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GİRİŞ 

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak 

amacını güden bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Bu yönüyle 

iç denetçiler gerek yönetsel kademeler gerekse çalışanlarla çokça iletişime geçer. Ayrıca 

sorunların yönetim kademeleriyle karşılıklı müzakere edilerek ele alınması ve bu 

sorunlara birlikte çözüm üretilmesi iç denetim metodolojisinde vurgulanan bir husustur. 

Söz konusu metodoloji iç denetimi iletişim yönünden diğer denetim, teftiş vb. 

mekanizmalardan ayırarak eşsiz bir yere oturtur. İç denetçiler; iletişim ve müzakere 

tekniklerini ustaca kullanarak yönetici ve çalışanlarda güven tesis ederken, onların 

süreçlerine eleştirel bir yaklaşım sergileyebilmelerini sağlayarak yolunda gitmeyen bir 

takım hususları beraber belirleme ve çözüm üretmenin yollarını ararlar. Bu önemli 

olduğu kadar da çok zor bir yolculuktur. Çünkü iç denetçi yönetsel kademelerin ve 

çalışanların ortaya koyduğu nihai ürüne ve bu ürünün oluşması sürecine kurumun genel 

faydasını gözeterek eleştirel şekilde yaklaşır. Şu unutulmamalıdır ki insanlar 

eleştirilmeyi sevmezler. İç denetçilerin bu süreçte denetim müşterileri hep aynı kişiler 

olacağından uzun süren yıllar ve sayısız denetimler sonucunda ilişkilerin yıpranması 

olasılığı yüksektir. Bu nedenle gerek iç denetim faaliyetinin algılanan kötü imajını 

kırmak gerekse iyi ilişkiler geliştirilerek elde edilen güven ortamını ilerde yapılacak 

denetim ve danışmanlık faaliyetleri için bir kolaylaştırıcı unsur olarak kullanmak 

maksadıyla bir takım faaliyetler icra edilmelidir. 

Bu çalışmada, kavramsal olarak iletişim ve müzakere konuları kısaca ele 

alındıktan sonra, doğuşundan günümüze kadar geçen süreçte modern iç denetimin 

kurulmasına katkı sağlayan ve bu konudaki literatürün gelişmesine emeği geçen değerli 

şahsiyetlerin eserleri iç denetimde iletişim bağlamında incelenmiş ve bu konudaki 

referans ihtiyacının giderilmesi hedeflenmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İLETİŞİM VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ 

1.1 İletişim Kavramı ve Literatürdeki Yeri 

1.1.1 İletişimin Tarihsel Gelişimi 

İletişim olgusu çok eski zamanlardan, hatta antik çağlardan beri düşünürlerin 

ilgisini çekmiştir. Aristoteles'in konuşma sanatı üzerine yaklaşık iki bin üç yüz yıl önce 

yazdığı Retorik kitabı iletişimin öneminin anlaşılmasına yönelik atılmış ilk adımlardan 

biri olarak değerlendirilebilir (Güngör, 2011:17). 20. yüzyıl öncesinde teolojinin 

hâkimiyeti altındaki olgulardan etkilenen iletişim, 20. yüzyıl ve sonrasında sosyologlar 

ve sosyal/kültürel antropologlar tarafından ele alınmıştır (Erdoğan, 2002). Genel 

itibariyle 19. yüzyılın ortaları ile 20. yüzyılın ortaları arasındaki bölümde Emile 

Durkheim, Max Weber, Fredrich Nietzsche, Tönnies, August Comte, Gustave LeBon, 

Sigmund Freud, Herbert Spencer, Charles Cooley gibi sosyal bilimlerin gelişmesinde 

öncü hükmünde olan bilim adamları, aynı zamanda iletişim biliminin de temellerini 

atmışlardır. İletişimin öneminin anlaşılmasının tarihi her ne kadar çok eskilere kadar 

gitse de konunun bilimsel bir nitelik kazanması 20. yüzyılın başlarına rastlar. Bunun 

temel nedeni, iletişimin insanlığın var olmasıyla başlamış olmasına karşın iletişim 

teknolojisinin 20. yüzyılın ortalarından itibaren gelişmeye başlamasıdır (Güngör, 2011). 

İletişimin önemine vurgu yapan 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden biri de 

Charles Cooley'dir (Güngör, 2011:28). Cooley 1900'lerin başında iletişimi, insan 

ilişkilerinin içinden geçerek var olduğu ve geliştiği mekanizma şeklinde açıklamıştır. 

Söz konusu mekanizmalar insan beynindeki semboller ve bu sembolleri iletme yolları 

ve yöntemleridir (Erdoğan, 2002). 
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Disiplinler arası bir alan olarak doğan ve gelişen iletişim, hemen hemen sosyal 

bilimlerin tüm alanlarından ve bunun yanında fen bilimleri, matematik ve mühendislik 

bilimlerinin de bazı alanlarından etkilenerek şekillenmiştir (Güngör, 2011). 

1940’ların ortalarına gelindiğinde iletme modeli daha ön plana çıkmış; taşıma, 

iletme ve gönderme esasında yapılan bu tanımlara göre iletişim bir beynin diğer bir 

beyni ya da bir mekanizmanın diğer bir mekanizmayı etkilemesi olarak kabul edilmiştir 

(Erdoğan, 2002: 25). 

Günümüze gelindiğinde daha çok iletişimin bir süreç olduğuna vurgu yapılır. Bu 

bağlamda iletişimin özü etkileşimi mümkün kılan süreçtir. Aynı süreç, zaman ve mekân 

içinde iki tarafı (alıcı ve alan) birbirine bağlama hizmetini gören faaliyettir (Dillman, 

1999).İletişim özünde insan, insanın içerisinde olduğu çevre ve bu ikisi arasında süre 

gelen ilişkilerden oluşan bir faaliyettir (Özodaşık, 2012). İletişim sürecinin oluşabilmesi 

için mutlaka bireyler arasında bir ilişki kurulmalıdır. Diğer bir deyişle insan olmadan 

iletişimin gerçekleşmesi mümkün değildir (Mısırlı, 2011:1). 

1.1.2  İletişimin Tanımı 

İletişim herkesin bildiği fakat çok azının doyurucu şekilde tanımlayabildiği bir 

insan etkinliğidir (Özodaşık, 2012). İletişimin ne olduğu, nasıl oluştuğu, hangi 

aşamalardan geçtiği vb. sorular iletişimcilerin açıklamakta en çok zorlandığı konular 

olmuştur. İletişime dair yazılmış olan tüm eserler bu tanımlarla başlamasına rağmen 

hemen hemen hiç birinde net bir yanıta ulaşılamaz (Güngör, 2011:35). 

Communication kelimesi “com” ve “unio” kelimelerinin birleşiminden oluşur. 

“Com” kelimesi “ ile, ile beraber” anlamlarında kullanılırken, “unio” kelimesi “birlik” 

anlamına gelir. İki kelime birleştiğinde “ile beraberlik, ile birleşme, ile birliktelik” gibi 

anlamlar ortaya çıkar. Bu tanımlardan ortaya çıkan “paylaşma” ve “ortak” anlamları ile 
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iletişimin alış-veriş, yaymak, göndermek gibi anlamlara geldiği görülür (Erdoğan, 2002: 

32). Bu bağlamda iletişim kelimesi özünde toplulukla, toplumla, toplumsal ve sosyal 

olgularla yakından ilişkilidir (Rosengren, 2000:3). Diğer bir yaklaşıma göre latince 

“communis” kelimesinden türetilen ve toplumsallaşma ve birliktelik anlamına gelen 

“communication” sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan iletişim, hedef ile kaynak 

arasındaki beraberce kurulan anlam aktarma sürecidir (Demirel vd. 2011: 34). 

İletişim kavramının herkes tarafından kabul edilen genel geçer bir karşılığı 

bulunmamakla birlikte günümüze kadar yapılmış tanımlamalardan bazıları şu 

şekildedir: 

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde iletişim “1. Duygu, düşünce ve bilgilerin 

akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, 

komünikasyon.” ve “2. Telefon, telgraf, televizyon ve radyo gibi araçlardan 

yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, komünikasyon” olarak 

tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük, 1988: 696). 

İletişim, gönderici ve alıcı arasındaki mesaj alışverişidir (Tutar, 2009: 40). 

İletişim, egemen yaklaşımlarda mesaj gönderme ve alma sistemi olarak 

tanımlanır (Erdoğan, 2002:36). 

İletişim, kişilerin bir etki oluşturabilmek amacıyla; duygu, fikir ve 

düşüncelerinin bir kişiden diğer bir kişiye her türlü araçla aktarılması sürecidir (Eren, 

2010). 

İletişim popüler bir bakış açısıyla organizasyonlarda politikalara, prosedürlere, 

finansal unsurlara ve müşteri geri bildirimlerine yönelik bilgilerin karşı tarafa aktarıldığı 

süreçtir (Barbacas, Patrickson, 2008: 51-72). 
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Yukarıda yapılan tanımlamalara benzer yüzlerce tanımlama mevcuttur ve her 

yazılan eserde de farklı yorumlamalar çıkmaya devam edecektir. Bütüncül bir bakış 

açısı yakalama adına günümüze kadar olan yazılı kaynakların taranması sonucu iletişim 

kelimesinin 4560 kullanımı derlenmiş ve iletişimin aşağıdaki 15 anlam başlığı altında 

tanımı yapılabilmiştir (Zıllıoğlu, 1993:48): 

 Düşüncenin sözlü olarak yer değiştirmesi 

 İki bireyin birbiriyle etkileşime geçerek birbirlerini anlaması 

 Ortak davranışa yönlendiren etkileşim 

 Bireyde benlikle ilgili belirsizliğin azaltılması 

 Duygu, düşünce, bilgi ve yeteneklerin aktarılması süreci 

 Bir kişi ya da bir şeyin başka bir kişi ya bir şeye içinden aktarımla 

dönüşme süreci 

 Yaşayan bir evrenin parçalarının birleştirilmesi,  

 Kişisel paylaşım, aktarma 

 İletinin gönderilmesine yönelik tüm araç, yöntem ve teknikler 

 Organizmanın belli bir olguya ya da uyarıya cevaben verdiği yanıt ve 

değişime uyarlanma sonucu ortaya çıkan etkileme/etkilenme 

 Kaynaktan çıktıktan sonra karşı tarafı uyaran davranış 

 Kaynağın karşı tarafı etkilemeye yönelik davranışı 

 Bir konumdan başka bir konuma geçiş süreci 

 Güç (iktidar) kaynağı olarak kullanılan mekanizma 

1.1.3  İletişim Süreci 

İletişimi tüm yönleriyle anlayabilmek için öncelikle iletişimin nasıl 

tetiklendiğini, nasıl bir yol izlediğini ve hangi noktada sonlandığını kavramak 
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gereklidir. İletişimi tanımlayan tüm iletişim bilimciler süreç mantığı üzerinde durmuş ve 

iletişim sürecinin anlaşılabilir bölümlere ayırarak izah etme yoluna gitmiştir. 

İletişimin özü etkileşime imkân veren süreçtir. Süreç ise zaman ve yer içerisinde 

mesaj gönderen ve alanların birbirlerine etkileşimle bağlanmaları faaliyetidir (Dillman, 

1999). 

İletişim süreci, bir mesajın anlaşılır biçimde belli bir kaynaktan alıcıya ve 

alıcıdan tekrar kaynağa geri gönderilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. İletişimin özü 

etkileşimdir (Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2012:12). İletişim sürecini açıklayan yaklaşımlar 

çeşitli olmakla birlikte en temel olanları Lasswell, Shannon ve Weaver, Westley ve 

MacLean, Osgood ve Shramm ve Gerbner İletişim Modelleridir. İletişim sürecinde yer 

alan temel öğeler; kaynak, bilgi - duygu - düşünce, kodlama - kod açma, mesaj, kanal, 

alıcı, geribildirim ve gürültüdür (Küçük, 2012:9). 

1.1.3.1  Kaynak (Gönderici) 

İletilecek mesajın sahibidir. Gönderen olmadan herhangi bir iletim söz konusu 

olamaz. Gönderiyi ileten insan ya da insan gruplarıdır. Mesajın kodlayıcısıdır. 

Gönderici, kendisine ulaşan enformasyon, fikir ve duygulara göre mesaj olarak 

karşı tarafa iletilecek olguları zihninde geliştirir ve düşünceleri sembollere dönüştürür. 

Bu işlemi yapılırken alıcının tecrübesi kapsamındaki mümkünse somut semboller 

kullanılmalı ve alıcının anlamamasına neden olabilecek semboller de açıklanmalıdır 

(Eren, 2010). 

İletişimin mümkün olabilmesi için öncelikle karşı tarafla etkileşime geçmeye 

niyetli bir gönderici veya göndericilerin bulunması gerekir. Etkileşime geçen 

göndericinin de gönderilene ilişkin bir niyetinin bulunması gerekir. Alıcıda yaratmasını 



7 
 

beklediği etki bu niyetin temelini oluşturur. Bu bağlamda iletişim olabilmesi için en az 

bir gönderen ve bir alıcının olması zorunludur (Güngör, 2011:52). 

İletişim sürecinin başarısı önemli ölçüde göndericinin bilgi, iletişim becerisi, 

konuya ilişkin deneyimi ve niteliklerine ile toplumsal ve kültürel dinamiklere bağlıdır. 

Gönderici; kişi, grup, kurum ya da kuruluş olabilir (Karatepe, 2005: 224). 

1.1.3.2  Bilgi, Duygu ve Düşünce 

Gönderici tarafından alıcıya gönderilmek istenen; duygu, düşünce veya bilginin 

ham halidir. Söz konusu veri henüz alıcının anlayabileceği şekle dönüştürülmemiştir. 

Örneğin bir kamu kurumu binasında yangını ilk gören kişinin binanın içindekileri 

uyarmak istemesi durumunda söz konusu yangın olgusu bir bilgidir. 

1.1.3.3  Kodlama 

Gönderici tarafından alıcıya gönderilmek istenen duygu, düşünce veya bilginin 

iletime uygun ve alıcının kod açma sistemiyle açarak kullanabilmesine hazır biçime 

getirilmesi işlemidir.  

Mesajın içeriğinin kod simgelerine dönüştürülmesine kodlama adı verilir. 

Örneğin bir konuda mutluluk duygusu sözle, davranışla ya da yüz ifadesiyle 

belirtilebilir (Özodaşık, 2012:9).  

Yukarıdaki örnekte yangını gören kişinin içeridekileri el hareketleriyle uyarması 

ve derhal binayı terk etmeye yönlendirmesi kodlamadır. Bu kodlama sisteminde el 

hareketlerinin alıcıların anlayabileceği şekilde yapılması için gönderici ile alıcıların aynı 

kültürel simgeleri kullanması gerekir. Aksi halde farklı kültürlere mensup kişiler bir 

vücut dilinden farklı anlamlar türetebilir. Kodlama iletinin gönderileceği ortamın yani 

yüz yüze, telefon, telsiz, afiş gibi araçların kullanılmasına bağlı olarak da değişir. 
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1.1.3.4  Mesaj 

İletinin gönderici tarafından alıcıya gönderilmeden önce kendi kodlama sistemi 

ile kodlandıktan sonraki gönderilmeye hazır halidir. Yukarıdaki örnekte el hareketleri 

ile yangını anlatma ve kişileri uyarma verilen “yangın var, derhal dışarı kaçın ve 

hayatınızı kurtarın!” mesajıdır. Bu durumda yangını haber verme işini nasıl yapacağı 

kişinin nasıl mesaj vereceğine bağlıdır. 

Mesaj kaynak kodlayıcısının fiziksel ürünüdür. Mesaj kodlama sembollerin nasıl 

düzenleneceğini saptar. Diller harf, sözcük ve cümleleri kullanırken müzik de notalarla 

mesajını iletir (Eren, 2010:358). 

1.1.3.5  Kanal 

Kanal mesajın kaynaktan alıcıya yöneltildiği iletişim ortamı, kaynak ve alıcı 

arasındaki bağlantıdır. Gönderici iletiyi kanal (söz, yazı, iletişim araçları) yoluyla 

alıcıya gönderir (Güngör, 2011:57).  

Sözlü iletişimde kanal hava, telefonla yapılan iletişimde telefon hattı, radyo ve 

televizyon iletişiminde kanal frekanslardır (Eroğlu, 2004: 258). 

İki kişinin bir araya gelerek kurduğu iletişim kanalı yüz yüze iken, kitle 

iletişimini sağlamak için televizyon ve radyo gibi kitle iletişim kanalları kullanılır. 

Dokunma, tatma ve koklama da haberleşme kanalı olarak düşünülebilir (Eren, 

2010:359). 

Yukarıdaki örnekte kişinin binadaki kişileri görebileceği yüksek bir yapıya 

çıkarak binadakileri uyarması açık havada, kişilerin anlayabileceği beden diliyle 

kullandığı kanala örnektir. 
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1.1.3.6  Kod Açma 

Mesajın alıcı tarafından anlamlı bir şekle sokulması sürecidir. Mesajın alıcı 

tarafından uygun şekilde çözümlenerek açılması ve aynı frekansa gelinmesi anlamına 

gelir. Eğer Anglosakson kültürüyle yetişmiş bir Avrupalıya “hayır” demek için başınızı 

yukarı aşağı sallarsanız o bundan istediğiniz anlamı çıkarmayacaktır. Çünkü onun 

kültürüne ya da kod açma sistemine göre hayır demek için baş sağa ve sola 

sallanmalıdır. 

Kod açma, kodlanarak gelen mesajın ne demek istediğini yeniden elde etmek 

için yapılan çözümleme işlemidir (Özodaşık, 2012:9). Kodlanan mesajın alıcı tarafından 

algılanarak zihninde ona anlam yükleme işlemi kodların çözümlenmesidir. Kodun 

çözümlenmesi sürecinde mesajı oluşturan semboller ayrıştırılarak, mesajın içeriği ve 

taşıdığı anlam çözümlenir (Tutar, 2010: 35). 

Yangın örneğinde el hareketlerinin kültürel bağlamda binadakilerin 

anlayabileceği şekilde yapılması binadakilerin de el hareketlerinden binayı derhal 

boşaltmaları gerektiğini anlaması kod açmaya örnektir. 

1.1.3.7  Alıcı 

Göndericinin mesaj göndererek düşünce, tutum ve davranışlarını değiştirdiği kişi 

ya da kişilerdir. Söz konusu mesajın alıcı tarafından anlaşılabilmesi alıcının dikkatinin 

çekilebilmesine bağlıdır. Alıcının anlayabileceği şekilde ve ilgisini çekebilecek biçimde 

kodlandıktan sonra mesajın gönderilmesi önemlidir. Kaynağın mesajı sadece gönderip 

sonucuna karışmama gibi bir seçeneği yoktur. Geri bildirim iletişim sürecini 

tamamlayan en önemli unsurdur (Eroğlu, 2004). İletişimin gerçekleşmesi için en az iki 

kişiye ihtiyaç vardır. Bunlardan biri kaynak, diğeri alıcıdır (Tutar, 2009:57). 
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1.1.3.8  Geri Bildirim 

Alıcının kaynağın mesajına verdiği yanıttır. Geribildirim, kaynak tarafından 

alıcıya gönderilen mesajın alıcı tarafından alınıp alınmadığını ve doğru bir şekilde 

yorumlanıp yorumlanmadığını gösterir. Mesajın kodlanma şekli ile alıcının kod açma 

şekli arasındaki uyum ya da uyumsuzluğu ortaya koyar. Geribildirim; olumlu veya 

olumsuz olabilir. Olumlu geribildirim; mesajın alıcı tarafından doğru anlaşılıp istenen 

davranışın gösterildiğini ifade eder. Olumsuz geribildirim ise, mesajın alıcı tarafından 

yanlış anlaşıldığını gösterir. Bu durumda, kaynak mesajı alıcının anlayacağı biçimde 

kodlayıp iletişim sürecini tekrar başlatır (Akat vd., 2002:351). 

İki kişi arasındaki iletişimde gönderici alıcının kod açma sistemiyle açıp 

yorumlayacağı mesajını gönderdikten sonra söz konusu mesajın anlam kazanabilmesi 

için alıcının istenen tepkiyi vermesi gereklidir. Bu bağlamda mesaj gönderilmez 

uyandırılır (Erdoğan, 2002:47). 

Bireyin gönderdiği mesajı kendisinin anlaması sürecine kendine geribildirim adı 

verilir. Eğer kişi kendi sesini işitemezse konuşması mümkün değildir. Örneğin sağırlar 

konuşamazlar (Özodaşık, 2012:9). 

Yangın örneğinde binadakilerin başlarını aşağı-yukarı sallamaları veya derhal 

birbirlerini uyararak binayı boşaltmaya başlamaları geri bildirime örnektir. 

1.1.3.9  Gürültü 

Gürültü kaynağın gönderdiği mesaj ile alıcının geri dönüt sağladığı mesaj 

arasındaki farklılığa sebep olan her etmendir. 

