yönelik anket yapılarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Uluslar 

arası ve Kamu İç Denetim Standartlarının 2110 kodlu risk yönetimine ilişkin 

standardı; ‘’iç denetim faaliyeti, önemli risk maruziyetlerini tespit edip 

değerlendirerek ve risk yönetimi  ve kontrol sistemlerinin iyileştirmesine 

katkıda bulunarak kuruma yardımcı olmalıdır’’ şeklinde belirlenmiştir (TİDE, 

Kırmızı Kitap ).  

Ankette, üst yönetici ve kurum çalışanlarının iç denetim sisteminin 

fonksiyon ve faydalarının farkındadır sorusuna % 20,7’ si evet % 69,3 hayır 

şeklinde cevap vermişlerdir. Bu da üst yönetici ve kurum çalışanları iç 

denetim hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını göstermektedir. İç 

denetçi yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için, üst yöneticiye ve kurum 

çalışanlarına yaptığı işi ayrıntılı olarak anlatmalı ve farkındalık yaratarak 

kuruma değer katmalıdır. İç denetim birim yöneticisi, üst yöneticiden iç 

denetim faaliyetinden beklentileri konusunda bilgi sahibi olmaktadır,  

sorusuna % 54,7’ si evet, % 45,3’ ü hayır şeklinde cevap vermişlerdir. Bu 

cevaptan, iç denetim birim başkanlarının, modern denetim sisteminin 

fonksiyonları  konusunda  ilk  elden üst yöneticiyi bilgilendirdikleri 

anlaşılmıştır. Yine, kurum yöneticileri, iç denetçilerin risk odaklı denetim 

yaptıklarını bilmektedirler sorusuna  % 34,9’ u evet % 65,1’ hayır şeklinde 

cevap vermişlerdir. İç  denetçilerin  asıl  fonksiyonları olan risk esaslı 

denetim,  kurumun  riskleri ve bu risklerin yönetilmesi ve denetlenmesi 

üzerine odaklanan bir süreçtir. Çalışmamızı yaptığımız tarihlerde, bir kısım 

kamu idarelerinde iç denetçi atanmış olmasına rağmen, bugüne kadar risk 

odaklı  iç denetim faaliyetinin yapılmadığı veya üst yönetici, iç denetçileri 

görevinin dışındaki  başka bir işle görevlendirdiği tespit edilmiştir. Bu konuda, 
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İDKK tarafından, üst yöneticilerin iç denetim sistemi ve uluslar arası 

uygulamaları ile ilgili  zaman  zaman  bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Kurumunuzda iç kontrol sistemi kurulmuş mudur? Sorusuna, ankete 

katılan iç denetçilerin %83’ ü hayır ,  kurum yöneticilerinin, risk yönetimini 

algıladığına inanıyorum  sorusuna ise % 90,6’ sı hayır şeklinde cevap 

vermişlerdir. Kurum yöneticilerinin risk yönetimini algılamadığını ve iç kontrol 

sisteminin de kurulmadığını büyük bir çoğunlukla ifade edilmiştir. 5018 sayılı 

KMYKK ile yürürlüğe giren,  iç kontrol sisteminin kurulmasından birinci 

derecede  sorumlu olan üst yönetimdir. Kamu idarelerince  bir kaç yıl içinde 

henüz ciddi bir mesafe kat edilmemiş olması, hatta çoğu idarelerde  bu konu 

üzerinde hiç durulmaması ve herhangi bir çalışma yapılmaması, kamu 

bürokrasinde etik değerler, yönetim felsefesi, etkili insan kaynakları politikası, 

kurumsal risk yönetimi gibi bilimsel ve yeni  birçok kavram ve olgu haliyle 

zihinlere ağır gelmektedir. Dolayısıyla, iç kontrol sisteminin ve iç kontrol 

kavramının, kamu idarelerinde genel personel  profili dikkate alındığında, 

algılanma düzeyinin zayıf kaldığını söylemek mümkündür 

(Özaydın,2009,s:66 ).  

