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Kamuda iyi yönetim uygulamaları kapsamında yapılan düzenlemeler ile kurumsal yönetim 

ilkeleri yerleştirilmiş, değer katan süreçlere yoğunlaşılmış ve alınan dersler ile sürekli gelişim 

hedefi benimsenmiştir. Bu kapsamda getirilen düzenlemelerden birisi de kamu idarelerinde iç 

kontrol sisteminin kurulması olmuştur. Mali hizmetler birimlerinde teşkil edilen bir birim ile 

yapılanmaya çalışılan sistem esasen çalışanlardan üst yönetime tüm personeli içermesi 

nedeniyle bu makalede, iç kontrol sistemi ve ilgili kavramlar üzerinde durulmaktadır. 

Türkiye 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu 

yönetiminde yeni bir çığır aşmış ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları kendisine 

uyarlamıştır. Bu kapsamda küresel bağlamda genel kabul görmüş iyi yönetim 

uygulamaları olan şeffaflık, sorumluluk, hesap verilirlik ve adillik kamu yönetiminin de 

temel ilkeleri olarak kabul edilmiştir.  

Bu ilkelerin bir bütünü olarak isimlendirilen kurumsal yönetim, hile ve 

yolsuzlukların önlenmesi açısından son derece önemli, paydaş yaklaşımını 

benimseyen bir yönetim şeklidir. Türkiye kurumsal yönetim ile 2002 yılında TÜSİAD 

tarafından yapılan çalışma ile tanışmıştır. Ağırlıklı olarak OECD tarafından benimsenen 

ilkelere dayanan bu rapordan sonra, kurumsal yönetim SPK mevzuatı ile çalışma 

hayatında uygulamaya geçmiştir. Anayasaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nde kamu 

yönetiminin yapılanmasını kanunlar belirlediğinden (Akyel, 2010), kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanması 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kanun ile olmuştur.  

Kamu kurumlarının değişen koşullara uyum sağlamasını amaçlayan yeni 

yönetim felsefeleri ve uygulamaları (Güner, 2010) kapsamında hayata geçirilen bu 

düzenlemeler manzumesinde ayrı bir yer tutan uygulama ise kamu yönetimi için 

tamamen yeni bir olgu olan iç denetim ve iç kontrol olmuştur. Böylelikle, dış denetim 

anlayışının hakim olduğu bir yapıda, oto-kontrol anlayışı ile yönetimin altyapısının bir 

parçası olarak inşa edilen (Akyel, 2010) kontrol bileşeninin daha fonksiyonel kullanımı 

amaçlanmıştır.  

Bu çerçevede süreç iyileştirme temelli, yönetime değer katmayı hedefleyen, 

danışmanlık ve eğitimi de içeren makul bir güvence sağlayan iç denetim devreye 

sokulmuştur. İç denetimin ana işlevi kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol 

süreçlerinin değerlendirilmesi ve yönetimin bu kapsamda yönlendirilmesidir. Bu 

kavramları biraz açmak fayda sağlayacaktır. 

Kurumsal yönetim veya yönetişim; kurumun amaçlarına ulaşmaya yönelik 

olarak, kurumun faaliyetlerinin raporlanması, yönlendirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi 

gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimi olarak tanımlanabilmektedir. Kamu 

İç Denetim Standartlarına göre de iç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların 



gerçekleştirilmesi amacıyla yönetişim sürecini değerlendirmek ve iyileştirilmesi için 

gerekli tavsiyelerde bulunmak zorundadır (Standart Nu.2110): 

 İdare içinde gerekli etik değerlerin geliştirilmesi, 

 Etkili bir kurumsal performans yönetiminin ve hesap verebilirliğinin 

sağlanması, 

 Risk ve kontrol bilgilerinin idarenin ilgili alanlarına iletilmesi, 

 Üst yönetici ve üst düzey yönetim ile iç ve dış denetçilerin faaliyetleri 

arasında işbirliğinin ve bunların arasında gerekli bilgilerin paylaşımının sağlanması. 

Kurumsal yönetiminin temel kavramlarını hesap verebilirlik ve etik olarak 

özetleyebiliriz. Bu kavramlar aynı zamanda iç kontrolün temel bileşeni olan kontrol 

ortamının da bel kemiği pozisyonundadır ve iç denetim fonksiyonu tarafından 

geliştirilmesi beklenmektedir. Bunlarla birlikte, kamu yönetimine karşı ortaya çıkan 

güven krizinin aşılması ve kamu yönetiminde dürüstlüğün sağlanması için kullanılan 

anahtar kavramlardır (Eryılmaz ve Biricikoğlu, 2011). Etik, içsel bir süreç olarak öz 

kontrolü ve sorumluluğu belirtirken, hesap verebilirlik bireysel davranışların dışsal 

denetimine atfedilmektedir (Eryılmaz ve Biricikoğlu, 2011).  

