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ÖZET 

Kamu kurumu ve özel işletmelerin kuruluşlarındaki temel amacı 

gerçekleştirmek için etkili bir iç denetim ve dış denetim sistemine ihtiyaçları 

vardır. Kurum yahut işletmenin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde kullanmak 

ve çözüm odaklı bir risk yönetimini sağlamak adına bu mekanizmaların 

standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Performans takibi ve 

mali kaynakların değerlendirilmesi, usule ve yasaya uygunluğun denetimi, iç 

denetim, dış denetim ve iç kontrol ile sağlanmaktadır. Denetim, bu aygıtlar 

arasında işbirliği ve koordinasyon içinde bir süreç olarak yürütülür. Türk 

mevzuatı iç kontrol, iç denetim ve dış denetim faaliyetlerini ayrıntılı bir şekilde 

ele almıştır. Denetimin, sağlık çalışanları üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri 

olabileceği gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İç denetim, dış denetim (yüksek denetim), iç kontrol, 

denetim 
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ABSTRACT 

Public institutions and private corporations require effective internal audit 

and external audit system to realize primary aim in their establishment. These 

mechanisms must be conducted to use perfectly potential of institutions and 

corporations and to provide solution oriented risk management. Pursuance of 

performance and considering of financial resources, control of legality and 

formality be provided with internal audit, external audit and internal control. 

Audit be conducted in cooperation and coordination among these mechanisms. 

Internal control, internal audit and external audit operations have been ensured 

extensively in Turkish legislation. Forable and unfavorable influences of the audit 

have been observed on the employees of health sector.  

Keywords: Internal audit, ezternal audit (supreme audit), internal control, 

audit   
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GİRİŞ 

Günümüzde serbest piyasadaki rekabete kamu teşebbüsleri de dahil 

olmuştur. Devlet eliyle anayasa ve yasal düzlemde sağlanan kamu kurumları ve 

kamu iktisadi teşebbüsleri piyasadaki yarış içinde işletilmektedir. Bir anlamda 

devlet serbest piyasa aktif rol sahibidir ve özel teşebbüslerle yarışmaktadır. 

Yasalarla kurulan Rekabet Kurulu gibi üst kurullar sayesinde piyasadaki rekabet 

dengelenmekte ve devletin ezici üstünlüğü altında özel teşebbüslerin zarar 

görmesini engellemektedir. Fakat bu kurumların iç yönetimindeki kontrolü ve 

hesap verilebilirliği sağlamak için kullanılan iç kontrol, iç denetim ve dış denetim 

gibi mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yazımızda iç denetim ve dış denetim kavramları ayrı konular olarak, 

başlıklar halinde ele alınırken, iç kontrol kavramına ayrıca yer verilmemiş, 

konular içinde yeri geldikçe değinilerek gerekli özelliklerine değinilmiştir. Zira 

tezimizin odak noktası iç ve dış denetim yöntemleri üzerinedir. Yine de dış 

kontrol ve iç denetim ile iç kontrol arasındaki bağı açıklamak elzem olduğundan 

ayrı başlıklarla burada iç kontrol bahsine girilmiştir. 

İç denetim ve dış denetime hakim olan prensiplere değinilmiş, bu 

prensipler üzerinden standart bir etkili denetimin nasıl sağlanabileceği 

açıklanmıştır. Uygulamada ilkelerden uzaklaşıldığı takdirde finansal bakımdan, 

çalışanların performansı ve hukuka uygunluk açısından ne gibi olumsuzluklar 

yaşanabileceği aktarılmıştır. 

Her ne kadar mevzuat hükümleri uyarınca idareler böyle bir sorumluluk 

altına girmiş olsalar da, iç kontrol sistemi kamu kuruluşlarında özel sektörde 

olduğu gibi verimli bir şekilde oluşturulamamakta ve uygulanamamaktadır.  

Kamu kurumlarının artan kapasiteleri iç kontrol sistemini her geçen gün 

daha önemli hale getirmiştir. Sistemin kamu kurumlarında uygulanabilirliğinin 

artırılması kurumlarda; amaçlanan hedeflere daha verimli bir şekilde ulaşılması, 

kaynakların daha etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, hesap verme 

mekanizmasının kanıtlara dayalı olarak işletilmesi, usulsüzlük ve yolsuzlukların 

önüne geçilebilmesi gibi olguların gerçekleşmesi açısından önemli bir yere 

sahiptir. 

1 
 



İç denetim ve dış denetimin faydalarına değinilmiş, kurum ve işletmelerde 

hesap verilebilirlik, risk yönetimi, potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilmesi, 

idare ve çalışanlar arasında güven tesisi, istikrar ve öngörülebilirlik gibi unsurların 

üzerinde durulmuştur. 

Amaç ve kapsamları doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde iç ve dış denetim 

kavramları açıklanmıştır. İç denetimde bağımsızlık özelliğinin üzerinde durularak 

etkili bir iç denetimin sağlanabilmesinin ancak bağımsız ve objektif bir şekilde 

yürütülerek sağlanacağı aktarılmıştır. Bu bağlamda kurum içinde çalışan-yönetim 

arasındaki güvenin nasıl etkilendiği vurgulanarak araştırma konusunun verilerini 

yorumlamaya yardımcı tanımlamalara gidilmiştir. 

Çalışmada, mevzuattaki iç denetim hükümlerine geniş bir yer verilmiştir. 

Zira 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ayrıntılı hükümleri 

sayesinde Türkiye’de iç denetim standartları ve sınırları belirlenmiştir. 

Araştırmada bir kamu kurumu konu edildiği için, kanun hükümleri süreci 

anlamada aydınlatıcı olacaktır.  

Başta Sayıştay olmak üzeri belli başlı dış denetim kurumlarına çalışmada 

yer ayrılmış olup Yüksek denetimin idare hukuku ve kamu yönetimi alanındaki 

yerini açıklamak adına bu kurumların temel mahiyetlerinden bahsedilmiştir. Dış 

denetimde devletin rolü açıklanmaya çalışılmış, kurum ve dış denetçiler arasında 

sağlanacak işbirliğinin olumlu tarafları gösterilmiştir. 

Bu kapsamda, bu araştırmanın amacı, Sivas Numune Hastanesi örneğinden 

yola çıkarak sağlık kuruluşlarındaki iç denetim ve dış denetim mekanizmasının 

çalışanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini tespit etmek, performansı ve 

verimliliği etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. 
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I. BÖLÜM 

İÇ DENETİM SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 

1.1. İç Denetim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 

İç denetime yönelik temel düşünceler 1940’lı yılların başında ABD’de 

kamu muhasebesi ve iç denetim meslek kuruluşları tarafından yayımlanan iç 

denetimin denetime ilişkin uygulamalarını açıklayan rapor, kılavuz ve 

standartlarda görülmektedir. 1970’lerin ortalarında Amerika’da Watergate savcısı 

iç kontrole dikkat çekmiş ve araştırmalar sonucunda 1977’de ana teması iç kontrol 

olan “Yabancı Yolsuzluk Kanunu” (Foreign Corrupt Practices Act) yürürlüğe 

girmiştir. Daha sonra, 1985 yılında Hileli Mali Raporlama ile ilgili Treadway 

Komisyonu olarak da bilinen Ulusal Komisyon kurulmuş ve Komisyon tarafından 

Hileli Mali Raporlama konusunda bir rapor yayımlanmıştır. Bu raporda kontrol 

ortamı ile davranış ve yetki standartlarına vurgu yapılmış, iç kontrol kavramı için 

ortak bir anlayış ve kapsayıcı bir çerçeve oluşturulması ihtiyacı ile destekleyici 

kurumlara çağrıda bulunulmuştur. Komisyonun bu çağrısı sonucunda Destekleyici 

Kurumlar Komitesi COSO oluşturulmuştur (Tuncel, 2007: 12). 

Avrupa Birliği ile yapılan müzakereler çerçevesinde, mali sistemimizin 

AB uygulamaları ile uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Mevzuatımız da bu 

kapsamda COSO’ nun iç kontrol standartlarına uygun biçimde oluşturulmuştur. 

2003 yılında “AB Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal 

Programı" ile "AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine İlişkin Karar" kabul 

edilmiştir. Öngörülen bu düzenlemelere paralel olarak Aralık 2003 tarihinde 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır.   Anılan kanunla 

ülkemizde kamu kurumlarında iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması 

yasal bir zorunluluk olarak getirilmiştir. Bu Kanun ile iç kontrol standartlarının 

belirlenmesi, geliştirilmesi, kurumlara rehberlik yapılması ve koordinasyonun 

sağlanması konusunda Maliye Bakanlığı merkezi uyumlaştırma birimi olarak 

yetkili kılınmıştır.  COSO mevcut kaynaklardaki iç kontrol ile ilgili eğilimleri 

birleştirerek etkinliğin değerlendirilmesi için geniş kapsamlı ve pratik kriterler 

geliştirmiştir. 1992’de yayımladığı “İç Denetim – Bütünleşik Çerçeve” sonraki 
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yıllarda özel sektör ve kamu sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır 

(Derici 2015: 60). 

1.2. İç Denetim Sisteminin Tanımı 

1.2.1. İç Denetim nedir? 

İç denetim, bir kurum yahut işletmenin tüm etkinlik ve çalışmalarını 

verimli bir şekilde, işletmenin temel gayesine uygun idare edilip edilmediğini 

denetleyen bir mekanizmadır. İç denetim bir kurum yahut işletmenin faaliyetlerini 

değer katarak işletmeyi geliştiren, danışmanlık ve güvence faaliyeti sağlayan 

kurum içi bağımsız, objektif ve tarafsız bir inceleme işidir (Karatepe 2011:15) 

İç kontrol faaliyetleri; düzenli, ahlak kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve 

etkin bir biçimde gerçekleştirme, hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği 

yükümlülükleri yerine getirme, yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uyma, 

kayıplara kötü kullanıma ve hasarlara karşı kaynakları koruma hedeflerini 

gerçekleştirmek suretiyle; kurumun misyonunu başarması için riskleri göğüslemek ve 

makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmıştır (Şahbenderoğlu, 2014:167). 

5018 sayılı kanunda iç denetimin tanımı “ Kamu idaresinin çalışmalarına 

değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik 

esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak 

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

şeklinde yapılmıştır. 

İç Denetçiler Enstitüsünün yaptığı evrensel iç denetim tanımı şöyledir: “ İç 

denetim kurumun tüm etkinliklerini denetler, geliştirir, iyileştirir, kuruma katkı 

sağlar, bağımsızdır, tarafsızdır, kurumu güvenli kılar ve kuruma danışmanlık 

hizmeti vererek riskleri yönetir, kontrolleri değerlendirerek geliştirilmesiyle 

kurumun tüm amaçlarının gerçekleştirilmesini de destektir” (Korkmaz, 2007: 5). 

Kurumun kontrollerinin usulüne uygun ve etkili bir şekilde işlenip 

işlenmediğini, kayıtların ve raporların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını inceleyen iç 

denetimdir  (Tufan ve Görün, 2013:117) 
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1.3. Amacı 

Her işletme, kuruluşunda tahayyül olunmuş bir gayeye ulaşmak adına 

düzenlenmiş plan ve altyapıyla birlikte kurulur. İşletmenin fiziki şartlarıyla 

birlikte yönetenlerin ve tüm çalışanların niteliği, yerine göre niceliği, işletmenin 

pazar içindeki iddiası, finansal durumu, mali kaynakları gibi faktörlerin toplamı 

işletmenin potansiyelini oluşturur. İşletme, ancak istikrarlı ve verimli bir 

çalışmayla potansiyelini en iyi biçimde kullanarak gayesini gerçekleştirebilir. İşte 

iç denetimin en temel amacı işletme potansiyelinin en yüksek seviyede 

kullanımını sağlamaktır. 

Bu süreçte işletme içinde yaşanabilecek, verimi düşüren her türlü menfi 

aksaklıkları gidermek adına iç denetim mekanizması vücuda getirilir (Eryılmaz 

2008:177_182). 

Kurum içi bağımsız diyebileceğimiz bir yapıda sürecin işletmeyi yaralayan 

taraflarını bir nevi tedavi edici rol oynamaktadır. Fakat iç denetim sadece 

işletmenin mevcut sıkıntılarını gidermekle yetinmez, işletmenin ileride 

karşılaşması muhtemel sıkıntılarını da işaret eder. İç denetim verileri çerçevesinde 

gerekli tedbirler alınarak risk değerlendirmesi ve risk yönetimi de sağlanmış olur.  

İşletmenin aynı zamanda usule uygun bir süreçten geçmesini sağlayarak 

disiplini ve istikrarı korumak da yine iç denetimin amaçları arasındadır. 

Bu bağlamda iç denetimi amaçları açısından koruyucu-önleyici iç denetim 

ve onarıcı iç denetim olarak ikiye ayırmamız mümkündür. 

1.3.1. Koruyucu-Önleyici İç Denetim 

İşletme verilerinin mevcudu üzerinden ileriye dönük planları 

şekillendirerek, risk değerlendirmesinin sağlanması koruyucu-önleyici iç 

denetimdir. İç denetimin bu yüzü, muhtemel zararlara karşı işletmeyi korumayı 

amaçlayarak, yönetenlere gerekli tedbirler için yol gösterir. İç denetimin 

danışmanlık vasfının belirginleştiği alan işte bu aşamadır. Koruyucu-önleyici iç 

denetim, kurumun yahut işletmenin geleceğinin öngörülebilirliği açısından önemli 

bir mekanizmadır.  
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İç denetim risk odaklı olup, hedeflere ulaşılmasında karşılaşılan her türlü 

riskin belirlenmesi için risk değerlendirmesi yapmak gereklidir. En riskli alanlar, 

mali kaynaklar dikkate alınarak planlanır ve denetim bu yöndedir. Hedeflere 

ulaşılmasında risklerin ortadan kaldırılmasında alınması gereken önlemler yine iç 

denetimin amaçlarındandır. 

1.3.2. Onarıcı İç Denetim 

Yine geleceğe yönelik olmakla birlikte, onarıcı iç denetimin amacı, 

gerçekleşmiş bir aksaklığın giderilmesine yöneliktir. Burada artık zarar muhtemel 

değil, olmuş olandır. Bu aşamada iç denetim mekanizmasının fonksiyonundan 

faydalanarak işletmenin yahut kurumun problemlerinin çözümü amaçlanır. İç 

denetimin danışmanlık vasfı kendisini burada da göstermektedir (pişkin 2011 53). 