Ankete katılan iç denetçilerin % 52,8’i iç denetçinin bağımsızlığına 

inanmadıklarını, % 28,3’ü kurumun risk yönetiminde iç denetçinin rolü 

olduğuna inanmadıklarını ancak  iç denetçilerin % 71,7’si risk yönetiminde iç 

denetçinin rolü olduğuna inandıklarını ifade etmişlerdir. Bağımsızlık-

fonksiyonel bağımsızlık iç denetim faaliyetinde mutlaka bulunması gereken 

bir nitelik olarak  değerlendirmekte,  Avrupa Birliği  tarafından dikkatle 

izlenmekte ve uygulayıcı ülkelerin tercihine bırakılmamaktadır. Türkiye’ de iç 

denetim uygulamaları yeni olması ve kamu bürokrasisinin  öteden beri 

gelenek haline gelmiş yönetim ve idare anlayışının değişmesi doğal olarak 

biraz zaman alacaktır. İç denetim sistemini uygulayıcıları olan iç denetçiler, 

sistemin nasıl işleyeceğini, uluslar arası standartlar çerçevesinde, risk 

yönetimine nasıl katkılar sağlayacağını algılama düzeyi epey yüksektir. 

Henüz bazı kamu idarelerinde iç denetim faaliyeti yapılmadığı  veya iç 

denetçinin asli görevi dışında başka bir işle görevlendirildiği, yapılan anket 

sonucunda tespit edildiğinden, iç denetçinin risk yönetiminde rolü olmadığını 



114 
 

ifade eden % 28’ lik bir grubun, sayılan nedenlerden kaynaklandığını 

söylemek doğru bir yaklaşım olur. 

 Ankete katılan iç denetçilerin  % 21,7’si 2009 yılında risk odaklı 

denetim yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunların % 47,8’i  denetim 

yapmama sebebinin üst yöneticinin iç denetime sıcak bakmamasından 

kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Bu tespit iç denetim sisteminin 

uygulanmasında bazı sorunların olduğunu göstermektedir. Bazı yöneticilerin,  

sorgulayıcı, hata arayan, cezalandırıcı, insana odaklı klasik denetime soğuk 

bakmaları nedeniyle, mevzuatımıza  yeni giren ve uygulamaya konulan  iç 

denetim sistemine de soğuk bakmaktadırlar. Denetim kelimesi, üst 

yöneticinin ve kurum çalışanlarının aklına klasik teftiş uygulamalarını 

getirmektedir. Bu olumsuz bakış açısını giderebilmek için, iç denetçilerin 

kuruma  değer katması  ve farkındalığın yaratılması ile mümkün olacaktır. 

Kamu idarelerinde çalışan iç denetçilerden, % 72,6’ sı kurumun risk 

yönetim sürecinde, faaliyetler ve sorumlularla ilgili eş güdümün 

sağlanamadığını, %69,8’i kurumun risk matrislerinin belirli dönemlerde 

güncellenmediğini ve %  83,1’i kurumun faaliyetleriyle ilgili, belirlenen risklerin 

uygulanmasını  izleyemediklerini ifade etmişlerdir. Anketimizin son üç 

cevabını birlikte değerlendirdiğimizde, üst yöneticilere, uluslar arası 

standartlara göre yapılan iç denetim sisteminin çok iyi anlatılması gerektiği 

ortaya çıkmaktadır. Üst yöneticiler hesap verebilmeleri için iç denetçilerin 

raporuna ihtiyaçları vardır. Çünki,  İç denetim faaliyetinin önemi, üst 

yöneticilerin hesap verme sorumluluğu açısından ortaya çıkmaktadır. Üst 

yöneticiler, iç denetçilerin  uluslar arası standartlara göre denetim 

yapabilmeleri için  gerekli tüm desteği sağlamaları gerekmektedir.  

İç denetim sisteminden uluslar arası uygulamalarında olduğu gibi en 

üst düzeyde verimin alınması, etkinliğinin sağlanması ve standart dışı 

uygulamaların engellenmesi, her açıdan farkındalığın yaratılması ve zihniyet 

dönüşümünün tüm aktörler düzeyinde sağlanması gerekir. Burada en önemli 

görev Merkezi Uyumlaştırma Birimine düşmektedir. 

İç denetimin etkinliğinin istenilen düzeyde sağlanabilmesi için 

aşağıdaki önerilerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
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•  Merkezi Uyumlaştırma Biriminin kurumsal alt yapısının güçlendirilerek, 

özerk bir kurul haline getirilmesi uygun olacaktır. 