İç denetimden etkinliğinin değerlendirilmesi beklenen ikinci olgu ise kurumsal 

risk yönetimidir. Riskler açısından bir değerlendirme yapmak açısından kamu 

idarelerinin eylem planları incelendiğinde risk faktörlerinin; imaj/itibar, finansal/mali, 

yasal, operasyonel, yolsuzluk, bütçe büyüklüğü, bilişim teknolojileri, insan kaynağı, 

faaliyetlerin karmaşıklığı ve işlem hacmi olarak belirlendiği görülmektedir. Özellikle etik 

dışı faaliyetler vatandaşların devlete olan güvenini azaltarak (Sayer ve Barutçu, 2010) 

kurum itibarını zedelemektedir.  

Uzay (2009) tarafından Türkiye için yapılan bir çalışmada stratejik/işletme, 

operasyonel, finansal ve uyum olarak riskler ifade edilmektedir. Küresel bağlamda 

2010 yılında yapılan bir çalışmada ise ilk on riskin; uyum, finansal, krizden çıkış, 

yetenek yönetimi, gelişen piyasalar, mali, rekabet koşulları, radikal yeşil uygulamalar, 

sosyal sorumluluk ve işbirliklerinin yönetimi olarak tespit edildiği görülmektedir 

(Ernst&Young, 2010). Buradan da anlaşılacağı üzere risklerin nedenlerinin başında 

kamu yönetiminde etik dışı faaliyetler gelmektedir. 

İç denetim açısından esası teşkil eden ve etkililiği değerlendirecek üçüncü 

sistem de iç kontroldür. Sürekli gelişmeyi sağlayan dinamik bir anlayışa sahip olan iç 

kontrol sistemi varlıkların etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde, kurumun amaçlarına ve 

mevzuata uygun olarak kullanımını gerçekleştirmek, kurum faaliyetleri hakkında düzenli 

ve zamanında güvenilir bilgi sağlamak, kurumun varlıklarını korumak, yolsuzluk ve 

usulsüzlüğü önlemek için tesis edilmesi önem taşıyan bir sistemdir. Bu çerçevede 

Kanun ile birlikte ikincil mevzuatlarla kadrolar ihdas edilmiş, iç kontrol sisteminin tesis 



edilmesi için hizmet alımının önü açılmış, eğitimler verilmiştir. Mevcut durumda, kamu 

idarelerinde iç kontrol birimlerinin kurulması sağlanmıştır. Ancak iç kontrolün işleyişinin 

tam olarak sağlandığını ifade etmek şu an için mümkün görünmemektedir (Güner, 

2009; Akyel, 2010). Özellikle taşra teşkilatında iç kontrolün uygulandığını iddia etmek 

neredeyse imkânsızdır.  

İç kontrolün tasarlanmasının sebebi kurumun misyonunu başarması için riskleri 

göğüslemek ve makul bir güvence sağlamak olarak ifade edilmektedir (INTOSAI, 2004; 

Akyel, 2010). Başka bir ifade ile iç kontrol sistemi, örgütün amaçlarına ulaşmasında 

yönetime makul bir güvence sağlamak amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerin 

oluşturduğu bir sistemdir (Ömürbek ve Altay, 2011). Kısacası iç kontrol, idarenin örgüt 

yapısını, işleyişini, görev, yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve 

idarenin çalışanlarının tamamının görev üstlendiği dinamik bir süreçtir (Türedi, 2011). 

Akyel (2010) yönetim ve organizasyonun ayrılmaz bir parçası olan iç kontrol 

sisteminin doğru tanımlanması ve yerinde algılanmasının önemine değinmekte ve 

sistemin kurumun dışındaki paydaşlara verdiği güvenceden bahsetmektedir. 

Kurumların etkin iç kontrol işletimine sahip olduğunun güvencesini vermesi yeterli 

görülmemekte, aynı zamanda sistemin güvenirlik ve geçerliliğini üçüncü taraflara, üst 

yöneticiye, dış denetçilere, hatta kamuya gösterebilmeleri gerekmektedir (ECIIA, 

2005:22). Vergi vererek kamu kaynağının oluşumuna katkı sağlayan toplum üyeleri 

artık bu vergilerle oluşturulan kaynakların nasıl kullanıldığını görmek istediklerini 

rahatlıkla dile getirmektedir (Önen ve Özmen, 2011). 

Bu gelişmeler ışığında, Türk kamu yönetimi iç kontrol ile ilgili küresel düzeyde 

kabul edilen standartları benimsemiştir (Akyel, 2010). Bu bağlamda, 2007 yılında 

yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları COSO modelini temel almıştır (Güner, 2009). 

