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Özet 
Kamu yönetiminde çevresel koşullara uyum sağlamak ve değişimi yönetmek için 

yeni yönetsel araçlar geliştirilmektedir. Çağdaş işlevi ile iç kontrol, özel sektör 
yönetim ilkelerinin kamuya uyarlanması olarak tanımlanan Yeni Kamu Yönetimi 
(YKY) yaklaşımının yaygınlaşmasıyla, kamu yönetiminde önem kazanmıştır. Bu 
çalışmada kamu idarelerinin etkin yönetiminde iç kontrol uygulamalarının rolü, 
yönetim işlevlerinin gerçekleştirilmesi, iç kontrol-iç denetim-yönetim ilişkisi ve risk 
odaklı mali olmayan süreçlerin kontrolü kapsamında incelenmiştir. İç kontrol 
sisteminin, yönetim süreçleri ile etkileşim içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İç 
kontrol sistemi yönetim kararları ile şekillenirken; yönetim süreçlerinin sürekli 
gelişimi iç kontrol uygulamalarından elde edilen geri bildirimler ile sağlanmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: İç Kontrol, Kamu Yönetimi, Yönetimin İşlevleri 

 
The Role of Internal Control on Effective Management of Public 

Administrations 
Abstract 
Public management has improved new managerial tools to adapt to 

environmental conditions and managing change. Contemporary internal control has 
gained importance with New Public Management approach defined as 
implementation of private sector management principles to public sector. The role of 
internal control on effective management of public administration is analyzed in the 
context of performing management functions, internal control-internal audit-
management relationship and risk based non-financial control activities. As a result, 
internal control is interacting with managerial processes. While internal control 
system is formed by managerial decisions; the continuous improvement of 
management processes are provided by feedback obtained from internal control 
applications.  
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yürütme süreci olarak tanımlanan (Özer, 2005:4) kamu yönetimi siyasal, sosyal ve 
ekonomik gelişmeler ile etkileşim içerisindedir. Bu alanlardaki gelişmelere bağlı 
olarak yeni kamu yönetim yaklaşımları ve felsefeleri ortaya çıkmıştır. 1980’li 
yıllarda, neo-liberal düşüncenin etkisiyle, kamu yönetimi anlayışı, siyasal ve 
akademik alanda önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bir tarafta neo-liberal 
yaklaşımın etkisi ile sınırlı bir devletle ekonomik, etkin ve etkili kamu hizmet 
sunumu sağlayabilecek yeni yönetsel yapılar oluşturulması gerektiği ileri sürülmekte 
(Karcı, 2008:41), diğer tarafta ise kamunun etkisini azaltmaya çalışan neo-liberal 
akımların etkisine rağmen, vatandaşların demokratik, kamu kaynaklarını etkin 
kullanan ve kamusal malları adil dağıtan kamu idareleri istediklerini gösteren güncel 
araştırma sonuçları yayınlanmaktaydı (UNDP, 2006:3). Bu tartışmaların ışığında, 
1980’li yıllardan itibaren küresel ölçekte yaygınlaşan Yeni Kamu Yönetimi (YKY) 
yaklaşımı, dünya genelinde kabul gören bir yaklaşım olarak kamu yönetimini önemli 
ölçüde etkilemiştir.  

Bu çalışmanın amacı YKY yaklaşımının yaygınlaşması ile kamu yönetiminde 
önem kazanan iç kontrol uygulamalarının, kamu idarelerinin etkinlik ve verimlilik 
bazlı yönetimindeki rolünü ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ilk olarak kamu 
yönetimindeki değişimin nedenleri, YKY yaklaşımının ortaya çıkışı, gelişim süreci, 
temel ilkeleri açıklanmaktadır. Sonra iç kontrol, iç kontrolün temel kavramları, 
bileşenleri, yönetim süreçlerine ve kuruma katkısı hakkında bilgi verilmektedir. Son 
olarak kamu idarelerinin etkin yönetiminde iç kontrol uygulamalarının rolü yönetim 
işlevleri, iç kontrol-iç denetim-yönetim ilişkisi ve risk odaklı mali olmayan 
süreçlerin kontrolü çerçevesinde tartışılmaktadır. 

 
1. Kamu Yönetiminde Değişim  
1980’li ve 1990’lı yıllar, birçok gelişmiş ülkede kamu yönetiminde önemli bir 

dönüşüme tanıklık etmiştir. Katı, hiyerarşik ve bürokratik kamu yönetimi, esnek, 
piyasa tabanlı kamu yönetimine dönüştürülmüştür. Bu durum yönetim tarzında basit 
bir değişiklik olarak algılanmamış, genelde uzun süredir birçok ülkede hakim 
konumda olan klasik kamu yönetiminde bir paradigma değişikliği olarak 
görülmüştür (Ömürgönülşen, 1997:517). Kamu yönetimindeki bu önemli 
dönüşümün nedenleri şöyle özetlenebilir (Yılmaz, 2001:3-8).  

Üç açık: Kamu yönetiminde reform arayışlarına yol açan nedenlerin derecesi her 
ülkede farklı olmakla birlikte temelde benzer koşullar sonucunda ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bunlardan ilk üçü bazen kısaca üç açık diye ifade edilen olgudur. Bu 
açıklar sırasıyla bütçe açığı, güven açığı ve performans açığıdır. 