Koruyucu-önleyici iç denetimle kesişen nitelikleri fazla olmakla beraber, 

onarıcı iç denetim, risk değerlendirmesi ve risk yönetiminin yanı sıra kriz 

değerlendirmesi ve kriz yönetimini de sağlayarak tabiri caizse önce bugünü 

kurtarıp ardından yarının yol haritasını çizer.  

1.4. İç Denetimin Kapsamı 

İç denetim, yönetsel hesap verilebilirliği, örgütsel riskleri, iç kontrolleri, 

prosedürleri bir izleme aracı olarak yirminci yüzyılda denetimin bir branşı olarak 

gelişmiştir (O’Regan, 2004: 147).  

İç denetim, iç kontrol sisteminin etkinliğinin ölçülerek ve değerlendirilerek 

yönetime sunulan bağımsız bir belirleme hizmetidir (Hepworth, 2003:3) 

Doktrindeki farklı tanımlardan yararlanarak esasen iç denetimin kapsamını 

tayin etmek mümkündür. İç kontrol evvela işletmenin faaliyetlerinin neticesi 

hakkında sunduğu verilerle yönetim ve çalışanların performans değerlendirmesini 

de gösteren bir araçtır. İşletme içi yüklenilen sorumlulukların ne kadarının yerine 

getirildiğine dair kuvvetli ipuçları verir. Böylelikle gerektiğinde kurumsal bir 

revizyonun gerekliliğini göstermenin yanı sıra bireysel özeleştiri getirmenin de 

anahtarıdır.  
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İç denetim bir risk değerlendirmesi ve risk yönetim işidir. Denetimin risk 

odaklı yapılması sayesinde yönetime işletmenin gelecek işlerine dair bir yol 

haritası sunar. Mali kaynaklar ve potansiyelin azami verimlilikte kullanılması 

açısından mühim bir mekanizmadır (Tengilimoğlu 2012: 94). 

Danışmanlık hizmeti niteliği doğrultusunda uyarıcı bir yapıya sahiptir. Bu 

husus müşterilerin dilek ve şikâyetlerini gözeterek yürütülür. Böylelikle Pazar 

içindeki rekabet sürecinde işletmenin karşılaşması muhtemel olumsuzluklara karşı 

alınacak tedbirler iç denetim sayesinde yerine getirilir. 

İç denetim işletmenin kaderi hakkında öngörülebilirliği sağlar. İç denetim 

sistemi etkili bir şekilde işleyen işletmenin, işlevsel eksiklikleri, mali sıkıntıları 

kanun, yönetmelik, tüzük ve usule ilişkin ihlâller, etik ihlâlleri, operasyonel 

bilgilerin verimsizliğini tespit edip üzerine gitmesi mümkündür ( Uzun 2007: 

66_67). 

İç denetime, kontrollerin yeterli ve etkin şekilde işlediğinin incelenerek 

değerlendirilmesi, risklerin incelenmesi, mali sistemlerin gözetimi, mali tabloların 

güvenilirliği, her türlü işlem ve faaliyetin mevzuata ve standartlara uyumunun 

incelenmesi, danışmanlık hizmetinde tavsiye verilmesi, incelemelerin ve 

değerlendirilmelerin raporlanması ve raporların takibi dahildir (Özbek, 2012: 18-

20). 

1.5. İç Denetime Hakim Olan İlkeler 

İç denetim, denetledikleri kurumun bir parçası olsa da, iç denetim 

fonksiyonunun bağımsızlık ve tarafsızlığının korunmasına yardımcı olmak için 

bazı güvenceler sağlanmalıdır. İç denetim fonksiyonu, işlevsel ve organizasyonel 

olarak ilgili yasal çerçevede mümkün olduğunca bağımsız olmalıdır (ISSAI 1 ). 

Objektiflik ilkesi çerçevesinde yürütülmemiş bir iç denetimin 

etkinliğinden söz etmek elbette mümkün olmayacaktır.  

İşletmede iç denetim fonksiyonu genellikle idare tarafından iç kontrolün 

bir parçası olarak kurulur. Fakat iç denetim organının icra yetkisi yoktur. İç 

denetim süreci neticesinde gerekli iç kontrol prosedürlerinin uygulanması idarenin 

sorumluluğunda olan bir husustur. 
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Süreklilik ilkesi gereğince iç denetim aksamadan bir süreç boyunca devam 

eder. Kurumun her türlü riske ve krize karşı tetikte kalmasını sağlayan iç denetim, 

sadece ihtiyaç halinde uygulanan bir kontrol mekanizması değil, devamlı işleyen 

bir fonksiyondur. 

1.6. Türk Mevzuatında İç Denetime Dair Hükümler 

Mevzuatımızda iç denetime dair düzenlemeler 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63 ve devamı maddelerinde hüküm altına 

alınmıştır (http://www.mevzuat.gov.tr ).  

5018 sayılı kanunun  amacı 1. maddesinde şu şekilde izah edilir: “Bu 

Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kamu kaynaklarının  etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 

edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, 

kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, 

uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve 

malî kontrolü düzenlemektir.” 

Kanun koyucu bu amaç doğrultusunda 5018 sayılı kanunda iç kontrol, iç 

denetim ve dış denetim kavramlarını tek tek ele alıp sürecin hangi organ yahut 

kişiler tarafından yürütüleceğini ve gerekli düzenlemelerin nasıl temin edilmesi 

gerektiğini açıklamıştır.  

5018 sayılı kanunun 63. maddesinin 1. fıkrasında iç denetimin tanım, 

kapsam ve niteliği belirtilmektedir. Buna 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 faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile 

malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir 

yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.” 

Kanunun bu hükmü lafzı bakımından iç denetime dair yukarıda 

açıkladığımız hususları özetler niteliktedir ( Günday 1999: 71). 
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1.6.1. İç Denetçiler 

63. maddenin 2. fıkrasında: “İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. 

Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç 

denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.” denilerek, iç denetçiliğin kurulması ve 

bir üst kurul olarak İç Denetim Kurulu’nun temel yetkisi hüküm altına alınmıştır. 

1.6.2. İç Denetçilerin Görevi 

İç denetçilerin görevleri ise 64. Maddede ele alınmıştır: “Kamu 

idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak 

iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. İç denetçi, 

aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:  

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 

yapılarını değerlendirmek.  

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.  

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.  

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

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

performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

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

konularda önerilerde bulunmak.  

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak.  

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 

gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.  

İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun 

şekilde yerine getirir.  
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İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir 

görev verilemez ve yaptırılamaz.  

İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst 

yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî 

hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, 

üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna 

gönderilir.” 

 Maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesinde iç denetim programında iç 

denetçi ve yönetimin yetki ve görevleriyle birlikte programın hazırlanmasındaki 

yasal temelli işbirliğine değinilmektedir. Bunun dışında bentlerde ayrıntılı şekilde 

iç denetçilerin görevleri sıralanmıştır. Bu maddede ehemmiyetle dikkat edilmesi 

gereken husus son fıkrada iç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan 

işlemlerin üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon 

Kurulu’na gönderme zorunluluğudur. Böylelikle iç denetim sürecinin kurum içi 

münhasır bir denetimle sınırlı kalmamakta, bir üst kamu kurulu tarafından da 

gözlenmesi sağlanmaktadır. 

1.6.3. İç Denetçinin Nitelikler Ve Atanması 

İç denetçinin nitelikleri ve atanması ise 65. maddede hüküm altına 

alınmıştır: 

“İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:  

a) İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık 

yükseköğrenim görmüş olmak.  

b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç 

Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış 

olmak.  

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.  

d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları 

taşımak.  
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Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, İç Denetim Koordinasyon 

Kurulu koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tâbi 

tutulur. Eğitim programı, iç denetçi adaylarına denetim, bütçe, malî kontrol, kamu 

ihale mevzuatı, muhasebe, personel mevzuatı, Avrupa Birliği mevzuatı ve mesleki 

diğer konularda yeterli bilgi verilecek şekilde hazırlanır. Bu eğitimi başarıyla 

tamamlayanlara sertifika verilir. İç denetçi adayları için uygulanacak eğitim 

programının süresi, konuları ve eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile diğer 

hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanarak Maliye 

Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi 

üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar 

arasından atanır ve aynı usûlle görevden alınır. İç denetçilerin kamu idareleri 

itibarıyla sayıları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” 

1.6.4. İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun Görevleri 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun görevleri 5018 sayılı kanunun 66. 

maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu 65. ve 66. maddeler, iç denetimin idare 

hukuku sistemi bağlamında işleyişini kavramak adına önemlidir: 

“İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim 

sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere 

aşağıdaki görevleri yürütür:  

a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, 

denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek.  

b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk 

değerlendirme yöntemlerini geliştirmek.  

c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak.  

d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli 

önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak.  
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e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim 

yaptırılması için kamu idarelerine önerilerde bulunmak.  

f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.  

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

anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.  

h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide 

etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna 

açıklamak. 

i) İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile 

ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek.  

j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek.  

k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.  

l) Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim 

birimlerini bu kapsamda değerlendirmek.” 

İlgili mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu, Türkiye’de iç denetim standartı ve yeknesak bir iç denetim 

sisteminin sağlanması amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Kurul, gerekli eğitim ve 

danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra iç denetime ilişkin bazı konularda kurallar 

getirmek yetkisini de haizdir.  

1.7. İç Denetim ve İç Kontrol Arasındaki Münasebet 

Her şeyden evvel iç kontrol süreci, iç denetimi ihtiva eder. Birbirleriyle 

sıkı ilişkileri bulunmasının yanında iç denetim ile iç kontrol arasında mühim 

farklılıklar bulunmaktadır.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 55. maddede: “İç 

kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 

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

kaynakların korunmasını, muhasebe  kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 

malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini 
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sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç 

denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür” şeklinde tanımlanmıştır.  

İç kontrol hem amaç hem de işleyiş bakımından kapsayıcı bir yapıya 

sahiptir. Mevzuattaki hükümleri bakınca iç denetimin, iç kontrolün temel 

amaçlarının gerçekleştirilmesi yolunda bir araç olarak görmek mümkündür. 

Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve 

dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve 

yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının 

sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim 

anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından 

ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve 

sorumluluklar  göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.” 

Hem mevzuattaki hem doktrindeki tanım ve ifadelerden yola çıkarak iç 

denetim ve iç kontrolü birbirine karıştırmak sık yapılan bir hatadır. Bu hata bazen 

yabancı metinlerden dilimize yapılan çeviriler sebebiyle ortaya çıkmaktadır.  

İç denetim yönetime yönelik bir hizmettir. İç kontrolün incelenip 

değerlendirilmesi ve en üst yöneticiye güvence sağlaması iç denetim fonksiyonları 

kapsamındadır. İç denetimin kapsamına yalnızca finansal kontrol değil, iç 

kontrolün bütün yönleri girer. Etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, bu 

sistemin gerektiği şekilde işletilmesi ve izlenmesi yönetimin sorumluluğundadır 

(Korkmaz, 2007: 8). 

İç denetim neticesinde ortaya çıkan veri ve değerlendirmeler iç kontrolün 

etkinliğini sağlamak adına yönetime önerilerde bulunur, iç kontrole katkı sağlar. 

İç denetim birimleri bir organizasyonun faaliyetlerinin geliştirilmesi bakımından 

sürekli imkânlar sağlamak suretiyle iç kontrolün önemli bir unsurunu oluşturur. 

Bu bağlamda iç denetimin bağımsızlığı ve tarafsızlığının temin edilmesi gerekir.  

1.8. İç Denetimin İşletmeye ve Çalışanlara Sağladığı Yararlar 

Finansal tablolara güveni, işletme yönetimi ve personelinin yasaya aykırı 

herhangi bir işlem yapmasını engellemeyi, iç kontrolde belli bir standart 

yakalamayı sağlar. 
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İşletme yahut kurumun istikbali hakkındaki belirsizlikleri giderir ve 

yönetim için bir pusula mahiyetindedir. Yönetimi daima tetikte tutar. 

Kurum içi adil idareye katkı sağlar. Şöyle ki her haliyle sağlanmış 

bağımsız ve tarafsız bir iç denetim mekanizması, çalışanların da iç kontrol 

süreçlerine aktif olarak katılımıyla kurum içi demokrasinin gelişmesine hizmet 

eder. Kurum için iyi olan çalışanlar için de iyi olacaktır. Böylelikle yönetimin 

yahut şahısların menfaatinde ziyade kurumun salahiyetini hedefleyen etkili bir iç 

denetimle, personelin çalışma hayatının istikbali de güvence altına alınmış 

olacaktır. Bu anlamda personel ve yönetim arasında dengeyi sağlayarak 

huzursuzlukların yaşanmasını engeller.  

Etkili bir iç denetimin temin edildiği kurumda çalışanların iş performansı 

ve çalışma azmi de dolaylı yahut doğrudan müspet anlamda etkilenecektir. 

Çalışanların yönetime olan güvenleri sağlamlaşacaktır. Zira değerlendirme 

raporları ve iç denetim verileri çerçevesinde idare olunan kurumda yönetimin 

başına buyrukluğu söz konusu olmaz. 

İç denetimi gayriciddi ve geçiştirilerek uygulanan bir işletmede 

kurumsallıktan, vizyondan ve iş etiğinden söz etmek söz konusu değildir. Usule 

aykırı davranışlarla yasaları ihlâl eden yönetim kurumu hukuki ve cezai her türlü 

tehlikenin içine atmaktadır. 

İç denetim kuruma değer katar. Kurumun amaçlarını 

gerçekleştirilmesinde, fırsatların artırılarak ve faaliyetlerin geliştirme imkânlarının 

belirlenmesi, risklerin azaltılması değer katma kapsamındadır. Denetlenen 

birimlerde hataların bulunması veya sorumluların cezalandırılması iç denetimin 

amacı değildir. İç denetçi ve iç denetim birimi eşit şekilde çalışırsa, verilen 

hizmetin artırılması yönünde kuruma değer katar (Gönülaçar, 2007:8) 

Denetimler sonucu ortaya çıkarılan eksikliklerin düzeltilerek işletmelerin 

mali açıdan tasarruf etmesi sağlanır. İç denetim biriminin maddi hataları bulup 

düzeltmesi, işletmenin yıllık maliyetini karşılayabilecek düzeydedir (Aksoy, 

2008: 75) 
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Kurum içindeki yoğun çalışma temposunda yönetimin çalışan 

performanslarını sağlıklı bir şekilde gözlemesi zor olmaktadır. Personelin üzerine 

aldığı sorumlulukların ne derece başarılı şekilde yerine getirdiğini izleyebilmek 

için iç denetim verilerine başvurulur. Böylelikle yönetim personelin performansı 

hakkında bilgi edinmiş olur.  

Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlar. Yönetim 

önüne gelen iç denetim verilerini inceler, değerlendirir ve sıkıntıları saptar. Sıkıntı 

eğer çalışanlar ile ilgiliyse gerekli görev dağılımlarını revize eder. Mali kaynakları 

randımanlı kullanmakta sıkıntılı çekiliyorsa, işletmede lüzumsuz harcamalar ve 

üretim araçlarının kullanılmasında bir yanlışlık durumu söz konusuysa, sorunun 

üzerine yoğunlaşarak bu sıkıntıyı giderir. Denetimler sonucu ortaya çıkarılan 

eksikliklerin düzeltilerek işletmelerin mali açıdan tasarruf etmesi sağlanır. İç 

denetim biriminin maddi hataları bulup düzeltmesi, işletmenin yıllık maliyetini 

karşılayabilecek düzeydedir (Aksoy, 2008: 75) 

1.9. İç Denetimin İlkeleri 

 İç Denetçiler Enstitüsü iç denetimi, bir kurumun faaliyetlerine değer 

katmak ve faaliyetleri geliştirmek için tasarlanmış bağımsız, tarafsız güvence ve 

danışma faaliyeti olarak tanımlar. İç denetim, risk yönetiminin etkinliğini, kontrol 

ve yönetim süreçlerini değerlendirmeye ve iyileştirmeye yönelik sistematik, 

disiplinli bir yaklaşım getirerek bir kurumun amaçlarına ulaşmasına yardım eder. 

İç denetimin görev ve sorumlulukları bağlamında iç denetimde uygulanması 

gereken bazı genel ilkelere aşağıda yer verilmiştir  (INTOSAI GOV 9100). İç 

denetim, değerlendirmeleri ve tavsiyeleri yoluyla iç kontrol yapısının devam eden 

etkinliği ve verimliliğini inceler ve katkı sağlar; böylece etkin bir iç kontrolde 

önemli bir rol oynarlar.  Yönetim, genellikle iç denetim fonksiyonunu, iç kontrol 

çerçevesinin bir parçası olarak kurar. İç denetçilerin görevleri kurumun iç kontrol 

yapısının çok önemli bir parçasıdır. Ancak, iç denetim fonksiyonu, görev ve 

yetkisi, kurum içinde spesifik iç kontrol prosedürlerinin uygulanmasını içermez. 

Bu, idarenin kendi sorumluluğundadır. Etkin bir iç denetim fonksiyonu, iç kontrol 

sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak için kontrollerin yeterliliğinin 

araştırılması, değerlendirilmesi ve raporlanmasını içerir.  İç denetim fonksiyonu, 
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yönetim kurulu ve idarece oluşturulan risk kriterlerini dikkate alması gereken 

sürekli, risk tabanlı bir yaklaşımdan yararlanmalıdır. İç denetim, denetledikleri 

kurumun bir parçası olsa da, iç denetim fonksiyonunun bağımsızlık ve 

tarafsızlığının korunmasına yardımcı olmak için bazı güvenceler sağlanmalıdır. İç 

denetim fonksiyonu, işlevsel ve organizasyonel olarak ilgili yasal çerçevede 

mümkün olduğunca bağımsız olmalıdır (Kuluçlu 2006: 44). 

1.10. İç denetim Sisteminin Önemi 

İç denetim sisteminin önemi amacından kaynaklanmaktadır. İç kontrol 

sistemi öncelikle mali tabloların güvenilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamayı 

hedefler. Varlıkların korunmasını, ilgili mevzuata uygunluğunun ve verimliliğinin 

artırılmasına destek olur (Kepekçi, 1994: 23). 

İç denetim sistemi yönetimin amaçlarının etkili ve etken bir şekilde 

başarılmasını, yasalara ve düzenlemelere uygunluğu, varlıkların korunmasını, hata 

ve düzensizliklerin önlenmesini, tam ve güvenilir kayıt tutulmasını ve zamanında 

ve güvenilir mali raporlamayı sağlar (Eralp, 2014: 34). 

Bu sistem gerçekleştirilebilecek en iyi performansı kullanarak hedefi 

gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu nedenle, iç kontrol sisteminin yeterliliği ve 

dürüstlüğü, kontrol sürecindeki etkisinin iyi anlaşılması ve yönetici ve çalışanların 

yükümlülüklerinin tam ve doğru olarak yerine getirilmesini gerektirmektedir 

(Tümer, 2012: 21). 

İç denetimi tek başına bir sistem olarak ele almaktan ziyade; planlama, 

bütçe, muhasebe, denetim ve bilgi sistemi türünden sistemleri birbirleri ile 

kaynaştıran bir kavram olarak değerlendirmek gerekir. İç kontrolün olmadığı veya 

yeterince sağlanamadığı durumlarda; varlıkların kaybına, yanlış kararlar 

verilmesine, çeşitli suiistimallere sebebiyet verebilmektedir  (Tüm,  2012: 103). 

İç kontrol sistemi hedefleri gerçekleştirebilmek için yönetici/ çalışan 

işbirliği ve katılımcılığını öngörür; bu nedenle iç kontrol sisteminin 

kurum/kuruluşlar için tamamlayıcı özellikleri aynı zamanda önemini de ortaya 

çıkarmaktadır (Tümer, 2014: 23). 
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2. BÖLÜM 

DIŞ DENETİM SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 

2.1. Dış Denetimin Tanımı 

Dış denetim bir kamu denetimidir. Milletlerarası literatürde yüksek 

denetim (supreme audit) yahut bağımsız denetim olarak da ifade edilir. Kamusal 

alanda âli bir denetim kurulu tarafından yürütülür. Anayasal statüye sahip ve 

devletin kamu gücünü yansıtan Yüksek Denetim Kurulu’nun yaptığı dış denetim 

faaliyeti aynı zamanda idare hukuku ve anayasa hukukunun da alanına 

girmektedir. Bu bağlamda konuyu anlatırken bu iki ana bilim dalının üslûbuna ve 

terminolojisine sıkça başvurulacaktır (www.iktisatsozlugu.com). 

Dış denetim işletmeden bağımsız ve uzman kişiler tarafından yapılan 

denetim türüdür. 

Kamu gelirlerinin elde edilmesi, kamu harcamalarının yapılması ve kamu 

mallarının korunmasıyla görevli olanların hesap ve işlemleri üzerinde, parlamento 

ve yürütme erkinden bağımsız bir organ tarafından; denetlenen kurumların hesap 

ve işlemlerinin düzenliliği, yasallığı ve mali yönetim performansının önceden 

belirlenmiş standartlara uygunluğunun incelenmesi ile mevcut ya da muhtemel 

aksaklıkların giderilmesi ve sorumluların sorumluluklarının tespiti için 

parlamento veya yargıya rapor hazırlama sürecidir (www.iktisatsozlugu.com). 

2.2. Amacı 

Yüksek denetimin (bağımsız dış denetim) amacı, sağlıklı bir mali 

yönetime önemli ölçüde katkıda bulunmak, kamu yönetimini desteklemek, 

yönetimlerin performanslarını iyileştirmek, saydamlığı artırmak,  hesap 

verilebilirliği sağlamak, güvenilirliği güvence altına almak, yolsuzlukla mücadele 

etmek, kamu fonlarının verimli kullanılmasını sağlamak, iyi yönetimi 

desteklemek, halkın kamu yönetimine olan güvenini güçlendirmek, ulusal ve 

uluslararası hedeflere ulaşmaya katkı sağlamak, Birleşmiş Milletler Milenyum 

Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamaktır (www.intosai.com). 
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5018 sayılı kanunun 68.  maddesinin 1. fıkrasında dış denetimin amacı şu 

ifadelerle hüküm altına alınmıştır:  “Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası 

dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet,  karar ve işlemlerinin; 

kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve 

sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine  raporlanmasıdır.” 

(www.intosai.com). 

2.3. Dış Denetimin Kapsamı 

5018 sayılı kanunun 68. maddesinin ikinci fıkrası ve devamında sayılan 

bentlerde dış denetimin ihtiva etmesi gereken hususlar hüküm altına alınmıştır. 

“Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate 

alınarak;  

a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî 

tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin 

gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 

düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,  

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp 

kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans 

bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.  

Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından 

düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine 

sunulur.  

Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 

hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği 

ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, 

denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış 

denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar 

(http://www.bumko.gov.tr ) 
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Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla 

ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir.  

Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili 

kanununda düzenlenir.” 

Sayıştay denetiminde göze çarpan husus dış denetimin sadece hukuka 

uygunlukla sınırlı olmadığı, aynı zamanda harcamaların kurumsal amaç ve 

hedeflere uygunluğunun yani kurumsal performansın da dış denetime konu 

olduğudur. 5018 sayılı Kanunda, bir önceki 1050 sayılı Kanundan farklı olarak, 

Sayıştay’ın harcama öncesi vize uygulaması kaldırılmış, yerine harcama sonrası 

denetimi getirilmiştir (http://www.bumko.gov.tr ) 

2.3.1. Kamu Kurumlarında Dış Denetim 

Bölgesel ve yerel yönetimler dışında, devlet tüzel kişiliği içinde yer alan 

kamu kurum ve kuruluşlarında da dış denetim söz konusu olmaktadır. Maliye 

Bakanlığı'nın birçok kamu kurum ve kuruluşlarının mali yapıları üzerinde denetim 

yapma görev ve yetkisi bulunduğu bilinmektedir. Bu görevi Maliye Teftiş Kurulu 

yerine getirmektedir. Daha çok kamu gelirlerine ilişkin olarak yürütülen bu 

denetimlerden başka, Maliye Bakanlığının kamuya ait taşınmaz malların 

kullanımına ilişkin olarak diğer Bakanlık ve kuruluşlar nezdinde dış denetim 

yapması da söz konusudur (Öztek 2001: 294). 

Dış denetim uygulamalarında ülkemizde en yetkin kurum, Başbakanlık 

Yüksek Denetleme Kurulu'dur. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun da dış denetim 

niteliğinde işlevleri vardır. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 

faaliyetleri de tamamen dış denetim niteliğindedir.  

Dış denetimin en etkili uygulamalarından birisi, Ombudsman, Mediatör, 

Prokuratura gibi adlarla kurulmuş olan örgütler aracılığıyla gerçekleştirilen 

denetimlerdir. Kamu kurumlarının özellikle vatandaşlarla olan ilişkilerinde hukuk 

sınırları çerçevesinde hareket etmelerini sağlamaya yönelik bu tür denetimler, dış 

denetim içinde önemli yer tutar. Yine Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Teftiş 

Kurullarının diğer ülkelerde de çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu üzerinde 

denetim yetkilerine sahip olduğu bilinmektedir.  
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Daha önce de belirtildiği gibi yüksek denetim kurumu olarak Sayıştay’ın 

yürüttüğü denetimler de dış denetim niteliğinde olup, diğer dış denetim 

uygulamalarından farklılıkları nedeniyle bu denetimler için “yüksek denetim” 

kavramı yaygın olarak kullanılmaktadır (Köse, 2007: 30-31) 

2.3.2. Özel Kesim Üzerinde Kamusal Denetim 

Özel kesim kuruluşları, çok çeşitli gerekçelerle kamu erkinin denetimine 

tabidir. Bu denetimler, kamusal çıkarın korunması kadar bireysel çıkarlara da 

hizmet eder. Ekonomik ve mali nitelikteki denetimler en çok hissedilen 

denetimlerdir. Kamusal gelirlerin gereği gibi toplanabilmesi için, ekonomik ve 

mali nitelikteki kuruluşların faaliyetlerinin ve dönem sonu göstergelerinin 

incelenmesi gerekmektedir. Yine ekonomik hayatın düzenli işlemesi, kamusal 

düzenin korunması, bireysel hakların korunması ve geliştirilmesi gibi nedenlerle 

kamunun özel alan üzerinde denetim yapma yetkisi vardır.  

Devlet gelirlerinin en önemli kalemlerinden birisi de işletmelerin 

kârlarından aldığı paydır. Bu nedenle maliyet ve kâr tespiti ile ilgili konulan 

çeşitli kurallara uyulup uyulmadığı, karların doğru tespit edilip edilmediği, devlet 

denetiminin konusunu oluşturur. Bağımsız işletme denetimi ile devlet denetiminin 

amaçları geniş ölçüde paralellik gösterir ve bağımsız işletme denetimi devlet 

denetiminin yardımcısı, onun eksik kaldığı yerde tamamlayıcısıdır.   

Ülkemizde kamu adına bağımsız dış denetim büyük ölçüde Sermaye 

Piyasası Kurulunca (SPK) yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu SPK'nın 

amacını, "...Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya 

etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla sermaye piyasasının 

güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve 

yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek..." olarak belirlemiştir. 

Kurul, bu denetimleri kendi denetçilerine yaptıracak; ancak Kurulun lüzum 

görmesi ve bunun Maliye Bakanlığınca uygun görülmesi koşuluyla bu denetim, 

Maliye Bakanı tarafından görevlendirilecek maliye müfettişleri, hesap uzmanları 

ve bankalar yeminli murakıpları tarafından da yapılabilecektir (Köse, 2007: 31-

32). 

20 
 



Sermaye Piyasası Kanununa tabi işletmelerin işlem ve hesaplarının genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kanununa uygunluğunu 

denetleyen SPK Denetim Kurulunun dışında, kamu ve özel sektör işletmelerini 

denetleyen kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı denetim birimleri şunlardır:   

Sermaye şirketlerinin işlem ve hesaplarının Türk Ticaret Kanunu (TTK) 

hükümlerine uygunluğunu inceleyen Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu; sigorta 

şirketlerinin sigortacılık faaliyetlerinin TTK'na uygunluğunu inceleyen Ticaret 

Bakanlığı Sigorta Murakabe Kurulu; kooperatiflerin  işlemlerinin Kooperatifler 

Kanununa uygunluğunu inceleyen Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Teftiş Kurulu; 

işletmelerin işlem ve hesaplarının vergi mevzuatına uygunluğunu ve beyan edilen 

vergilerin doğruluğunu inceleyen Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu, Hesap 

Uzmanları Kurulu ve Gelirler Kontrolörleri; bankaların bankacılık faaliyetlerine 

giren işlem ve hesaplarının Bankalar Kanununa uygunluğunu inceleyen Hazine 

Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu; işletmelerin sigorta 

işlemlerinin ve bildirimlerinin doğruluğunu inceleyen SSK Teftiş Kuruludur 

(Köse, 2007: 31-32) 

Özel sektör kuruluşları üzerinde yapılan kamusal denetim, ekonomik ve 

mali nitelikteki denetimlerle sınırlı kalmaz. Kamu düzeninin sağlanması, birey 

haklarının korunması, genel ahlak vb. gerekçelere dayanan kamusal denetim 

uygulamaları da önemli yer tutar. Belediye birimlerinin denetimlerinden, Çalışma 

Bakanlığı İş Teftiş Kurulu ve diğer Bakanlıklara bağlı kimi denetim birimlerinin 

gerçekleştirdikleri denetimlere kadar kamu erkinin özel alan üzerindeki 

denetimleri buna örnek gösterilebilir.  