İletişim sürecinde ortaya çıkan her türlü engelleyici duruma ise gürültü denir. 

Gürültü, mesajın anlamını azaltan veya algılanmasını güçleştiren faktörlerdir. Gürültü, 

iletişim sürecinin tamamında ya da bazı bölümlerinde oluşabilir. İletişim sürecinde 

gürültüyü tam anlamıyla ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle 
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gürültünün kaynaklarını ve nedenlerini belirleyip gürültüyü en aza indirmek iletişim 

etkinliği sağlamak adına önemlidir (Düşükcan, 2008). 

Yangın örneğinde uyarıyı yapan göndericinin binadakilerin göremeyeceği bir 

noktadan el hareketleri yapması binadakiler tarafından verilmek istenen mesajın 

anlaşılmasının önündeki engel olarak gürültüye örnektir. 
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1.1.4.1  Sözsüz İletişim 

İlişkide sözsüz iletişim oldukça önemli bir yer kaplar. Sözsüz iletişim konuşulan 

sözü içermeyen ifade, bilgi verme veya davranış şeklinde tanımlanabilir (Erdoğan, 

2002: 202). 

Sözsüz iletişim temel olarak bireylerin yüz, göz, el, kol, bacak, ayak gibi çeşitli 

organlarıyla ve bunların yanı sıra giyim, kuşam, renk ve mekan seçimleri ile 

gerçekleştirdikleri ileti alışverişidir. Bu bağlamda sözsüz iletişim insanlık tarihi kadar 

eskidir. İlk insanlardan başlayan iletişim serüveninde henüz sesler söze dönüşmemişken 

ve bu sözcükler vasıtasıyla ilk iletimler yapılmamışken vücudun değişik organları ve 

fiziksel seçimlerle maksadını karşıya aktarmak şeklinde etkileşimler mevcuttur. Sözsüz 

iletişimin önemli bir kısmı beden dilinden oluşur. Beden dilini ise jest, mimik, kişiler 

arası mesafe, oturuş, duruş vb. unsurlardan oluşur (İnce, 2013:119). Sözsüz iletişim 

kimi zaman birbirini hiç tanımayan kişilerin, hiç konuşmadan bile karşılıklı olarak 

anlaşmalarına sebep olur (Gürgen, 1997:84). 

Bununla birlikte günlük yaşamımızda kullandığımız simgesel kodlardan sözsüz 

olanlar, anlam yaratma ve paylaşmada çoğu kez bilincinde olmaksızın, ancak 

kaçınılmaz olarak sürekli kullanılırlar. Yüz yüze iletişimin konuşma ile başladığı yanlış 

varsayımı zaman içerisinde sözsüz iletişime gerekli önemin verilmemesine neden 

olmuşsa da son zamanlarda sözsüz iletişimin önemi anlaşılmaya başlanmıştır  

(Özodaşık, 2012:36). 

Nitekim Albert Mehrabian tarafından yapılan bir araştırmaya göre iletişimde 

dikkate alınması gereken en önemli husus beden dilidir. Beden dilinin iletişime katkısı 

%55’tir. Onu %38’lik bir katkıyla ses tonu izler. Son olarak onları %7 ile sözel iletişim 

yani sözcüklerin kendisi takip eder (McKay, Davis, ve Fannig, 2006: 57). 
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Aynı ortamda birbirlerini algılayan iki insanın iletişime girmemesi mümkün 

değildir. Sözlü olarak birbirlerine mesaj göndermeseler bile beden dillerinin gönderdiği 

mesajlarla aralarında sözsüz iletişim gerçekleşir (Cüceloğlu, 2001). 

Sözsüz iletişim aynı zamanda kültürel boyutta farklılıklar arz eden, değişik 

kültürlerde jest, mimik ve vücut hareketlerinin değişik anlamlara geldiği ilginç bir 

simgedir. Örneğin Japon kültüründe vücudu belden öne eğerek verilen hediyeyi iki elle 

verme ve alırken de iki elle alma karşılıklı saygının ifadesiyken Latin topluluklarda 

böyle bir hareket saygı göstergesi olarak algılanmayabilir. 

Yer ve mesafe tutma, dokunma, jestler, göz ve bakış, zaman ve statü kullanımı, 

ses dili, maddeler ve eşyalar ve fiziksel görünüş (kılık-kıyafet, renkler, vb.) başlıca 

sözsüz iletişim türlerini oluşturur (Erdoğan, 2002: 205). 

1.1.4.2  Sözlü İletişim 

Sözlü iletişimde konuşma ve yazı dili vardır. Dil, toplumdaki bireylerin aynı 

tepkiyi gösterdiği, sembollerden oluşan bir sistemdir. Sözlü iletişimde önemli olan 

seçilen kelimelerin mesajın anlaşılabilmesindeki rolünün bilinmesidir (Eroğlu, 2004: 

236).Sözlü iletişimi bazı sosyal bilimciler ise yazılı iletişimden ayırarak sadece seslerin 

sözcüklere dönüşmesi sürecinin bir sonucu (Güngör, 2011:39) olarak görmüşlerdir.  

Konuşma günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüzdeki etkileşimlerin 

çoğu konuşmalar şeklinde gerçekleşir. 

Sözlü iletişim dil ve dil ötesi olmak üzere iki sınıfa ayrılabilir. Dil iletişimi bizim 

bildiğimiz anlamda konuşma iletişimi, dil ötesi iletişim ise konuşmanın nasıl 

yapıldığıdır (ses tonu, şiddeti gibi). (Özodaşık, 2012:35). Sözle iletişim alfabenin belli 

bir ilişkiyi gerçekleştirmek üzere manipüle edilmesidir. Alfabe bir iletişimin oluşması 

için kendi başına yeterli değildir. Ancak bir insan ile diğeri ya da diğerleri arasında belli 
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bir etkileşimin olması iletişimi mümkün kılar (Erdoğan, 2002:199).Sözlü iletişim bu 

bağlamda önce seslerle, seslerin heceye ve sözcüğe dönüşmesi ile de kelime ve 

cümlelerle gelişmiş ve bu şekildeki iletişim yazının icadına kadar süregelmiştir. 

Yüz yüze iletişim, toplantı, konferans, duyuru vb. araçlarla sözlü iletişim 

gerçekleştirilmiş olur. 

1.1.4.3  Yazılı İletişim 

Bilgi veya haberleri iletmek için basılı, el yazılı ve dijital yazılı dokümanların bir 

araç olarak iletişimde kullanılmasına yazılı iletişim denir. 

Yazının icadı ile insanlar arasındaki iletişim farklı bir boyuta daha sahip 

olmuştur. Artık iletilen şeyin kayıtlara geçirilebilmesi ve tekrar tekrar okunabilmesi 

mümkün olmakla beraber, gerek hukuki gerekse sistematik olarak evrensellik sağlama 

yolunda önemli bir adım atılmıştır (Güngör, 2011). Yazılı iletişim, insanın belirgin 

sınırlılıklarını aşmasında çok etkili olmuştur. Yazılı iletişimin temelleri ilk insanlar 

tarafından çizilen mağara resimleridir (Özodaşık, 2012:35). Yazılı iletişime, yazıların 

hukuksal anlamda belge olması nedeniyle başvurulur. Şirketlerde politikalar ve 

prosedürler yazılı olarak düzenlenir (Tutar v.d., 2003). 

Belli başlı yazılı iletişim araçları kitap, dergi, mektup, mail, gazete, afiş, 

memoranda vb.dir. 

1.1.4.4  Görsel İletişim 

Görsel iletişim doğrudan insan gözüne ve görsel algısına hitap eden bir iletişim 

biçimidir. İlkel çağlarda mağaralara çizilen resimlerle başlayan görsel iletişim 

günümüzde televizyon, internet ve sinema gibi iletişim biçimlerine evirilmiştir. Görsel 

iletişim yazılı iletişimin temelini oluşturur (Güngör, 2011). 
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Görsel iletişim araçları, mesajların insanın gözüne hitap ettiği slayt, tepegöz, 

projeksiyon cihazı, grafik, üç boyutlu modeller ve fotoğraf gibi araçlardır. Görsel-işitsel 

iletişim araçlarıysa mesajın göz ve kulağa birlikte hitap ettiği film, video, kayıt ve 

gösterim cihazı gibi araçlardır. Bununla birlikte radyo işitsel, televizyon ise görsel-

işitsel iletişim araçlarıdır. Bu araçlar doğaları gereği iki yönlü iletişime olanak 

vermeseler de kamuoyunun oluşumunda önemli işlevler üstlenirler (Bıçakçı, 2000). 

Görsel iletişimin günümüzdeki etki sahasını anlamak için eğlence ve moda 

sektörlerinin görsel medyayı kullanımının sıklığını arttırmasını incelemek yerinde 

olacaktır. Çünkü insanların ihtiyacına yönelik empoze edilen görsel iletişimin miktarı 

müthiş bir hızla her geçen gün artmaktadır. 

1.2 İletişimin Önündeki Engeller 

Gönderici bir mesaj gönderdiğinde, aslında gönderici mesajın anlamını 

göndermek ister, ancak anlam mesajın kendisinden çok göndericinin ve alıcının 

zihnindedir. Her iki tarafın birbirini anlaması için gönderici alıcının zihnindeki ile 

benzer anlama gelen kelimeler, benzer şekilde jest ve mimikler ve benzer şekilde 

semboller kullanmalıdır. 

Etkili bir iletişim için yukarıda bahsedilen iletişim sürecinin tüm adımları 

kusursuz olmalıdır. Herhangi bir basamak eksik ya da sakat olursa fikirlerin iletişimi 

gerçekleşmeyebilir. İletişim sürecinin aksamasına neden olan engeller aşağıdaki şekilde 

kategorize edilebilir (Thill, Bovee, 2001: 12-14). 

1.2.1 Algısal Farklılıklar 

Algı kişinin duyu organları tarafından çevresindeki uyarıcılardan gelen 

mesajların yorumlanarak kullanılmak üzere anlamlandırılması sürecidir (Özodaşık, 

2012:35). 
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İki birey gözlerinin önünde gelişen bir olayı farklı şekilde görebilirler. Bir mesaj 

gönderilirken önemli detaylar seçilerek gönderilir. Mesaj alındığında bu mesajı kişi 

kendi iç dünyasındaki şablona uydurmaya çalışır, eğer uygun değilse şablonu mesaja 

uygun hale getirmektense bilgiyi bozarak ya da zihninde manipüle ederek şablona 

uydurmak ister. Kişinin algıları dünyayı nasıl görmesi gerektiğinin hatta zaman 

içerisinde değişen dillerin bile belirleyicisidir. Örneğin “kıyafet” dendiğinde bir 

Avrupalı ile bir Arabın zihinlerinde farklı objeler canlanır. Dil kültürler arasındaki 

farklılıklardan yalnızca bir tanesidir. İki farklı ülkede yaşayan ve iki farklı kültüre 

mensup kişinin önünde dilden çok daha fazla engeller bulunur. Kişinin kendi 

kültüründen olan bireylerle bile iletişime geçerken karşı tarafın yaşı, eğitim durumu, 

sosyal statüsü, dini inançları ve hayat tecrübesi yönünden mevcut farklılıklar iletişim 

sürecine engeller teşkil edebilir. Ne kadar ortak tecrübe ve geçmişe sahip olunursa karşı 

tarafın algısı o kadar iyi anlaşılır ve iletilmek istenen mesajın anlamı o kadar iyi 

paylaşılır (Thill, Bovee, 2001: 13). 

  

Şekil 1.2  Ortak Tecrübelerin Mesajın Anlaşılması Üzerindeki Etkisi (Thill, 

Bovee, 2001:13) 

A B A B A B 

A--B 
• Çok Az Ortak Tecrübe 

A--B 
• Anlamlar Benzer Değil 

A--B 
• Yanlış Anlama Mevcut 

A--B 
• Ortalama Ortak Tecrübe 

A--B 
• Anlamlar Benzer 

A--B 
• Ortalama Anlayış 

A--B 
• Çok Fazla Ortak Tecrübe 

A--B 
• Anlamlar Çok Benzer  

A--B 
• İyi Anlama 
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1.2.2 Kısıtlayıcı Çevre 

Eğer bir örgütün formel iletişim ağı iletişimin akışını kısıtlarsa (Yukarı, aşağı ya 

da yatay yönlü) iletişimde bölünmeler gerçekleşir. Bu durumda alt seviye çalışanlar 

görevlerini yerine getirebilecek kadar bilgiye ancak sahip olurlar ve en üst düzey kişi 

gibi büyük resmi görmeleri zorlaşır. Üst düzey yöneticiler otoriter bir yapıya sahip 

olduklarında bilgi sadece yukarıdan aşağıya gider. Aşağıdan yukarıya herhangi bir bilgi, 

duygu ve düşünce aktarılamadığından çalışanların yönetime katılmaları imkânsız hale 

gelir (Thill, Bovee, 2001:13) 

Yukarı doğru dikey iletişim konusunda toplam 638 çalışanla yapılan anket 

sonucunda ankete katılan çalışanların %90’ının çalıştıkları kurumu daha iyiye götürme 

konusunda çok iyi fikirlerinin olduğu ancak bunlardan %50’sinin söz konusu fikirleri 

yöneticilerinin ilgisizliği ve iletişim kanallarının etkisizliği nedeniyle yukarı doğru 

aktaramadıkları sonucuna ulaşılmıştır (Cason, 1997). 

Bir örgütteki iletişim atmosferi çalışanları özgür, kendine güvenen ve medeni 

hissettirebileceği gibi, baskı altında ve köle gibi de hissettirebilir. Örgütte iyi bir 

atmosfer yaratma iletişim becerileri ve tekniklerinden daha önemlidir (Erdoğan, 2002: 

280). 

1.2.3 Dikkat Dağıtıcılar 

1.2.3.1  Fiziksel Dikkat Dağıtıcılar 

Kötü kalitedeki telefon bağlantıları, ortamdaki gürültüler, ses cızırtıları, 

okunamayan bir evrak, görünmeyen bir afiş vb. örnekler fiziksel dikkat dağıtıcılara 

örnek olarak verilebilir. Bu tarz engeller önemsiz gibi görünse de iyi bir iletişimin 

önünde en büyük engellerdendir (Thill, Bovee, 2001:13). 
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1.2.3.2  Düşük Kalitede Dinleme 

Alıcılar anlamakta güçlük çektikleri ya da kendilerini çok da ilgilendirmeyen bir 

konuşmayı dinlemeye zorlandıklarında veya yorgun olduklarında düşünsel olarak 

bulundukları ortamdan kopar ve başka şeyler düşünürler. Bu durumda iletilmek istenen 

mesajı alamazlar. Söz konusu durumda bir iletişimden söz edilemez (Thill, Bovee, 

2001:13). 

Alıcı olarak etkin bir haberleşmede dikkat edilmesi gereken önemli bir husus 

olan dinlemenin etkinliğini artırmak için konuşmacıyı dinleme niyetinde olunduğunu 

konuşmacıya hissettirmek, başka şeylerle meşgul olmamak, ortamdaki gürültüyü izole 

etmek, konuşmayı kesmeden ve sabırlı bir biçimde dinlemek, çatışma ve kavgalardan 

kaçınmak gerekir (Eren, 2010). 

Etkili dinleme iletişimin en önemli parçalarındandır. Genellikle iletişimin 

olumsuz sonuçlanması iyi dinlememe ya da dinlediğini yanlış anlamadan kaynaklanır. 

Lynn Cooper 10 yıllık deneyim ve araştırmalarının sonucunda iyi dinleyicinin şu 

özelliklere sahip olması gerektiği sonucuna ulaşmıştır (Pastor, 2007: 98-99) : 

 Doğru Dinleme: Doğru dinleme gerçeklerle yorumları birbirinden 

ayırma, verilen mesajı anlamak için gerçekleri analiz etme ve diyalogla ilgili kritik 

noktaları hatırlayabilmedir. Doğru dinlemeyi gerçekleştirmek için duyduğunu başka 

kelimelerle göndericiye teyit ettirme, açıklama, özetleme ve göndericinin davranışlarını 

yorumlamadan kaçınma gereklidir. 

 Dinlemeyi Destekleme: Dinlemeyi destekleme göndericinin ne 

söylediğine dikkat etme, bu dikkati sözlü ya da sözsüz (vücut dili) iletişim araçlarıyla 

pekiştirme ve bu sayede göndericinin mesajını gönderirken kendisini iyi hissetmesini 

sağlamadır. Bu hususu sağlamak için göndericiyi konuşma anında sözle ya da vücut 

diliyle onaylama (“Dinliyorum lütfen devam edin” deme ya da başı yukarı aşağı 
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sallama), konuşmayı geliştirme, konuşmanın akışına uygun şekilde aksiyon alma 

gerekir. 

1.2.3.3  Yanıltıcı Taktikler 

Genelde eldeki verilerin bir kısmını vermeme, başka verileri vurgulama bu 

sayede dinleyicilerin beklentilerini karşılama şeklinde özetlenebilir. Yanıltıcı taktikleri 

kullanan taraf örgütün başarılarını abartılı şekilde ele alırken kötü sonuçları saklayabilir 

ya da kesinlik kazanmamış bazı bilgileri dinleyicilere sunarak algılarını manipüle 

edebilir. Söz konusu durum da iletişimin önündeki engellerdendir (Thill, Bovee, 

2001:13). 

1.2.4 Kişisel Yetersizlikler 

İletişime geçen taraflardan birinin yada her iki tarafın kişisel olarak iletişim 

kurma becerisi yetersiz olabilir. Aşırı derecede korkak ve çekingen olma, aşırı derecede 

saldırgan olma, kişilere nasıl yaklaşacağını bilememe vb. özellikler sergileyen bireyler 

iletişim becerileri yetersiz olanlardır. Aslında uçlarda seyreden bu davranışların tam 

ortasında atılganlık iletişim özelliği bulunur ki bu; başkalarının haklarına saygı 

göstererek kişisel hakkını arama, insanlarla yapıcı ve iyi ilişkiler kurma, anlatmak 

istediğini çekinmeden ve aşırıya gitmeden anlatma davranışlarını sergileyen bireylerin 

özelliğidir. Günümüzde iletişim becerileri yetersiz olan bireylerin çoğunluğunun 

çocukluk eğitimi esnasında baskı gördüğü, başarılı olmaları için cezalandırma, bağırma 

vb. muamelelere maruz kaldıkları bilinmektedir. Kişinin iletişim becerisinin yetersiz 

olmasının diğer nedenleri ise kuşak çatışmaları, kültürel yetiştirilme şekli, kişinin 

benliğini savunucu bir iletişimi tercih etmesidir (Özodaşık, 2012:37-38). 

Dwyer’e göre iletişimin kopmasına ya da aksamasına neden olan durumlar şu 

şekilde özetlenmiştir (Erdoğan, 2002: 280) : 



20 
 

 Mesajın gönderildiği ortamdaki fiziki engeller (Ses, görüntü, koku vb.) 

alıcıya gönderilen mesajın doğru şekilde algılanmasına engel durumlar, 

 Mesajda alıcının anlama çerçevesinin dışında kalan kelime seçimi 

(yabancı dil, teknik terimler, yerel aksan vb.), 

 Uygun olmayan kanal seçimi (çok uzak mesafeden seslenme, görüşün 

zor olduğu durumlarda vücut dilini kullanma vb.), 

 Anlatılmak istenen olguyu yanlış bir içerikle aktarma, 

 Sözlü mesajı desteklemeyen sözsüz iletişim (Heyecanlı bir olayı donuk 

yüz hatlarıyla aktarma, haber spikerinin deprem haberini gülümseyerek sunması vb.), 

 Alıcıdan kaynaklanan sorunlar (Alıcının ilgisizliği, dikkatsizliği, 

entelektüel seviye farklılıkları vb.), 

 Kültürel farklılıklar (Arap kültüründe ayakkabının çıkarılarak karşı tarafa 

atılması en büyük hakaret anlamına gelirken, aynı durumun başka kültürlerde başka 

anlamlara gelebilmesi vb.), 

 Zamanlama sorunları (Mesajın tam yerinde ve zamanı geldiğinde 

paylaşılmamasından kaynaklanan anlam bozulmaları vb.), 

 Yetersiz ve çalışılmamış sunum (Özellikle toplu bir gruba aktarılan bir 

olgu için göndericinin entelektüel altyapısının yetersiz olması vb.), 

 Karşılıklı ya da tek yönlü güvensizlik (Bilgi saklama, konuyu tüm 

yönleriyle aktarmamaktan kaynaklanan anlam bozulmaları vb.), 

 Karşılıklı ya da tek yönlü ön yargı, 

 Mesaja gereğinden fazla veri yükleme (Çok uzun, gereksiz ve teknik 

terimlerle dolu, dinleyiciyi usandıran mesajlar vb.), 

 Geri beslemenin olmaması ya da yetersiz olması. 
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1.3 Etkili İletişimin Doğası ve İletişim Engelleri İle Başa Çıkmanın 

Yolları 

İletişim iki yönlü ve etkileşimli bir süreçtir. İletişime geçecek kişi önce kendisini 

iyi tanımalı ve kendi duygu ve isteklerinin farkında olmalıdır. İletişimi yalnızca kendi 

hislerinden ve iletilecek bilgiden ibaret görmek etkili iletişimi engeller. Etkili iletişimi 

sağlamak için söz konusu gönderiyi alıp açacak kişi ya da kişilerin fiziki ve ruhsal 

yapısı ve gönderiyi nasıl yorumlayacağı da önemsenmelidir. Özellikle iş hayatındaki 

başarısızlıkların temelinde büyük oranda eksik iletişim yatar. Bu nedenle çalışan verimi 

ve işte tutundurulma oranları azalır. Etkili iletişimin olduğu iş ortamında her birey 

üzerine düşeni bilir ve yapar (Özodaşık, 2012:35). 