•  Sistemin etkili olabilmesi için üst yöneticilerin iç denetimin etkinliğini 

kabullenmeleri gerekmektedir. 

•  İDKK, tüm iç denetçilerin çalışmalarını standartlara uygun olarak yapıp 

yapmadığını izleyerek, etkinliğini gözlemlemek, iyi uygulama 

örneklerini iç denetçilerle paylaşmak, uygulamada  aksayan yönlerini 

ortaya çıkartıp buna göre düzenleme yapması gerekmektedir 

•  Merkezi Uyumlaştırma Biriminin, kurumlarda iç kontrol sistemlerinin 

kurulup kurulmadığını takip ederek, iyi uygulama örneklerini diğer 

kurumlarla paylaşmalıdır. 

•  İç Denetim Koordinasyon Kurulu, tüm üst yöneticilerle toplantılar 

yaparak üst yöneticinin iç denetime dikkatinin artırılması, iç denetim 

raporlarına ve iç denetçinin görüşlerine önem verilmesi gerektiğini 

vurgulaması, risk yönetimini algılaması, iç denetim sisteminin 

farkındalığını sağlaması gerekir. 

•   İç denetçilerin kurumlarında yapmış oldukları denetim sonucunda 

düzenledikleri raporların bir örneğinin üst yönetici tarafından İDKK’ ya 

gönderilmesini zorunlu kılacak mevzuat değişikliğinin en  kısa 

zamanda yapılması gerekmektedir.5018 sayılı Kanun gereğince üst 

yöneticilerin, kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları yeterince 

algılanması sağlanmalıdır. 

•   İç denetim sisteminin faydaları, kurumlarda görev yapan iç denetçilerin 

tutum ve davranışlarıyla ve kuruma katma değer katmaları 

gerekmektedir. 

• Üst yöneticiye, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin sağlıklı işleyip 

işlemediği güvencesini, ancak iç denetçiler tarafından standartlara 

uygun olarak yapılan denetim sonrasında  verilebileceğini  anlatmak 

ve bu durumun  algılanması sağlanmalıdır. 

• İç denetçilerin fonksiyonel bağımsızlıkların mutlaka sağlanması 

gerekmektedir. 
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• İç denetimin gelişmesi için, bağımsız ve tarafsız bir organ olan İç 

denetim Koordinasyon Kurulunun, gerekli düzenlemeleri yapmak, 

izlemek ve eşgüdümü sağlamak için  iyi bir performans göstermesi 

gerekmektedir. 

 

     İç denetim sisteminin kamu kesiminde başarıyla uygulanması halinde, 

5018 sayılı Kanunla kamu mali yönetimimize getirilen yönetim sorumluluğu 

ilkesi başarıyla uygulanmış olacaktır. Bu durumda yönetim, kamu 

kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde mali saydamlık ve hesap 

verebilir bir anlayışla yönetebilecektir.  
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EK: 1 ANKET FORMU 
 

I- İÇ DENETÇİYİ TANIMAYA YÖNELİK BİLGİLER: (Doğru bulduğunuza X 
işareti koyunuz ) 
       1-Yaşınız 
       2-Cinsiyetiniz 

o Kadın   
o Erkek 

       3-Öğrenim durumunuz    
o lisans           
o Yüksek lisans  
o Doktora 

       4- . İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors – IIA)  
      unvan sertifikasına sahip misiniz? 
 
                      Hayır 
               Evet, CIA 

               Evet, CGAP 

               Evet, CGAP ve CIA  
       Evet, Diğerleri 

 
       5-Çalıştığınız Kurumun Bütçe Türü  
               Genel bütçeli kurum 
              Özel bütçeli Diğer idareler 
              Özel bütçeli üniversiteler 
              Mahalli İdareler (belediye) 
              Mahalli İdareler(İl özel idaresi) 
              Sosyal güvenlik kurumları 
       6-İç denetçi kadro sayısı   
       7- Çalıştığınız kurumda en az bir iç  denetçinin, iç denetim görevi          

dışında       başka bir işte görevlendirildi mi? 
                 Evet             hayır  
       8-Kurumun personel sayısı { 
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II- İÇ DENETİM ALGILAMALARI / BEKLENTİLERİ (Doğru bulduğunuza X 
işareti koyunuz ) 

1- İç denetim bir danışmanlık faaliyetidir 
                 Evet             hayır  

2- İç denetim bir güvence (paydaşların menfaatini koruyan ) 
faaliyetidir. 