Kriz: Yukarıda değinilen açıkların derinleşmesi ve giderek büyümesi bir krize ya 
da kriz havasına yol açmaktadır. Genel olarak mali, ekonomik ya da performansa 
dayalı bir kriz havasının olduğu ortamlarda reform daha kolay uygulamaya 
konulmaktadır. Çeşitli ülkeler kriz ortamını kamu yönetimi reformunun başlangıcı 
için bir fırsat olarak değerlendirmişlerdir. 
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Beklentilerin Artması: Kamu yönetimi reformuna yol açan önemli nedenlerden 
birisi de kamu hizmetlerinden yararlananlar ve vergiler yoluyla hizmetin 
finansmanını sağlayanlar olarak vatandaşların, kamudan beklentilerinin artmasıdır. 
Vergi ödeyiciler olarak vatandaşlar daha kaliteli mal ve hizmet sunumu talep 
etmekte, ödediği vergilerin karşılığını görmek istemektedirler. 

Uluslararası Gelişmeler: Uluslararası alanda yaşanan gelişmeler ve küreselleşme 
olgusu da kamu yönetiminde yeni arayışları destekler niteliktedir. Küreselleşme ile 
birlikte kamu yönetimi sisteminin, ulusal boyutun ötesinde uluslararası düzlemde 
etki ve tepkide bulunabilecek kararlar ve uygulamalar içinde olması gerekmektedir. 

Sosyal Göstergelerdeki Değişmeler: Özellikle kalkınmış ülkelerin sosyal 
göstergelerinde meydana gelen değişim reform arayışlarının başka bir nedenidir. 
Nüfus artışının durması, üretken nüfusla yaşlı nüfus arasında dengenin bozulması ve 
bunun sonucu olarak sosyal güvenlik harcamalarında ortaya çıkan artış ve bunun 
gelecekte yol açacağı sorunlar, kamu kesiminin sorgulanması sonucunu 
doğurmuştur. 

Kuramsal alanda yaşanan gelişmeler: Kuramsal ve akademik alanda yaşanan 
gelişmeler ve yapılan çalışmalar da yeni arayışlara katkıda bulunan önemli bir 
unsurdur. 

Bir devletin amaçlarına ulaşmasında etkin bir görev üstlenen kamu yönetimi, 
gereksinimlere yanıt verebildiği ve yeni koşullara uyum sağladığı oranda başarılı 
olabilecektir (Acar ve Sevinç, 2005:34). Bu yüzden kamu yönetiminin çevresel 
koşullara göre kendini yenilemesi, yeni koşullara uyum sağlayacak yetkinlikleri 
kazanması gerekmektedir. 

 
2. Yeni Kamu Yönetimi 
Kamu yönetiminde yaklaşık son 30 yıldır yaşanan, işletme yönetimi ilke, 

uygulama ve değerlerinin egemen kılınmasına yönelik reformlar, Yeni Kamu 
Yönetimi (YKY) yaklaşımı çerçevesinde kavramlaştırılmaktadır. YKY yaklaşımı, 
refah devleti uygulamalarına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımla kamu 
kuruluşları verimsiz ve hantal yapılarından kurtarılmaya çalışılmakta, kamu 
örgütlerinde verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır (Karcı, 2008:41). YKY 
yaklaşımına geçiş süreci neo-liberal politikaların genel kabul görmesi ile paralellik 
göstermektedir. Neo-liberalizm devletin, özellikle gelişmiş sanayi toplumlarında, 
sosyal devlet niteliği almış olduğu, dolayısıyla ekonomik ve sosyal yaşamda ağırlıklı 
yer edindiği bir dönemde ortaya çıkmıştır (Işıklı, 1997:77–78). Bu yüzden neo-
liberal söylem devletin sınırlarının daraltılmasına yönelik güçlü bir eğilimi dile 
getirmektedir. 

1980 sonrası ortaya atılan tüm yaklaşımlar arasında en esaslısı olan YKY 
yaklaşımı, klasik kamu yönetimi ile özel sektör yönetim anlayışı arasında çok özel 
bir yerde bulunmaktadır. Değerleri, normları, teknikleri ve kamu sektörü yönetimine 
dönük yönetim pratiklerini içermektedir. YKY ile insanların yönetimine öncelik 
verilmekte, kaynaklar ve programlar, yönetim faaliyeti, süreci ve düzenlemelerine 
göre belirlenmektedir (Ömürgönülşen, 1997:520). YKY aslında uzun zamandır 
bilinen özel sektör piyasa yöntemlerini ve rekabetçi mekanizmaları, bu kez kamu 
yönetimi için önermektedir (Lane, 1997: 4-5). Liberal ekonomi politikalarının 
etkisiyle hızlanan özelleştirmeler sonucunda daha önce kamu kurumları tarafından 
sunulan hizmetlerin özel kesimce görülmeye başlanması, her iki kesimin sunduğu 
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hizmetlerin karşılaştırılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bunun sonucu olarak da özel 
kesimde işletmelerin "daha az maliyet, daha çok kar" amacı ile geliştirdikleri kimi 
yöntemlerin kamu yönetiminde de pekala kullanılabileceği savunulmuştur. Kamu 
kesimine karşı, hantallık ve başarı eksikliği nedeniyle duyulan hoşnutsuzluktan 
böylece kurtulmanın mümkün olduğu; böylece içinde bulunulan ekonomik 
koşullarda kaynak kullanımında optimalliğin sağlanabileceği YKY yaklaşımının 
temel çıkış noktasıdır (Mengi, 2002:506). 