İletişim yalnızca kişilerarasında konuşurken kullanılan kelimelerden ibaret 

değildir. Söylenen sözün yanında davranış, duygu, jest, mimik, vücut dili, bulunulan 

ortam, kullanılan iletişim araçları da sürece dâhildir. Alıcı pozisyonunda olan kişi ya da 

kişiler gönderici tarafından sunulan tüm iletişim çerçevesini dikkate alacağından süreçte 

aksaklığa meydan vermemek için gönderilen mesaj tüm iletişim araçları ile 

desteklenmelidir. Ayrıca konuşurken kullanılacak kelimeleri iyi seçme, teknik ve 

anlaşılmaz terimlerden kaçınma ya da uygun şekilde izah etme, kendisini alıcının yerine 

koyarak düşünme, iyi bir dinleyici olma, sabırlı ve anlayışlı olma, ortamdaki gürültüyü 

baskılama, geri beslemeyi yorum katmadan ve mesajı değiştirmeden yapma ile alıcının 

gönderilen mesajdan sonra istenen duygu, düşünce ve davranışı sergileyip 

sergilemediğini gözlemleme etkili iletişimin olmazsa olmazlarındandır (Eren, 

2010:372). 

Etkili iletişim becerilerine sahip bireyler gönderecekleri mesajın kusursuz olması 

için gayret gösterirler. Hayat onlar için yapılan yanlışlardan tecrübelerin edinildiği ve 

bir dahaki sefere aynı yanlışların tekrarlanmadığı, bilakis mesajın daha da mükemmel 
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hale getirildiği bir okul gibidir. Bu iletişim dâhileri şu özelliklere sahiptir (Thill, Bovee, 

2001: 14-15): 

 Mükemmel Sezgi: Alıcının mesajı nasıl anlayacağını, zihninde nasıl 

şekillendireceğini ve ne tür bir tepki vereceğini tahmin ederler. Olası tepkiyi doğru 

ölçerek yanlış anlamaların önüne geçmek için mesajlarında doğru yerlerde doğru 

şekillendirmeler yaparlar. 

 Algı Oluşturmada Hassasiyet: Mesajlarını ilettiklerinde kendi 

zihinlerindeki ile karşılarındakilerin zihinlerindeki resmin aynı olmasını sağlarlar. 

 Güvenilirlik:  Bulundukları ortamda söylediklerine inanılır ve güvenilir 

kişiler olarak tanınmışlardır. 

 Alıcı Üzerinde Kontrol Sağlama: Alıcının mesaja vereceği tepkiyi 

kontrol ederler. Kendi amaçları doğrultusunda alıcıyı güldürür, sakinleştirir, fikirlerini 

değiştirir ve iletişimin yönüne göre davranmalarını sağlarlar. 

 Cana Yakınlık: Dostça yaklaşırlar ve karşılarındaki kişilerde güven 

duygusu uyandırırlar. Alıcının tüm farklılıklara rağmen kendileriyle yeniden iletişim 

kurmak istemesini sağlarlar. 

Kişilerarasında ve sosyal çevrelerde etkili bir iletişim kurmanın yolu iletişim 

kurulan alandaki gürültüleri, diğer bir deyişle engelleri kaldırmak ya da minimize 

etmekten geçer (Güngör, 2011). 

İletişim engelleri ile başa çıkmak için 4 temel prensibe sıkı sıkıya bağlı olmak 

gerekir (Thill, Bovee, 2001: 15-18): 

1.3.1 Alıcı Merkezli Bir Yaklaşımı Benimseme 

İletişim sürecinde alıcıyı merkeze alma, alıcının mesajı nasıl alacağına ve 

anlamlandıracağına odaklanmak demektir. Alıcının mesajı nasıl anlamlandıracağını 
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tahmin edebilmek için yaşını, eğitim düzeyini, önyargılarını, sosyal statüsünü ve 

iletişimde kullandığı stilleri bilmek gerekir. Kendini alıcının yerine koyarak alıcının 

bakış açısından bakabilmek gerekir (Thill, Bovee, 2001: 15). 

Göndericinin dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de kendisini alıcının 

yerine koymasıdır ki buna bilimsel dilde “empati” denir. Bu kabiliyet mesajın 

hazırlanmasında göndericiye alıcının sosyo-kültürel yapısını, duygu ve beklentilerini 

dikkate almasını sağlar (Eren, 2010). 

Alıcı merkezli yaklaşımın etkililiği gerçeğinin farkında olarak 1930’lar 

Avrupa’sında dikta rejimleri alıcı merkezli kitle iletişim araçları kullanarak toplumları 

kendi emelleri doğrultusunda yönlendirmeyi başarmışlardır (Güngör, 2011:105). 

1.3.2 Yalın ve Etkili Mesajlar Verme 

Bir mesajdaki bilgi yetersizliği iletişimi ne kadar kötü etkilerse fazladan ve 

gereksiz bilgi yüklemesi de o kadar kötü yönde etkiler. Organizasyonlar yalnızca önemli 

mesajların iletişimini sağlayarak önemli ölçüde zaman ve kaynak tasarrufu 

sağlayabilirler. Mesajı anlaşılabilir kılmak için az ve yönetilebilir sayıda bilginin 

transfer edilmesi gerekir. İki düşünüp bir söylenmeli ve aşırı bilgi yüklemesi olabilecek 

yazılı mesajlar için yüz yüze veya telefonla iletişim gibi alternatifler aranmalıdır. Ayrıca 

yukarıda bahsedilen fiziksel ve mental dikkat dağıtıcıları minimize etmenin yolları 

aranmalı, duygusal algılar kontrol edilmeli, dinlemenin önündeki engellere karşı 

savaşılmalı ve mesajın etkinliği bu sayede artırılmalıdır (Thill, Bovee, 2001: 16). 

Mesajın yalınlığı, anlaşılırlığını sağlamada en önemli etkenlerden biridir 

(Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2012:180). 

İnternetten bilgi edinilmeye çalışıldığında adeta bilgi bombardımanına maruz 

kalınır. Çoğu zaman kaynağı güvenilir olmayan ve teyide muhtaç birçok bilgi arasından 
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istenilen elde edilmeye çalışılır. Bu konuyu girişimci Mitchell Kapor bir benzetmeyle 

şöyle özetler: “İnternetten enformasyona erişmek, itfaiye vanasından bir bardak su 

içmeye benzer”. Benzer şekilde alıcıya iletilecek mesaj da yalın ve net olmazsa istenilen 

iletişim sağlanamayabilir. 

1.3.3 Etik İletişime Bağlı Kalma 

Etik yaklaşım bir yönetsel prensipler bütünüdür. Amerikalı Anayasa Mahkemesi 

Yargıcı Potter Stewart, etiği “bir şeyi yapmaya hakkı olma ile doğru şeyi yapma 

arasındaki farkı bilme” şeklinde tanımlar. Etik kültürden yoksun kişiler amaca ulaşmak 

için her yaklaşımı mubah olarak görürler. Bu kişiler paylaştıkları bilgilerde çıkarları 

yönünde pozitif noktaları abartırken negatif alanları görmezden gelirler. Sunulan verileri 

olumlu algı oluşturmak için manipüle etmekten kaçınmazlar. İletişimin aksaksız olarak 

işlemesi dinleyicinin tam, doğru, yansız ve adil bilgi ve belgelerle donatılmasından 

geçer ki bu da iletişimde etik kültürün devamını sağlar (Thill, Bovee, 2001: 17). 

1.3.4 Açık ve Özgür Bir İletişim Atmosferini Teşvik Etme 

Bir örgütteki iletişim atmosferinin yapısı o örgütün kurumsal kültürünün yani 

değerlerinin, geleneklerinin ve alışkanlıklarının bir karışımı olan örgütsel kişiliğinin bir 

yansımasıdır. Açık bir iletişim iklimine sahip örgütlerde çalışanlar başarmaya 

cesaretlendirilirken yaptığı yanlışları kabullenme, yönetici ile aynı fikirde olmadığında 

fikirlerini özgürce açıklama konularında kendilerini özgür hissederler. Ayrıca fikirler 

dikey ve yatay iletişim kanallarında çok etkili bir şekilde akar (Thill, Bovee, 2001: 15). 

Örgütteki iletişim atmosferi iletişimin yönü ile sınırlı olmaksızın örgütteki 

toplam ilişkilerin sonucu olarak karşımıza çıkar. İnsan ilişkileri kuramı olumlu sonuçlar 

için pozitif bir iletişim atmosferinin olması gerektiğini vurgular. Diğer yandan iletişim 

ikliminin yapısını belirleyen faktörlerden biri de örgütün dış çevresinin yapısıdır. Çok 

kötü bir iklime sahip dış çevrede hayatını sürdüren bir organizasyon göreceli olarak 
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“kötünün iyisi” olarak algılanacağı gibi çok iyi bir çevredeki organizasyon için ise 

bunun tersi geçerlidir (Erdoğan, 2002: 280). 

Organizasyonlar bünyelerinde açık bir iletişim iklimini tesis etmek istiyorlarsa 

yapılarındaki dikine olan hiyerarşik katmanların sayılarını azaltmalı ve daha yatay bir 

yapıya geçerek mesajın değişik katmanlarda manipülasyona uğrama ihtimalini 

azaltmalıdırlar. Ayrıca olası fikir çatışmalarını hoş görerek ya da cesaretlendirerek 

alıcıların geri besleme yapmalarına imkân vermelidirler. Onlara görüşlerini net bir 

biçimde iletmelerini sağlamaya yönelik belirgin sorular yöneltmeli, tepkilerini belli 

etmeleri için onları cesaretlendirmeli ve bu tepkileri kabul edecek olgunluğu 

göstermelidirler. Örgütler; çalışan anketleri, açık kapı politikaları ve örgüt bültenleri 

gibi argümanlar kullanarak geri besleme sağlayabilirler (Thill, Bovee, 2001: 16). 

Örgütlerin yapıları iletişim güçlüklerinin olma durumunu etkiler. Gerçekte 

hiyerarşik yapılar ve merkezi karar verme mekanizmaları kısmen iletişim problemlerini 

yansıtır (Eren, 2010). 

1.4 Örgütsel İletişim 

Örgüt, iş ve görev paylaşımı yapılarak bir otorite ve sorumluluk hiyerarşisi 

içinde ortak ve açık bir amacın gerçekleştirilmesi maksadıyla bir grup insanın 

faaliyetlerinin akılcı kurallara göre eş güdümlenmesidir (Tutar, 2009: 15). 

Günlük yaşamın hemen hemen tamamında belli amaçları gerçekleştirmek için 

bir araya gelmiş olan bireylerden kurulu örgütsel yapılar boy gösterir. Gerek özel 

sektörde gerekse kamu sektöründe kurulmuş olan pek çok örgüt kendi misyonunu 

yerine getirmek üzere hem iç hem de dış paydaşları ile etkileşime geçer ve varlığını 

sürdürür. Söz konusu organizasyonların amaçlarını başarıyla gerçekleştirmeleri, kendi 

bünyelerinde ve dış çevredeki etki alanlarında bulunan kişi, grup ve örgütlerle etkili bir 
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iletişim içerisinde olmasına bağlıdır. Kişiler örgütte mevcut bulunan kültüre adapte 

olabildikleri ölçüde ortak amaçları edinirler ve bu doğrultuda davranışlar sergilerler. 

İletişim kendi parçaları ve kendisi dışındaki dünya ile arasındaki bilgi paylaşımı 

büyüklüğüne ve yapısına bakılmaksızın organizasyonları bir arada tutan bir yapışkan 

gibidir (Thill, Bovee, 2001).  

Örgütsel iletişimin amaçları şunlardır (Güllüoğlu, 2011: 24-25; Tutar, 2009: 

162):  

 Örgütsel politika ve kararların çalışanlara duyurulması, anlatılması ve 

böylece dedikoduların önlenmesi, 

 Örgütün çalışma düzeni, hedefleri, ücret-prim sistemi, ödül-ceza sistemi, 

kariyer olanakları, sosyal haklar, kurumun bütçesi, projeleri ve faaliyetleri hakkında 

çalışanları bilgilendirerek kuruma bağlılığın ve güvenin sağlanması, 

 Örgütte sürekli bilgi akışı sağlayarak, kurumda bir aile ortamının ve 

örgütsel bütünlük ve dayanışmanın oluşturulabilmesi amacıyla dostluk, bağlılık ve sevgi 

ilişkilerinin gelişmesini sağlayarak çalışanların motivasyonunun artırılması, 

 Örgütteki her türlü yeniliğin çalışanlara duyurulması ve hataların 

önlenmesi; kârlılığın artırılması, 

 Çalışanların örgütün amaçlarını, hedeflerini, kurum kültürünü 

öğrenmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması, 

 Örgüt çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları hakkında 

bilgilendirilmesi ve kontrolün sağlanarak, sorunların zamanında tespit edilmesi, 

 Etkili kararların alınabilmesi için alternatiflerin ve farklı bilgilerin 

sağlanması, 

 Bireyler, gruplar ve departmanlar arasındaki problemlerin giderilmesi ve 

koordinasyonun sağlanması, 
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 Örgütsel bilgi düzeyi yüksek çalışanlar yoluyla, örgütün dış çevresinde 

tanıtılmasının sağlanması, 

Küçük organizasyonlarda bilgilerin büyük bir bölümü normal olarak telefon, fax 

ve iletilerle paylaşılabilirken organizasyonun boyutu büyüdükçe çalışan sayısı da 

artacağından iletişimi iç ve dış iletişim şeklinde ikiye ayırmak zorunlu hale gelir. 

1.4.1 Örgüt İçi İletişim 

Örgüt içi iletişim bilginin ve görüşlerin örgüt içerisinde alış verişidir. Örgüte üye 

bireyler arasındaki iletişim örgütün etkili bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi 

için gereklidir. Organizasyona üye birey, örgütün görevlerini yerine getirebilmek için 

kullanacağı bilgi kırıntılarına ilk elden ulaşan ve onu dikey ve yatay olarak ilgililerine 

bildiren kişi olmalıdır. Bu bilgiye bağlı olarak yöneticiler ve çalışanlar kararlarını alırlar 

ya da bu bilgiler ışığında değişime giderler. Eğer böyle bir iletişim kurulmazsa örgütte 

hiç kimse ilgili bilgiye tamamıyla tek başına elde edemez. Örgüt içinde özgürce akan bu 

bilgiler sayesinde çalışanlar örgütün misyonu hakkında en net bilgilere ulaşırken 

yöneticiler de potansiyel problemleri belirleme ve reaksiyon gösterme imkânı bulurlar 

(Thill, Bovee, 2001: 7). 

Örgütsel iletişim süreci iki yönlü bir ilişki süreci olmasına karşın, bu sürecin 

açık ve etkili olması yöneticilere bağlı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, astların iletişim 

sürecindeki etkililiği, üstlerin iletişim kanallarını açık tutması ve bu sürecin işleyişine 

olanak sağlamasıyla olasıdır. Dolayısıyla, çalışanları bilgilendirme kaynakları arasında 

üstlerin önemli bir rolü bulunmaktadır (Yüksel, 2005:  293). 

Etkili iletişim araçlarını kullanan bir çalışan organizasyon içerisinde sağlıklı bir 

bilgi akışını sağlamak için hem resmi hem de resmi olmayan iletişim kanallarını 

kullanır (Thill, Bovee, 2001: 7). 
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1.4.1.1  Örgüt İçi Resmi İletişim Ağı 

Aşağı Doğru (Dikey) İletişim: Organizasyonel kararlar genelde en üst 

kademelerde şekillenir ve aşağı yönlü olarak icracı personele ulaştırılır. Aşağıya doğru 

her kademe kararı icra edecek personelin işini kolaylaştırmak üzere çeşitli katkılarda 

bulunur. Yukarıdan aşağıya her birey mesajı anlamalı, uygulamalı ve bir sonrakine 

iletmelidir (Thill, Bovee, 2001: 8). 

Aşağı doğru iletişim, yüz yüze, kâğıtlarla, aracı elemanlarla, elektronik 

postalarla, kısa notlarla, eğitim kılavuzlarıyla, mektuplarla, ilan panolarıyla sağlanabilir. 

Örgütün hiyerarşik düzenini gösterir. Böylelikle astların emirlere uymalarının yanı sıra, 

onların örgütün amaç ve politikaları konusunda bilgilenmeleri sağlanır (Tutar, 2009:  

171). 

Aşağı doğru iletişimde stratejik seviyedeki yönetim kademelerinden aşağıya 

stratejik planlama hedefleri, politika ve prosedürler, kültürel normlar ve gelecek planları 

iletilir (IIA, 2013). 

Yukarı Doğru (Dikey) İletişim: Örgütün sahip olduğu riskleri yönetmek, 

problemleri çözmek ve akılcı kararlar alabilmek için yöneticilerin örgütte nelerin olup 

bittiğini bilmeleri gerekir. Ancak yöneticiler her zaman her yerde olamazlar. Bu nedenle 

alt seviye çalışanlar tarafından zamanlı, kesin ve doğru bilgilerle, gözlemlerle, 

önerilerle, performans çıktılarıyla, hatta dedikodularla beslenmeye muhtaçtırlar (Thill, 

Bovee, 2001: 8). 

Bu kanallarla yapılan iletişim, astların üstlerine raporlarını veya görüşlerini 

iletmesi, mesajlarını yansıtması, geri bildirim ya da iletişim kutusu paylaşımları 

biçimlerinde gerçekleşir. Genel itibariyle yukarı doğru iletişim daha fazla zaman alır ve 

zordur. 

Yatay Yönlü İletişim: İletişim bazen bir bölümden ya da departmandan 

diğerine yatay ya da diyagonal olarak akar. Bu yatay iletişim çalışanların bilgiyi 
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paylaşmasına, görevleri koordine etmesine ve özellikle çok karmaşık problemleri analiz 

ederek çözmesine yardımcı olur (Thill, Bovee, 2001: 8).  

Organizasyonda aynı ve eşit hiyerarşik seviyede (iki ya da daha fazla genel 

müdürlük, departman vb.) bulunan gerek yönetici gerekse çalışanların organizasyonun 

işlevini yerine getirmesine yönelik gerekli bilgi, belge ve düşünceleri karşılıklı güven 

içinde paylaşması ve bu sayede katma değer sağlaması yatay iletişime örnek olarak 

verilebilir (Şimşek, 2010: 61). 

Resmi organizasyon görev şemaları bilginin söz konusu örgütte nasıl akacağını 

gösterin ancak bu şemalar bir çalışanın şemada kendisiyle ilişkili olmayan diğeriyle 

konuşamayacağı anlamına gelmez (Thill, Bovee, 2001: 8). 

 

Şekil 1.3 Organizasyonda İletişimin Yönü (T. Koçel, 2014 :397) 

1.4.1.2  Örgüt İçi Resmi Olmayan İletişim Ağı 

Her organizasyonda resmi kanalları tamamlayıcı olarak informel (resmi 

olmayan) iletişim kanalları bulunur. Bu kanallara “söylenti, dedikodu” kanalları da 

denebilir. Çalışanlar doğaları gereği birbirleriyle kurdukları iletişimin büyük bir kısmını 

informel olarak yürütür. Yapılan araştırmalara göre çalışılan ofiste ya da çalışılan yerin 
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herhangi bir bölümünde informel olarak yapılan iletişimlerin %80’ine yakını yapılan iş 

ile ilgilidir (Simmons, 1985). 

Yöneticiler dedikoduyu bastırmak yerine onu akılcı bir şekilde yönetsel 

amaçlarla kullanmalıdır (IIA, 2013). 