                 Evet             hayır  
3- İç denetçinin mali yolsuzlukları  ve yanlışlıkları ortaya çıkarması 

ve/veya engellemesi  beklenir 
                 Evet             hayır  

4- İç denetçi ,iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışıp 
çalışmadığını değerlendirmelidir 
                 Evet             hayır  

5- İç denetim Kurumun karşılaşabileceği risklerin belirlenmesine ve 
yönetilmesine yardımcı olacak bilgiler sunmalıdır.  
                 Evet             hayır  

6- İç denetim  yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmelidir. 
                 Evet             hayır  

7- İç denetim, kurumun iş süreçlerinin geliştirilmesini sağlayacak 
yaklaşımları/önerileri kapsamaktadır. 
                 Evet             hayır  

8- İç denetim, gerçekleştirilen iş ve eylemlerin belirlenmiş strateji 
ve politikalara/mevzuata uygunluğunu denetlemelidir. 
                 Evet             hayır  

       9-İç denetçi, kurumun varlıklarının ve  kaynaklarının etkin bir    
 şekilde  kullanılıp kullanılmadığını denetlemelidir. 

                 Evet             hayır  
10-İç denetimin ağırlıklı olarak Mali denetim/ muhasebe hata ve 
hileleri önleme odaklı yürütüldüğü şeklinde bir algılama vardır. 
                      Evet             hayır  
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       11-İç denetimin, katma değer yaratan danışmanlık yönüne ilişkin 
işlevleri, iç denetçiler dışında yeterince anlaşılmamaktadır. 

                   Evet             hayır  
 

 
III- RİSK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMAYA YÖNELİK 
SORULAR(Doğru bulduğunuza X işareti koyunuz  
 
       1-Üst yönetici ve kurum çalışanları iç denetim sisteminin fonksiyon 
  ve faydalarının farkındadır. 
                         Evet             hayır 
       2-İç denetim Birim Yöneticisi ,üst yöneticiden iç denetim     
  faaliyetinden   beklentileri konusunda bilgi sahibi olmaktadır.  
                         Evet             hayır 
       3- Kurum yöneticileri, iç denetçilerin risk odaklı denetim yaptıklarını 
   bilmektedirler.   
                 Evet             hayır 
      4-Kurumunuzda   iç kontrol sistemi kurulmuş mudur.   
                 Evet             hayır    
      5-Kurum   yöneticilerinin, risk yönetimini algıladığına inanıyorum   
                 Evet             hayır 
      6-İç denetçinin bağımsızlığına inanıyorum.    
                 Evet             hayır   
      7- Risk yönetiminde, iç denetçilerin rolü olduğuna inanıyorum. 
                         Evet             hayır 
       8-Risk yönetimine ilişkin denetim yapılmasının, kurumun   
 hedeflerine ulaşmasına   katkı sağlayacağına inanıyorum. 
                 Evet             hayır 
      9-Kurumun faaliyetlerine ilişkin risk analizi yapılmış ve risklerin   
 önceliği (denetim alanları ) belirlenmiştir. 
                  Evet             hayır 
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      10-Kurumda 2009 yılında  risk odaklı denetim faaliyeti yapılmıştır. 
                 Evet             hayır 
       11-Yukarıdaki 10 ‘ncu sorunun cevabı hayır ise, denetim    
     yapılmamasının nedeni üst yöneticinin iç denetime sıcak     
     bakmaması mıdır? 
                  Evet             hayır 
       12-Kurumun risk yönetim sürecinde, faaliyetler ve sorumlularla ilgili 
    eşgüdüm sağlanmaktadır. 
                 Evet             hayır 
       13-Kurumun risk matrisleri belirli dönemlerde güncellenmektedir. 
                 Evet             hayır 
       14-Kurumun faaliyetleriyle ilgili, belirlenen risklerin uygulanmasını 
    izleyebiliyorum. 
                 Evet             hayır 
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                                       ÖZET 
 