KYK yaklaşımının özeti olan kamu yönetiminde işletme yönetimi ilkelerinin 
uygulanması düşüncesi, liberal ekonomi kuramının iki temel varsayımına 
dayanmaktadır. Bunlardan ilki toplumsal kaynak dağılımının piyasa yoluyla daha 
verimli sağlanabileceği düşüncesi, ikincisiyse rasyonel iş örgütlenmesinin 
verimliliğin yapısal unsurunu oluşturduğu görüşüdür (Akbulut, 2007:73-74). Diğer 
taraftan idare (administration) yerine yönetim (management) kavramını kullanan 
KYK yaklaşımı, özü itibarıyla işletme yönetiminde kullanılan kavramların ve 
yöntemlerin kamu yönetiminde de uygulanmasına yöneliktir (Yılmaz, 2001:6). 
Profesyonel ve sorumluluk bilinci gelişmiş bir yönetim anlayışı, yönetimin 
başarısını ölçmek için kimi araçların ve standartların geliştirilmesi, yönetim 
birimleri arasında rekabet duygusunun geliştirilmesi, kaynak kullanımında daha 
fazla ekonomik ve disiplinli davranmak ve özel kesimdeki yönetim araçlarına 
mümkün olduğu ölçüde başvurmak bu KYK yaklaşımının diğer önemli ilkeleridir 
(Mengi, 2002:508). Bu yönetim ilkeleri YKY yaklaşımının küresel ölçekte genel 
kabul görmesinde önemli rol oynamıştır. 

YKY basit bir yönetim stili değişikliği olarak düşünülmemelidir. YKY aynı 
zamanda kamu sektörüne yeni yaklaşımları getiren bir paradigma değişikliğidir. Bu 
yeni paradigma klasik kamu yönetiminin sınırlayıcı doğasına, kültürüne ve temel 
ilkelerine meydan okumaktadır. Hiyerarşik bürokrasiden çok piyasalara öncelik 
vermek, müşteriye karşı sorumluluk, süreçlerden çok sonuçlar üzerinde 
yoğunlaşmak, kaçınmaktan çok sorumluluk almak, kamu yönetiminden çok işletme 
yönetimi üzerinde durmak, ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik üzerinde 
yoğunlaşmak, kamu sektörü için yeni değerler olmuştur. Piyasa kültürü, yapıları, 
teknikleri, yönetimsel bilgi ve becerileri kamu sektörünün verimliliği için yeni 
öncelikler haline gelmiştir (Ömürgönülşen, 1997:531). Bu çerçevede YKY 
yaklaşımının temeli niteliğindeki görüşler şöyle özetlenebilir (Yılmaz, 2001:6-7): 

• Yöneticilerden ne beklendiği açıkça ortaya konulmalı ve bu sonuçtan sorumlu 
tutulmalıdırlar. 

• Yöneticilere, kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri için yönetsel 
yöntem ve kaynakların kullanılışında esneklik tanınmalıdır. 

• Yetkiler merkezi birimden doğrudan hizmet sunan birimlere aktarılmalıdır. 
• Girdilerden çok çıktılara; süreçlerden çok sonuçlara odaklanılmalıdır. 
• Yöneticiler kullandıkları kaynaklar ve bu kaynakların kullanımı sonucu 

ulaştıkları sonuçlara göre sorumlu tutulmalıdır. 
• Yurttaşlara (müşterilere) hizmet sunucusunu seçme imkanı tanınmalıdır. 
• Politika oluşturma görevleri, doğrudan hizmet sunumu ve düzenleme 

görevleri birbirinden ayrılmalıdır. 
Kamu idaresine faaliyetlerin yönetilmesi olarak değil, insanların, kaynakların ve 

programların yönetilmesi olarak bakan uygulama ağırlıklı YKY yaklaşımının 
(Leblebici, 2001:17) 1990’ların başından itibaren birçok ülkede çeşitli reformlar 
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çerçevesinde kamu yönetiminde uygulama ortamı bulmuştur (Üstüner, 2000:16–20). 
Kamu yönetiminde yapılacak reformlarda, modem işletme tekniklerinin 
kullanılabileceği İngiltere ve ABD'de sağ kesimce savunulurken, İskandinav 
ülkelerinde sosyal demokratlar söz konusu yöntemlerin uygulanmasında öncülük 
etmişlerdir (Mengi, 2002:506). Başlangıçta krizden ilk etkilenen İngiltere, Yeni 
Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde, reform programları biçiminde uygulama alanı 
bulduğu görülmüştür (Karcı, 2008:43). Bu yaklaşımın Dünya Bankası, Uluslararası 
Para Fonu (IMF) ve OECD gibi çokuluslu düzenleyici örgütlerce desteklemesi YKY 
ilkelerinin sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de 
yaygınlaşmasını sağlamıştır (Yamamoto, 2003:2). 

Dünyada kamu yönetimlerini etkileyen ve değişim süreçlerine yol açan nedenler, 
Türk Kamu Yönetimi için de geçerlidir. Kamu hizmetlerine yönelik beklentileri 
değiştiren bireycilik, rekabetçilik, karlılık, verimlilik, esneklik gibi değerlerin 
yönetim anlayışına egemen olmasını sağlayan ekonomik, toplumsal, siyasal ve 
kültürel dinamikler, Türk Kamu Yönetimini de etkilemiştir (Sallan Gül, 1999:69). 
Türk Kamu Yönetimi’nde yaşanan değişimin temel kavramları olarak yerelleşme, 
yönetişim, özelleştirme ve piyasalaşma ön plana çıkarken, işletme yönetiminin 
piyasa, müşteri, insan kaynakları, performans, strateji gibi kavramlarının da kamu 
yönetimi disiplini ve örgütlenmesi içine yerleştirildiği görülmektedir (Kayıkçı, 
2007:182). 

Bu bağlamda çok sayıda düzenlemenin içinde kapsam açısından diğerlerine 
oranla görece daha köklü değişiklikler getiren Kamu Yönetimi Temel Kanunu 
Tasarısı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yerel yönetimlerin yeniden 
yapılandırılmasına yönelik kanunlar, YKY anlayışının temel ilkelerini Türk Kamu 
Yönetimi’nde uygulama düzeyine taşımıştır (Karcı, 2008:52-53). 2003 yılında kabul 
edilen yasal düzenlemeler görece yeni olarak tanımlayabileceğimiz kavram ve 
uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Orta vadeli harcama sistemi, çok yıllı 
bütçeleme, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol, iç denetim, 
kaynakların kullanımında iyi mali yönetim, saydamlık ve hesap verebilirlik, 
tahakkuk esaslı muhasebe, muhasebe birliğinin sağlanması gibi konular bu 
yeniliklere örnek olarak gösterilebilir (Başpınar, 2006:28). Bütün bu kavramlar ve 
yöntemler YKY ilkeleri arasında yer almaktadır (Karcı, 2008:52-53). 