Bazı yöneticiler informel bilgi akışına bakış olarak birbirinden ayrılırlar. Bazıları 

kendi formel bilgi akış sistemlerine zararlı oldukları gerekçesi ile söz konusu akışı 

engelleme yolunu seçerken bazıları bunu kendi resmi bilgi akış sistemine destek olarak 

kullanır. Kimi zaman da çalışanlar arasında nelerin konuşulduğunu öğrenme ve yönetsel 

kararlarda bunlardan faydalanma yollarını arar. Çünkü dedikoduyu tamamen yok etmek 

hiçbir zaman mümkün değildir. Ancak eğer informel kanallar minimize edilmek 

isteniyorsa çalışanlarla formel kanallardan ve hiçbir tereddüte meydan vermeyecek 

açıklıkta doyurucu tüm bilgiler paylaşılmalıdır (Thill, Bovee, 2001: 8). 

1.4.2 Örgütün Dışı İletişim 

Örgütün dış çevresi o örgüt var eden ya da yok olmasına sebep olacak şartları 

beraberinde getiren bireyler ya da diğer örgütlü yapılardır. Örgütün dış çevresi ile 

iletişimi günlük hayatın vazgeçilmez öğelerindendir. Dış çevre yerine göre kural koyucu 

ve kanun koruyucu devlet kurumlarından, özel sektördeki ortaklara, oradan bireylere 

kadar uzanır (Erdoğan, 2002: 283). 

Örgüt içi iletişimin yönlerinin dikey ve yatay olması gibi örgüt dışı iletişim de 

yönleri içeri ve dışarı doğru bilgi akışı şeklindedir. Bir kamu kurumunda kamudaki ilgili 

idarenin dış paydaşları (Örneğin Milli Savunma Bakanlığı için savunma projeleri 

konularında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir dış paydaş olduğu gibi 

vatandaşlar, sivil savunma sanayi şirketleri vb. öğeler de dış paydaş olarak görülebilir) 

ile iletişimde kullandığı dil ilgili idarenin dıştan görünen imajına ciddi şekilde etki eder. 
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İdarenin söz konusu iletişimde kullandığı argümanlar ne kadar saygın, bilimsel ve 

objektif olursa o kadar itibarı artacaktır. 

Aynı şekilde kurumların dışa açılan yüzleri olan web siteleri de örgüt dışı 

iletişime çok güzel bir örnektir. Söz konusu sitenin tasarımı gereksiz bilgi 

yüklemesinden kaçınılarak sade, anlaşılır ve görselliği ön plana çıkaran bir yapıda 

olursa kurumsal imajı destekleyici bir rol oynar (Thill, Bovee, 2001: 10). 

Kurumun çalışanlarının dış paydaşlarla her türlü yüz yüze, telefonla ya da diğer 

kitle iletişim araçlarıyla yaptığı görüşmelerde kullandığı dil de mensubu oldukları 

kurumun içerisindeki iletişimin kalitesi hakkında genel bir fikir verecektir.  

1.5 Müzakere Teknikleri 

1.5.1  Müzakerenin Tanımı, Önemi ve Özellikleri 

Müzakere dilimize Arapçadan geçmiş bir kelime olup Türk Dil Kurumu Büyük 

Sözlükte “Bir konu ile ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma” olarak 

tanımlanmıştır. İş yaşantısında ise genel kabul görmüş tanımı “Çıkarları çatışan en az 

iki ya da daha fazla kişinin ya da grubun söz konusu çıkar çatışmasına neden olan konu 

üzerinde nasıl bir davranışta bulunacaklarına ilişkin ortak karar verme süreci” 

şeklindedir (Akın, 2014: 13). Müzakere başkalarını etkilemek ve kişisel hedeflerimize 

ulaşabilmek için yaptığımız görüşme, pazarlık yapma ve tartışma şekillerinde gelişen 

karşılıklı etkileşim süreci olan bir faaliyettir (Yurdakul, 2014:33). 

Diğer bir deyişle müzakere kendine ait bir gündemi ve bakış açısı olan karşılıklı 

iki tarafın ortak bir noktaya varmasını sağlamaya yönelik bir iletişim yöntemi olarak, bir 

tarafın diğer tarafa isteklerini dikte ettirmesi değil, karşılıklı olarak bir mutabakat 

sağlamasıdır (Sığrı, Varoğlu, 2013:30). 
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Tanımlamalarda elde edilen sonuca bakıldığında müzakerenin 4 farklı 

boyutunun olduğu görülecektir (Akın, 2014: 13). 

 Üzerinde müzakere edilecek konu 

 Fikir alışverişi veya karar alabilme ortamı 

 Müzakerenin tarafları 

 Müzakere sonucundan ortaya çıkacak sonuç/karar. 

Müzakere bir tarafın çıkarının olduğu bir edinimi istediği ve bunun için karşı 

tarafla uzlaşmaya-anlaşmaya varmak için iletişime geçtiği bir süreçtir. Müzakere 

sürecinin belli başlı özellikleri şunlardır (Sığrı, Varoğlu, 2013:30): 

 İki veya daha fazla taraf vardır. 

 Tarafların korumak istedikleri menfaatleri vardır. 

 Belli seviyede çıkarlar çatışır. 

 Karşılıklı etkileşimlerin olduğu dinamik bir süreçtir. 

 Çıkar çatışmalarını çözmek için müzakere etme ihtiyacı vardır. 

 Taraflar çoğunlukla birbirlerine bağımlıdır. 

 Taraflar taviz alıp-vermeye hazırdır. 

 Anlaşma için arabulucu veya üçüncü taraflar kullanılabilir. 

 Taraflar müzakere sonucunda maksimum düzeyde isteklerinin yerine 

getirilmesi için çaba sarf ederler. 

Bazı koşullarda müzakere etmek zor hatta imkânsızdır. Müzakere etmenin 

imkânsız olduğu iki durum vardır (Fowler, 1997: 7-8). 

 Taraflardan birinin diğer tarafın isteğini hemen kabul ettiği durum. 

 Taraflardan birinin konuyu konuşmayı bile kabul etmediği, kestirip attığı 

durum. 
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Eğer yukarıda bahsedilen durumlar yoksa, karşı taraftaki kişilerle müzakere 

edilebilecek durum mevcutsa, müzakere sonucunda amaca ulaşabilme ihtimali varsa, 

elde edilecek sonuç ortaya konacak çabaya değiyorsa ve nasıl müzakere edileceği 

konusunda yeterli bilgi ve beceri varsa müzakere süreci başlatılmalıdır. 

1.5.2  Müzakere Süreci 

Müzakere yukarıda bahsedildiği gibi dinamik bir süreçtir. Anlık bir olgu değil 

öncesi, kendisi ve sonrası olan, birtakım aşamalara ayrılan, belli kurallar ve stratejiler 

kullanılan bir süreçtir. Bireyler müzakerelere kendi çıkarlarını koruma adına girebildiği 

gibi mensubu olduğu ülkeyi, topluluğu, örgütü ya da kurumu temsilen ve onların 

çıkarlarını koruma adına da girebilir. Müzakerelerde başarılı olmak içi bireysel 

müzakere yetenekleri çok önemlidir (Schoenfield ve Schoenfield, 1991:10). 

Müzakere sürecinin aşamaları bilim insanlarınca farklı şekillerde kategorize 

edilmektedir. Müzakere; ön müzakere, giriş, iletişimin kurulması, bilgi edinme ve 

stratejileri gözden geçirme, pazarlık yapma ve ödün verme olarak beş adımda 

incelenebilir (Varoğlu, 1998). Diğer bir sınıflandırmaya göre müzakere süreci; birbirleri 

ve isteklilikleri hakkında bilgi edindikleri “açılış”, muhtemel uzlaşma noktalarının 

tespitine yönelik “analiz”, anlaşmanın yapıldığı “sonuç” olmak üzere üç aşamada ele 

alınmalıdır (Paik ve Tung, 1999:103-122). Pastor iç denetçilerin katılımcı 

müzakerelerini; hazırlık, karşılıklı beklentiye göre müzakere tonunu ayarlama, dinleme 

ve konuşulması gerekenleri açık bir şekilde masaya yatırma, ortak zemin arama, 

işbirliğini hedefleme, düşünceleri kâğıda dökme, kapsayıcı bir özetle kapanış yapma 

şeklinde yedi safhada inceler (Pastor, 2007:69-78). 

1.5.2.1  Hazırlık ve Planlama Safhası 

Hazırlık safhası yapılacak müzakereler için hayati önemdedir. Nasıl ki akıcı bir 

şekilde hazırlıksız konuşma herkesin yapmayı başarabileceği bir konu değilse müzakere 
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de sistematik bir süreç olması ve ciddi oranda hazırlık gerektirmesi nedeniyle özensiz 

yaklaşıldığında başarısızlık ihtimali yüksek bir süreçtir. Bu konuda yapılan araştırmalar 

müzakereden önce yapılan hazırlık seviyesi ile müzakerelerin sonuçları arasında anlamlı 

bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Sığrı, Varoğlu, 2013:84). 

Hazırlık aşamasında taraflar müzakere edilecek konuyu, kendi hedeflerini ve 

uygulayacakları stratejileri belirlemelidir. Ayrıca karşı tarafın amaç, hedef ve stratejileri 

tahmin edilmeli ve yapılacak müzakereye ona göre hazırlanılmalıdır (Akın, 2014). 

Müzakere sürecinin en önemli adımı müzakerenin sonucuna etki edebilecek kritik 

bilgilere önceden hâkim olmaktır. Olası bir direnç veya çatışmayı önceden yaşayarak o 

esnada sergilenecek tutumu ya da ortaya konacak hamleleri önceden planlamak çok 

kritik bir başarı faktörüdür (Pastor, 2007:72). Müzakereye hazırlık döneminde yapılan 

planlamada strateji ve taktiklerin çoğu zaman ödün alıp verme odaklı yapıldığı 

söylenebilir. Ardından konular, uzun ve kısa vadeli hedefler, amaç ve sıraları belirlenir. 

Müzakere süreci boyunca ortaya çıkabilecek fırsatlar ve sorunlar değerlendirilir; 

tarafların asıl ilgi noktaları, güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmeye çalışılır. 

Müzakerelerde varılabilecek son aşama, kabul edilebilecek en kötü koşulun sınırı ve en 

iyi edinimi ifade eden üst sınır esneklik sağlayacak şekilde belirlenir (Çakıcı, 2003:36). 

Müzakereye hazırlanmak basit bir şekilde olacakları kronolojik sıraya dizmekten 

daha fazlasıdır. Mümkünse müzakerelerin bir simülasyonunu yaparak olası tüm 

aksiyonları önceden planlamak hem konuya hâkimiyet derecesini artıracak hem karşı 

taraf nezdinde daha saygın bir yere sahip olunmasının önünü açacak, hem de ciddi 

ölçüde zaman tasarrufu sağlayacaktır (Raiffa, 2002: 101-103). Müzakerede taraflar 

birbirlerine müzakere edecekleri konuları hazırlanmaya yetecek kadar bir süre önceden 

birbirlerine bildirmelidirler. Taraflar yalnızca konuları bildirirler; hedefler, amaçlar ve 

stratejiler gizli silahlarıdır (Akın, 2014: 20). 
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Hazırlık aşamasının amacı durum hakkında müzakere öncesinde olabildiğince 

objektif bir değerlendirme yapabilmek, potansiyel çatışmaları tahmin etmek ve 

olabildiğince fazla özgüven kazanmaktır (Pastor, 2007:73). Hazırlık evresinde yapılacak 

bir takım faaliyetler aşağıdaki gibidir (Sığrı, Varoğlu, 2013, Yurdakul, 2014): 

1.5.2.1.1 Konu ve Kapsam Belirleme 

Tarafların uyuşmazlıkları ve üzerinde müzakere edecekleri konu başlıklarının 

hangi çerçevede ele alınacağını belirlemesi gerekir. Birbirleri ile söz konusu çerçeve 

konusunda yeterli bir süre öncesinden iletişime geçmeleri gerekir. Bu faaliyet konuya ve 

olası uyuşmazlıklara bakış açılarının karşılıklı olarak anlaşılmasına yardımcı olur.  

1.5.2.1.2 Amaç Belirleme 

Müzakerelerden ulaşılması hedeflenen amaçların neler olduğu belirlenmelidir. 

Amaçlar gerçekçi bir şekilde belirlenmeli, ulaşılabilir olmalı, hayali istek ve dileklerden 

ayrıştırılmalıdır. 

Bu safhada boş bir kâğıda 15-20 dakika süre ile müzakere ile ilgili zihindeki tüm 

bilgiler boşaltılmalıdır. Yazmaya müzakere konusu ve tarafı ile ilgili tüm düşünceler, 

inanışlar, değerlendirmeler, fikirler, korkular, önyargılar, hisler, kısacası zihindeki tüm 

birikimlerden başlanmalıdır. Bu davranış, nöropsikolojik detaylara girmeden müzakere 

ile ilgili kafadaki tüm olguların kağıda dökülmesi ve tekrar tekrar okunması ile 

hislerden, korkulardan ve değerlendirmelerden bir basamak geriye çıkarak olabildiğince 

objektif bir şekilde gerçek durumu görebilme olanağı sağlayacaktır. İşte elde edilecek 

asıl hazine bu faaliyetten objektif bir bakış açısı yakalayarak müzakereden önce 

zorlukları ele almak, amacı net olarak belirlemek ve bu sayede müzakere öncesi 

psikolojik olarak rahatlamaktır (Pastor, 2007:73). 
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1.5.2.1.3 Strateji Belirleme 

Strateji amaçlara ulaşabilmek için izlenmesi gereken yol ve tatbik edilmesi 

gereken yöntemdir. Müzakerede kullanılacak bütünleştirici ya da ayrıştırıcı stratejilerin 

seçimini karşı tarafla ilişkilerin hangi zeminde ele alındığı ve bu ilişkilerin sonraki 

dönemlerde sağlıklı bir şekilde devam ettirilip ettirilmeyeceği belirler. Eğer ilişkileri 

sağlıklı bir şekilde devam ettirme amacında olunursa bütünleştirici stratejiler 

izlenmelidir. Müzakere stratejileri daha ileriki bölümlerde ele alınacaktır. 

1.5.2.1.4 Planlama Yapma ve Kâğıda Dökme 

Planlama belirlenen stratejinin uygulanmaya hazır hale getirilmesi için yapılması 

gereken fiziki ve düşünsel faaliyetlerdir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 Gzft (Swot) Analizi Yapılması 

Müzakere tarafları ile her iki tarafı içine alan çevresel faktörler hakkında bilgi 

toplamanın en etkili yolu içsel faktörler olan güçlü ve zayıf yönler ile dışsal faktörler 

olan fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesidir (Sığrı, Varoğlu, 2013: 92). 

 Limitlerin Belirlenmesi 

Üç farklı senaryonun hazırlanması gerekir. Bunlar kabul edilebilecek en kötü 

durum, kabul edilebilecek normal durum aralığı ve elde edilebilecek en iyi durumdur. 

En kötü durum artık anlaşmama kararı alınabilecek duruma gelindiğinin habercisidir. 

Bu nokta belirlenmezse karşı tarafın saldırgan tutumuna nerede dur denileceği 

kestirilmemiş olur. Üst sınırı belirlerken ne hayalci olarak ciddiyetten uzaklaşılmalı ne 

de kabul edilebilecek normal sınıra çok yakın olarak olası fırsatlara çıkma ihtimali 

azaltılmalıdır. İki sınır arası normal aralıktır (Yurdakul, 2014: 64). 

 BATNA’nın Belirlenmesi 

BATNA (Best Alternative to Nagotiated Agreement), müzakerenin gidişatına 

uygun olarak görüşmelerin tıkanmaması için olası durumlara uygun şekilde dizayn 
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edilmiş en iyi alternatiflerin belirlenmesidir. Bunlar B, C, Dplanlarıdır (Akın, 2014: 27-

28). Diğer bir deyişle BATNA karşı taraf müzakereye girmezse veya mevcut müzakere 

başarısız olup uzlaşma sağlanamadığında uygulanacak hareket tarzıdır.  Müzakereci 

taraf, BATNA’dan daha kötü bir anlaşma yapmayacak ve BATNA’ya yönelerek 

müzakereyi yeniden başlatacaktır (Sığrı, Varoğlu, 2013:72). Diğer taraftan karşı tarafın 

BATNA’sı hakkında bilgi sahibi olmak çok kritik bir öneme sahiptir. Edinilen bu kritik 

bilgiler sayesinde müzakere sırasında karşı tarafın talepleri kabul edebileceği alt sınır 

hakkında çok önemli veriler elde edilir ve yapılacak tahminlerle müzakerelerin 

sonucunu kestirebilme konusunda son derece önemli edinimler sağlanmış olur (Fisher 

vd., 1992). 

 Taviz Verilebilecek Konuların Belirlenmesi 

Modası geçmiş bazı müzakere yaklaşımlarında taviz vermek müzakerede 

yenilgiyi kabullenmek gibi algılansa da modern yaklaşımlarda taviz verme müzakerede 

yol almanın ve karşı tarafın tezine önem verildiğini göstermenin yollarından biri olup 

yararlı bir hareket tarzıdır. Taviz alma–verme olmadan başarılı bir müzakere de 

olmayacaktır. Ancak müzakerede ilk açılış teklifi kabul edilmeyecek noktaya (direnç 

noktası) çok yakın seçilmemeli, verilecek tavizler için alan bırakılmalıdır (Sığrı, 

Varoğlu, 2013:71). Müzakerede bazı hususlar vardır ki olmazsa olmazdır. Ancak bazı 

hususlar da vardır ki olursa iyi olur fakat olmasa da olur. Bu hususlar müzakerede 

sırasında taviz verilebilecek hususlar olup hazırlık aşamasında tespit edilmesi önemlidir 

(Yurdakul, 2014: 71). 

 Görüşülmeyecek Konuların Belirlenmesi 

Tarafların üzerinde müzakere bile edemeyeceği kırmızı çizgileridir. 

 Karşı Tarafın Plan ve Hedeflerinin Tahmin Edilmesi 

Alternatifleri belirlerken karşı tarafın plan ve hedefleri üzerinde araştırma ve 

tahminler yapmak çok önemlidir. 
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 Takım Üyelerinin Seçilmesi 

Yukarıda belirtilen hususlara uygun kişilerden oluşan müzakere ekibi seçilmesi 

müzakerenin başarısı için kritik öneme sahiptir. 

 Müzakere Ortamının Hazırlanması 

Müzakere ortamı müzakerenin herhangi bir çevresel etmenin olumsuz yönde 

etkilemeyeceği bir yerde, uygun genişlikte ve saygın bir toplantıya imkân verecek türde 

bir alandır. Müzakere öncesinde müzakere ortamı üzerinde anlaşmak ve şartlar, 

katılımcı sayısı, gizlilik hususları ve yer hususunda kuralları ortaya koymak önem arz 

eder (Schoenfield ve Schoenfield, 1991:114). 

 Tüm Planlama Maddelerinin Kâğıda Dökülerek Gözden Geçirilmesi 

Yapılan tüm planların bir kâğıda dökülerek kontrol edilmesi herhangi bir 

hususun unutulmaması için faydalı olacaktır. 

1.5.2.2  Müzakerenin Yürütülmesi 

Bu safhanın başarısı hazırlık safhasının başarısı ile doğru orantılıdır. Müzakere 

konusunun netleşmesi ile tarafların görüşlerinin değiş-tokuş edilmesi aşamasıdır. 

Taraflar birbirlerinin hazırlık seviyesini tartar ve gelişen müzakere şartlarına göre 

rekabetçi ya da uzlaşmacı tavır sergilerler. Karşı tarafın teklifleri, beklentileri, rekabetçi 

veya işbirlikçi olması sürecin hangi seyirde devam edeceği konusunda ipuçları 

barındırır (Adair&Brett, 2005:37). Özellikle karşı tarafın kişilik yapısı ve tarafların 

kullanacağı müzakere stratejileri müzakerenin akışını etkileyecek en önemli unsurlardır 

(Akın, 2014: 39). Müzakerede kullanılacak teknik ve stratejilerden daha sonraki 

bölümlerde bahsedilecektir. 

Müzakere sürecindeki aşamalar tanışma ve ısınma, direnme, stratejileri gözden 

geçirme, pazarlık ve anlaşma şeklinde sıralanabilir (Akın, 2014: 24). Müzakerenin 

yürütülmesi aşamasında başlangıç olarak eğer tanışılmıyorsa, tanışma ve ısınma en önce 
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gelir. Bu aşamada karşı tarafın her türlü hareket ve söylemi dikkatlice gözlemlenerek 

kullanılacak stratejileri hakkında fikir sahibi olunmaya çalışılır. Akabinde iyi bir açılış 

konuşması yapmak çok önemlidir. Açılışta selamlama yapmak suretiyle karşı tarafta 

oluşturulacak ilk intiba müzakerelerin sonucuna etki edecektir (Steele ve Beasor, 1999: 

88). Ayrıca müzakere edilecek tarafın bir daha görülüp görülmeyeceği de yapılacak 

müzakerede kullanılacak taktikler açısından önem arz eder (Steele ve Beasor, 1999: 33). 