Ayrıca son yıllarda sayıları artan düzenleyici ve denetleyici kurulların (üst 

kurullar) da ilgili bulundukları piyasanın (enerji, bankacılık, şeker vb.) aktörleri 

üzerinde önemli bir denetim işlevi yürüttükleri bilinmektedir (Köse, 2007: 31-32) 

2.4. Dış Denetim Kurumları 

 Kamu kesiminde yer alan dış denetim kurumları, çeşitli düzeylerde ve 

farklı amaç ve işlevlere uygun olarak yapılandırılmışladır. Bu kurumların görev 

alanları, bünyelerinde yer aldıkları kurum ve kuruluşların dışındaki kamu kurum 
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ve kuruluşlarının yanı sıra, birtakım özel statülü kuruluşlar ile özel işletmeler veya 

sosyal, siyasal vb. amaçlı örgütler de olabilir.  

Kamu denetçilerinin uyguladıkları dış denetim, yönetsel denetime yakınlık 

gösteren vesayet denetimi ile, tamamen kamusal alanın dışında bulunan özel 

işletmelerin denetimine kadar geniş bir yelpaze oluşturur. Kamusal denetim 

alanında en yaygın dış denetim uygulaması, vesayet denetimleridir. Devlet 

Denetim Kurulu, Yüksek Denetim Kurulu gibi yürütme erki içerisinde yer 

almakla birlikte, denetledikleri kurum ve kuruluşların dışında yer alan özel 

denetim kurumlarının faaliyetleri de dış denetim niteliğindedir. Ayrıca birçok 

Bakanlığın bünyesinde yer alan Bakanlık Teftiş Kurullarının da, kimi özellikleri 

nedeniyle, Bakanlıklarına doğrudan bağlı olmayan kimi kamu kuruluşlarında ve 

özel kesim kuruluşları üzerinde denetim yetkisine sahip bulundukları 

bilinmektedir.  

Dış denetçiler, denetledikleri kuruluşlarda hukuka, ulusal ekonomi 

politikalarına ve kamu çıkarına uygun hareket edilip edilmediğini araştırır ve 

izlerler. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Sayıştay tarafından 

yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı ise, genel  yönetim kapsamındaki 

kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî 

faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara,  kurumsal amaç, hedef ve planlara 

uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine 

raporlanması olarak belirlenmiştir (Köse 2007: 29) 

2.4.1. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

Yüksek Denetleme Kurulu, denetimine tabi kurum ve kuruluşları iktisadi, 

mali, idari, hukuki ve teknik yönlerden sürekli olarak gözetim ve denetim altında 

bulundurmakla görevli kılınmıştır. Bu husus, hem 72 sayılı KHK’da hem de 233 

sayılı KHK’da benzer ifadelerle yer almıştır.  

Ayrıca Yüksek Denetleme Kurulu, 72 sayılı KHK’nın 4 üncü maddesi 

uyarınca gerekli hallerde Başbakan’ın görevlendirmesi üzerine incelemelerde 

bulunmakla da yükümlü kılınmıştır (www.sayistay.gov.tr) 

Yüksek Denetleme Kurulu denetim görevlileri, denetimlerine tabi 

kuruluşların her türlü gizli ve açık evrak, belge, defter ve kayıtlarını incelemeye, 

22 
 

http://www.sayistay.gov.tr/


bunların onaylı örneklerini almaya, görevlilerden ve ilgililerden sözlü veya yazılı 

açıklamalarda bulunmalarını istemeye, işyerlerinde incelemeler yapmaya, ayrıca 

denetimin ve incelemenin gerektirdiği bilgi ve belgeleri ilgili kuruluşlardan da 

istemeye yetkili kılınmışlardır  

Yüksek Denetleme Kurulu’nun sürekli denetimle yetkili kılınmış olması 

incelemelerde dinamik bir yaklaşımı zorunlu hale getirmiştir 

(www.sayistay.gov.tr) 

Hükümet politikası gereğince 2010 yılında Yüksek Denetleme Kurulu 

kaldırılarak Sayıştay bünyesine dahil edilmiştir. Böylelikle dış denetim 

kurumlarında bütünlük sağlanmıştır. 

2.4.2. Devlet Denetleme Kurulu 

Anayasal statüye sahip Devlet Denetleme Kurulu doğrudan 

Cumhurbaşkanlığına bağlı bir denetim kurumudur. Kurulun başkan ve üyeleri 

doğrudan Cumhurbaşkanınca atanır. Anayasamızın 108. maddesinde şu şekilde 

yer alır: “İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 

yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına 

bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, 

tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu 

kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu  niteliğinde olan 

meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, 

kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve 

denetlemeleri yapar (Öztek 2001: 39). 

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev 

alanı dışındadır.” 

Devlet Denetleme Kurulu ise, Cumhurbaşkanının gerek duyduğu alanlarda 

inceleme araştırma ve denetim yaparak, Cumhurbaşkanına bilgi sunar. Devlet 

Denetleme Kurulunun etkinlikleri, hiç bir zaman, disiplin ve ceza kovuşturması 

niteliğinde olmadığı gibi, böyle bir amaç da gütmez (Öztek 2001: 39). 
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2.4.3. Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) 

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye'nin Kamu ile idarenin her türlü eylem, 

işlem, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, 

hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyen, araştıran ve önerilerde 

bulunan kurumdur. 

Kamu Denetçiliği Kurumu 2010 anayasa değişiklikleriyle birlikte idare ve 

anayasa hukuku hayatımızın bir parçası olmuştur. Anayasamızın 74. maddesine 

getiren ek fıkralar şunlardır: “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı 

olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri 

inceler.” 

2.4.4. Başbakanlık Teftiş Kurulu 

Anayasa’nın 112. maddesinin Başbakana yüklediği diğer Bakanların iş ve 

işlemlerinin denetim ve gözetimi ile sorumlu olma fonksiyonunu fiilen yerine 

getiren birim olan Teftiş Kurulu 1984 yılında kurulmuştur. 

Devlet sisteminin etkin ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak ve kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla evrensel 

ilke ve uygulamalar ışığında denetim ve soruşturma yapmak, denetim sisteminin 

genel prensiplerini belirlemek ve ulusal ve uluslararası alanda çözüm önerileri 

getirmek amacı taşımaktadır (http://www.teftis.gov.tr). 

2.4.5. Sayıştay Denetimi 

Hesap yargısının en yüksek kurumu olan Sayıştay, her ne kadar 

Anayasa’da yargı başlığının altında sayılmış da olsa bir yüksek mahkeme değildir. 

Yargılama yetkisi yoktur. Esas vazifesi denetim üzerinedir. Anayasanın 160. 

maddesinde  Sayıştay’ın görevi şu şekilde zikredilmektedir: “Sayıştay, merkezî 

yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının 

bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 

denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 

kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 

görevlidir.” (Özer 1992: 30). 

24 
 

http://www.teftis.gov.tr/


Sayıştay’ın denetim alanı; merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu 

idareleri, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler, anonim ortaklıklar (kamu 

payı %50 den fazla olan), bunlara bağlı, kurdukları, ortak oldukları idare, kuruluş, 

müessese, birlik, işletme ve şirketler, iç, dış borçlanma, yurtiçi ve yurtdışı 

kaynakların ve fonların kullanımıdır (Özer 1992: 30). 

Sayıştay denetiminin amacı, Kamu idaresinin hesap ve işlemleri ile mali 

rapor ve tablolarına ait sonuçların tüm yönleriyle doğru ve güvenilir olup 

olmadığına, kamu idaresinin gelir, gider, mal ile diğer hesap ve işlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığına, ilişkin makul 

güvence elde etmektir (Özer 1992: 31). 

İç kontrollerden güvence elde edebilmek için denetçi, denetlenen kurumu 

tüm yönleriyle tanımak ve kurumun içinde bulunduğu kontrol ortamını, muhasebe 

ve bilişim sistemlerini anlayıp değerlendirmek suretiyle kuruma ilişkin riskleri 

tanımlar ve denetimini bu riskleri baz alarak tasarlar (Özer 1992: 31). 

Kurumlar faaliyetlerini sürdürürlerken, faaliyet alanlarına, faaliyet 

gösterdikleri hukuki ortama, büyüklüklerine ve iş ortamına bağlı olarak bir takım 

risklerle karşı karşıyadır. Kurum yönetimleri kendi faaliyet alanlarına ilişkin bu 

riskleri tanımlamak ve bunlara karşı tedbir almak üzere stratejiler geliştirirler. 

Bununla birlikte bütün riskler mali işlemlerle ilgili değildir. Denetçi yalnızca mali 

işlemleri etkileyen risklerle ilgilenir. Denetçi, denetlenen kurumun yaptığı risk 

değerlendirmesini de göz önüne alarak kendi risk değerlendirmesini yapar ve 

denetimini buna göre planlar. Ayrıca denetimin kendisinden kaynaklanan riskler 

de bulunmaktadır. (Yapısal risk, kontrol riski, tespit riski) 

(http://www.bumko.gov.tr)  

2.5. İç Denetim Ve Dış denetim İlişkisi  

2.5.1. İç Denetim ve Dış Denetim Arasındaki Münasebet 

İç denetim ve dış denetim fonksiyonları arasında iş birliğinin önemi 

teoriden pratiğe geçince kendisini göstermektedir. Etkili bir iç denetim ve iç 

kontrol uygulamasının bulunduğu bir işletmede dış denetçi, elde edilen bilgileri 

daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebilir. Dış denetçinin değerlendirilmesi 

neticesinde ortaya çıkan hususlar iç denetim birimlerince de yol gösterici 
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niteliktedir. Bu anlamda bu iki farklı fonksiyon birbirlerini destekler niteliktedir. 

İç kontrolün salahiyeti için bu kooperasyonun uyum içinde yürütülmesi 

gerekmektedir. Dış denetçinin talimatı ve yönlendirmesiyle iç kontrol ve iç 

denetimde gerekli düzenlemeler ve iş dağılımı yapılabilir. 

İç denetçi yalnızca iç kontrolün etkinliğini gözlemlemekle kalmaz, dış 

denetçiye yardım ederek etkili bir yüksek denetimi de mümkün kılar. Bu anlamda 

iç denetim, dış denetim ve iç kontrol süreçlerinin bir zincirin halkaları olarak 

nitelendirebiliriz. Sarsılmaz bir denetim mekanizmasının sağlanabilmesi adına 

uyumlu ve şeffaf bir çalışmayla etkili ve hedef odaklı kontrolü sağlamak mümkün 

olacaktır (Uluğ 2004: 105). 

Dış denetim ve iç denetim mekanizmaları bu uyumu nasıl sağlar sorusuna 

da vereceğimiz ilk cevap elbette dürüst bilgi paylaşımıdır. İç denetim illegal bir 

takım işlemleri gizlemek ve bir takım organ ve şahısların menfaatini korumak 

adına yanlış yahut eksik bilgiler sunarsa, dış denetimin etkinliği de kırılacaktır. 

Dış denetimin asli görevlerinden biri işte bu sorunlu verileri saptayarak gerekeni 

yapmaktır. Elbette dış denetimin de özenli bir şekilde işletilip işletmeyi yahut 

kurumu doğru yönlendirmesi de gerekir ( Uluğ 2004: 105). 

Yüksek denetim mekanizması devletin kamusal gücünü arkasına alarak 

yaptırımda bulunmayı haiz bir yapıya sahiptir. Bu yaptırım kanun koyucu 

tarafından belirlenen usul ve müeyyideler çerçevesinde işletilir. Kamusal gücün 

işletme üzerindeki tahakkümü geniş planda piyasadaki işleyişi olumlu yönde 

etkilemekle birlikte serbest piyasayı sınırlayıcı etkisi de söz konusudur. İç 

denetim ve dış denetim arasındaki ilişkide ideal dengeyi sağlayabilmenin önemi 

de bu noktada önem taşımaktadır. Dış denetim mevzuatının, işletmenin kendi 

idaresi hakkında hür iradesiyle karar verebilmesini engelleyecek şekilde teşekkül 

etmemesi gerekir. İç denetim ise tamamen kendi haline bırakılmamalıdır 

(Uzunçarşılı 1988: 44_97). 

Denetimin, piyasaya hakim ve işin ehli denetçilerce yürütülmesi kuvvetli 

bir işbirliği sağlamada çok büyük önem arz etmektedir. Dış denetim ve iç denetim 

arasındaki ilişki bir anlamda diyalog niteliğindedir. İletişim kopukluğu ve 

anlaşmazlıklar, uyumsuzluğa sebep olur, süreci tıkar. Denetim, planlama, denetim 
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stratejisinin karşılıklı olarak iletilmesi, yüksek denetim kurumları ile iç denetçiler 

arasında düzenli toplantıların yapılması, bilgi paylaşımı için düzenlemelerin 

yapılması, denetim raporlarının birbirlerine iletilmesi, ortak eğitim program ve 

kurslarının düzenlenmesi ile eğitim materyallerinin paylaşılması iç denetçilerle dış 

denetçiler arasındaki diyaloğu kuvvetlendiren bazı yöntemlerdendir. 

İşlemlerin zamanında icra edilmesi de yine dış denetim ve iç denetim 

arasındaki işbirliğinin önemli unsurlarından biridir. İç denetim birimlerinin, dış 

denetimin verilere ulaşmasını geciktirici, engelleyici ve zorlaştırıcı uygulamaları, 

etkililik açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır (Uzunçarşılı 1988: 44_97). 

2.5.2. Dış Denetim ve Dış Kontrol Arasındaki Münasebet 

INTOSAI uluslararası anlamda yeknesak bir iç kontrol düzeninin 

sağlanması adına 1992 yılında Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Kılavuzu’nu 

yayınlamıştır. Bu kılavuz 2004’te yeniden gözden geçirilerek tekrar yayınlandı. 

Bu yeknesak standart yüksek denetim kurumları arasında diğer bir deyişler 

devletlerin Sayıştayları (Audit Courts) arasında sağlanacaktı. 