 
3. İç Kontrol 
YKY yaklaşımı ile birlikte dönüşüme uğrayan bir başka kavram da çağdaş 

devletin biçimsel kurumsal yapısını ve emredici karar verme süreçlerini anlatan 
“Yönetim” kavramıdır. Son zamanlarda “Yönetim” kavramı yerine çok odaklı 
yönetim anlamına gelen “Yönetişim” (Governance) kavramı kullanılmaya 
başlanmıştır. Yönetim kavramında yöneten yönetilen ayrımı ön planda iken, 
“Yönetişim” kavramında ise çok yönlü etkileşim ön plana çıkmaktadır (Kara, 
2006:4). Yönetişim kavramının kamu yönetimine getirdiği/önemini arttırdığı çok 
sayıda kavram/yöntem/uygulama bulunmaktadır. Bunlardan biri de iç kontroldür. 

İç kontrol bir örgüt yönetiminin ayrılmaz bir parçası olup; faaliyetlerde etkinlik 
ve verimlilik, bütçenin uygulanması, finansal tablolar ile ilgili raporlar dahil olmak 
üzere finansal raporlama ve iç ile dış kullanıma ilişkin diğer raporların güvenilirliği, 
yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygunluk amaçlarının gerçekleştirilmesi 
konusunda makul bir güvence sağlayan, organizasyon faaliyetlerinde devamlılık 
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temelinde bir seri eylem ve aktivite olan, mutlak olmayan fakat makul güvence 
sağlayan, kurum yönetiminin önemli bir parçasıdır (Özeren, 2002:5). İç kontrol 
tanımında öne çıkan bazı nitelikler bulunmaktadır (COSO, 1994:13): 

• İç kontrol bir süreçtir. Hedeflere ulaşmak için kullanılan bir araçtır. 
• İç kontrol sadece bir takım yönetmelikler ve formlardan ibaret değildir; 

çalışanlar ile etkileşime açıktır. 
• İç kontrol önemli güvence sağlayabilir, fakat hiç bir zaman kesin güvence 

vermez. 
• İç kontrolün amacı, kurumsal hedeflerin başarılmasını sağlamaktır. 
İç kontrol uygulamaları ile ilgili çeşitli modeller bulunmaktadır. Bu modellerden 

biri de Committee of Sponsoring Organizations (COSO) olarak bilinen, Amerika’da 
çeşitli muhasebe-denetim-finans meslek örgütlerinin işbirliği ile oluşturulan bir 
komisyonun geliştirmiş olduğu modeldir. Özel sektörde uygulanmak üzere 
geliştirilen ve günümüzde kamu sektöründe uygulama alanı bulan COSO modeli, iç 
kontrol uygulamalarında en çok tercih edilen modeldir (Saltık, 2007:60). 1992 
yılından sonra iç kontrol konusunu ele alan tüm uluslararası düzenlemeler, COSO 
modelini temel hareket noktası olarak benimsemişlerdir. COSO iç kontrol tanımı ve 
kriterleri uluslararası standartları belirleyen tüm çokuluslu örgütlerin 
düzenlemelerinde ve başta gelişmiş ülkeler olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerin 
ilgili yasal mevzuatlarında temel oluşturmuştur (Memiş, 2006:70). Özel sektörde 
büyük şirketlerin %63’ü iç kontrol sistemlerini COSO modelini örnek alarak 
oluşturmuşlardır (Roth ve Espersen, 2003:3). COSO modeli kamuda da yer 
edinmiştir. Avrupa Birliği’nde mali kontrol alanında yürütülen çalışmalar sonucunda 
COSO modeline dayalı bir iç kontrol sistemi benimsenmiştir. Amerika Birleşik 
Devletleri Sayıştay’ının, COSO modelini esas alarak hazırladığı “Federal Devlette İç 
Kontrol Standartları”, 2000 mali yılının başlangıcından itibaren uygulanmaya 
başlanmıştır. Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI), tarafından COSO modeli 
temelinde hazırlanan “Kamu Sektörü İçin İç Kontrol Standartları Kılavuzu” 2004 
yılında yayımlamıştır (Saltık, 2007:60). Türkiye’de 2007 yılında yayınlanan, kamu 
idarelerinde iç kontrol uygulamalarına rehberlik eden,  Kamu İç Kontrol Standartları 
da COSO modeli çerçevesinde oluşturulmuştur. 

COSO modelinde iç kontrol birbiri ile bağlantılı beş bileşenden oluşmaktadır 
(COSO, 1994:6). Bu bileşenler sırasıyla kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol 
faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izlemedir. 