Müzakerede açılış yaparken, müteakip safhalarda ödün vermeye imkan 

sağlayacak bir noktadan açılış yapılması önemlidir. En alt limitlerin yani olmazsa 

olmazların belirlenmesinden sonra stratejiler ve taktikler ortaya konmalıdır (Schoenfield 

ve Schoenfield, 1991: 269). Bu noktada yapılacak tekliflerde abartılı olmanın faydaları 

karşı tarafı daha fazla tavize zorlama ve direnç noktasının karşı tarafça tahminini 

zorlaştırma iken zararları karşı tarafın masadan kalması ve uzun dönem ilişkilerin zarar 

görmesi olarak sayılabilir (Sığrı, Varoğlu, 2013:100). Müzakerede limitlerin anlaşma 

sağlama konusundaki önemi aşağıdaki Tablo 1.1’de ele alınmıştır. 

ANLAŞMA MÜMKÜN 

 Satıcı ($) Alıcı ($) 

En çok istenen 100 70 

Aslında olabilecek 85 80 

   Kabul edilebilir alt limit 80 85 

Asla kabul edilemez 75 90 

 

ANLAŞMA MÜMKÜN DEĞİL 

 Satıcı ($) Alıcı ($) 

En çok istenen 100 70 

Aslında olabilecek 90 75 

Kabul edilebilir alt limit 85 80 

Asla kabul edilemez 80 85 

Tablo 1.1 Müzakerelerde Limitlerin Önemi (Akın, 2014:26). 

Müzakerenin gidişatına göre tavizler verilecek ve alınacaktır. Burada dikkat 

edilecek husus hazırlık aşamasında belirlenen hedeflerden sapılmaması gerektiğidir. 
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Verilen tavizin büyüklüğü, denkliği, verilme zamanı ve sonuçta karşı taraftan koparılan 

tavizlerle hedeflere ulaşılma dereceleri hazırlık ve planlama safhasında karar verildiği 

gibi gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Genel olarak karşı tarafın taviz verme paternini 

izlemek, sürekli aynı oranda taviz vermemek, küçük küçük tavizler vermek, paket 

halinde taviz verdirme girişimlerine karşı dikkatli olmak ve taviz verirken karşı tarafı 

rencide etmemek dikkat edilmesi gereken konulardır (Sığrı, Varoğlu, 2013:103). Frank 

L. Acuff’a göre taviz verirken dikkat edilmesi gerekenler Şekil 1.4’tegösterilmiştir. 

 

Şekil 1.4 Taviz Vermenin 7 Altın Kuralı (Acuff, 1997) 

Müzakerede etkileme ve ikna tekniklerini kullanmak önemlidir. Etkilemek, 

karşıdaki kişiyi kendi duygu ve düşünceleri doğrultusunda yöneltmek, bir kişinin 

duygu, düşünce veya davranışını değiştirerek onu heyecanlandırmak demektir. Bir 

kişiyi etkilemek için sırasıyla onun dikkatini çekmek, onda ilgi uyandırmak, onda arzu 

uyandırmak ve onu harekete geçirmek aşamalarını titizlikle planlamak gereklidir 

(Yurdakul, 2014:219). İkna ise kişinin herhangi bir baskı olmaksızın istenen davranışı 

sergilemesini sağlamaya yönelik davranış sergilemektir. 

Müzakerede karşı tarafın niyeti, alt ve üst sınırları, verebileceği tavizler ve 

konulara bakış açısı hakkında bilgi toplamak için bir takım soruların gücünden 

1 
• İlk taviz veren siz olmayın 

2 
• İlk teklifi asla kabul etmeyin 

3 
• Karşı teklif vererek diğer tarafın yüksek başlangıç teklifinin uygun olmadığını 

gösterin 

4 
• Sizin için küçük karşı taraf için büyük tavizler verin. Karşı tarfın beklentilerini 

azaltın. 

5 
• Sizin için önemli konularda tavizi en sona saklayın 

6 
• Verdiğiniz tavizler karşılığında mutlaka tavizler alın veya anlaşmanın 

sağlanması koşulu ile tavizler verin 

7 
• Kendinizi aldığınız her tavizin karşılığını vermek zorunda hissetmeyin 
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faydalanmak gerekir. Sorular sonunda elde edilmesi hedeflenen bilginin niteliğine göre 

açık uçlu sorular, kapalı uçlu sorular ve yönlendirici sorular olabilir. Bu aşamada 

sorulabilecek bazı soruların kategorileri, amaçları ve örnekleri Tablo 1.2’de 

gösterilmiştir (Pastor, 2007:78). 

 

SORU 

KATEGORİSİ 

SORULMA AMACI ÖRNEKLER 

Gerçek bilgiyi almaya 

yönelik sorular 
 Bilgi alma 

 Tartışma başlatma 

Kim, Ne, Ne Zaman, Nerede, 

Nasıl  

Açıklayıcı cevaplar 

alınmaya yönelik 

sorular 

 Sebepleri ve 

açıklamaları öğrenmek,  

 Tartışmayı genişletmek,  

 Ek bilgiler edinmek 

 Bu durum sorunları 

çözmemize nasıl yardımcı 

olabilir? 

 Bu konunun başka hangi 

yönleri düşünülmeli? 

 Bu konu nasıl halledilebilir? 

Haklı çıkarmaya 

yönelik sorular 
 Eski fikirlere meydan 

okuma 

 Sebep ve kanıt elde 

etme 

 Neden böyle 

düşünüyorsunuz? 

 Nereden biliyorsunuz? 

 Kanıtlarınız nedir? 

Yönlendirici sorular Yeni bir fikir ya da 

öneriye yönlendirme 
 Bu durumu muhtemel 

çözüm olarak düşünebilir 

miyiz? 

 Bu en etkili çözüm olabilir 

miydi? 

Kuramsal (hipotez) 

sorular 
 Yeni fikirler 

geliştirmek 

 Başka bir popüler fikri 

önermek 

 Tartışmanın yönünü 

değiştirmek 

 Diyelim ki böyle yaptık ne 

olacaktı? 

 Diğer firma “XYZ” yi 

uyguluyor. Peki bu 

uygulanabilir mi? 

Alternatif sorular Alternatifler arasında karar 

vermek, kararlaştırmak 
 Hangi çözüm en iyisi: A’mı, 

B’mi? (Akabinde) 

 Neden bu seçeneğin en iyisi 

olduğunu düşünüyorsunuz? 

Koordine edici sorular Kararlaştırmak ve harekete 

geçmenin yolunu çizmek 
 Bunu bir sonraki adım 

olarak kabul edebilir miyiz? 

 Bu plan genel kabul görmüş 

bir plan mı? 

Tablo: 1.2 Müzakerede Kullanılacak Temel Soru Tipleri (Pastor, 2007:78). 
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Müzakerenin yürütülmesinde bir diğer kritik aşama pazarlık aşamasıdır. Bu 

safhada müzakere edilen hususlarla müzakere eden kişiler birbirinden ayrıştırılarak 

çıkarlara odaklanılması gereklidir. Pazarlık ve ödün verme aşamasında karşılıklı 

kazanca yönelik alternatiflerin tarafsız kriterler kullanılarak oluşturulması hususu çok 

önemlidir (Hendon ve Hendon, 1989:22). 

1.5.2.3  Müzakereyi Bitirme ve Anlaşma Yapma Safhası 

Müzakereyi bitirme ve anlaşma yapma safhası sonuçlarının hukuki anlamda 

bağlayıcılığı ve tarafları belli bir yükümlülük altına sokması bakımından bazı yazarlara 

göre en önemli safhadır (Çakıcı, 2003: 36). Müzakerede anlaşma sağlanınca anlaşma 

koşulları hiçbir konuda fikir ayrılığına düşmeyecek şekilde açık ve seçik olarak yazıya 

dökmek ve müzakere sonrasında maddelerin uygulanmasını dikkatle takip etmek 

gerekir (Sığrı, Varoğlu, 2013: 110). 

Müzakerede arzu edilen son nokta tarafların müzakere masasından istediklerini 

almış ve memnun olarak ayrılmalarıdır. Bütünleştirici yaklaşımlar rekabetçi 

yaklaşımlara göre bu hedefe ulaşmayı daha da kolaylaştırır (Ma, 2007: 175-176). Bazen 

de müzakere anlaşma olmadan sonlandırılabilir. Eğer taraflardan biri ya da tümü etik 

değerlere bağlı kalmazsa ya da orantısız bir taviz isterse müzakereci müzakereyi terk 

etme tehdidini kullanabilir hatta devamında müzakereyi terk de edebilir (Karrass, 1999: 

12). 

1.5.3 Müzakere Stratejileri   

Müzakere sadece yetişmiş uzmanlarca ve diplomatlarca yapılmaz, insanlar her 

zaman müzakerenin içindedir. Günlük hayatımızda çoğunlukla kendiliğinden olan 

müzakerelerde bazen planlanmasa da bazı stratejiler kullanılır. Strateji bir hedefe 

giderken izlenecek yol ve uygulanacak yöntemdir (Sığrı, Varoğlu, 2013: 91).  
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Diğer taraftan günlük hayatımızda çok yaptığımız bir iş olan müzakereden her 

zaman istenen sonuçları almak kolay değildir. Müzakerenin İngilizcedeki karşılığı 

“nagotiation” kelimesidir. Bu kelime de Latin kökenli olup “ticaret yapmak, iş yapmak” 

anlamına gelen “negotiari” kelimesinden türemiştir. Bu kelime de “neg” (not, 

olumsuzluk veren ek) ve “otium” (ease, kolay) köklerinden türer ki bu da “not easy, 

kolay değil” anlamına gelir (Pastor, 2007). Müzakere etmek gerçekten çok farklı 

boyutları olan zorlu ve hassas bir süreçtir. 

İnsanları belirli tercihleri yapmaya yönlendirmek için iyi yapılandırılmış 

müzakere stratejilerini ve tekniklerini kullanmak gereklidir. Müzakerede karşı tarafın 

belli bir çizgiye gelmesini sadece istemek yeterli bir eylem olmayacaktır. Karşı tarafı 

kararını vermeden önce yeterli seviyede etkilemek ve istenilen yönde davranış 

sergilemesini sağlamak için belli bir müzakere stratejisi izlemek başarının önemli bir 

anahtarıdır (Yurdakul, 2014: 35). 

Müzakere stratejileri rekabetçi (controlling), uyuşmacı (compromising), 

bütünleştirici (collaborating) ve kaçınmacı (allowing) stratejiler olmak üzere dört başlık 

altında incelenebilir. Literatürün büyük bölümünde başarılı müzakereler için birleştirici 

(kazan-kazan) müzakere stratejisinin benimsenmesinin gerekli görülse de müzakerenin 

diğer tarafının benimsediği strateji farklı ise –özellikle rekabetçi strateji ise- bu 

yaklaşım birleştirici (kazan-kazan) müzakere stratejisini kullanan tarafın yanlış 

algılanmasına neden olabilir. Rekabetçi yaklaşımı benimsemiş taraf diğer tarafı zayıf ve 

omurgasız görerek müzakereyi manipüle edebilir. Aslında hangi stratejinin kullanılacağı 

karşı tarafın kişiliği, kullandığı strateji ve mevcut duruma bağlıdır (Pastor, 2007: 45). 

1.5.3.1  Rekabetçi Müzakere Stratejileri (Kazan-Kaybet) 

Bir tarafın diğer tarafa kendi görüşünü kabul ettirmesi stratejisidir. Rekabetçi 

müzakerenin nasıl anlaşılması gerektiğini vurgulayan kilit soru en büyük payı kimin 
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alacağıdır, Çünkü bir tarafın kaybı diğer tarafın kazancıdır. (Hopmann, 1995: 27). 

Kaynaklar sabit ve sınırlı olup taraflar olabildiğince çok kaynağa sahip olabilmenin 

peşindedir. Bu nedenle güç savaşı ve ödün alma-verme şeklinde müzakereler geçer. 

Aslında müzakere kelimesi tarafların ortak bir noktaya varmak için başlattıkları, kazan-

kazan mantığı ile yürütülmesi gereken işbirliğine dayalı bir süreci ifade eder. Ancak 

rekabetçi müzakere dediğimiz konu özünde “müzakere” kelimesini daha çok 

“mücadele” yönünde evirir. 

Rekabetçi müzakerede taraflar sonunda sınırlı kaynaklardan maksimum bölümü 

elde etmek ve müzakerenin kazananı olmak için çeşitli taktikler kullanır, bazı bilgileri 

manipüle eder, duygusal yaklaşımlar sergiler ve karşı tarafın hamlelerini ortaya 

çıkarmaya çalışırken kendininkileri gizler. Taraflar birbirine güvenmez ve çatışmaların 

olması kuvvetle muhtemeldir. 

Tarafların rekabetçi müzakeredeki tutumları birbirleri hakkında olumsuz 

düşüncelere sahip olmaları sonucunu doğurur ve bu da potansiyel düşman yaratır. 

Çünkü müzakerede kaybeden daha sonra intikamını almak için fırsat kollayacaktır 

(Kublin, 1995: 30-31). 

Rekabetçi müzakerenin seçilmesindeki en önemli unsur güç dağılımı ve gücü 

elde bulunduranın pozisyonudur (Pastor, 2007: 50) 

Rekabetçi müzakere şu durumlarda tercih edilebilir (Sığrı, Varoğlu, 2013: 64): 

 Haklı olunduğundan emin olunması 

 İşbirlikçi yaklaşımın karşı tarafın çıkarına daha uygun olması 

 Karşı tarafın istenmeyen kararından zarar görülecek olması 

 Astların teknik kararları alacak uzmanlıktan yoksun olması 
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1.5.3.2  Uyuşmacı Müzakere Stratejileri (Teslimiyetçi) 

Karşı tarafın isteğini kendi isteğinin önüne geçirme, fedakârlık yapma ve olası 

çatışmaları yatıştırma şeklindeki müzakere stratejisidir. Müteakip zamanlarda ilişkinin 

sağlıklı bir şekilde yürümesi amaçlanır.  

Uyuşmacı müzakere şu durumlarda tercih edilebilir (Sığrı, Varoğlu, 2013: 64): 

 Haksız olunduğunun anlaşılması 

 Müzakere konusunun karşı taraf için daha önemli olması 

 Makul görünmek istenmesi 

 Zayıf pozisyonda olunması 

 İleride olması muhtemel çatışmalar öncesi kredi kazanmanın önemli 

olması. 

1.5.3.3  Bütünleştirici Müzakere Stratejileri (Kazan-Kazan) 

Tarafların kendi çıkarları ve amaçları için rekabet etmeleri sıkça tercih edilen bir 

yöntem olsa da her iki tarafın çıkar ve tercihlerinin karşılanması ihtimali her zaman 

vardır (Luecke, 2008: 3). 

Bütünleştirici stratejinin iki önemli karakteristiği vardır: Birincisi, sevilsin ya da 

sevilmesin karşı tarafın ne söyleyeceğine önem vererek dinleme ve anlamaya çalışma, 

ikincisi de bir fikri empoze etmeden ortak çıkarlar için beyin fırtınası yapmadır (Pastor, 

2007: 47).  

Bütünleştirici müzakerelerde taraflar her iki tarafın da kazanacağına inanır. Bu 

bağlamda bireyler kendileri için daha az önem taşıyan konularda karşı tarafın kararlarını 

kabullenirken daha çok önem arz eden konulara daha çok odaklanır. Taraflar daha çok 

problem çözme yaklaşımı içindedir (Metcalf vd., 2007: 151). 

Bütünleştirici müzakere şu durumlarda tercih edilebilir (Sığrı, Varoğlu, 2013: 

65-66): 
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 Çözülmesi zor ve karmaşık durumlarda 

 Her iki tarafın kaynakları çözüm içi gerekliyse 

 İlişkilerin sürdürülmesi önemliyse  

 Görüşlerin sentezi çözüm için gerekliyse 

1.5.3.4  Kaçınmacı Müzakere Stratejileri 

Kaçınmacı müzakereciler müzakere konularına karşı kayıtsızdır, tarafları kendi 

haline bırakır ve geri çekilerek müzakerenin seyrini izler. İki çalışanının problemlerini 

dinleyen patronun herhangi bir aksiyon almaması buna bir örnektir (Sığrı, Varoğlu, 

2013: 65-66). 

Aslında kaçınmacı müzakereciler çözülmesi en zor ve karmaşık kişiliklerdir. 

Zihinlerini okumak zordur. Herhangi bir çatışmaya giremezler. Karşısındakinin tezini 

okuyamamaktan ve olayı anlayamamaktan korkar ve kendilerini geri çekerler. 

Böylelikle kendi duygu ve düşüncelerini saklama konusunda uzmanlaşmışlardır. Böyle 

müzakerecilerle başa çıkmanın yolları şunlardır (Pastor, 2007: 59-60): 

 Öncelikle kişinin gerçekten kaçınmacı bir müzakere stratejisini 

kullanıp kullanmadığından emin olmak gerekir. Bazı durumda rekabetçi stili uygulayan 

müzakereciler başlangıçta kaçınmacı görülebilirler. Bunlar “koyun postu giymiş kurt”a 

benzerler. 

 Müzakere konusu tekrar tekrar karşı tarafa anlatmak, gerekirse yazılı 

olarak da aktarma yapmak, karşı tarafın anlıyor gibi görünüp anlamaması ya da sessiz 

kalıp daha sonra muhalefet etmeyi planlaması durumlarına karşı önlem almak demektir. 

 Kaçınma durumunun sürmesi halinde her iki tarafında net olarak 

faydasına çözümler önererek bu sayede bütünleştirici bir müzakereye kapı açmak 

önemli bir seçenek olacaktır. 
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 Karşı tarafı daha cesaretli olmaya teşvik etmek kilitlenen müzakere 

sürecini açmak için önemli bir stratejidir. 

1.5.3.5  Uzlaşmacı Müzakere Stratejileri 

Bu müzakere stratejisi rekabetçi ile uyuşmacı arasında bir tarzdır. Uzlaşmacılar 

orta düzeyde tatmin olmayı ve taviz alıp-vermeyi tercih ederler. 

Uzlaşmacı stratejiyi tercih eden müzakereci sabırlıdır ve konuyu her yönüyle 

dinleyip anlamak için çaba sarf eder ancak bu durum karşı taraf üzerinde etkili olma 

derecesini azaltacaktır. Uzlaşmacı strateji uygun bir şekilde ve akılcı kullanılırsa çok 

etkili olabilir. Örneğin bir şeyden vazgeçildiğinde karşı taraftan da vazgeçilen şey ile 

aynı değerde bir şeyden vazgeçmesini talep etme veya karşı taraf bir şeyden 

vazgeçtiğinde kendisine sorulana kadar herhangi bir şeyden vazgeçmeme bu stratejide 

kullanılabilecek taktiklerdendir (Pastor, 2007: 55-56). 

Müzakerede kullanılacak stratejilerin taraflar arasında sürdürülecek ilişki ve 

müzakere sonucunda hedeflere (çıktı) ulaşılma dereceleri bakımından pozisyonları ikili 

ilgi modeli ile aşağıdaki şekilde anlatılmıştır (Sığrı, Varoğlu, 2013: 63): 

 

 

Şekil 1.5İkili İlgi Modeli Kapsamında Müzakere Stratejileri (Rubinvd., 1994) 

UYUŞMACI 

(Kazanmak İçin Kaybetmek) 

BÜTÜNLEŞTİRİCİ 

(Kazan-Kazan) 

KAÇINMACI 

(Kaybet-Kaybet) 

REKABETÇİ 

(Kazan-Kaybet) 

UZLAŞMACI 

(Farkı İkiye 
Bölmek) 

İlişkinin  
Önemi 

Düşük 

Yüksek 

Çıktının Önemi Yüksek Düşük 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İÇ DENETİM VE İÇ DENETİMDE İLETİŞİMİN ROLÜ 

2.1 İç Denetim, Tanımı ve Tarihçesi 

İç denetim, ilk ortaya çıktığı andan bugüne anlaşılmakta zorluk çekilmiş ve 

organizasyonlarda bulunan iç kontrol sistemi, denetim ve teftiş mekanizmalarıyla sıkça 

karıştırılmış bir faaliyettir. Özü itibariyle hepsi belli bir sürecin planlandığı gibi gidip 

gitmediğini, kısacası “işlerin yolunda olup olmadığını” tespit etmek için örgütlerin 

dizayn ettiği sistemlerdir. Ancak her birinin misyonu farklıdır. Örneğin teftiş, belli bir 

konunun soruşturulması ve incelenmesi faaliyeti olup işlem odaklı, geçmişe yönelik 

tespitleri içeren, reaktif ve cezalandırma esaslı bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir 

(Uzun, 2014: 59). İç kontrol ise kurumun yönetim kurulu, üst yönetimi ve diğer 

personeli tarafından etkilenen; operasyonların etkinliği ve verimliliği, finansal 

raporlamanın güvenilirliği, yasa ve mevzuata uyum konularında bir güvence sağlamak 

amacıyla dizayn edilen bir süreçtir (COSO, 1992). Özü itibariyle iç kontrol ile iç 

denetim faaliyeti arasında büyük farklar bulunmaktadır. İç kontrol, tanımdan 

anlaşılacağı gibi örgütün tamamını kapsayan ve her seviyesinde süreklilik gösteren bir 

faaliyettir (Yurtsever, 2008).  