Yüksek denetim ile Dış denetim arasındaki ilişki üzerine anlatacaklarımız 

esasen yukarıda iç ve dış denetim arasındaki münasebette anlattıklarımızla benzer 

mevzulardır. Her şeyden evvel dış denetimle idare yönetimin iç kontrolün 

etkinliğini sağlar. Kurumun mali kaynaklarını kullanımı, performans ve usule 

uygunluk değerlendirmesi hayati anlamda önemlidir. Yüksek denetim kurumu bu 

değerlendirmelerden elde edeceği verileri muhataplara iletir. Böylelikle tavsiye 

niteliği taşıyan beyanlarının yanı sıra kanundan kaynaklı müeyyideleri de 

uygular(Örnek 1994: 297) 
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3. BÖLÜM 

SAĞLIK BAKANLIĞI / BAĞLI KURULUŞLARIN 

TEŞKİLATLANMASI VE SAĞLIK KURUMLARINDA İÇ VE 

DIŞ DENETİM MEKANİZMALARI 

2017  yılında yayımlanan khk ile sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşların 

denetim ve yapılanmaları bunun yanında  hastanelerin yönetim ve denetimi 

aşağıdaki gibidir: 

3.1.1. Bakanlık Teşkilatı 

Teşkilat 
MADDE 3-  (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan 

oluşur. 

(2) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bakan 
MADDE 4- (1) Bakanlık teşkilatının en üst amiri olan Bakan, Bakanlık 

icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı 

sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir: 

a) Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar 

Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek. 

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda politika ve stratejiler 

geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans 

ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanunî ve idarî 

düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans 

ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek. 

c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini 

gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve 

yönetimin geliştirilmesini sağlamak. 

ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve 

kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 
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3.1.2. Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları 

MADDE 5- (1) Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu 

görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi 

doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik 

planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık birimlerine 

gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, bu 

hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 

(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar yardımcısı 
görevlendirilebilir. 

3.1.3 Sağlık Politikaları Kurulu 

MADDE 6- (1) Sağlık Politikaları Kurulu, Bakanlığın sağlık sistemi 

yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere 

görevlendirilen onbir üye ile Müsteşar ve müsteşar yardımcılarından meydana 

gelir.  

Hizmet birimleri  

MADDE 7- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: 
a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 
b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 
c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. 
ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. 
d) (Mülga: 19/11/2014-6569/45 md.) 
e) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü. 
f) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. 
g) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/184 md.) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü.  

ğ) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/184 md.) Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürlüğü.  

h) Hukuk Müşavirliği.  
ı) Denetim Hizmetleri Başkanlığı.  
i) Strateji Geliştirme Başkanlığı.  
j) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.  
k) Özel Kalem Müdürlüğü.  
l) (Ek:4/7/2012-6354/14 md.)  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.  
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3.1.4. Denetim Hizmetleri Başkanlığı 

MADDE 16- (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki 

standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, 

denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak.  

b) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans 

denetimini yapmak. 

c) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların 

denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, 

inceleme ve soruşturma yapmak. 

ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

(2) (Değişik birinci cümle: 2/1/2014-6514/1 md.) Denetime tabi olan 

gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtları 

vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Sağlık 

Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı 

dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve 

belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine 

getirilmesi zorunludur.  

3.1.5. Taşra Teşkilatı  

Taşra teşkilatı 
MADDE 25- (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/187 md.)  
(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, ilgili mevzuatına uygun olarak taşra 

teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir.  

(2) Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe 

sağlık müdürlükleridir. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, 

kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel 

ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilir.   

(3) İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve 

verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın düzenlemeleri 

çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu 
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amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan 

gerçekleştirir.   

(4) İl sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve 

özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının 

sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.  

(5) Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin birarada değerlendirilmesi, 

gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek 

planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri 

koordinatör olarak görevlendirilebilir.  

3.1.6. Hastanelerin yönetimi ve denetimi  

MADDE 25/A- (Ek: 15/8/2017-KHK-694/188 md.)  
(1) Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilir. Hastane 

başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri 

müdürlükleri kurulur. Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate 

alınarak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kişiye verilebilir veya 

hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir; bu durumda görev 

dağılımları yeniden belirlenir. 

(2) Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık 

müdürü tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür 

yardımcılıkları oluşturulur. 

(3) Hastaneler; tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği 

ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre altı 

aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, 

kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da yaptırılabilir. Değerlendirme 

sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) 

şeklinde gruplandırılır. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin 

grubunu belirler.  

(4) Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre il düzeyinde hastanelerin; 

a) Grup düşürülmesi, 
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b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirme sonucunda 

üst gruba çıkarılamamış olması, 

c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda üst 

gruba çıkarılamamış olması, 

ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki 

değerlendirmede de grup düşürülmesi, 

d) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) grubu olarak devralınması 

halinde, ikinci değerlendirme sonucunda bu hastanenin bir üst gruba 

çıkarılamamış olması,  

hallerinde Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve varsa ilgili başkanın 

görevine son verilir. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane 

ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise başhekimin görevine son verilir. 

3.1.6.1. Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatı Görev Dağılımları 
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3.1.6.2. İl Sağlık Müdürlüğü Teşkilatı Görev  Dağılımları 

 3.2. Sağlık Bakanlığı Denetim Yapısının Tarihsel Gelişimi 

Sağlık hizmeti ile ilgili çalışmalar 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

Osmanlı Devleti’nin sağlık teşkilatı kurmaya girişmesiyle hız kazanmıştır. Bu 

çalışmalar kapsamında 1871 de yayımlanan İdare-i Umumiyeyi Tıbbiye 

Nizamnamesi ile taşraya tabip gönderilmeye başlanmasının yanında aynı yasal 

düzenleme ile illerde Sıhhiye Müfettişlikleri oluşturulmuştur. Müfettişlik görevini 

tabiplerden oluşan müfettişler yerine getirmiştir. 1913 yılında “Vilayeti İdare-i 

Sıhhiye Nizamnamesi” adını taşıyan yeni bir nizamname ile illerde İl Sağlık 

Müdürlükleri kurulmuş ve Sağlık Müdürüne bağlı olarak görev yapan üç 

hekimden oluşan Teftiş Heyeti görev yapmıştır. Diğer taraftan 1913 tarihli ve 545 

sayılı Sıhhiye Heyet-i Teftişiyesi Hakkında Nizamname, Teftiş Heyetinin görev 

ve yetkilerini düzenleyen ilk müstakil yasal düzenleme olup bu nizamname ile 

teftiş heyetinin ve müfettişlerin atanması, görev ve yetkileri açıkça düzenlenmiştir 

(www.denetim.saglik.gov.tr). 24 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan 1593 sayılı 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 2. maddesiyle Milli Savunma Teşkilatına ait 

sıhhi işler dışında bütün sağlık ve sosyal işlerinin denetimi, Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı'na verilmiştir.  
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9 Haziran 1936 tarihli 3017 sayılı Sağlık Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekaleti 61 Teşkilat ve Memurin Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte 

merkezde Teftiş Kurulu Başkanlığı teşkil edilmiştir (http://www.tkhk.gov.tr). 

 14.12.1983 tarihli ve 18251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 181 sayılı 

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Hükmünde Kararname'nin 

18.maddesinde " Teftiş Kurulu Başkanlığı" danışma ve denetim birimleri arasında 

sayılmıştır. Aynı kanun 19. maddesinde ise Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri 

sayılmıştır. Buna göre Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Bakanın emri veya onayı 

üzerine Bakan adına yapacağı görevler; - “Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı 

kuruluşların her türlü faaliyet ve işleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve 

soruşturma işlerini yürütmek, - Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, 

mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek  amacıyla gerekli 

teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, - Özel kanunlarla verilen diğer görevleri 

yürütmek” şeklinde belirtilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 181 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile oluşturulan Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı içindeki 

yerini 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile lağvedilmesine kadar 

korumuştur. 3.1.4.3.6. Sağlık Bakanlığı denetim yapısının mevcut durumu Sağlık 

Bakanlığı’nın teşkilat yapısının 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

değişmesiyle birlikte Bakanlığın denetim yapısı da büyük bir değişim yaşamıştır. 

Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını açıklarken de belirtildiği üzere 663 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname öncesinde Sağlık Bakanlığı’nın denetim birimi 

olarak diğer bakanlıklarda da olduğu gibi doğrudan Bakan’a bağlı olarak görev 

yapan ve danışma ve denetim birimleri arasında yer alan Teftiş Kurulu Başkanlığı 

mevcuttu. Ancak 02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılarak 

yerine Bakan yerine Müsteşar Yardımcısına bağlı ve hizmet birimleri arasında yer 

alan 62 Denetim Hizmetleri Başkanlığı oluşturulmuştur. Bunun yanında var olan 

ve yeni oluşturulan bağlı kuruluşların bünyesinde de denetim birimleri 

oluşturulmuştur. Bu denetim birimleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim 

Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim 

Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim 
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Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı şeklinde teşkil edilmiştir. 663 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde tek 

denetim birimi varken yeni teşkilat yapılanması sonrası toplam 5 ayrı denetim 

birimi oluşturulmuştur. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri 

Daire Başkanlığı daha sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim 

Hizmetleri Başkan Yardımcılığı şeklinde teşkilatlanmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 

hizmet birimleri arasında yer alan   Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nın görevleri 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16. maddesinde: “Denetime ilişkin 

yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin 

oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini 

ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı 

kuruluşlarının performans   denetimini yapmak, Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde 

bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve 

işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,  Bakan tarafından 

verilen benzeri görevleri yapmak” şeklinde sayılmıştır.    2017 yılında ise resmi 

gazetede yayımlanan   merkez teşkilatı görev dağılımları yukarıdaki tabloda 

sunulmuştur (http://www.tkhk.gov.tr). 

3.3. Sağlık Bakanlığı Denetim Yapısının Mevcut Durumu 

Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısının 663 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile değişmesiyle birlikte Bakanlığın denetim yapısı da büyük bir 

değişim yaşamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını açıklarken de belirtildiği 

üzere 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesinde Sağlık Bakanlığı’nın 

denetim birimi olarak diğer bakanlıklarda da olduğu gibi doğrudan Bakan’a bağlı 

olarak görev yapan ve danışma ve denetim birimleri arasında yer alan Teftiş 

Kurulu Başkanlığı mevcuttu. Ancak 02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Teftiş Kurulu Başkanlığı 

kaldırılarak yerine Bakan yerine Müsteşar Yardımcısına bağlı ve hizmet birimleri 

arasında yer alan 62 Denetim Hizmetleri Başkanlığı oluşturulmuştur. Bunun 

yanında var olan ve yeni oluşturulan bağlı kuruluşların bünyesinde de denetim 

birimleri oluşturulmuştur. Bu denetim birimleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
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Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı şeklinde teşkil edilmiştir. 663 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname öncesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde tek 

denetim birimi varken yeni teşkilat yapılanması sonrası toplam 5 ayrı denetim 

birimi oluşturulmuştur. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri 

Daire Başkanlığı daha sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim 

Hizmetleri Başkan Yardımcılığı şeklinde teşkilatlanmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 

hizmet birimleri arasında yer alan Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nın görevleri 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16. maddesinde: - “Denetime ilişkin 

yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin 

oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini 

ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı 

kuruluşlarının performans denetimini  yapmak, Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde 

bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve 

işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak, - Bakan tarafından 

verilen benzeri görevleri yapmak” şeklinde sayılmıştır. 3.1.4.3.7. Yeni denetim 

yapılanmasında denetim elemanları ile  ilgili meydana gelen değişiklikler 663 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrası oluşturulan yeni denetim yapısıyla 

birlikte yeni denetim yapısında görev yapacak olan denetim elemanları ile ilgili 

unvan değişikliğinin yanında unvan değişikliğinden kaynaklanan ve unvan 

değişikliğinin sonucu olarak bazı konularda değişiklikler yaşanmıştır. 63 

Hiyerarşik yapıdaki denetim elemanlarının konumlarında meydana gelen 

değişiklik 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer tüm bakanlıklarda 

olduğu gibi Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısında da doğrudan Bakan’a bağlı olarak 

görev yapan ve yalnızca Bakan’ın emir ve talimatları doğrultusunda faaliyet 

yürüten Teftiş Kurulu Başkanlığı ve bünyesindeki Müfettiş unvanına haiz denetim 

elemanları mevcutken, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrası 

oluşturulan yeni Bakanlık teşkilat yapısında ise Müsteşar Yardımcısına bağlı 

olarak teşkilatlanmış “Hizmet Birimleri” arasında yer alan Denetim Hizmetleri 

Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarda kurum başkanlarına bağlı olarak oluşturulmuş 
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daire  başkanlıklarının kurulduğu ve bünyesinde görev yapacak denetim 

elemanlarının ise unvanlarının Sağlık Denetçisi olarak değiştirildiği 

görülmektedir. Denetim elemanlarının doğrudan Bakan’a bağlı olarak Bakan 

adına görev yapması ve Bakan’ın emir ve talimatı ile görevlerini icra etmeleri ve 

Bakan dışındaki Bakanlık teşkilatındaki diğer üst düzey yöneticilerin Müfettişlere 

emir ve talimat verememesi Müfettişin görevlerini bağımsız ve tarafsız olarak 

yapmasına olanak sağlamaktaydı. Ancak yeni yapılanma ile denetim 

elemanlarının doğrudan Bakan yerine Müsteşar Yardımcısına bağlı Denetim 

Hizmetleri Başkanlığı ve bağlı kurumlarda kurum başkanlarına bağlı daire 

başkanlığı bünyesinde görev yapmaları, denetim elemanlarının Bakanlık  

hiyerarşisi içinde en alt yönetici statüsü olan daire başkanlarının da altında yer 

alması, denetim elemanlarının görevlerini herhangi bir idari ve siyasi baskıya 

maruz kalmadan bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirmelerine etkisinin olduğu 

kuşkusuzdur. Denetim faaliyeti sadece denetim elemanının altı pozisyonda 

olanları kapsamamaktadır. Aynı zamanda gerektiğinde Bakanlığın üst düzey 

yöneticilerinin de inceleme ve soruşturmalarının yapılması gerekmektedir. Yeni 

yapılanma ile denetim elemanları daire başkanlarına bağlı olarak görev yapar 

duruma getirildikleri için de daire başkanı üstünde yer alan genel müdür, kurum 

başkanı, müsteşar yardımcısı ve müsteşar gibi unvanlara sahip kişiler hakkındaki 

inceleme ve soruşturma yapılması gerektiğinde denetim elemanın kendi üstü 

konumunda olan amirlerinin soruşturmalarını yapmaları anlamına geleceği ve 

bunun da 64 denetim elemanlarının bağımsız ve tarafsız denetim yapmalarına etki 

edeceği anlamına geldiği  görülmektedir.          
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4. BÖLÜM 

İÇ VE DIŞ DENETİMİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SİVAS NUMUNE HASTANESİ 

ÖRNEĞİ 

‘‘Sağlık Kuruluşlarında Uygulanan İç denetim ve Dış Denetimin 

Çalışanlar Üzerindeki Etkisi’’ni analiz etmek üzere anketlerle yapılan 

araştırmanın bulgularına yer verilmiştir.Aşağıdaki aşamalar yapılan araştırmadan 

elde edilen verilen analizi, oluşturulan hipotezler kapsamında detaylı olarak 

yapılmıştır. 