3.1. Kontrol Ortamı 
Kontrol ortamı, iç kontrolün temel unsurudur, iç kontrolün başarılı ya da 

başarısız olması, iç kontrol sürecinin yer aldığı kontrol ortamına bağlıdır 
(Doyrangöl, 2001:50). Kontrol ortamı dürüstlük, etik değerler, yönetim felsefesi, 
insan kaynakları yönetimi, yönetimin uzmanlığa olan bağlılığı, organizasyonun 
yapısı, yetki ve sorumlulukların devri gibi konulardan oluşmaktadır (Demirbaş, 
2005:169; Memiş, 2006:73). Bu yönüyle kontrol ortamı, kısaca kurumun iş görme 
biçimi olarak da tanımlanmaktadır (Saltık, 2007:61). Güçlü kontrol ortamı 
faaliyetlerin etkililiğini ve verimliliğini arttırarak yönetsel başarıya; hata ve hileleri 
önleyerek de kurumsal bilgilerin doğruluğuna ve kurumsal şeffaflığa katkı 
sağlamaktadır. 
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3.2. Risk Değerlendirme: 
Kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesini engelleyen önemli içsel ve dışsal 

risklerin belirlenmesi, bu risklerin analizi ve bunların yönetimi sürecidir. İç kontrol 
süreci risk odaklı bir anlayışla yürütülmelidir (Memiş, 2006:73; Saltık, 2007:61). 
Risk değerlendirmenin ön koşulu kurum amaçlarının ve hedeflerinin açık, net ve 
tutarlı biçimde belirlenmiş olmasıdır (Demirbaş, 2005:169-170). Kurumun amaç ve 
hedefleri belirli olduğu takdirde, bu amaç ve hedeflerin başarılmasını engelleyecek 
olası riskler belirlenebilir ve yönetilebilir.  

3.3. Kontrol Faaliyetleri 
Kontrol faaliyetleri kuruluşun risk yönetim faaliyetleri ile birlikte yönetimin emir 

ve talimatlarının yerine getirilmesine yardımcı olacak politika ve prosedürlerdir 
(Demirbaş, 2005:170). Kontrol faaliyetleri kurumun amaçlarına ulaşmasına yönelik 
risklerle başa çıkmak ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmek üzere uygulamaya 
konulan politikalar ve prosedürlerdir. Kontrol faaliyetleri kurumun bütün süreçlerine 
ve faaliyetlerine yayılmalıdır. 

Kontrol faaliyetlerini üç ana başlık altında değerlendirmek mümkündür. Bunlar 
önleyici, belirleyici ve düzeltici kontrollerdir. Önleyici kontroller genelde en düşük 
maliyetli kontroller olup, süreçlere yerleştirildiğinde hataları ve aksaklıkları 
engeller. Belirleyici kontroller, önleyici kontrollere kıyasla daha maliyetli olmasına 
karşın etkin bir iç kontrol sistemi için gereklidir. Bazı faaliyetlerdeki/süreçlerdeki 
aksaklıkları önleyici kontrol faaliyetleri ile engellemek ya da belirlemek mümkün 
değildir. Böyle durumlarda belirleyici kontroller devreye girmelidir. Düzeltici 
kontroller iç kontrol faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan uygunsuz durumların 
düzeltilmesini saplayan kontrollerdir (Sawyer, 2003:72).  

3.4. Bilgi ve İletişim 
Etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmek için 

bir kurumun bütün kademelerinde bilgiye ihtiyaç duyulur. Çalışanların 
sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için iç kontrolle ilgili bilgiler anında 
kaydedilmeli, sınıflandırılmalı ve ilgililere duyurulmalıdır. Kurumun planları, 
kontrol alanı, riskleri, kontrol faaliyetleri ve performansı belirli şekillerde ve 
sürelerde duyurulmalı ve üst düzey yöneticilerle çalışanlar arasında düzgün bir 
iletişim sağlanmalıdır (Saltık, 2007:62). İletişim, finansal raporlamanın ötesinde, iç 
kontrol politika ve prosedürlerinin açıkça anlaşılmasını ve bu politika ve 
prosedürlerle ilgili bireylerin nasıl alıştığı ve sorumlulukları ile ilgilidir. İletişim, 
kurumun büyüklüğüne bağlı olarak yazılı veya sözlü olabilir. Ayrıca, bir kurumda 
tersine bilgi akısı da iletişim kapsamına girer. Tersine iletişim için iletişim 
kanallarının açık olması ve yönetimin problemleri başlangıç aşamasında çözmeye 
eğilimli olması gereklidir (Doyrangöl, 2001:.55).  

Bilgi akışı ve iletişim kanalları, sorunları kısa zamanda çözümleyebilecek ve 
organizasyonların kritik faaliyet noktalarına yönetsel karar yollarını açmak amacıyla 
düzenlenmelidir (Anameriç, 2005:32). Bundan dolayı iç kontrol uygulamalarından 
elde dilen bilgiler sınıflandırılmış bir şekilde, yatay ve dikey iletişim kanalları 
kullanılarak ilgililere raporlanmalıdır. Bunun için özellikle iç kontrol sisteminin 
tasarımı aşamasında, hangi bilgilerin, kime, hangi formatta ve ne sıklıkla 
raporlanacağı belirlenmiş olmalıdır.  
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3.5. Gözetim 
İç kontrol sisteminin sürekli bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesidir 

(Yılancı, 2003:108). Gözetim, COSO modelindeki en önemli bileşenlerden biridir. 
Sürekli gelişim ancak, izleme, değerlendirme ve iç kontrol sürecini yenileme ile 
sağlanabilir. Gözetim, iç kontrol faaliyetinin belirli zaman aralıklarıyla kalitesinin, 
kontrollerin tasarımı ve isleyişinin ve alınması gereken önlemlerin 
değerlendirilmesinden oluşan süreçtir (Saltık, 2007:62). İç kontrol sistemini 
gözetimi farklı gruplar tarafından yapılabilmektedir. İç kontrol sistemini iç kontrol 
biriminin kendisi, kurumun yöneticileri, iç denetim birimi ve bağımsız denetçi 
değerlendirebilir. Bu aşamada değerlendirme sonucunda ortaya çıkan eksikliklerin 
giderilmesi, önerilerin hayata geçirilmesi iç kontrol sisteminin sürekli gelişimi 
açısından önem taşımaktadır. 