İç denetim faaliyeti tüm yukarıda belirtilen tanımlardan farklılık arz eder. İç 

denetim faaliyetinin günümüzdeki şekliyle uygulanmasındaki öncü kurum olan 

“Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (The Institude of Internal Auditors, IIA)”,1941 

yılında ABD’de kurulmuş ve iç denetimin temel ilkelerinin, standartlarının ve mesleki 

etik kurallarının belirlenmesi konularında yaptığı çalışmalarla iç denetimi bir “meslek” 

haline getirmiştir (Özbek, 2012: 101-102). Ancak iç denetim tüm dünyada farklı 

kültürlerde ve farklı hedef ve amaçlara sahip organizasyonlarda uygulanan bir faaliyet 
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olduğundan mesleğin küresel olarak kabul görmesini sağlamak için uluslararası mesleki 

standartlar geliştirilmiştir (Uzun, 2014: 61). IIA’nın farklı kültür, sektör ve kurumda iç 

denetim uygulamasını standart hale getirmek için tasarladığı Uluslararası Mesleki 

Uygulama Çerçevesi (UMUÇ)’un tanımına göre iç denetim, bir kurumun faaliyetlerini 

geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve tarafsız bir güvence 

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

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistematik ve 

disiplinli bir yaklaşım getirerek kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunur (UMUÇ, 2010).İç denetim süreç odaklı, geleceğe yönelik, proaktif ve risk 

esaslı bir yaklaşım gerektirir ve iç kontrolün bir parçasıdır. (Uzun, 2014: 59). 

Günümüzdeki iç denetim faaliyetleri ile yukarıda bahsi geçen ve genel anlamda 

“geleneksel denetim yaklaşımları” olarak tabir edilen teftiş, denetleme vb. tüm denetim 

mekanizmaları arasındaki önemli fark, iç denetimin kapsamının bir faaliyetin belli 

standartlarla uyumunu ölçen uygunluk denetiminin ötesine geçerek bünyesine kurumsal 

yönetim,risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesini eklemesi ve 

geçmişteki uygulamaların mevzuata uygunluğunu araştırmanın ötesinde kurumun 

gelecek hedeflerine de ulaşması bakış açısını geliştirmesidir. Geleneksel bakış açısı, 

kısıtlı da olsa geçmişte icra edilen faaliyetlerdeki eksiklikleri ortaya çıkararak güvence 

vermekte fakat aynı eksikliklerin müteakip dönemlerde oluşmaması için yön gösterici 

olamamaktadır. Ancak günümüzde iç denetim bu ihtiyacı karşılamakla birlikte, 

kurumun risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerine yönelik değerlendirmeleri, tavsiye ve 

önerilerinin kurumun hedeflerini gerçekleştirmesi ve geleceği açısından önemi ortaya 

çıkmıştır. (Özbek, 2012: 101-102). 

İç denetim faaliyetini daha iyi kavramak için tanımda geçen aşağıdaki bazı 

unsurların daha kapsamlı olarak incelenmesi gerekir: 
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Değer Katmak: İç denetim faaliyeti tarafsız ve uygun güvence sağladığında ve 

kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliği ve yeterliliğine katkı 

sağladığında değer katmış olur (UMUÇ, 2010). Değer katmak kapsamlı olarak 

düşünülmesi gereken bir olgudur. İç denetimin proaktif yaklaşımı, işlem bazlı değil 

süreç bazlı olması, örgütün amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinin önündeki riskleri 

esas alarak yöntem geliştirmesi ve kurumun süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik 

katkıları ile değer katma sağlanır (Uzun, 2014: 61). 

Bağımsızlık ve Tarafsızlık: Uluslararası iç denetim standartlarından 1100 nolu 

"Bağımsızlık ve Objektiflik" standardına göre iç denetim faaliyeti bağımsız olmak 

zorundadır ve iç denetçiler görevlerini yaparken objektif davranmak durumundadır 

(UMUÇ, 2017). Bağımsızlık iç denetim faaliyeti veya birimi bazında, tarafsızlık ise 

bireysel olarak iç denetçiler bazında önem arz etmektedir (Özbek, 2012: 103). Bu 

özellikler iç denetçilerin ortaya koyduğu ürüne organizasyon içerisinde azami güven 

duyulmasını sağlayan unsurlardır. İç denetim faaliyetinin bağımsız olması herhangi bir 

yönetsel sorumluluk almadan kurumun günlük faaliyet akışından bağımsız olunmasını 

ve herhangi bir idari sınırlama ve yönlendirme olmaksızın görevlerini hür ve özgür 

düşünce ile yerine getirmesini ifade eder (Uzun, 2014: 62). İç denetimin günlük 

koşuşturmaların bir adım ötesine çıkarak genel resmi görmesini sağlar ve olası çıkar 

çatışmalarından ve örgütsel baskılardan uzak bir şekilde işini yapmasına olanak tanır. 

Tarafsızlık iç denetçilerin önyargısız ve denetledikleri husus veya çalışanlara 

karşı tarafsız olmasıdır. İç denetim faaliyetinin bağımsız olması aynı zamanda iç 

denetçilerin görevlerini yerine getirirken gösterdikleri tarafsızlık özelliklerinin 

kuvvetlenmesini sağlar (Özbek, 2012: 105). Tarafsızlığın sağlanabilmesi için iç 

denetçilerin kurumun süre gelen operasyonel faaliyetlerine katılmaması, yönetsel 
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kararlar almaması ve kendilerini potansiyel bir çıkar çatışması içine sokacak bir duruma 

sokmaması gerekir (Feding, Sobel, vd., 2007: 6). 

Güvence ve Danışmanlık: İç denetimin ana faaliyet sahasında güvence vermek 

ve danışmanlık yapmak vardır. Güvence sağlama kurumun risk yönetimi, kontrol ve 

yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sunabilmek maksadıyla elde 

edilen kanıtların objektif bir şekilde incelenmesidir (UMUÇ, 2010). Güvence 

hizmetinin temel amacı denetim kapsamındaki konuların iç denetimin kendine özgü 

metodolojisiyle değerlendirilerek sonuçların ihtiyaç sahibi yönetsel makamlara 

sunulmasıdır. Bu hizmetin içeriğine iç denetim faaliyeti tarafından karar verilmekle 

birlikte söz konusu hizmetin denetlenenler, denetim sonuçlarını kullananlar ve 

denetçiler olmak üzere üç tarafı vardır (Özbek, 2012: 98).  

Danışmanlık ise iç denetçilerin herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden, bir 

kurumun faaliyetlerini iyileştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve 

kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişarî faaliyetler ve bununla bağlantılı 

diğer hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve 

eğitim vermek bu kapsamdaki faaliyetlere örnektir (UMUÇ, 2010). İç denetçilerin işi 

denetim ve danışmanlık yapmaktır. Bu sayede kurum içinde birbiri ile bağlantılı ya da 

bağlantısız birçok sürece yönelik detaylı inceleme ve araştırma yapma olanaklarına 

erişir. Kurum içinde her departman ya da bölüm kendi uzmanlık alanına hakim iken iç 

denetçiler yaptıkları sistem denetimleri sayesinde zamanla kurumun genel faaliyetleri 

ile ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olur. İşte bu bilgiler iç denetçilere herhangi bir konunun 

kurumun genel yapısı içerisindeki yerine yönelik eşsiz bir bakış açısı kazandırır. İç 

denetçilerin bu bakış açısı ile sorunlara yaklaşması ve danışmanlık taleplerine karşılık 

vermesi onu diğer denetim görevlerinden ayıran eşsiz bir özelliğidir (Özbek, 2012). 
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Sistematiklik ve Disiplin: İç denetim faaliyeti belli plan ve programlara göre 

risk esaslı olarak ve belli uluslararası standartlar dâhilinde icra edilen mesleki bir 

faaliyettir. İç denetimin icrası da standartlarla belli safhalara ayrılmış, belli durumlara 

karşı belirgin karşılıkları hesaplanmış ve ayrıntılı olarak UMUÇ'ta dokümante 

edilmiştir. Bunun yanı sıra iç denetçilere yönelik oluşturulan etik kurallar, sertifikalı iç 

denetçilerin (CIA) hangi niteliklere sahip olması gerektiğinin belirlenmesine yönelik 

düzenlemeler vb. iç denetim faaliyetinin disiplinli bir meslek olduğunu da açıkça 

göstermektedir (Özbek, 2012:  106). 

İç denetim faaliyeti de diğer her sistem gibi belli ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmış 

ve yönetsel sistemlerdeki belli açıkları kapatmaya yönelik dizayn edilmiştir. Bu 

ihtiyaçları anlamak için öncelikle iç denetimin tarihsel gelişimini anlamak gerekir.  

Denetim, tarih öncesi devirlerden itibaren başlayan ve güven temelli 

yaklaşımların yerini kontrol etmeye bırakması ile gündeme oturan bir süreçtir. İç 

denetime olan talebin kaynağı muhasebe kayıtlarındaki yanlışlıkların, varlıkların 

hesaplanmasındaki hataların ve hilekârlıkların azaltılması için bağımsız bir doğrulama 

ihtiyacının ortaya çıkması olmuştur (Ramamoorti, 2003). Ancak bu günkü iç denetim 

yaklaşımını anlamak için iç denetimin aslında muhasebe orijinli bir meslek olarak 

çıktığını anlamak gerekir. İngiliz müteşebbislerin Amerika'daki yatırımlarını 

denetletmek için Amerika'ya gönderdikleri bağımsız denetçiler, denetim yöntemlerini 

ilk defa Amerika'ya getirerek burada bağımsız bir göz tarafından tarafsız denetlemelerin 

nasıl yapıldığını göstermişlerdir. Zaman içerisinde Amerikan demir yolu sisteminde 

çalışanların gelirlerinin muhasebesinin doğruluğunu denetleme görevi ile ortaya çıkan iç 

denetim, işlem sayılarının artması ve işlerin daha da karmaşıklaşması ile gelişim 

göstermiş ancak II. Dünya Savaşı yıllarına kadar bağımsız denetim faaliyetlerinin 



53 
 

kurum içerisinde bir uzantısı olarak muhasebe sisteminin ve finansal raporların denetimi 

ile sınırlı kalmıştır (Özbek, 2012: 6-7). 

Aynı yıllara denk gelen ve iç denetimin doğuşunu hızlandıran diğer etmenler; 

globalleşme ile ticari işlem hızındaki ve karmaşıklığındaki artış, yöneticilerin ya da 

sahiplerin bu işlemlere uzaklığı, raporlama yapanlara karşı duyulan potansiyel önyargı, 

muhasebe alanındaki teknik bilgi eksikliği, bağımsız ve objektif bir organizasyonel 

statüye ve yönetimin “gözü ve kulağı” olacak profesyonel bir disipline olan ihtiyacın 

artması olarak sıralanabilir (Ramamoorti, 2003). 

1941 yılında ABD'de IIA'nın kuruluşu yukarıda sayılan ihtiyaçlar sonucu 

gerçekleşmiş ve kendi üyeleri tarafından iç denetimin “hiçbir büyük iş kolunun 

kaçamayacağı” bir zorunluluk halini almaya başladığı belirtilmiştir (Ramamoorti, 

2003). 

Ancak IIA’in kuruluşunun ilk yıllarında iç denetim hala dış denetçilerin 

(finansal denetçiler) yaptığı işi kolaylaştıran bir unsur olarak görülmüş ve tüm yönetim 

içerisinde çok az bir sorumluluğa ve role sahip olabilmiştir (Moeller&Witt, 1999).  

Tartışmalı da olsa IIA’in tarihinin en etkili iki ismi sırasıyla Victor Z. Brink ve 

Lawrence B. Sawyer olarak bilinir. 20. yy. iç denetçiliğinde öncü bir rol oynayan ve 

IIA’nın ilk araştırma direktörü olan Victor Z. Brink, 1947 yılında “İç Denetçi 

Sorumluluk Beyanı”nın yayımlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Başlarda bu beyan 

muhasebe ve finansal konular ile bunları doğuran operasyonel faaliyetleri kapsarken 

1957’de kapsam genişletilmiş ve bir çok yönetsel enstrüman sorumluluk beyanının içine 

alınmıştır (Ramamoorti, 2003).  IIA’nın kuruluşundan yaklaşık yirmi yıl sonra iç 

denetim “operasyonel denetim” olarak evrilmiş ve işletmenin tamamında icra edilen 

operasyonların onaylanması şeklinde gelişimini sürdürmüştür (Brink, Cashin, 1958). 
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Akabinde 1971 yılında araştırma komitesinin başkanı olan Lawrence Sawyer 

sorumluluk beyanının başarılı bir şekilde revize edilmesi görevini üstlenmiştir 

(Ramamoorti, 2003). 

ABD'de 1977 tarihli Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) halka açık şirketlerin 

iş ve işlemlerinin yetkili kişilerce gerçekleştirilmesinde, kayda alınmasında ve 

denetlenmesinde yeterli seviyede güvence sağlayacak bir iç kontrol sistemi kurmalarını, 

finansal faaliyetleri bütün ayrıntılarıyla ve doğru bir şekilde yansıtan muhasebe kayıt 

sistemleri kurmalarını öngörmekteydi. Söz konusu mevzuat gereğini yerine getirmenin 

en kolay yollarından biri iç denetim birimleri kurmaktı. Bu nedenle o yıllarda yasal bir 

zorunluluk olmaksızın şirketler iç denetim birimlerini gönüllü olarak kurup işletmeye 

başlamışlardır (Korkmaz, 2007:6).  

IIA, 1978 yılında iç denetim standartlarını, belirlemiş ve duyurmuştur. Bu 

standartları şu amaçlara ulaşmak hedeflenmiştir (Ramamoorti, 2003): 

 İç denetimin rolünün, kapsamının, performansının ve hedeflerinin 

iletişimini sağlamak 

 Tüm dünyada iç denetim konusunda anlayış birliği sağlamak 

 Gelişmiş iç denetim tekniklerini teşvik etmek 

 İç denetim faaliyetinin performans ölçümü için temel oluşturmak 

 İç denetimin profesyonel bir iş olması için araç oluşturmak 

Özetle başlarda maaş bordrolarındaki usulsüzlüklerin, nakit kaybının ve diğer 

varlıklara olan maruziyetin tespitine odaklanan iç denetim sonra kapsamına hızla tüm 

finansal hareketlerin teyidini almış ve daha sonra da kademeli olarak “yönetim için 

denetim” anlayışından “yönetimin denetimi”  anlayışına geçiş yapmıştır (Reeve, 1986). 

Modern anlamda iç denetim faaliyetlerinin gelişmesinde dönüm noktası olan IIA'nın 

kurulmasından sonra iç denetim, bağımsız denetimin bir parçası olarak değil kurumun 
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tüm faaliyetlerinin etkililiği ve verimliliği eksenli olarak ve bağımsız bir şekilde 

çalışmaya başlamıştır (Özbek, 2012: 17). 

İç denetim standartları başta 1976, 1981 ve 1990 yıllarındaki revizyonları olmak 

üzere bir çok kez revizyon geçirmiştir. İç denetim sonuncusu Ocak 2017’de olan 

revizyonlar sonrası bu günkü modern halini almıştır. İç denetimin tüm dünyada etkin bir 

şekilde yürütülmesine yönelik olarak UMUÇ kapsamında Misyon, Zorunlu Rehber (iç 

denetimin tanımı, ana prensipler, standartlar, etik kurallar) ve Tavsiye Edilen Rehber 

(uygulama rehberi, tamamlayıcı rehber) yayımlanmıştır. 

Günümüzde iç denetim alanında IIA, uluslararası anlamda güvenilir bir yol 

gösterici ve standart belirleyici kurum olarak gösterilmektedir. 250'den fazla ulusal ve 

yerel şubede 185.000'i aşkın üyelerine hizmet vermekte ve iç denetimin profesyonel sesi 

ve otoritesi olarak varlığını sürdürmektedir. 

IIA'ın merkezi ABD'de olmasına rağmen 190'dan fazla ülkede ulusal iç 

denetçiler enstitülerine iç denetimin usul, esas ve uygulamaları konusunda destek 

sağlamaktadır. IIA üyesi enstitülerin bir araya gelmesiyle oluşturdukları 

konfederasyonlar ise aynı bölgede bulunan enstitüler arasında işbirliği ve görüş 

alışverişine imkân sağlar. Bölgesel konfederasyonların içerisinde en büyüğü Türkiye İç 

Denetim Enstitüsü (TİDE)'nin de üyesi olduğu Avrupa İç Denetim Enstitüleri 

Konfederasyonu (ECIIA)'dır. Ayrıca Asya Pasifik bölgesindeki 16 ülkenin üyesi olduğu 

Asya İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ACIIA) ile 19 Latin ülkenin üyesi olduğu 

Latin Amerika İç Denetçiler Enstitüleri Federasyonu (FLAI) bölgesel yapılanmalara 

örnek teşkil eder (Özbek, 2012: 33). 

2.2 Türkiye'de İç Denetimin Gelişimi 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), 19 Eylül 1995 tarihinde Ali Kamil UZUN 

önderliğindeki 47 kurucu üye ile kurulmuştur. TİDE 1996 yılında hem ECIIA, hem de 
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IIA’ya üye olmuştur. Uluslararası İç Denetim Standartları ilk defa 1998 yılında dilimize 

çevrilmiş ve 2000 yılında Uluslararası İç Denetçi Sertifika Sınavı (CIA) ülkemizde 

uygulanmaya başlanmıştır (Özbek, 2012: 37). 

Kamu sektöründe ise iç denetimin 2000’li yılların başlarında gündem olmaya 

başlamıştır. Gerek Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecinin etkisiyle gerekse diğer 

uluslararası kuruluşların önerileriyle 2000’li yıllarda kamu yönetiminin bir parçası olan 

kamu mali yönetimi alanında önemli düzenlemelere imza atılmıştır. AB’ye üyelik 

müzakereleri kapsamında açılan ve iç denetimin düzenlenmesini de kapsayan mali 

kontrol faslı (32 nci fasıl) bu konuda önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda 1927 

yılından bu yana uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun kaldırılarak 

kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği, iç kontrol sistemi ve iç denetimi uygulamaya 

sokan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle 

kamu idareleri iç denetimle tanışmış, bünyelerinde iç denetim birimleri kurulmuştur.İç 

denetim faaliyetinin tüm kamuda sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli 

düzenlemeleri yapacak ve bu konuda güncel gelişmeleri takip ederek sisteme 

kazandıracak ve kamu uygulamalarını uyumlaştıracak bir organın varlığına duyulan 

ihtiyaçla 2004 yılında Bakanlıklar arası bir organ niteliğindeki İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu (İDKK) kurulmuş ve görevine halen devam etmektedir (Bilge, 

2014: 28-31). 

2.3 İç Denetimin Organizasyonel Yapıdaki Yeri 

İç denetim bağımsızlığını ve tarafsızlığını destekleyecek bir organizasyon 

yapısında olmak zorundadır. 1111 No.lu iç denetim standardına göre İç Denetim 

Yöneticisi (İDY), en üst karar organı olan yönetim kurulu ile doğrudan iletişim ve 

etkileşimde olmak zorundadır (UMUÇ, 2010). Ayrıca 1110-1 No.lu Uygulama 

Önerisine göre de İDY, en azından, kurum içinde geniş bir denetim kapsamı ve alanı 
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oluşturmak, görevle ilgili raporlamalara yeterli ilginin gösterilmesini sağlamak ve 

görev sonucunda verilen tavsiyelere göre uygun tedbirlerin alınmasını sağlamak 

konusunda yeterli yetkiye sahip kişiye raporlama yapmalıdır (UMUÇ, 2010). 

Bir kurum içerisinde iç denetim biriminin etkin bir şekilde kurulabilmesi için 

temel şart; yönetim kurulunun kurumun ana faaliyetlerine yönelik genel stratejilerinin 

yanı sıra risk yönetimi ve iç kontrol sistemine yönelik de bir strateji oluşturması, üst 

yönetim tarafından kurum stratejileri gerçekleştirilmeye çalışılırken iç denetim 

biriminin tüm bu faaliyetlerdeki rolünün ne olacağının belirlenmesi ve kurumun tüm 

yönetsel kademelerinin denetim stratejisinde hangi görev ve sorumlulukları alacağının 

adının konması olarak görülebilir (Özbek, 2012: 587). İç denetim kurumda mali ve mali 

olmayan tüm faaliyetleri bağımsız şekilde inceleyebileceği organizasyonel pozisyonuna 

oturtulmalıdır. 