 GÖKBAYRAK, Nermin, İç denetimin Risk Yönetimindeki Rolü, Yüksek  

Lisans Tezi, Ankara,2011 

 

Özel sektörde ve bazı ülkelerin kamu sektöründe uzun yıllardan beri 

uygulama alanı bulan iç denetim, ülkemizde de kamu sektöründe 

uygulanmaya başlamıştır. Bu çerçevede, iç denetim 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetim ve Kontrol Kanunu ile sistemimize dahil edilmiştir. İç denetim, yeni 

bir kavram olmasından dolayı, faaliyet alanının ne olduğu, uygulamada kamu 

idarelerine ne tür yeni katkılar sağlayacağı, iç denetçinin yetkisinin ne olması 

gerektiği, mevcut denetim uygulamalarına göre ne gibi farklılıklar göstereceği 

sorgulanmaktadır. 

 

           5018 sayılı kanunda iç 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 faaliyeti 

olarak tanımlanmaktadır.  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” hükmü ile iç denetimin risk yönetimindeki rolü belirlenmiştir. 

 

 İç denetimin, sertifikalı İç denetçiler tarafından yapılması 

benimsenmiştir. Yeni denetim anlayışında ön plana çıkan en önemli husus, 

risk esasına dayalı denetimdir. İç Denetçiler, süreç bittikten sonra değil süreç 

içerisinde kontrollerin etkinliğini değerlendiren, kontrollerin eksikliği 

durumunda önerilerde bulunan aktörler konumuna getirilmiştir. Riski, yapılan 

bir iş sonucunda, elde edilmek istenen amaca yönelik her türlü tehdit olarak 

tanımlamak mümkündür. İç denetçiler, İdareler tarafından yapılan işlerin 
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denetiminde süreç içerisinde olması muhtemel riskleri ve bu riskleri bertaraf 

edecek kontrolleri birlikte değerlendirmektedir. Dolayısı ile idarelerce riskin 

nasıl yönetildiğinin değerlendirilmesi İç denetiminin önemli görevlerinden 

birisi haline gelmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İç Denetim, Merkezi Uyumlaştırma Birimi, Uluslar 

Arası İç Denetim Standartları, Risk Yönetimi, Etkinlik ve güvence verme 



    ABSTRACT 

 

 GÖKBAYRAK, Nermin, The Role of Risk Management in Internal 

Auditing, Master’s Thesis, Ankara, 2011 

Internal Auditing is a very well-known standard currently in application 

mainly in private sector throughout the world. It is beginning to be accepted 

as a de-facto standard in public sector of some countries. Turkey has 

recently passed a law number 5018 which regulates the use of internal audit 

in Turkish public financial management and control system. Because internal 

auditing is a new term in Turkey, it’s active field, it’s benefit to public sector, 

internal auditor’s jurisdiction and it’s differences from the current auditing 

mechanisms is still questioned. 

 

In the law numbered 5018, Internal Auditing is defined as follows: To 

add value to public administration and improve the work economic worth of 

resources, effectiveness and efficiency is essential to evaluate and manage 

to be managed by and guidance to make independent, objective assurance 

and consulting activity is robust. The role of Internal Auditing in Risk 

Management can be explained by; Internal auditing activities are taken in 

management, control and risk management of economical subjects of 

organizations with a systematic, continuous and disciplined approach by 

using appropriate generally approved standards. 

 

It is stated that Internal Auditing should be done by Certified Internal 

Audits. Risk based auditing is a crucial point in new auditing concept. With 

this concept, internal audits now qualify the effectiveness of controls not after 

the auditing process but during the process. Also they provide suggestions in 

cases like lack of control. It is possible for us to define the term Risk as; any 

treat that can affect the expected outcome of a process. In the auditing 

process of management procedures, internal audits should evaluate possible 

risks and counter measure controls together. Hence, evaluation of risk 



131 
 

management done by organizations became an important duty of Internal 

Auditing.  

 
 
Keywords: Internal Auditing, Central Harmonization Unit, International 

Internal Auditing Standards, Risk Management, Effectiveness, Sponsion 
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