 
4. Etkin Yönetimde İç Kontrol Uygulamalarının Rolü 
İç kontrol yönetim fonksiyonunun icra edilmesine aracılık eder, onun işlemesini 

sağlar. Yönetim tarafından bu amaçla kullanılan bir araçtır (Dabbağoğlu, 2009:110). 
İç kontrol tek bir olay gibi düşünülmemeli, yönetimin faaliyetlerini yürütürken 
yararlandığı eylemler bütünü olarak algılanmalıdır. İç kontrol sistemi, kurum içinde 
ayrı bir sistem değildir. Yönetim işleviyle iç içe geçmiştir ve mevcut sistemlerin 
ayrılmaz bir parçası niteliğindedir (Saltık, 2007:58).  

İç kontrol aslında bir yönetim fonksiyonudur (Memiş, 2006:67). İç kontrol 
sisteminin tasarımı, kurulması, işletilmesi ve gözetimi ile ilgili sorumluluk tamamen 
işletme yönetimine aittir. Yönetimin desteği olmadan bir iç kontrol sistemi 
kurulamaz ve geliştirilemez (Dabbağoğlu, 2009:110). Kurum üst yönetimi, iç 
kontrol süreci ile ilgili işleri, kurum içerisinden başka birimlere devretmiş olsa dahi, 
iç kontrol sürecinin asıl sorumluluğu kurum üst yöneticisindedir. Bundan dolayı 
kurum amaçlarının ve hedeflerinin yerine getirilmesini sağlamak için yöneticiler iç 
kontrol sürecinin etkinliğini izlemelidirler. İç kontrol uygulamaları yönetim 
işlevlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde yöneticilere yardımcı olmakta, 
böylelikle kurumların etkin bir şekilde yönetilmelerinde önemli rol oynamaktadır. 
Bu çalışmada iç kontrol uygulamalarının kamu idarelerinin etkin yönetimindeki rolü 
üç başlık altında değerlendirilmiştir. Bu başlıklardan birincisi iç kontrolün yönetim 
işlevlerinin yerine getirilmesindeki rolünü; ikincisi iç kontrolün iç denetim 
aracılığıyla yönetime katkısını; üçüncüsü ise risk odaklı mali olmayan kontrol 
faaliyetlerinin önemini açıklamaktadır.  

4.1. Yönetim İşlevlerinin Yerine Getirilmesinde İç Kontrol Uygulamalarının 
Rolü 

Yönetim, ortak amaçların etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, 
işbirliği yapmış insan grubunun faaliyetlerinin planlanması, örgütlendirilmesi, 
yönlendirilmesi ve kontrol edilmesiyle ilgili tüm çabaları kapsamaktadır (Dinçer ve 
Fidan, 1996:152). Diğer bir tanımda yönetim, örgütsel amaçları gerçekleştirmek için 
planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim süreçleri yoluyla kaynakların 
eşgüdümünün sağlanması olarak tanımlanmaktadır (Acar ve Sevinç, 2005:20). 
Fayol’a göre (2005:6) yönetim geleceği tahmin-planlama, örgütleme, işler için en 
uygun koordinasyonu sağlama ve kontrol etmek anlamına gelmektedir. Bu tanımlar 
bağlamında yapılan sınıflandırmalara göre yönetimin planlama, örgütleme, yürütme 
ve kontrol olmak üzere dört işlevi bulunmaktadır (Hellriegel ve diğ., 2002:8-9; Hitt 
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ve diğ. 2005:25). Çalışmanın bu bölümünde iç kontrol uygulamalarının kamu 
idarelerinin etkin yönetimine sağlayacağı katkılar, yönetim işlevleri ile iç kontrol 
uygulamaları arasındaki etkileşim çerçevesinde ortaya konulmaktadır.  

Kontrol: Bir kurumda tüm faaliyetler iki sistemli bir yapıda gerçekleştirilir. 
Birincisi; belirlenen hedeflere ulaşılması için tasarlanmış yönetim sistemi, diğeri ise 
yönetim sisteminin içine yerleştirilmiş kontrol sistemidir. Kontroller yönetim 
sisteminin hedeflerine ulaşmasına güvence sağlamak için tasarlanmış kurallar, 
yöntemler ve yapılardan oluşur (Saltık, 2007:58). Kontrol, gerçekte ne olduğunun 
belirlenmiş standartlara göre bilinmesi ve ihtiyaç duyulması halinde gerekli 
iyileştirmelerin yapılmasıdır (Rue ve Byars, 1995:455).  Kontrol, sadece bir eylemi 
değil, değişik kontrol noktalarını içeren, tanımlı bir süreci ifade etmektedir 
(Dabbağoğlu, 2009:109-110). 

Teşebbüsler fiziki büyüklük olarak geliştikçe, faaliyetler karmaşıklaştıkça ve 
işlemler sayısal olarak arttıkça, yönetimin; varlıkların korunması, hataların ortadan 
kaldırılması, gelirlerin saptanması ve bunlara ek olarak teşebbüs politikasını 
değerlendirme araçlarını sağlaması amacıyla, süratle güvenilir veriler elde etmesi bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk da işletmelerde kontrol fonksiyonunu iç 
kontrol ile birleştirmiştir (Memiş, 2006:67). İç kontrol, genel anlamda yönetimin 
kontrolüdür (Saltık, 2007:58). Yöneticiler, yönetim işlevlerinden olan kontrol 
işlevini iç kontrol uygulamaları ile gerçekleştirmektedirler. İç kontrol kapsamında 
gerçekleştirilen bütün çalışmalar aynı zamanda yönetimin kontrol işlevi başlığı 
altında yapılan çalışmalar olarak değerlendirilmelidir.  