Organizasyondaki doğru pozisyonları sayesinde iç denetçiler objektif olmayı 

başarabilir ve tüm organizasyonda saygı gören, güvenilen ve önyargılardan uzak 

bulgulara/hükümlere imza atar. İç denetçilerin yaptığı işin ürünü olan iç denetim 

raporundaki hükümler de iç ve dış değerlendirmelere tabidir (IIA, 2004: 21). Aşağıda 

Şekil 2.1, 2.2 ve 2.3’te örnekleri verilen ülkemizdeki kamu ve özel sektöre ait birkaç 

teşkilat şeması, iç denetim birimlerinin(yuvarlak içinde) örgütsel pozisyonunu anlama 

açısından önemlidir. 
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Şekil 2.1 TBMM Teşkilat Şeması (www.tbmm.gov.tr, 2017) 

Şekil 2.2 Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Teşkilat Şeması (www.yok.gov.tr, 

2017) 

http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.yok.gov.tr/
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Şekil 2.3 Havelsan A.Ş. Teşkilat Şeması (www.havelsan.gov.tr, 2017) 

2.4 İç Denetimde İletişimin Önemi 

İç denetim faaliyeti bulunduğu organizasyon içerisinde en kritik mevkideki 

oluşum ve kişilerle sınırsız bir şekilde iletişime geçebilen, saygın, sözüne itimat edilen, 

raporları ile değer katan, yöneticiler tarafından çeşitli süreçlerin iyileştirilmesi için 

kendisinden denetim/danışmanlık talebinde bulunulan bir yapıdır. Aynı zamanda süreç 

mantığı ile denetim yaptığından organizasyonun her kademesinden insanlarla devamlı 

iletişim halinde olması bir iç denetçi için zorunluluktur. İcra ettiği denetim ve 

danışmanlıklarda organizasyonun sistemlerinin akışına en gizli bilgiler de dahil olmak 

üzere vâkıf olmak durumundadır. Bu kadar çok kademe ile etkili bir şekilde temasa 

geçip, bu kadar hassas ve gizli bilgiye temas ettikten sonra çıkar çatışmalarına girmeden 

ve saygınlığından bir şey kaybetmeden denetim yaparak kuruma değer katmaya 

çalışmak çok zor ve sancılı bir süreçtir. Dolayısıyla böylesine zor bir süreci 

yürütebilmek için yöneticisinden en kıdemsiz iç denetçisine kadar etkili iletişim 

becerilerine sahip bir iç denetçi kadrosunun kurulması gerekir.  

http://www.havelsan.gov.tr/
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İç denetimin yönetime değer katabilmesi için anlamlı bulgu ve önerileri içeren 

etkili bir denetim raporu üretebilmesi gerekir. Bu iç denetçilerin kendilerini 

geliştirmeleri gereken en önemli alanlardan biridir. Her seviyede iç denetçiler bu 

niteliklerde raporlar üreterek organizasyona değer katabilmek için denetim bulgularını 

tüm paydaşlarla müzakere ederek oluşturma, önerileri birlikte geliştirme ve sunma 

yeteneklerini geliştirmelidirler (Moeller, 2009: 301). 

İç denetçiler güçlü iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Uygun mesajı 

verebilmek için kelimelerinin yüklendiği anlamdan emin olmak ve sözcükleri dikkatlice 

seçmek durumundadırlar. İç denetimin hedefi denetlenenlere emir ve talimatlar vermek 

ya da kandırmak değil onları ikna etmek ve ortak zemine çekmektir (Kagermann vd., 

2008: 302). 

İç denetçiler insani ilişkilerinde yetenekli olması mantıklı bir gereklilik olarak 

görülmesine rağmen ne yazık ki bu yetenek her zaman iç denetçinin profesyonel 

eğitiminin ve mesleki gelişim planının bir parçası değildir. Zayıf bir işe alma politikası 

uygulanmasıyla iletişim becerisi olmayan iç denetçilerin işe alınması durumunda bu 

kişilerin bireylerarası iletişimde zayıf kalacağı bir gerçektir. Modası geçmiş bir denetim 

elemanı olarak detaylı kontrollerdense kişisel ilişkilere, diğer bir ifadeyle “gerçek 

yaşama” vakit ayıramayan denetçiler yönetime değer katamazlar (Pickett, S.,2010: 364). 

Bu konuda Dale Flesher yazısında; denetlenenlerle iyi ilişkiler kurmanın başarılı 

denetimin anahtarı olduğu ve denetçilerin özgüven, objektiflik, ikna edicilik, kişisel 

çekicilik gibi özelliklere sahip olması gerektiğinin altını çizmiştir (Pickett, 2010: 364). 

İç denetçilerin sahip olması gereken yeteneklerin neler olduğu ve iletişim becerisinin bu 

yetenekler arasındaki yeri Şekil 2.4 incelendiğinde daha iyi anlaşılacaktır. 

 



61 
 

  

 

 

 

  

Şekil 2.4 Farklı Yetenek Seviyeleri (Pickett, 2010: 724) 

Denetim sonuçlarını kullanacak yöneticiler denetçilerden iletişimle ilgili üç 

niteliğe sahip olmalarını beklerler. Bunlardan ilki yüksek seviyede entelektüel bakış 

açısına sahip olmaktır. Entelektüel bakış açısı kazanmak başta çalışanlar olmak üzere 

tüm paydaşlarla etkili iletişim kurmayı gerektirir. İkincisi sözlü iletişim yeteneğine 

sahip olmaktır. İç denetçi yaptığı işin doğası gereği kişilerle sık sık birebir iletişim 

kurması nedeniyle muhatabının nezdinde kredibilitesinin olması gerekecektir. Üçüncü 

nitelik ise yazılı iletişim kabiliyetidir. Kısa sürede açık, ikna edici ve ustaca kaleme 

alınmış raporları üretmek çok önemlidir (Pickett, 2010: 804). 

İletişim becerisine sahip olmayan bir iç denetçinin ne kadar önemli teknik 

çalışmalar yaparsa yapsın, ne kadar çok alanda bulguları olursa olsun kuruma katma 

değer sağlaması mümkün değildir. Doğası gereği iç denetim diğer klasik denetim 

metotlarından farklı olarak denetimin taraflarıyla kurulacak iletişimin kalitesi ile 

yakından ilgilidir. İç denetçiler bulundukları örgütte bir defalık değil uzun zamanlar 

denetim yapacakları için çalışanlarla çok sağlıklı bir iletişim zemini oluşturmaları 

hayatidir. İç denetçinin kılık-kıyafeti, duruşu, göz teması, ses tonu, hitap şekli, 

konuşması, vücut dili, jest ve mimikleri etkili iletişimde anahtar faktörlerdir. Ayrıca iç 

denetçi örgütün mevcut sistemlerini denetlerken belki de en hassas bilgilere erişmeyi 

                 Yetenek Seviyesi 

 CIA 

İç Denetim 

Yöneticisi 

K
ad

em
el

er
 

Kıdemli  

İç 

Denetçiler(DGS) 

İç Denetçiler  

Stajyer  

İç Denetçiler  

düşük 

yüksek 

yüksek 

Teknik Yetenekler 

İletişim Yetenekleri 

 

Kavramsal Yetenekler 



62 
 

talep edebilecektir. Çalışanların bu bilgileri gönül rahatlığıyla iç denetçiyle 

paylaşabilmesi için iç denetçinin söz konusu bilgileri amacı dışında kullanmayacağına 

dair güven uyandırması gerekir. Bu güven duygusunun oluşturulabilmesi için de iç 

denetçinin amacını saygı sınırları içinde kalarak anlatması ve denetlenenin zamanını 

boşa harcamayacak şekilde en uygun zamanlama ile talepte bulunması çok önemlidir. 

Eğer çalışanlarla bu seviyede etkili iletişim sağlanamazsa bilgiye ulaşması zorlaşacak ve 

denetimde değer katma hedefi sekteye uğrayacaktır. Ayrıca iç denetçilerin iletişim 

becerileri sadece çalışanlar ile değil iç denetim yöneticileri, diğer iç denetçiler, yönetim 

kurulu, denetim komitesi, genel müdür (CEO) ile iletişiminde de çok önemli bir yer 

tutar (Yurtsever, 2014: 138). 

İç denetim faaliyetinin başındaki kişi olan İç Denetim Yöneticisi (İDY), en üst 

karar organı olan yönetim kurulu ile doğrudan iletişim ve etkileşimde olmak zorundadır 

(UMUÇ, 2010). Bu standart her ne kadar iç denetim faaliyetinin bağımsızlık ve 

objektifliğini desteklese de örgütün içerisinde iç denetçiye iletişimsel olarak herhangi 

bir çalışandan daha fazla sorumluluk yükler. İç denetçiyi, raporunu sunduğu yönetim 

kurulu ve denetim komitesi adına konuşan ve onları temsil eden bir kişiye dönüştürür. 

Bu nedenle iç denetçi bu sorumluluğun bilincine vararak kişiler arası ilişkilerde uygun 

bir iletişim içerisinde olması önem arz eder. 

İç denetçiler kurum içerisinde yıllarca aynı mevkide görev yapmış ve kariyer 

basamaklarını adım adım çıkarak tabir caizse işin "kurdu" olmuş kişilerin dosyalarını 

karıştırarak farklı bir bakış açısıyla süreci iyileştirmenin yollarını arayacaktır. Bu 

süreçte araştırma, inceleme ve mülakat tekniklerini sıkça kullanıp edindiği bilgileri 

kendi iç denetim bakış açısı ve metodolojisi ile birleştirerek kuruma faydalı ve değer 

katan raporlara dönüştürmeye çalışacaktır. Eğer çalışanların on yıllar boyunca 

oluşturduğu zengin deneyim ve birikimlerini elde edemezse, olaylara uygun açıdan 
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bakamayacak ve süreçleri olgun bir şekilde değerlendiremeyecektir. Gerek korku 

gerekse diğer nedenlerle çalışanların bu bilgi ve deneyimlerini paylaşma konusunda 

başlangıçta isteksiz olması ihtimali de göz önünde bulundurulacak olursa iç denetçilerin 

etkili iletişim ve müzakere yeteneklerini bünyesinde toplamasının ne denli önemli 

olduğu anlaşılacaktır. 

İç denetçilerin sahip olması gereken iletişim becerileri konusunda abartılı 

sayılabilecek yaklaşımlar da mevcuttur. Uluslararası bir yiyecek firmasının CEO'su olan 

William G. Phillips, iç denetimin değişen rolünü görmüş ve Elbert Hubbard'a atfedilen 

iç denetçi tanımlamasını biraz komik bir boyuta taşıyarak şöyle geliştirmiştir: Tipik bir 

iç denetçi iyi bir insandır, akıllı, sıcak ve düşünceli, empati yaparak karşı tarafın 

problemlerini anlayabilen, kişilerle etkileşiminde kibar ve yardımsever fakat aynı 

zamanda objektif, sakin ve kriz anında kişileri yatıştırmasını bilen, altın kalpli, dost 

canlısı bir kaniş gibi sevimli, zeki, öngörülü, ve espritüel. O karşılaştığı insanları bu 

imajıyla eğitir ve hep beraber mutlu bir şekilde cennete girerler (Phillips, 1970). 

İç denetçiler zamanlarının çoğunu çalışanlarla birlikte geçirir. İhtiyaç duydukları 

bilgiyi elde etmek ve denetim bulgularına düzeltici aksiyonların alınmasını sağlamak 

için denetlenenlerle iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerin devamlılığını sağlamak 

zorundadırlar. Ancak iç denetçiler bunu yaparken kendilerini bir takım engellerle 

mücadele ederken bulabilirler. Söz konusu engeller çoğu zaman bir açmaza dönüşür ve 

bir yola giderken diğer yola zarar verilebilir. Şöyle ki; 

 Bir taraftan denetlenenlerle yakın işbirliğini sürdürürken diğer yandan 

aynı kişilerden kaynaklanabilecek verimsizlik ve potansiyel usulsüzlük/yolsuzluk 

durumlarına karşı teyakkuzda olmak ve delile ulaşınca bulguya çevirmek, 

 Bir taraftan denetlenen operasyonel seviyedeki yöneticilerin güvenini 

kazanmaya çalışırken diğer yandan söz konusu yöneticilerin sorumluluğundaki 
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sistematik eksiklikleri ve yetersizlikleri tespit edince rapora aktararak onların üstlerine 

iletmek, 

 Bir taraftan Genel Müdür (CEO)’ün maaş bordrosu listesinde yer alırken 

diğer yandan onun sorumluluğundaki ihmallerle ilgili raporu Yönetim Kuruluna sunmak 

gibi birçok durum iç denetçiyi potansiyel bir açmaza sürükleyecektir (Sawyer, 2005: 

1225-1226). 

İç denetçilerin bu tarz açmazlarla mesleki hayatlarının birçok bölümünde 

karşılaşması muhtemeldir. Bu yüzden gerçekleri bilerek mesleğe girmeleri, potansiyel 

açmazların farkında olmaları ve hazırlıklı bulunmaları gerekir. Yapacakları hazırlık ise 

kişiler arası iletişim becerilerini geliştirmek, çıkar çatışmaları sonucunda zor durumlarla 

karşılaştığında iç denetim mesleki standartları ve etik kurallarını göz ardı etmeden 

serinkanlı, saygılı ve akıllı davranmasını öğrenerek meslek hayatı boyunca 

uygulamaktır. 

İç denetimde son yirmi yıldaki pozitif gelişmelere rağmen, değişmeyen tek şey 

denetim müşterileriyle yaşanan çatışmalar ve bu çatışmaları iletişim becerilerini 

kullanarak kurum için maksimum düzeyde fayda sağlayacak katılımcı müzakereye 

dönüştürme gerekliliğidir. Her ne kadar çatışmaların nedeni üst yönetimin iç denetimi 

organizasyonda nerede konumlandırdığı ve bunu tüm organizasyona nasıl ilettiği, diğer 

bir deyişle "tepedeki ton" (tone at the top) olarak görülse de ana neden basittir: 

 İç denetçi kişilere değil bir bütün olarak organizasyonun kendisine ve 

işlerin sağlıklı olarak yürütülmesi hedefine sadıktır. 

 İç denetçi değişimi temsil eder ve insanlara değişmeleri gerektiğini 

söyler. Ne var ki insanların çoğu değişim önerilerini sevmez ve direnç gösterir. 

 Organizasyonda neyin değişmesi gerektiğini anlamak için iç denetçi 

sürekli ortalıkta dolaşarak sorular sorar ve gerekli gördüğü dosyaları karıştırır. Şunu 

unutmamak gerekir ki insanlar dosyalarının karıştırılmasından hoşlanmaz. İç denetçiyi 
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evlerine çat kapı girerek özel eşyalarını karıştıran kişiler gibi görürler (Pastor, 2007: 1-

2). İşte bu çatışmalarla etkili şekilde mücadele edebilmek ve aynı zamanda antipatik 

görünmemek için iç denetçi yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili iletişim yeteneklerine 

sahip olmalıdır.  

İleriki bölümlerde iç denetim faaliyetinin yukarıda sayılan açmazları, çatışmaları 

ve sorunları yaşamaması için kurum içerisinde sahip olması gereken statüsü, iç 

denetçilere kurumun her seviyede yönetici ve çalışanlarının bakış açısı, iç denetçilerin 

paydaşları ile olan ilişkileri ve denetim sürecinde etkili iletişimi sağlayarak kuruma 

değer katmak için yapılması gerekenler safha safha ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. 

2.4.1 İç Denetimin Faaliyetinin Kurulması 

Bir organizasyonda iç denetim departmanının kurulması önemli bir karardır. Bu 

karar organizasyonun müteakip süreçlerde faaliyetlerini daha şeffaf, hesap verebilir ve 

güvenilir bir yapıda sürdüreceğinin bir işaretidir. Ancak bu kararı herhangi bir 

gerekliliği kağıt üzerinde yerine getirmek için değil daha etkili ve kurumsal bir yapıya 

kavuşarak paydaşlarına güven veren bir yapıya kavuşmak için almak gerekir. İç denetim 

departmanını kurmadan önce onun kurumsal rolünü ve kurum içerisindeki statüsünü 

belirlemek kurumdaki diğer yapıların algılarını yönetmek adına önem arz eder. 

2.4.1.1  İç Denetim Departmanının Kurumsal Rolünün ve Statüsünün 

Tanımlanması 

İç denetim departmanının kurumsal statüsü, onun yapacağı denetim ve 

danışmanlıklarda hem iç hem de dış paydaşlarla kuracağı iletişimin nasıl olacağının 

belirleyicisidir. Bu statü ne kadar güçlü ve bağımsız olursa iç denetçiler süreçlere o 

kadar objektif bakacak ve organizasyona değer katacaktır. Ayrıca iç denetçilerin her 

seviyede bilgi, belge ve kayıtlara sınırsız bir erişim sağlayabilmesi için gerekli olan 
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iletişim altyapısı da iç denetim departmanının güçlü kurumsal rolü ve statüsü sayesinde 

kurulmuş olur. 

Organizasyonların çoğu, bünyelerindeki ana birimlerin sorumluluk ve yetki 

sınırlarını belirlemek için politika ve prosedürleri belirler ve belgeler. Bu belgelerde 

organizasyonun her bir biriminin görev ve sorumlulukları belirtilir. Ayrıca bu belgeler 

üst yönetimin organizasyondaki her bir ana fonksiyonun amacı, misyonu ve yetkilerini 

nasıl gördüğünün kanıtıdır.  İç denetim departmanı bu belgelerde objektifliğini garanti 

altına alacak yeterli seviyede bağımsız bir fonksiyon olarak faaliyetlerini icra 

edebilmesine yönelik ifadelerin yazıldığından emin olmalıdır (Sawyer, 2005: 838). 

İç denetim faaliyeti IIA'nın mesleki rehberlik faaliyeti ve yine IIA tarafından 

geliştirilen standartlar, etik kurallar ve uygulama önerileri sayesinde son derece 

sistematik, şeffaf, uygulanabilir ve organizasyonel rolü belirgin bir hal almıştır (Özbek, 

2012). Uluslararası iç denetim standartları "Ana Gereklilikler" ve standartlarda geçen 

terim ve kavramları açıklığa kavuşturan "Yorumlar"dan oluşur.1110- Kurum İçi 

Bağımsızlık standardı iç denetim faaliyetinin kurum içi bağımsızlığını düzenler. Söz 

konusu standart ve yorumu şöyledir:  

İç Denetim Yöneticisi, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını 

yerine getirmesine imkân sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olmak zorundadır. İç 

Denetim Yöneticisi, en az yılda bir, yönetim kuruluna iç denetim faaliyetinin kurum içi 

bağımsızlığını teyit etmek zorundadır. 

Yorum: Kurum içi bağımsızlık iç denetim yöneticisinin işlevsel olarak yönetim 

kuruluna raporlama yapmasıyla etkili şekilde sağlanır. İşlevsel raporlama örnekleri, 

yönetim kurulunun;  

 İç denetim yönetmeliğini onaylaması,  

 Risk amaçlı iç denetim planını onaylaması,  

 İç denetim bütçe ve kaynak planlarını onaylaması,  
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 İç denetim yöneticisinden iç denetim faaliyetinin plana ve diğer konulara 

göre başarımı (performansı) hakkında bilgi alması,  

 İç denetim yöneticisini atama ve azletme kararlarını onaylaması,  

 İç denetim yöneticisinin ücretini onaylaması,  

 Yönetimle ve iç denetim yöneticisiyle, kapsam uygunsuzlukları ya da 

kaynak kısıtları olup olmadığı hakkında görüşmeler yapmasıdır. (UMUÇ, 2010). 

UMUÇ'un Tavsiye Edilen Rehber kapsamındaki Uygulama Önerilerinden 1110-

1 Kurum İçi Bağımsızlık adlı uygulama önerisi iç denetimin kurumdaki rolüne verilmesi 

gereken destek şu şekilde ifade edilir:   

1. Üst yönetim ve yönetim kurulunun desteği, iç denetim faaliyetine 

(birimine),denetlenenlerin işbirliğini sağlayabilmeleri ve denetçilerin işlerini her türlü 

müdahaleden uzak bir şekilde yapabilmeleri hususlarında yardımcı olur. 

2. İç Denetim Yöneticisi, işlevsel (fonksiyonel) olarak yönetim kuruluna, idarî 

olarak kurumun genel müdürüne (CEO'ya) raporlama yaparak kurum içi bağımsızlığı 

kolaylaştırır. İç denetim yöneticisi, en azından, kurum içinde geniş bir denetim kapsamı 

ve alanı oluşturmak, görevle ilgili raporlamalara yeterli ilginin gösterilmesini 

sağlamak ve görev sonucunda verilen tavsiyelere göre uygun tedbirlerin alınmasını 

sağlamak konusunda yeterli yetkiye sahip bir kişiye raporlama yapmalıdır. (UMUÇ, 

2010). 

Kurulacak iç denetim departmanının uluslararası standartlara sahip olması 

isteniyorsa iç denetim faaliyetine bu standartta yazan organizasyonel rol verilmelidir. 