4.1. Yöntem 

Yukarıda tanımı ve açıklaması yapılan konu hakkında; kamu kurumu ve 

özel işletmelerin kuruluşlardaki temel amacı gerçekleştirmek için etkili bir iç 

denetim ve dış denetim sistemine ihtiyaçları olmasından  dolayı, iç denetim ve dış 

denetimin çalışanlar üzerindeki etkisinin  ne düzeyde olduğu incelenmek 

istenmiştir. 

4.2.  Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Sivas Numune Hastanesinde iç denetim ve dış denetimin çalışanlar 

üzerindeki etkilerini saptamak. 

4.3. Araştırmanın Tezi ve Hipotezleri 

Tez: İç denetim ve dış denetimin sağlık çalışanları üzerindeki etkisi. 

Hipotezler: 

           H0: Sağlık kuruluşlarındaki faaliyet ve kontrollerin gelişimiyle  denetimler 

arasında farklılık yoktur. 

           H1: Sağlık kuruluşlarındaki faaliyet ve kontrollerin gelişimiyle  denetimler 

arasında farklılık vardır. 

H0: Sağlık kuruluşlarında yapılan denetimlerin çalışanlara geri bildirimde 

bulunmasıyla başarı motivasyonu arasında farklılık yoktur. 

H1: Sağlık kuruluşlarında yapılan denetimlerin çalışanlara geri bildirimde 

bulunmasıyla başarı motivasyonu arasında farklılık vardır. 
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 4.4. Araştırmanın varsayımları 

Yapılan araştırmada ankete katılanların soruları anlayarak ve objektif 

olarak, cevap verecekleri, anket sonuçlarının hipotezleri, hipotezlerin ise tezi 

ölçeceği kullanılan istatistiksel tekniklerin araştırmanın amacına uygun olduğu 

varsayılmıştır. 

4.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma Sivas Numune Hastanesi’nde  çalışan sağlık personelleri ile  

sınırlıdır. 

Bu araştırmada edinilen  bilgiler, ‘‘Sağlık  Kuruluşlarında Uygulanan, İç 

Denetim Ve Dış Denetinin Çalışanlar Üzerindeki  Etkisini  Değerlendirmeye  

Yönelik ’’ anket çalışması ile sınırlıdır. 

4.6. Materyal ve Metot 

‘‘Sağlık Kuruluşlarında Uygulanan, İç Denetim Ve Dış Denetimin 

Çalışanlar Üzerindeki Etkisini Değerlendirmeye Yönelik Anket: İlgili anketin her 

sorusunda “evet-hayır-geliştirilebilir” şeklinde üç şık bulunmakta, çalışanlar bu 

şıklardan kendilerine uyan yalnızca bir seçeneği işaretleyebilmektedir. Soru sayısı 

42’dir. Anket kapsamında açık uçlu soru bulunmamaktadır. 

Demografik Bilgi Formu: Demografik Bilgi Formu kısmında; araştırma 

kapsamına alınan çalışanların cinsiyeti, mesleği, medeni durumu ve kurumda 

çalıştığı toplam süre gibi tanıtıcı bilgiler yer almaktadır. Ölçeğin uygulanması 15-

20 dk sürmektedir. 

Araştırma Sivas Numune Hastanesi’nde yapılmıştır. Evrenimiz 2000 

kişidir. % 5 hata payı ve %90 güven seviyesiyle örneklemimiz 240 kişiden 

oluşmaktadır. Anket, çalışanlar arasında gönüllülük esasına göre yapılmış olup;  

Mayıs-Haziran 2017 tarihleri arasında uygulanmıştır. 

4.7. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen bilgilerin çözümlenmesi 

SSPS 22.00 programı kullanılarak bilgisayar ortamında yüzde dağılım yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir.   
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Tablo 4.1. Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha N of Items 
,878 46 

0,00<P< 0,40 ise ölçek güvenilir değildir 

0,40<P<0.60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir. 

0,60<P<0.80 ise oldukça güvenilirdir. 

0,80<P<1.00 ise oldukça yüksek düzeyde güvenilirdir. 

Cronbach's Alpha 0,878 bulunmuştur. Bu değer 0,80<P<1.00 aralığında 

olduğundan güvenilirlik yüksek düzeydedir.  

 
Tablo 4.2. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 N % 

 
Kadın 130 54,2 
Erkek 110 45,8 
Total 240 100,0 

Yukarıdaki tabloda araştırmaya katılan  personellerden (n=240) 

%54,2’sinin kadın, % 45,8’inin erkek olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.3. Personelin Mesleki Dağılımları 

  
N 

 
% 

 

Doktor 59 24,6 
Sağlık çalışanı 91 37,9 
Memur 48 20,0 
Şirket personeli 42 17,5 
Total 240 100,0 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde personellerden %24,6’sının doktor, % 

37,9 unun sağlık çalışanı, % 20,0’sinin memur, %17,5’unun şirket personeli 

olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.4. ki kare testi Çalışanların cinsiyetleri ile “Amirlerimiz genel 

olarak işle ilgili fikrimizi sorarlar” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer Df P 
Pearson Chi-Square 22,155a 2 ,000 
Likelihood Ratio 22,473 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 2,415 1 ,120 
N of Valid Cases 240   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
b. The minimum expected count is 23,38. 

Çalışanların cinsiyetleri ile “Amirlerimiz genel olarak işle ilgili fikrimizi 

sorarlar” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur 

(P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de analizdeki farklılığı 

desteklemektedir. 

Tablo 4.5. Çalışanların cinsiyetleri ile “Amirlerimiz genel olarak işle ilgili 

fikrimizi sorarlar” yargısı arasındaki ilişki 

   Amirlerimiz genel olarak işle ilgili fikrimizi sorarlar.  
   Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

Cinsiyet 
Kadın f 61 37 32 130 
Erkek f 27 64 19 110 

 Toplam 
f 88 101 51 240 
%  36,7 42,1 21,3 100,0 

 

Tablo 4.6. Ki kare Çalışanların cinsiyet ile “Denetim süresince tespit 

edilen sorunların ve risklerin paylaşım düzeyi yeterlidir” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 22,225a 2 ,000 
Likelihood Ratio 22,771 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 6,963 1 ,008 
N of Valid Cases 240   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
b. The minimum expected count is 27,96. 
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Çalışanların cinsiyetleri ile “Denetim süresince tespit edilen sorunların ve 

risklerin paylaşım düzeyi yeterlidir” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir fark bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri 

de analizdeki farklılığı desteklemektedir. 

Tablo 4.7. Çalışanların cinsiyet ile “Denetim süresince tespit edilen 

sorunların ve risklerin paylaşım düzeyi yeterlidir” yargısı arasındaki ilişki 

   Denetim süresince tespit edilen sorunların 
ve risklerin paylaşım düzeyi yeterlidir.  

   Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 
Cinsiyet Kadın f 63 20 47 130 

%  48,5 15,4 36,2 100,0 
Erkek f 25 41 44 110 

%  22,7 37,3 40,0 100,0 
 Toplam f 88 61 91 240 

%  36,7 25,4 37,9 100,0 

Tablo 4.8. Ki kare Çalışanların cinsiyet ile “Denetim sonucunda 

cezalandırma ve ödüllendirme teknikleri yeterlidir” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 28,239a 2 ,000 
Likelihood Ratio 28,713 2 ,000 
Linear-by-Linear Association ,694 1 ,405 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 31,17. 

Çalışanların cinsiyetleri ile “Denetim sonucunda cezalandırma ve 

ödüllendirme teknikleri yeterlidir” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de 

analizdeki farklılığı desteklemektedir. 
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Tablo 4.9. Çalışanların cinsiyet ile “Denetim sonucunda cezalandırma ve 

ödüllendirme teknikleri yeterlidir” yargısı arasındaki ilişki 

   Denetim sonucunda cezalandırma 
ve ödüllendirme teknikleri yeterlidir  

   Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 
Cinsiyet Kadın f 44 26 60 130 

%  33,8 20,0 46,2 100,0 
Erkek f 24 58 28 110 

%  21,8 52,7 25,5 100,0 
 Toplam f 68 84 88 240 

%  28,3 35,0 36,7 100,0 

Tablo 4.10. Ki kare Çalışanların cinsiyet ile “Denetimler kolay iletişim 

kurabilen kimseler tarafından yapılmaktadır” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 

Pearson Chi-Square 17,720a 2 ,000 
Likelihood Ratio 18,025 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 7,852 1 ,005 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 22,00. 

Çalışanların cinsiyetleri ile “Denetimler kolay iletişim kurabilen kimseler 

tarafından yapılmaktadır” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de 

analizdeki farklılığı desteklemektedir. 
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Tablo 4.11. Çalışanların cinsiyet ile “Denetimler kolay iletişim kurabilen 

kimseler tarafından yapılmaktadır” yargısı arasındaki ilişki 

   Denetimler kolay iletişim kurabilen 
kimseler tarafından yapılmaktadır.  

   Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 
Cinsiyet Kadın f 71 16 43 130 

%  54,6 12,3 33,1 100,0 
Erkek f 33 32 45 110 

%  30,0 29,1 40,9 100,0 
 Toplam f 104 48 88 240 

%  43,3 20,0 36,7 100,0 

Tablo 4.12. Ki kare Çalışanların cinsiyet ile “Denetimler disiplin 

çerçevesinde yapılmaktadır” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 19,271a 2 ,000 
Likelihood Ratio 19,740 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 6,587 1 ,010 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 16,50. 

Çalışanların cinsiyetleri ile “Denetimler disiplin çerçevesinde 

yapılmaktadır” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur 

(P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de analizdeki farklılığı 

desteklemektedir. 

Tablo 4.13. Çalışanların cinsiyet ile “Denetimler disiplin çerçevesinde 

yapılmaktadır” yargısı arasındaki ilişki 

Cinsiyet   Denetimler disiplin çerçevesinde yapılmaktadır.  
   Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 
 Kadın f 84 9 37 130 

%  64,6 6,9 28,5 100,0 
Erkek f 45 27 38 110 

%  40,9 24,5 34,5 100,0 
 Toplam f 129 36 75 240 

%  53,8 15,0 31,3 100,0 
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Tablo 4.14. Ki kare Çalışanların cinsiyet ile “Denetimler çalışanlara geri 

bildirimde bulunarak başarı  motivasyonunu arttırır” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 22,512a 2 ,000 
Likelihood Ratio 23,051 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 1,472 1 ,225 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 25,67. 

Çalışanların cinsiyetleri ile “Denetimler çalışanlara geri bildirimde 

bulunarak başarı motivasyonunu arttırır” yargısı arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde 

değerleri de analizdeki farklılığı desteklemektedir. 

Tablo 4.15. Çalışanların cinsiyet ile “Denetimler çalışanlara geri 

bildirimde bulunarak başarı  motivasyonunu arttırır” yargısı arasındaki ilişki 

Cinsiyet  Denetimler Çalışanlara Geri Bildirimde 
Bulunarak Başarı  Motivasyonunu Arttırır.   

  Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

Kadın 
F 66 16 48 130 
%  50,8 12,3 36,9 100,0 

Erkek 
F 50 40 20 110 
%  45,5 36,4 18,2 100,0 

Toplam 
F 116 56 68 240 
%  48,3 23,3 28,3 100,0 
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Tablo 4.16. Ki kare Çalışanların medeni durumları ile “Denetimin 

çalıştığım birimdeki sorunlu alanları kapsama düzeyi uygundur” yargısı 

arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 28,837a 2 ,000 
Likelihood Ratio 30,653 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 9,009 1 ,003 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 18,19. 

Çalışanların medeni durumları ile “Denetimin çalıştığım birimdeki sorunlu 

alanları kapsama düzeyi uygundur” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de 

analizdeki farklılığı desteklemektedir. 

Tablo 4.17. Çalışanların medeni durumları ile “Denetimin çalıştığım 

birimdeki sorunlu alanları kapsama düzeyi uygundur” yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların Medeni Durumları Denetimin Çalıştığım  Birimdeki  Sorunlu 
Alanları Kapsama Düzeyi Uygundur 

Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 
 Evli F 31 31 60 122 

% 25,4 25,4 49,2 100,0 
 Bekar F 63 6 49 118 

% 53,4 5,1 41,5 100,0 
 Toplam F 94 37 109 240 

% 39,2 15,4 45,4 100,0 
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Tablo 4.18. Ki kare Çalışanların medeni durumları ile “Denetim süresince 

tespit edilen sorunların ve risklerin paylaşım düzeyi yeterlidir” yargısı arasındaki 

ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 24,614a 2 ,000 
Likelihood Ratio 25,524 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 4,665 1 ,031 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 29,99. 

Çalışanların medeni durumları ile “Denetim süresince tespit edilen 

sorunların ve risklerin paylaşım düzeyi yeterlidir” yargısı arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki 

yüzde değerleri de analizdeki farklılığı desteklemektedir. 

Tablo 4.19. Çalışanların medeni durumları ile “Denetim süresince tespit 

edilen sorunların ve risklerin paylaşım düzeyi yeterlidir” yargısı arasındaki ilişki 

 
   Denetim Süresince Tespit Edilen Sorunların 

ve Risklerin Paylaşım Düzeyi Yeterlidir.  
   Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

Çalışanların 
Medeni 
Durumları 

Evli 
F 30 46 46 122 
% 24,6 37,7 37,7 100,0 

Bekar 
F 58 15 45 118 
% 49,2 12,7 38, 100,0 

 Toplam 
F 88 61 91 240 
% 36,7 25,4 37,9 100,0 
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Tablo 4.20. Ki kare Çalışanların meslekleri ile “Amirlerimiz güvenilir ve 

adildirler” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 35,921a 6 ,000 
Likelihood Ratio 45,884 6 ,000 
Linear-by-Linear Association 11,602 1 ,001 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 8,05. 