Planlama: Planlama, hangi kurumsal hedeflerin izleneceğine ve bu hedefleri 
başarmak için neler yapılacağına karar verme sürecidir (Rue ve Byars, 1995:144). 
Planlama izlenecek kurumsal hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflerin başarılması için 
gerekli faaliyetlerin kararlaştırılması ve kurumsal kaynakların bu faaliyetlere 
dağıtımı aşamalarından oluşmaktadır (Jones ve George, 2006:8). Plan ve planlama 
farklı kavramlardır. Plan bir karar, planlama ise bir süreçtir. Önemli olan planlama, 
yani sürekli bir şekilde bugünden, gelecek hakkında, kısa ve uzun dönemli amaçlar 
ile bunları gerçekleştirecek yollar hakkında düşünmektir. Plan ise bir karardır. 
Kararın verilmesi ile süreç tamamlanmıştır (Koçel, 2005:124). İç kontrol 
uygulamalarının özellikle planlama sürecinin sürekli gelişiminde, planların 
güncellenmesinde önemli rol oynadığı söylenebilir. İç kontrol raporlamaları 
kurumun aksayan yönleri, gelişime açık alanlar, değer yaratan ve yaratmayan 
süreçler ile faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği gibi konularda detaylı bilgiler 
sunmaktadır. Bu bilgiler planlama sürecinin önemli girdilerinden biri olarak 
kullanılmaktadır. 

Örgütleme: Yönetsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kaynakların sistemli bir 
şekilde bir araya getirilmesi örgütleme olarak tanımlanmaktadır (Hitt ve diğ. 
2005:25). Örgütleme organizasyon yapısının oluşturulması ile ilgili faaliyetler 
topluluğunu, bir süreci ifade etmektedir (Koçel, 2005:167). Bu süreç yerine 
getirilmesi gereken işlerin belirlenip gruplandırılması, bu işleri yerine getirecek olan 
kişilerin (iş görenlerin) atanması, bu kişiler arasındaki yetki ve sorumlulukların 
belirlenmesi evrelerini kapsamaktadır (Müftüoğlu, 1999:557). Düzenli örgüt yapısı, 
kaynakların etkin kullanımını da sağlamaktadır (Rue ve Byars, 1995:144).  

İç kontrol uygulamalarından sağlanan geri bildirim ile kurumun örgüt yapısı 
güçlendirilmektedir. Kurumun örgütsel yapısı, görev ve yetki dağılımı gibi konular 
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kontrol ortamının temel bileşenlerindendir. Bu konularda yapılan sistemli çalışmalar 
ve iyileştirmeler kontrol ortamını daha güçlü hale getirmektedir. İç kontrol 
uygulamaları örgütsel yapı, yetki dağılımı, görev ve sorumlulukların belirlenmesi 
gibi konularda kurumun gelişimine katkı sağladığı gibi, bu alanlarda gelişime açık 
yönlerin belirlenmesi suretiyle kurumsal gelişime de yön göstermektedir. 

Yürütme: Yürütme, planlama ve örgütlemeyle kurulan düzenin harekete 
geçirilmesi, uygulamaya aktarılmasıdır (Özgen ve Yalçın, 2006:119). Yürütme 
çalışan motivasyonunu, çalışanlarla bireysel ya da grup olarak etkileşimi ve 
kurumsal hedefler ile bireysel hedeflerin başarılması için çalışanlara destek olacak 
şekilde iletişimi kapsamaktadır (Hitt ve diğ. 2005:26). Bu çerçevede yöneticiler 
çalışanlara takip edecekleri bir vizyon sunmanın yanı sıra kurum hedeflerinin 
başarılmasındaki rollerini hatırlatmalı ve bu başarıdaki rolleri konusunda çalışanları 
bilinçlendirmelidir (Jones ve George, 2006:12).  

İç kontrolün en temel amacı yürütme işlevinin gerçekleştirilmesinde yöneticiye 
yardımcı olmaktır. İç kontrol bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata 
geçirilen ve kurumun misyonunu yerine getirmesi için makul güvence sağlamak 
üzere tasarlanmış bir süreçtir. İç kontrol bileşenlerinden bilgi ve iletişim, yatay ve 
dikey iletişim kanalları aracılığıyla kurum çalışanlarının ihtiyaç duydukları bilgileri 
tam ve zamanlı bir şekilde karşılayarak içsel iletişim düzeyini geliştirmektedir. 
Çalışanların motivasyonunu arttıran, çalışma ortamlarını kolaylaştıran kontrol 
faaliyetleri ile iç kontrol yürütme işlevinin gerçekleştirilmesinde yönetime katkı 
sağlamaktadır. Özellikle risk odaklı bir yaklaşımın benimsendiği iç kontrol sistemi, 
yöneticilerin yürütme işlevini gerçekleştirirken sürprizlerle karşılaşmalarını 
engellemekte; sorunların ortaya çıkmasını engellemekte ya da ortaya çıkan sorunlara 
belirlenmiş çözüm yollarının uygulanmasını sağlamaktadır. 

4.2. İç Denetim Aracılığı İle Yönetsel Süreçlere Katkı 
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 ve 
nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir (Çavuşoğlu ve Duru, 2007:2). İç 
denetim kamu mali yönetiminin ve kamu kurumlarında performans geliştirmenin bir 
unsuru olarak önem kazanmıştır (Diamond, 2002:4). İç kontrol uygulamaları 
yönetim süreçlerine iç denetim aracılığıyla da katkı sağlamaktadır 