İç kontrol uygulamalarında en çok tercih edilen model olan COSO modeli özel sektörde 

uygulanmak üzere geliştirilmiş (Güner, 2009) ve 2000’li yıllarda sıkça karşılaşılan şirket 

iflasları ile daha fazla kabul görmüş bir modeldir. Benzer modeller arasında Cadburry, 

CoCo, Turnbull, KING, CobiT, eSAC ve SysTrust modelleri sayılabilir (Sevim ve Gül, 

2012). Standart bir kontrol sistemi sürecini meydana getirme ve bu sistemin 

geliştirilmesine hizmet etme anlayışı ile geliştirilen (Atmaca, 2012) COSO modelini 

diğerlerinden ayıran iki temel özellik, risk odaklı olması ve mali olmayan süreçleri de 

kapsamasıdır (Güner, 2009). Ayrıca, COSO modeli farklı bölümlerin ihtiyaçlarının 

karşılanmasında ortak bir yapı oluşturması ile de bütüncül bir yaklaşım getirmektedir. 

Birbiriyle uyumlu, birbirlerini destekleyen önlemlerden oluşan iç kontrol sistemi 

(Atmaca, 2012) risk odaklı bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirmektedir. Böylelikle, 

iç kontrol sistemi, sorunların ortaya çıkmasını engellemekte ya da ortaya çıkan 

sorunlara belirlenmiş çözüm yollarının uygulanmasını sağlamaktadır (Güner, 2009).  



COSO modeline göre iç kontrol sistemi birbiri üzerine inşa edilen ve eş zamanlı 

uygulanabilen beş bileşenden meydana gelmektedir. Modelin temelinde yer alan 

kontrol ortamı beş unsurdan en önemlisi ve yönetilmesi en zor olanıdır (Lightle, 

Castellano ve Cutting, 2007). Zayıf bir kontrol ortamı COSO modelinin diğer 

bileşenlerini anlamsız kılarken etkili bir kontrol ortamı modeli desteklemekte ve 

güçlendirmektedir (Lightle ve ark., 2007). 

Kontrol ortamı; tutum, davranış, farkındalık, yeterlilik ve üslup gibi daha soyut 

kavramları içermektedir ve gücünü tepe yönetimden almaktadır. COSO modelinde 

kontrol ortamının bileşenleri dürüstlük ve etik değerler, yönetim felsefesi ve yönetim 

tarzı, yetkinliklere bağlılık, örgütsel yapı, yetki ve sorumluluk dağılımları, insan 

kaynakları yönetimi politikaları ve uygulamaları olarak tanımlanmıştır (COSO, 1994). 

Bu çerçevede, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği de kontrol ortamına ilişkin aşağıdaki 

standartları düzenlenmiştir:  

Standart 1:Etik Değerler ve Dürüstlük  

Standart 2:Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler  

Standart 3:Personelin Yeterliliği ve Performansı  

Standart 4:Yetki Devri 

Modelin ikinci aşaması risk değerlendirmeye ilişkindir. Esasen sürekli bir faaliyet 

olan risk değerlendirme iç kontrolün tesis edilmesi aşamasında belirgin bir şekilde 

yapılırken faaliyetlerin icrası esnasında sürekli göz önünde bulundurulmaktadır. Kamu 

İç Kontrol Standartları Tebliğine göre belirlenen standartlar “Standart: 5. Planlama ve 

Programlama” ile “Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi” şeklindedir. 

Tanımlanan risklere uygun hareket tarzları belirleyebilmek için yürütülen 

faaliyetler kontrol faaliyetleridir. Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği bu kapsamda altı 

standart belirlemiştir:  

Standart :  7.  Kontrol stratejileri ve yöntemleri  

Standart :  8.  Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi  

Standart :  9.  Görevler ayrılığı  

Standart :10.  Hiyerarşik kontroller  

Standart: 11.  Faaliyetlerin sürekliliği  

Standart: 12.  Bilgi sistemleri kontrolleri 

İç kontrolü destekleyen diğer bir unsur da bilgi ve iletişimdir. Hiyerarşik yapı 

içerisinde prosedürlere uygun bir şekilde üstten aşağıya olabileceği gibi hem resmi 

hem de gayri resmi olarak aşağıdan yukarıya doğru da işleyebilir. Kamu İç Kontrol 

Standartları Tebliği bilgi ve iletişimi dört standarda bağlamıştır. 

Standart: 13. Bilgi ve iletişim  

Standart: 14. Raporlama  



Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi  

Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 

İç kontrol sisteminin son bileşeni ise etkili bir izleme yapabilmek maksadını 

gütmektedir. Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği tarafından bu amaçla “Standart: 17. İç 

kontrolün değerlendirilmesi” ve “Standart: 18. İç Denetim” düzenlenmiştir. 

Sonuç olarak iç kontrol tepe yönetiminden en uç elemana kadar tüm kamu 

çalışanları tarafından sahiplenilmesi gereken bir kavram olup, özellikle kamuda etik 

kültürünün temelini teşkil etmektedir. Kurumsal kimliğin oluşturulması, etik kültürünün 

yerleştirilmesi ve kurum itibarının yükseltilip korunması açısından büyük öneme haiz iç 

kontrol sürecine üst yönetimin sahip çıkması kabullenilmesinin de önünü açacaktır.  
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