Çalışanların meslekleri ile “Amirlerimiz güvenilir ve adildirler” yargısı 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (P=0,000<0,05). 

Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de analizdeki farklılığı 

desteklemektedir. 

Tablo 4.21. Çalışanların meslekleri ile “Amirlerimiz güvenilir ve 

adildirler” yargısı arasındaki ilişki 

 

  

Amirlerimiz Güvenilir ve Adildirler.  
 Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

Doktor 
F 12 17 30 59 
% 20,3 28,8 50,8 100,0 

Sağlık Çalışanı 
F 39 22 30 91 
% 42,9 24,2 33,0 100,0 

Memur 
F 21 0 27 48 
% 43,8 ,0 56,3 100,0 

Şirket Personeli 
F 27 7 8 42 
% 64,3 16,7 19,0 100,0 

Toplam 
F 99 46 95 240 
% 41,3 19,2 39,6 100,0 
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Tablo 4.22. Ki Kare Çalışanların meslekleri ile “Yaptığım  iş nedeniyle 

toplumda saygın bir kişi olduğumu düşünüyorum “ yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 25,026a 6 ,000 
Likelihood Ratio 27,291 6 ,000 
Linear-by-Linear Association ,987 1 ,321 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 7,35. 

Çalışanların meslekleri ile “Yaptığım  iş nedeniyle toplumda saygın bir 

kişi olduğumu düşünüyorum” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de 

analizdeki farklılığı desteklemektedir. 

Tablo 4.23. Çalışanların meslekleri ile “Yaptığım  iş nedeniyle toplumda 

saygın bir kişi olduğumu düşünüyorum “ yargısı arasındaki ilişki 

Yaptığım İş Nedeniyle Toplumda 
Saygın Bir Kişi Olduğumu Düşünüyorum 

  Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

Doktor 
F 50 4 5 59 
% 84,7 6,8 8,5 100,0 

Sağlık Çalışanı 
F 47 18 26 91 
% 51,6 19,8 28,6 100,0 

Memur 
F 25 10 13 48 
% 52,1 20,8 27,1 100,0 

Şirket Personeli 
F 29 10 3 42 
% 69,0 23,8 7,1 100,0 

Toplam 
F 151 42 47 240 
% 62,9 17,5 19,6 100,0 
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Tablo 4.24. Çalışanların meslekleri ile “Denetimler Sektörü yakından 

bilen kimseler tarafından yapılmaktadır” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 26,829a 6 ,000 
Likelihood Ratio 29,072 6 ,000 
Linear-by-Linear Association 11,141 1 ,001 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 9,80. 

Çalışanların meslekleri ile “Denetimler Sektörü yakından bilen kimseler 

tarafından yapılmaktadır” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de 

analizdeki farklılığı desteklemektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

Tablo 4.25. Çalışanların meslekleri ile “Denetimler Sektörü yakından 

bilen kimseler tarafından yapılmaktadır” yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların 
Meslekleri 

 Denetimler  Sektörü Yakından Bilen  
Kimseler Tarafından Yapılmaktadır.  

 Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

 

Doktor 
F 12 22 25 59 
% 20,3 37,3 42,4 100,0 

Sağlık Çalışanı 
F 42 12 37 91 
% 46,2 13,2 40,7 100,0 

Memur 
F 28 12 8 48 
% 58,3 25,0 16,7 100,0 

Şirket Personeli 
F 21 10 11 42 
% 50,0 23,8 26,2 100,0 

 Toplam F 103 56 81 240 
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Çalışanların 
Meslekleri 

 Denetimler  Sektörü Yakından Bilen  
Kimseler Tarafından Yapılmaktadır.  

 Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

 

Doktor 
F 12 22 25 59 
% 20,3 37,3 42,4 100,0 

Sağlık Çalışanı 
F 42 12 37 91 
% 46,2 13,2 40,7 100,0 

Memur 
F 28 12 8 48 
% 58,3 25,0 16,7 100,0 

Şirket Personeli 
F 21 10 11 42 
% 50,0 23,8 26,2 100,0 

 Toplam F 103 56 81 240 
% 42,9 23,3 33,8 100,0 

Tablo 4.26. Ki Kare Çalışanların meslekleri ile “Denetleme süreci aynı 

zamanda değerlendiren ve değerlendirilen personel arasında güvenin artmasını 

sağlar” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 27,862a 6 ,000 
Likelihood Ratio 28,640 6 ,000 
Linear-by-Linear Association ,451 1 ,502 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 9,10. 

Çalışanların meslekleri ile “Denetleme süreci aynı zamanda değerlendiren 

ve değerlendirilen personel arasında güvenin artmasını sağlar” yargısı arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen 

tablodaki yüzde değerleri de analizdeki farklılığı desteklemektedir. 
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Tablo 4.27. Çalışanların meslekleri ile “Denetleme süreci aynı zamanda 

değerlendiren ve değerlendirilen personel arasında güvenin artmasını sağlar” 

yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların 
Meslekleri 

Denetleme Süreci Aynı Zamanda 
Değerlendiren ve Değerlendirilen Personel 

Arasında Güvenin Artmasını Sağlar.  
Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

 

Doktor 
F 35 15 9 59 
% 59,3 25,4 15,3 100,0 

Sağlık 
Çalışanı 

F 28 23 40 91 
% 30,8 25,3 44,0 100,0 

Memur 
F 33 7 8 48 
% 68,8 14,6 16,7 100,0 

Şirket 
Personeli 

F 24 7 11 42 
% 57,1 16,7 26,2 100,0 

 Toplam 
F 120 52 68 240 
% 50,0 21,7 28,3 100,0 

 
Tablo 4.28. Ki Kare Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Çalıştığım 

kurum kariyer geliştirme açısından beni teşvik eder” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 46,138a 8 ,000 
Likelihood Ratio 56,661 8 ,000 
Linear-by-Linear Association 12,612 1 ,000 
N of Valid Cases 240   
a. 1 cells (6,7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 4,81. 

Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Çalıştığım kurum kariyer geliştirme 

açısından beni teşvik eder” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de 

analizdeki farklılığı desteklemektedir. 
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Tablo 4.29. Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Çalıştığım kurum 

kariyer geliştirme açısından beni teşvik eder” yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların Toplam 
Çalışma Süresi 

Çalıştığım  Kurum  Kariyer Geliştirme 
Açısından Beni Teşvik Eder.   

Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 
 0_1 Yıl F 21 33 2 56 

% 37,5 58,9 3,6 100,0 
1_5 Yıl F 21 19 25 65 

% 32,3 29,2 38,5 100,0 
5_10 Yıl F 7 25 14 46 

% 15,2 54,3 30,4 100,0 
10_20 Yıl F 2 31 19 52 

% 3,8 59,6 36,5 100,0 
20 Yıl ve Üzeri F 4 15 2 21 

% 19,0 71,4 9,5 100,0 
 Toplam F 55 123 62 240 

% 22,9 51,3 25,8 100,0 

 
Tablo 4.30. Ki Kare Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Çalıştığım 

kurumda çalışanlarla ilgilenilmiyor” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 30,084a 8 ,000 
Likelihood Ratio 30,406 8 ,000 
Linear-by-Linear Association 17,349 1 ,000 
N of Valid Cases 240   
a. 1 cells (6,7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 4,55. 

Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Çalıştığım  kurumda çalışanlarla 

ilgilenilmiyor” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur 

(P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de analizdeki farklılığı 

desteklemektedir. 
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Tablo 4.31. Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Çalıştığım kurumda 

çalışanlarla ilgilenilmiyor” yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların Toplam 
Çalışma Süresi 

Çalıştığım Kurumda 
Çalışanlarla İlgilenilmiyor  

Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 
 

0_1 Yıl 
F 16 11 29 56 
% 28,6 19,6 51,8 100,0 

1_5 Yıl 
F 22 9 34 65 
% 33,8 13,8 52,3 100,0 

5_10 Yıl 
F 21 16 9 46 
% 45,7 34,8 19,6 100,0 

10_20 Yıl 
F 26 14 12 52 
% 50,0 26,9 23,1 100,0 

20 Yıl Ve Üzeri 
F 14 2 5 21 
% 66,7 9,5 23,8 100,0 

 
Toplam 

F 99 52 89 240 
% 41,3 21,7 37,1 100,0 

 
Tablo 4.32. Ki Kare Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Çalıştığım 

Kurumdaki amirlerimle İlişkilerim iyidir” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 31,145a 8 ,000 
Likelihood Ratio 32,806 8 ,000 
Linear-by-Linear Association 2,102 1 ,147 
N of Valid Cases 240   
a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 2,19. 

Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Çalıştığım Kurumdaki amirlerimle  

İlişkilerim iyidir” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur 

(P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de analizdeki farklılığı 

desteklemektedir. 
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Tablo 4.33. Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Çalıştığım Kurumdaki 

amirlerimle  İlişkilerim iyidir” yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların Toplam 
Çalışma Süresi 

 Çalıştığım Kurumdaki 
Amirlerimle  İlişkilerim İyidir  

 Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 
 0_1 Yıl F 34 12 10 56 

% 60,7 21,4 17,9 100,0 
 1_5 Yıl F 39 6 20 65 

% 60,0 9,2 30,8 100,0 
 5_10 Yıl F 34 5 7 46 

% 73,9 10,9 15,2 100,0 
 10_20 Yıl F 47 2 3 52 

% 90,4 3,8 5,8 100,0 
 20 Yıl Ve Üzeri F 12 0 9 21 

% 57,1 ,0 42,9 100,0 
 Toplam F 166 25 49 240 

% 69,2 10,4 20,4 100,0 

 
Tablo 4.34. Ki Kare Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetimin 

çalıştığım birimdeki  sorunlu alanları kapsama düzeyi uygundur” yargısı 

arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 31,242a 8 ,000 
Likelihood Ratio 37,370 8 ,000 
Linear-by-Linear Association 3,092 1 ,079 
N of Valid Cases 240   
a. 1 cells (6,7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,24. 

Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetimin çalıştığım birimdeki 

sorunlu alanları kapsama düzeyi uygundur” yargısı arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde 

değerleri de analizdeki farklılığı desteklemektedir. 
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Tablo 4.35. Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetimin çalıştığım 

birimdeki  sorunlu alanları kapsama düzeyi uygundur” yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların Toplam 
Çalışma Süresi 

Denetimin Çalıştığım Birimdeki Sorunlu 
Alanları Kapsama Düzeyi Uygundur  

Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

 

0_1 Yıl 
F 35 0 21 56 
% 62,5 ,0 37,5 100,0 

1_5 Yıl 
F 22 7 36 65 
% 33,8 10,8 55,4 100,0 

5_10 Yıl 
F 14 11 21 46 
% 30,4 23,9 45,7 100,0 

10_20 Yıl 
F 17 15 20 52 
% 32,7 28,8 38,5 100,0 

20 Yıl Ve Üzeri 
F 6 4 11 21 
% 28,6 19,0 52,4 100,0 

 Toplam 
F 94 37 109 240 
% 39,2 15,4 45,4 100,0 

Tablo 4.36. Ki kare Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetim 

süresince tespit edilen sorunların ve risklerin paylaşım düzeyi yeterlidir” yargısı 

arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 32,577a 8 ,000 
Likelihood Ratio 40,332 8 ,000 
Linear-by-Linear Association 4,376 1 ,036 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,34. 

Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetim süresince tespit edilen 

sorunların ve risklerin paylaşım düzeyi yeterlidir” yargısı arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki 

yüzde değerleri de analizdeki farklılığı desteklemektedir. 
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Tablo 4.37. Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetim süresince 

tespit edilen sorunların ve risklerin paylaşım düzeyi yeterlidir” yargısı arasındaki 

ilişki 

 
Çalışanların Toplam 

Çalışma Süresi 

Denetim Süresince Tespit Edilen Sorunların 
ve Risklerin Paylaşım Düzeyi Yeterlidir.  

 Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 
 
0_1 Yıl 

F 27 2 27 56 
% 48,2 3,6 48,2 100,0 

1_5 Yıl 
F 28 16 21 65 
% 43,1 24,6 32,3 100,0 

5_10 Yıl 
F 19 17 10 46 
% 41,3 37,0 21,7 100,0 

10_20 Yıl 
F 12 18 22 52 
% 23,1 34,6 42,3 100,0 

20 Yıl Ve Üzeri 
F 2 8 11 21 
% 9,5 38,1 52,4 100,0 

 
Toplam 

F 88 61 91 240 
% 36,7 25,4 37,9 100,0 

Tablo 4.38. Ki Kare Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetim 

tespitlerinin doğruluğuna güvenirim” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 37,864a 8 ,000 
Likelihood Ratio 42,096 8 ,000 
Linear-by-Linear Association 22,440 1 ,000 
N of Valid Cases 240   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,95. 

Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetim tespitlerinin doğruluğuna 

güvenirim” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur 

(P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de analizdeki farklılığı 

desteklemektedir. 
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Tablo 4.39. Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetim tespitlerinin 

doğruluğuna güvenirim” yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların Toplam 
Çalışma Süresi 

Denetim Tespitlerinin 
Doğruluğuna Güvenirim.  

Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

 

0_1 Yıl 
F 35 10 11 56 
% 62,5 17,9 19,6 100,0 

1_5 Yıl 
F 20 23 22 65 
% 30,8 35,4 33,8 100,0 

5_10 Yıl 
F 13 16 17 46 
% 28,3 34,8 37,0 100,0 

10_20 Yıl 
F 18 14 20 52 
% 34,6 26,9 38,5 100,0 

20 Yıl Ve Üzeri 
F 0 5 16 21 
% ,0 23,8 76,2 100,0 

 Toplam 
F 86 68 86 240 
% 35,8 28,3 35,8 100,0 

Tablo 4.40. Ki Kare Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetimler 

sürekli başarı yönünde personeli isteklendirir” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 36,277a 8 ,000 
Likelihood Ratio 35,866 8 ,000 
Linear-by-Linear Association 23,691 1 ,000 
N of Valid Cases 240   
a. 1 cells (6,7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 4,81. 

Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetimler sürekli başarı yönünde 

personeli isteklendirir” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de 

analizdeki farklılığı desteklemektedir. 

 
 

59 
 



Tablo 4.41. Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetimler sürekli 

başarı yönünde personeli isteklendirir” yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların Toplam 
Çalışma Süresi 

Denetimler Sürekli Başarı 
Yönünde Personeli İsteklendirir. 

Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

 

0_1 Yıl 
F 34 9 13 56 
% 60,7 16,1 23,2 100,0 

1_5 Yıl 
F 18 17 30 65 
% 27,7 26,2 46,2 100,0 

5_10 Yıl 
F 15 13 18 46 
% 32,6 28,3 39,1 100,0 

10_20 Yıl 
F 11 14 27 52 
% 21,2 26,9 51,9 100,0 

20 Yıl Ve Üzeri 
F 2 2 17 21 
% 9,5 9,5 81,0 100,0 

 Toplam 
F 80 55 105 240 
% 33,3 22,9 43,8 100,0 

Tablo 4.42. Ki Kare Çalışanların toplam çalışma süresi ile “İç ve dış 

denetimler daha fazla sorumluluk içeren işler için gerekli personeli belirlemek ve 

o iş için hazırlamak hedefi güder” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 28,357a 8 ,000 
Likelihood Ratio 37,993 8 ,000 
Linear-by-Linear Association 3,649 1 ,056 
N of Valid Cases 240   
a. 1 cells (6,7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,94. 

Çalışanların toplam çalışma süresi ile “İç ve dış denetimler daha fazla 

sorumluluk içeren işler için gerekli personeli belirlemek ve o iş için hazırlamak 

hedefi güder” yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur 

(P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de analizdeki farklılığı 

desteklemektedir. 
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Tablo 4.43. Çalışanların toplam çalışma süresi ile “İç ve dış denetimler 

daha fazla sorumluluk içeren işler için gerekli personeli belirlemek ve o iş için 

hazırlamak hedefi güder” yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların Toplam 
Çalışma Süresi 

İç ve Dış Denetimler Daha Fazla Sorumluluk 
İçeren İşler İçin Gerekli Personeli Belirlemek 

ve O İş İçin Hazırlamak Hedefi Güder. 
Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

 

0_1 Yıl 
F 39 0 17 56 
% 69,6 ,0 30,4 100,0 

1_5 Yıl 
F 24 17 24 65 
% 36,9 26,2 36,9 100,0 

5_10 Yıl 
F 23 14 9 46 
% 50,0 30,4 19,6 100,0 

10_20 Yıl 
F 21 10 21 52 
% 40,4 19,2 40,4 100,0 

20 Yıl Ve Üzeri 
F 8 4 9 21 
% 38,1 19,0 42,9 100,0 

 Toplam 
F 115 45 80 240 
% 47,9 18,8 33,3 100,0 

 
Tablo 4.44. Ki Kare Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetimler 

çalışanlara geri bildirimde bulunarak başarı  motivasyonunu arttırır” yargısı 

arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 28,603a 8 ,000 
Likelihood Ratio 32,280 8 ,000 
Linear-by-Linear Association 10,234 1 ,001 
N of Valid Cases 240   
a. 1 cells (6,7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 4,90. 

Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetimler çalışanlara geri 

bildirimde bulunarak başarı motivasyonunu arttırır” yargısı arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (P=0,000<0,05). Aşağıda verilen tablodaki 

yüzde değerleri de analizdeki farklılığı desteklemektedir. 
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Tablo 4.45. Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetimler çalışanlara 

geri bildirimde bulunarak başarı  motivasyonunu arttırır” yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların Toplam 
Çalışma Süresi 

Denetimler Çalışanlara Geri Bildirimde 
Bulunarak Başarı Motivasyonunu Arttırır.  

Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

 

0_1 Yıl 
F 41 2 13 56 
% 73,2 3,6 23,2 100,0 

1_5 Yıl 
F 28 23 14 65 
% 43,1 35,4 21,5 100,0 

5_10 Yıl 
F 19 14 13 46 
% 41,3 30,4 28,3 100,0 

10_20 Yıl 
F 21 11 20 52 
% 40,4 21,2 38,5 100,0 

20 Yıl Ve Üzeri 
F 7 6 8 21 
% 33,3 28,6 38,1 100,0 

 Toplam 
F 116 56 68 240 
% 48,3 23,3 28,3 100,0 

 
Tablo 4.46. Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetleme süreci  aynı 

zamanda değerlendiren ve değerlendirilen personel arasında güvenin artmasını 

sağlar” yargısı arasındaki ilişki 

Chi-Square Tests 
 Değer df P 
Pearson Chi-Square 18,821a 8 ,016 
Likelihood Ratio 19,836 8 ,011 
Linear-by-Linear Association 3,949 1 ,047 
N of Valid Cases 240   
a. 1 cells (6,7%) have expected count less than 5. 
 The minimum expected count is 4,55. 

Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetleme süreci aynı zamanda 

değerlendiren ve değerlendirilen personel arasında güvenin artmasını sağlar” 

yargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (P=0,000<0,05). 

Aşağıda verilen tablodaki yüzde değerleri de analizdeki farklılığı 

desteklemektedir. 
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Tablo 4.47. Çalışanların toplam çalışma süresi ile “Denetleme süreci  aynı 

zamanda değerlendiren ve değerlendirilen personel arasında güvenin artmasını 

sağlar” yargısı arasındaki ilişki 

Çalışanların Toplam 
Çalışma Süresi 

 

Denetleme Süreci Aynı Zamanda 
Değerlendiren Ve Değerlendirilen 

Personel Arasında Güvenin 
Artmasını Sağlar. 

 

 Evet Hayır Geliştirilebilir Toplam 

 

0_1 Yıl 
F 39 4 13 56 
% 69,6 7,1 23,2 100, 

1_5 Yıl 
F 29 21 15 65 
% 44,6 32,3 23,1 100,0 

5_10 Yıl 
F 18 13 15 46 
% 39,1 28,3 32,6 100,0 

10_20 Yıl 
F 23 10 19 52 
% 44,2 19,2 36,5 100,0 

20 Yıl Ve Üzeri 
F 11 4 6 21 
% 52,4 19,0 28,6 100,0 

 Toplam 
F 120 52 68 240 
% 50,0 21,7 28,3 100,0 
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SONUÇ 

Yapılan çalışmada iç denetim ve dış denetim kavramlarının tanım, amaç 

ve kapsamlarından yola çıkarak etkili bir denetim mekanizmasının sağlanmasında 

gerekli olan ilkeler irdelendi. Aksi durumlarım meydana getirebileceği 

olumsuzluklar gösterilmeye çalışıldı.  

İç denetim ve dış denetimde yeknesak bir sistem oluşturmak adına 

getirilen kanun hükümlerine değinildi. Mevzuatımızda ayrıntılı bir şekilde ele 

alınan denetim hükümleri incelenerek usule uygun iç denetim ve dış denetim nasıl 

yapılır belirtildi. Kanun hükümlerinin olumlu ve olumsuz yönlerine yeri geldikçe 

değinildi.  

İç kontrol sistemi yönetimin;  ulaşmayı  planladığı hedeflerin 

gerçekleşmesi, yöneticinin kararları daha sağlam bilgiye dayanarak daha güvenle 

alması, yönetimindeki kaynakları daha etkin kullanması, işini yapmasını 

engelleyebilecek olayları öngörebilmesi ve yaptığı işler ile ulaştığı sonuçlar için 

kanıtlara dayalı olarak hesap verebilmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır. 

Yöneticiye bağlı çalışanların da görevlerini, sorumluluklarının daha fazla 

bilincinde olarak yerine getirmelerini sağlar.  

İç kontrol sisteminin daha etkin hale getirilmesi için başta üst yönetim 

olmakla beraber tüm personelin sahiplenmesi ve öneminin farkında olarak iç 

kontrol çalışmalarına katılması gerekmektedir. Yani iç kontrol sisteminde en alt 

kademe çalışanından en üst yöneticiye kadar herkes mutlaka belirli bir alanda 

sorumluluk üstlenmelidir. 

5018 sayılı kanunun piyasada ve teknolojideki güncel gelişmelerle birlikte 

yönetmeliklerle desteklenmesi gerekir. İç denetçilerin eğitimi üzerinde 

çalışmalara ağırlık verilmesi gerekir. 

Etkili bir iç denetimin çalışan-idare arasındaki güven tesisi açısından 

ehemmiyeti vurgulanmıştır. Risk yönetiminin kurum ve işletme yöneticisine 

sağladığı imkanlar incelenmiş, kurum ve işletmenin imkânlarını en etkili şekilde 

kullanması için izlenmesi gereken yollar belirtilmiştir. 
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İç kontrol konusu yazımızda ayrı bir başlıkta anlatılmamakla beraber, yeri 

geldiğinde araştırmamız için gerekli hususlarına değinilmiştir.  

Dış denetim ve iç denetim mekanizması arasındaki işbirliğinin önemine 

vurgulayarak, bunun tesisi için yapılması gerekenleri sıraladık. Yazımızda bu iki 

mekanizmanın bir ahenk içerisinde, zamanında ve usulüne uygun icra edilmesinin 

çalışan-idareci arasındaki güven ve hesap verilebilirliğin kuvvetlendirilmesi 

yönünden önemi üzerinde durduk. 

Dış denetimde, devletin kamusal gücünün karşısında özel işletmenin 

ezilmemesi için kanunların dengeleyici nitelikte çıkarılması sonucuna ulaşılmıştır. 

Dış denetimin Sayıştay bünyesinde birleştirmesi standart yakalamak ve kontrolü 

kuvvetlendirmek adına olumludur. Fakat dış denetimcilerin, sektöre hakim, işin 

ehli, uzman kişiler olması gereklidir. Aksi takdirde kurumla yahut işletmeyle 

çatışma yaşanması kaçınılmazdır. 

Mevzuatta yapılan düzenlemeler, kurumların artan kapasiteleri ve AB 

uyum süreci kapsamında iç kontrol sisteminin giderek daha önemli hale geldiği 

kabul edilmeli ve etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması için çalışmalar 

yapılmalıdır. Bu hususta personel bilinçlendirilmeli, iç kontrol sistemi algısının 

birçok kurumda olduğu gibi sadece ön mali kontrolden ibarettir algısı yıkılmalıdır. 

Tüm bu bilgiler ışığında araştırmada ortaya çıkan veriler yorumlanmış, iç 

ve dış denetim mekanizmalarının çalışanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri 

analiz edilmiştir. Olan ve olması gerekenler sunulmuş sağlık sektörü örneğinden; 

esasında tüm kamu kurumu denetimi ve personel üzerindeki etkileri hakkında 

çıkarımda bulunulmuştur. 
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EKLER 

SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYGULANAN, İÇ DENETİM VE 
DIŞ DENETİMİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ 

DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ANKET 
Kişisel bilgi Formu : 
 
1.Cinsiyetin

iz:  (   )   Kadın           (   ) Erkek  

2.Medeni 
Durumunuz: (   )  Evli                 (   )Bekâr                    

Mesleğiniz 
:  

3.Bu 
kurumdaki toplam 
çalışma süreniz  

(   ) 0 - 1 yıl                  (   ) 10 - 20 yıl  
(   ) 1-  5 yıl                  (   ) 20 yıl ve üzeri 
(   ) 5 - 10 yıl                 

 
 Anket formu: 
                                                                   Evet   hayır    geliştirilebilir 

12.Aldığım ücret tatmin edicidir .    
13.Günlük çalışma mesaisi yorucudur .    
14.Yaptığım  iş yorucudur.  
15.Çalıştığım  kurumda çalışanlarla ilgilenilmiyor . 

   

16.Çalıştığım kurumda kariyer geliştirme  konusunda 
olanaklar yetersizdir. 
 
 

   

1.Çalıştığım  kurum, çalışanların fikrine saygılı bir 
örgütsel yapı ve yönetim anlayışına sahiptir. 

   

2.Çalıştığım  kurum çağdaş değerlere yatkın bir 
örgütsel yapı ve yönetim anlayışına sahiptir. 

   

3.Çalıştığım  kurum  kariyer geliştirme açısından beni 
teşvik eder. 

   

4.Çalıştığım  kurum  nedeniyle toplumda saygın bir 
kişi olduğumu düşünüyorum. 

   

5.Amirlerimiz genel olarak işle ilgili fikrimizi sorarlar.    
6.Amirlerimiz güvenilir ve adildirler.    
7.İş yerinde rahat bir çalışma ortamına sahibiz .    
8.Yaptığım  işi  seviyorum .    
9.İş yerinde temiz bir çalışma ortamına sahibim.    
10.Yaptığım  iş nedeniyle toplumda saygın bir kişi 
olduğumu düşünüyorum , 

   

11.Aldığım ücret sorumluluklarıma  uygundur .    
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17.Çalıştığım Kurumdaki amirlerimle İlişkilerim iyidir.    
18.Denetim ekibinin iletişim düzeyi ılımlıdır.    
19.Denetimin çalıştığım  birimdeki  sorunlu alanları 
kapsama düzeyi uygundur. 

   

20.Denetimle ilgili bilgilerin açılış toplantısında 
açıklanma düzeyi tatmin edicidir. 

   

21.Denetim alanlarına ilişkin önerilerimiz  dikkate 
alınır. 

   

22.Denetim süresince tespit edilen sorunların ve 
risklerin paylaşım düzeyi yeterlidir. 

   

23.Denetim  raporlarının  hazırlanma süresi uygundur.    
24.Denetim tespitlerinin doğruluğuna güvenirim.    
25.Denetim tavsiyelerinin uygulanabilirliği yüksektir.    
26.Denetim raporu sonuçları  anlaşılırdır.    
27.Faaliyet ve kontrollerin gelişiminde denetimlerin 
faydası büyüktür. 

   

28.Denetim yapan  personel sayısı yeterlidir.    
29.Denetimde ciddiyet vardır.    
30.Üst yönetimin denetimde  desteği yeterlidir,    
31.Denetim sonucunda cezalandırma ve ödüllendirme 
teknikleri yeterlidir., 

   

32.Denetime ayrılan zaman yetersizdir    
33.Denetimler    kolay iletişim kurabilen kimseler 
tarafından yapılmaktadır. 

   

34.Denetimler disiplin çerçevesinde yapılmaktadır.    
35.Denetimler  kurumun  misyonuna uygundur,    
36.Denetimler  Sektörü yakından bilen kimseler 
tarafından yapılmaktadır. 

   

37.Denetimler empati kurabilen kişiler tarafından 
yapılmaktadır. 

   

38.Denetimler sürekli başarı yönünde personeli 
isteklendirir. 

   

39.Denetimler personelin daha etkili ve üretken olması 
için eksik yönlerinin tamamlanmasını sağlar. 

   

40.İç ve dış denetimler daha fazla sorumluluk içeren 
işler için gerekli personeli belirlemek ve o iş için 
hazırlamak hedefi güder. 

   

41.Denetimler çalışanlara geri bildirimde bulunarak 
başarı  
motivasyonunu arttırır. 

   

42.Denetleme süreci  aynı zamanda değerlendiren ve 
değerlendirilen personel arasında güvenin artmasını 
sağlar. 
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