İç denetimin temel işlevlerinden biri iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve 
değerlendirme sonuçlarının yönetime raporlanmasıdır. Memiş’e göre (2006:121) 
işletmelerde amaçların tanımlandığı ve bu amaçlara ulaşmak için genel stratejilerin 
belirlendiği planlama; planlama sürecinde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için 
gerekli olan eleman ve kaynak atama sürecinin gerçekleştirildiği örgütleme; 
planlama ve örgütleme ile kurulan düzenin harekete geçirildiği yürütme; işletme 
içerisinde oluşturulmuş birimler ve faaliyetler arasındaki bağımlılıkların yönetildiği, 
uyumlaştırmanın sağlandığı koordinasyon; ve nihayet, faaliyetlerin planlanan ölçüde 
yerine getirilip getirilmediğinin saptanması ve var ise belirgin sapmaların 
giderilmesini sağlamak için faaliyetlerin gözlendiği kontrol fonksiyonlarının, iyi ve 
etkin bir şekilde işleyebileceği yapıların oluşturulmasında, bu yapıların işleyişiyle 
ilgili inceleme ve değerlemelerin gerçekleştirilmesinde, inceleme ve değerlemeler 
neticesinde tespitlerin yapılması ve bu tespitler doğrultusunda koruyucu ve düzeltici 
işlemlerin önerilmesinde, iç denetim birimleri, üst yönetime çok faydalı bilgiler 
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sağlamaktadırlar. İç denetçiler üst yönetime bu çerçevede sunacakları bilgileri iç 
kontrol sistemini değerlendirme çalışmalarından elde etmektedirler.  

4.3. Risk Odaklı, Mali Olmayan Kontrol Faaliyetleri İle Yönetsel Süreçlere 
Katkı 

COSO modeline göre iç kontrol sürecindeki kontrol faaliyetleri sadece mali 
süreçleri değil, mali olmayan süreçleri de kapsamalıdır. Bu modeli diğer iç kontrol 
modellerinden ya da geleneksel mali kontrollerden ayıran iki temel özellik 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi risk odaklı olması; ikincisi ise mali olmayan 
süreçleri de kapsamasıdır. Bu iki özellik arka planda birbiri ile ilişkilidir. 

İç kontrol süreci kurumun karşılaşabileceği risklerin belirlenmesini ve bu 
risklerin nasıl yönetilebileceğinin de kararlaştırılmasını öngörmektedir. Risk 
değerlendirme çalışması yapılırken, kurumdaki mali süreçlerin yanı sıra mali 
olmayan süreçler de analiz edilir. Yani kurumun karşılaşabileceği mali nitelikteki 
yolsuzluk, hırsızlık, kayıp, kaçak ve yanlışlıklar ile ilgili risklerin yanı sıra, 
kurumsal hedeflerin başarılmasını engelleyecek riskler temel ve destek süreçler için 
de belirlenir. Temel süreçler ve mali birimler dışındaki destek birimler için 
belirlenen riskler genelde mali nitelikte olmayan, yöneticilerin karşılaşabileceği ve 
iyi yönetilmediği takdirde kurumsal hedeflerin başarılmasını engelleyecek 
belirsizlikleri kapsamaktadır. Kurumsal risklerin belirlenmesi risk değerlendirmenin 
ilk aşamasıdır. İkinci aşamada ise bu riskler incelenerek, bunların ortaya çıkması 
durumunda nasıl yönetilebileceği kararlaştırılır. Risklere karşı riskin oluşmasını 
engelleyecek tedbirleri alma, oluşması engellenemiyorsa risk ortaya çıktığında 
yapılabilecekleri kararlaştırma, riski görmezden gelme, riskten kaçınma gibi 
stratejiler izlenebilir. 

Risk odaklı, mali olmayan süreçleri de kapsayan bir iç kontrol süreci 
yöneticilerin tatsız sürprizler ile karşılaşmasını engelleyecektir. Riskler ortaya çıksa 
dahi, yönetimin o riske ilişkin bir planı bulunduğundan, kurum bu olumsuz 
durumdan ya zarar görmeyecek ya da daha az zararla kurtulabilecektir. 

 
Sonuç 
Küresel ölçekte ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelere 

kamu yönetimini önemli ölçüde etkilemektedir. Özel sektördeki yönetim ilke ve 
uygulamalarının kamu yönetimine uyarlanması olarak tanımlanan YKY yaklaşımı 
gerek tek tek devletler gerekse çokuluslu düzenleyici örgütler tarafından genel kabul 
görmüştür. YKY yaklaşımının kamu yönetimine taşıdığı uygulamalardan biri de iç 
kontroldür. Bu çalışmada iç kontrol uygulamalarının kamu idarelerinin etkin 
yönetimindeki rolü araştırılmıştır. İç kontrol uygulamaları yönetim işlevlerinin 
gerçekleştirilmesi ve iç denetim aracılığıyla yönetim süreçlerine katkı yoluyla 
yönetime yardımcı olmaktadır.  

İç kontrol, yönetim işlevleri ile etkileşim içerisindedir. Yönetim işlevlerinden 
kontrol işlevi, iç kontrolle birleşmiştir. İç kontrol konusunda yapılan bütün 
çalışmalar, kurumun kontrol işlevinin çerçevesinde değerlendirilmelidir. Diğer 
işlevler, planlama, örgütleme ve yürütüme iç kontrol sürecini şekillendirmektedir. 
Bununla birlikte iç kontrol uygulamalarından elde edilen geri bildirimler bu 
işlevlerin gerçekleştirildiği süreçlerin sürekli gelişiminde önemli bir kaynak olarak 
kullanılmaktadır. İç kontrol, iç denetim aracılığıyla, dolaylı olarak etkin yönetime 
yardımcı olmaktadır. İç denetçiler, iç kontrol sistemini değerlendirmek ve daha 
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güçlü bir iç kontrol sistemi için öneri geliştirmek suretiyle yönetime yardımcı 
olmaktadırlar. Son olarak risk odaklı, mali olmayan süreçler için belirlenen kontrol 
faaliyetleri kurum yöneticilerinin belirsizlikleri daha iyi yönetebilmelerini 
sağlayarak, kurumun daha etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktadır. 
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