Ancak bazı küçük organizasyonlar iç denetimi bundan daha dar bir kapsamda düşünerek 

daha küçük roller vermekte ve bu da çok ciddi organizasyonel zayıflıkların tespit 

edilememesi riskini beraberinde getirmektedir. 

Bir kurum içerisinde iç denetim faaliyetinin kurulması önemli bir karardır. İç 

denetim departmanı sadece iç denetçiler tarafından kurulup geliştirilemez. Faaliyetlerini 
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etkin bir şekilde icra edebilmesi için yönetim kurulunun ve üst yönetimin desteği ve tüm 

kurum çalışanlarının işbirliği gereklidir (Özbek, 2012). 

Yönetimin iç denetime desteği açık ve kategorik olarak en yüksek politika 

belgesinde beyan edilmelidir. Bu beyan spesifik olmalı ve organizasyonda iç denetimin 

faaliyet alanını, statüsünü, değer katmaya ve yönetişim süreçlerini geliştirmeye yönelik 

hedeflerini, denetim yapma, raporlama, düzeltici önerilerde bulunma ve alınan tedbirleri 

değerlendirme yetkilerini ayrıntılı olarak belirtmelidir. Bu politika belgelerinde; 

 İç denetimin, bağımsız bir değerlendirme fonksiyonu olarak yönetim 

kurulu ve üst yönetime sunmak üzere organizasyonun aktivitelerini denetleme ve 

değerlendirme rollerinin desteklendiği, 

 İç denetimin idari olarak üst yönetime, fonksiyonel olarak yönetim 

kurulunun bünyesinde kurulan denetim komitesine raporlama yapacağı, 

 Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken iç denetçilerin 

organizasyonun tüm aktivite, kayıt, varlık ve personeline tam, sınırsız ve özgürce erişim 

sağlama yetkisinin olduğu, 

 İç denetimin ilk hedefinin yönetim kurulu ve yönetimin sorumluluklarını 

etkili bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak olduğu, bu amaçla gözden 

geçirdiği organizasyonel aktivitelerle ilgili analizleri, önerileri, tavsiye ve bilgileri 

kendilerine sunacağı belirtilmeli ve iç denetimin misyonu ayrıntılı şekilde madde madde 

beyan edilmelidir (Sawyer, 2005: 840-841). 

Ne var ki ayrıntılı şekilde yazılmış politika belgelerine rağmen bir kısım 

organizasyonlarda operasyonel yöneticilerin çoğu hâlâ iç denetimi kontrol görevi olan 

küçük fonksiyonlar olarak görmektedir.  Bunu bakış açısının önüne geçmenin ve 

profesyonel iç denetim faaliyetinin kurumda etkinliğini artırmanın yolu yönetim kurulu 

ve üst yönetimin iç denetime güvendiğini ve faaliyetlerini desteklediğini tüm kurumda 

yüksek sesle vurgulamasıdır. 
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İç Denetim Yöneticisi (İDY) ve personelinin kurumda yaptıkları işlerin ve 

kurum çalışanlarıyla kuracakları ilişkilerin “iş tanımının” yapılması ve yayımlanması da 

iç denetim faaliyetinin tanınırlığı üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Böylece personel 

temin faaliyetlerinde de bir kriter listesi elde edilmiş olur. Yapılacak tanımlara uygun 

nitelikte, işinin en iyisi ve az sayıda personelin alımı her zaman orta ya da düşük 

becerideki fazla sayıda personelden daha iyi iş çıkaracaktır. Az sayıda üstün seviyede 

zeki, düşünsel ve sezgisel yönden güçlü ve girişken niteliklere sahip iç denetçiler ve 

başında uygun kişilik ve liderlik vasıflarına sahip bir İDY’den kurulu bir iç denetim 

departmanı, kurumda olması gereken pozisyonda teşkilatlanırsa çok önemli seviyede 

değer katacaktır (Sawyer, 2005: 845).  

2.4.1.2  İç Denetim Yönetmeliğinin Oluşturulması 

Uluslararası İç Denetim Standartlarında (Standartlar) “Internal Audit Charter” 

adı verilen söz konusu yayın, kurum içerisinde iç denetim faaliyetlerinin organizasyonu 

ile yetki ve sorumluluklarını açıklayan, sınırlarını, raporlama ilişkilerini, statüsünü vb. 

belirleyen bir üst seviye dokümandır. Kurum içerisinde yönetmelik, tüzük, yönerge vb. 

değişik isimler verilebilen bu doküman, adına ne denirse densin iç denetim 

faaliyetlerinin genel çerçevesini çizeceğinden ve yönetim kurulu, denetim komitesi, üst 

yönetim ve kurumun tüm çalışanları ile ilişkileri, karşılıklı rol ve sorumlulukları 

belirleyeceğinden iç denetim faaliyetinin kurum içerisinde kuracağı iletişim bağlantıları 

açısından hayati önemdedir (Özbek, 2012: 620). İç denetim yönetmeliği iç denetim 

faaliyetinin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi adına yapıldığını belirten ve bu 

sayede iç denetim faaliyetini kurum içerisinde güçlendirme amacı güden resmî bir 

belgedir. Yönetmelik IIA Standartlarına uygun şekilde yazılarak iç denetimin genel 

çerçevesini çizer ve objektifliğini sınırlandırmayacak şekilde sorumluluklarını belirler. 

Dahası iç denetimin idari ve fonksiyonel raporlama bağlantılarını tanımlayarak Denetim 
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Komitesine direkt ve sınırsız iletişimini vurgular. Denetim komitesi söz konusu 

yönetmeliği yıllık olarak gözden geçirir ve onaylar (Kagermann vd., 27). 

Söz konusu yönetmelik kurumun en üst yönetsel merci konumundaki yönetim 

kuruluna onaylatıldığından kurum içerisinde yaptırıcılığı yüksek bir belge niteliğinde 

olup UMUÇ’ta da yerini almıştır.1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar standardı iç 

denetim yönetmeliğine ilişkin hususları düzenler. Söz konusu standart ve yorumu 

şöyledir: 

İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Misyonu ve 

Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nin zorunlu unsurları(İç Denetimin Mesleki 

Uygulaması için Temel Prensipler, Etik Kuralları, Standartlar ve İç Denetimin Tanımı) 

ile uyumlu olan bir iç denetim yönetmeliğinde açıkça tanımlanmak zorundadır. İç 

Denetim Yöneticisi iç denetim yönetmeliğini dönemsel olarak gözden geçirmek ve üst 

yönetime ve Yönetim Kuruluna onay için sunmak zorundadır.  

Yorum:  

İç denetim yönetmeliği, iç denetim faaliyetinin amacını, yetkisini ve 

sorumluluğunu tanımlayan resmî bir belgedir. İç denetim yönetmeliği, bir kurum 

içerisinde iç denetim faaliyetinin konumunu, iç denetim yöneticisinin yönetim kuruluna 

işlevsel bağlılığını da içerecek şekilde belirler, görevlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili 

olan kayıtlara, personele ve fiziki varlıklara erişimi yetkilendirir ve iç denetim 

faaliyetlerinin kapsamını tanımlar. İç denetim yönetmeliğinin nihaî onay mercii 

Yönetim Kuruludur. 

İç Denetimin Yönetmeliğinin iç denetim faaliyeti için önemi UMUÇ'un Tavsiye 

Edilen Rehber kapsamındaki Uygulama Önerilerinden 1000-1İç Denetim Yönetmeliği 

adlı uygulama önerisinde ise şu şekilde ifade edilir:   
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1. Resmî, yazılı bir iç denetim yönetmeliğinin bulunması, iç denetim 

faaliyetinin(biriminin) yönetiminde kritik önemdedir. Yönetmelik, yönetimin gözden 

geçirme ve kabulü ile yönetim kurulunun -toplantı tutanaklarında yer aldığı üzere- 

onayı için kabul görmüş bir metin sunar. Ayrıca, iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve 

sorumluluklarının yeterliliğinin dönemsel olarak değerlendirilmesini kolaylaştırır, iç 

denetim faaliyetinin rolünü belirler. Herhangi bir sorunun ortaya çıkması hâlinde, 

yönetmelik, iç denetim faaliyeti hakkında üst yönetim ve yönetim kuruluna resmî ve 

yazılı bir anlaşma işlevini de sağlar. 

2. İç Denetim Yöneticisi, yönetmelikte açıklanan ve tanımlanan amaç, yetki ve 

sorumlulukların iç denetim faaliyetinin hedeflerine ulaşması için yeterli olmaya devam 

edip etmediğini dönemsel olarak değerlendirmekten sorumludur. Ayrıca, bu dönemsel 

değerlendirmenin sonuçlarını üst yönetime ve yönetim kuruluna bildirmekten 

sorumludur. 

2.4.1.3  İç Denetim El Kitapçığının Oluşturulması 

İDY, departmanındaki iç denetçileriyle İç Denetim El Kitapçığı vasıtasıyla 

iletişim kurar. Adının literatürde “kılavuz" ve “rehber” gibi farklı şekillerde de geçtiği 

bu kitapçık personele iç denetim faaliyetini nasıl yürütmesi gerektiğini talimatlar 

şeklinde sunar. Bu talimatlar iç denetçilere sabit bir bakış açısı, uygulama birliği, yeterli 

performansa ulaşma yöntemi ve müşterilerle iletişimin koordinesi gibi faydalar sağlar. 

Ne var ki İDY bu noktada bir açmaz ile karşılaşır. Bir taraftan iç denetçiler için gerekli 

talimatları belirleyerek organizasyonda uygulama birliği sağlama ihtiyacı diğer taraftan 

iç denetçilerin özgür düşünce, hayal gücü ve yaratıcılıklarını engelleme riski açmazın 

konusunu oluşturur. Ancak söz konusu riske rağmen personel için bir kitapçık 

oluşturmak şu faydaları beraberinde getirir: 
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 Personelin iç denetim metodolojisinden farklı taraflara yönelmesini 

engeller, 

 Personelin performansının ölçümü içi kriterler oluşturur, 

 İDY’nin beklentilerine uygun bir raporlama yapılmasını güvence altına 

alır (Sawyer, 2005:  856). 

İç denetim faaliyetinin kılcallarına inen el kitapçıkları, iç denetim 

yönetmeliklerinden ele aldıkları konuların türü ve detay seviyesi ile ayrılır ve bu 

konular yalnızca iç denetim faaliyetinin kendi iç işleyişi ile ilgilidir. Oysa iç denetim 

yönetmeliğinin her ne kadar adında "iç denetim" geçse de sadece iç denetim faaliyetini 

ilgilendirmez. Tüm kurum çapında iç denetçilerle birlikte tüm yönetsel kademelerin iç 

denetim faaliyetindeki rol ve sorumluluklarını düzenler. Bu yüzden yönetmeliklerin iç 

denetime ilişkin detayları içermesi beklenmez. İç denetim departmanındaki iç 

denetçilerin işe alımından denetim sürecindeki tüm adımlara ve raporlamaya kadar iç 

işleyişe ilişkin bu detaylar el kitapçığında belirtilir (Özbek, 2012: 625).İç denetim 

birimlerinde denetçilerin denetim esnasında spesifik bir durumla karşılaştığında nasıl 

davranması gerektiği her denetçi için ayrı ayrı yaşanarak tecrübe edilmesindense, ortak 

tecrübelerin kaleme alınarak iç denetçilerden beklenen davranış şeklinin belirlenmesi 

sözel iletişimin tamamlayıcısı olarak faaliyetlerin kalitesini arttıracaktır.  

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek amacına yönelik 

politika ve prosedürleri belirlemek zorundadır. 

Yorum:  

Politika ve prosedürlerin şekli ve içeriği, iç denetim faaliyetinin büyüklüğüne ve 

yapısına ve işin karmaşıklığına bağlıdır (UMUÇ,2010). 
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El Kitapçıklarının iç denetim faaliyeti için önemi UMUÇ'un Tavsiye Edilen 

Rehber kapsamındaki Uygulama Önerilerinden 2040- Politika ve Prosedürler adlı 

uygulama önerisinde ise şu şekilde ifade edilir:   

İç Denetim Yöneticisi, politika ve prosedürler geliştirir. Bütün iç denetim 

faaliyetleri tarafından (birimlerinin) resmî nitelikte idarî ve teknik denetim el 

kitapçıklarına ihtiyaç duyulmayabilir. Küçük bir iç denetim faaliyeti resmî nitelikteki bu 

düzenlemeler olmadan da yönetilebilir. Bunların personeli, günlük yakın bir gözetimle 

ve izlenmesi gereken politika ve prosedürleri belirten basit müzekkerelerle 

(memoranda) kontrol edilip yönlendirilebilir. Büyük iç denetim faaliyetlerinde ise iç 

denetim planını uygularken iç denetçilere yol gösterecek daha resmî ve kapsamlı 

politika ve prosedürler gereklidir (UMUÇ,2010). 

2.4.1.4  İç Denetim Departmanının Kurulması 

Profesyonel bir iç denetim departmanı profesyonel iç denetçiler gerektirir. 

Gelişen sınırlarıyla modern iç denetim, denetim metotları ve teknikleri hakkında geniş 

bir bilgi birikime ihtiyaç gösterir. Tüm iç denetçilerin bu bilgileri özümsemesinin yanı 

sıra insanlarla etkili iletişimde de iyi olması gerekir. İç denetçiler görevlerini yaparken 

denetim müşterilerini anlamalı ve onlarla tatmin edici ilişkiler kurmalıdır. Ayrıca görev 

amaçlarını, değerlendirmelerini, sonuçlarını ve önerilerini karşı tarafa etkili şekilde 

aktarabilmek için sözlü ve yazılı iletişimde yetenekli olmalıdır. İDY, iç denetçilerin 

seçiminde kullanılacak uygun kriterler belirlemelidir. Ayrıca hızla gelişen iç denetim 

metodolojileri ve kapsamına ayak uydurabilmek için seçilecek personelin adapte 

olabilme yetenekleri de olmalıdır. Kurum başta iletişim becerileri olmak üzere diğer 

yetenekleri bünyesinde toplamış uygun iç denetçileri; iç denetim dersi veya kursu veren 

üniversite ya da kolejlerden, sertifikalı kamu muhasebecilerinden, organizasyon 

içerisinden ya da internet ilanları yoluyla temin edebilir. Temin esnasında sözlü 

mülakat, yazma kabiliyetinin ölçülmesi için yazılı test, düşüncelerini organize etme 
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kabiliyetini ölçmek için mantıklı sıralama soruları ve varsayım ile gerçekler arasındaki 

farkı ayırt edebilme yeteneğini ölçmek için testler uygulanabilir (Sawyer,2005: 879-

890). 

İletişim yeteneği kazanma bir iç denetçinin profesyonel eğitiminin ve mesleki 

gelişim planının bir parçası olması gerekliliğinin yanı sıra işe alma politikalarında da 

göz önünde bulundurulması gereken önemli bir gerçektir. İç denetçiler görevlerini etkin 

bir şekilde yapmak için kişisel iletişim becerilerinde yetenekli olmak ve muhataplarıyla 

kalıcı ve saygın ilişkiler kurmak durumundadır. Bu nedenle daha işin başında, yani iç 

denetçinin işe alım aşamasında bu gerçeğin farkında olmak ve ona göre bir işe alım 

politikası oluşturmak çok önemlidir (Pickett, 2010: 364). 

İç Denetim Departmanının insan kaynaklarının yönetim sorumluluğu İDY’dedir. 

İDY yazılı ve sözlü iletişim becerileri başta olmak üzere insan ilişkilerinde sahip 

olunması gereken beceriler ve diğer yönlerden yetişmiş personelin seçimi, oryantasyonu 

ve eğitim planlamasını yapmalıdır. Konu ile ilgili 2030-Kaynak Yönetimi standardı ve 

yorumu şöyledir: 

İç Denetim Yöneticisi, onaylı planın uygulanabilmesi için, iç denetim 

kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak 

zorundadır. 

Yorum:  

Uygun, planı gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi, yetenek ve diğer vasıfların 

karışımını ifade etmektedir. Yeterli, planı gerçekleştirmek için gerekli kaynakların 

miktarına işaret etmektedir. Kaynaklar, onaylı planın başarılmasını en iyi şekilde 

sağlamak üzere kullanıldığı zaman etkin bir şekilde kullanılmış sayılır (UMUÇ, 2010). 
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2.4.1.5  İç Denetim Faaliyetinin Tanıtılması 

İç denetim departmanı ve faaliyetlerine yönelik kurumsal farkındalığı artırma 

önemli bir sorumluluktur. Kurulacak bir diyalog vasıtasıyla organizasyonda iç 

denetimin kurulmasının avantajları, faaliyetlerinin sonucunda elde edilecek faydalar, 

mevcut ihtiyaçlar ve yasal gereklilikler kurumun tüm seviyelerine iletilmelidir. Bunu 

sağlamak için bilgi yönetimi toplantıları, kurum içi e-posta ve bilgi notları, denetim 

anketleri ve kurum içi intranet sistemi kullanılarak iç denetimin kendi içinde başlayıp 

biten ve kuruma değer sağlamayan bir faaliyet olduğu izlenimi edinilmesine engel 

olunmalıdır. Aslında bu çalışmalar iç denetimin kurumun önemli risklerden korunması 

ve ilerlemesindeki rolüne odaklanmalıdır (Kagermann vd., 2008). 

Eleştirilmeyi kimse sevmez. Birçok kurumda yönetici ve çalışanlar, iç denetim 

faaliyetinin sadece eleştirdiğini düşünür ve bu yüzden ona düşman olur. Bu durum da 

denetimlerin iletişimsel yönden uygun bir zeminde yürümesini zorlaştırır. Söz konusu 

zorluğu aşmak için iç denetçilerin “düşmanını yenmenin en iyi yolu onunla arkadaş 

olmaktır” özdeyişine kulak vermeleri faydalarına olacaktır. Eğer kurum içerisinde 

arkadaşlığı önerilen ve sevilen kişi bir iç denetçi ise, bu iç denetim faaliyetinin 

tanıtımında çok işe yarar ve uzun vadede de buna değer. (Sawyer, 2005: 860-861). İç 

denetimin sinekten yağ çıkaran veya dedektif gibi hata arayan bir faaliyet değil, yönetim 

odaklı bir faaliyet olduğunu vurgulamak için şu pazarlama teknikleri kullanılabilir 

(Mann, 1989: 24-28): 

Broşürler: Kolay okunabilen ve teknik terimler içermeyen tanıtıcı broşürler iç 

denetimin gizeminden kaynaklanan korkuyu ortadan kaldırmada işe yarayabilir. Bu 

broşürler tüm operasyonel yöneticilere gönderilerek uygun bir tanıtım sağlanabilir. 

Birçok büyük kurum iç denetimle ilgili politika belgelerinde yazan hususları 

vurgulamak için değişik iletişim yöntemlerini kullanır. Bunlardan biri de tüm 

operasyonel yöneticilere gönderilmek üzere hazırlanan ve yönetim kurulu ile üst 
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yönetimin iç denetim departmanına ve onun faaliyetlerine verdiği önemi vurgulayan 

broşürlerdir. Bu broşürde iç denetimin misyonu, kapsamı, kurum içindeki yetkileri, 

sınırları, yetenekleri ve fonksiyonları anlatılarak CEO tarafından altı imzalanır (Sawyer, 

2005: 843). 

Bültenler/Bildiriler (Duyurular): Bildiriler kritik ve en yeni bulguları kurum 

çalışanlarına iletmek için kullanılabilir. İç denetimin kuruma kattığı değer, raporlar 

haricinde bir kez daha çalışanlar ve yönetimin gözleri önüne serilmiş olur. İç denetimin 

teknik jargonuna girilmeden, kolay anlaşılabilen tanıtıcı mesajlar vermede ise 

bültenlerin etkin şekilde kullanılması mümkündür. 

Kurum Yayınları: Bu yayınlar çalışanların ilginç hikâyelerini de içerir. Bir iç 

denetçinin başından geçen ve ustaca kaleme alınmış hikâyenin bu yayınlarda yer alması 

iç denetçilerin insani yönünü ortaya koyabilir. 

Organizasyonel Programlar: Birçok organizasyon kamu faydasına hayır 

işlerine sponsor olur. Bu tarz sponsorlukların yapılmasına yardım etmek iç denetçilere 

faydalı bir tanıtım sağlayabilir. 

Kapısı Herkese Açık Olmak: Departmanın kapısının herkese açık olması iç 

denetçilerin operasyonel çalışanlarla denetim haricinde daha rahat ortamda bir araya 

gelme fırsatı verecek ve iç denetçilerin sosyalleşmesine yardımcı olacaktır. 

“Denetlenen” İfadesi Yerine “Müşteri” İfadesinin Kullanılması: Gerek sözlü 

gerekse yazılı iletişimde denetimin uygulandığı hedef kitlesinin “denetlenen” yerine 

“müşteri” şeklinde telaffuz edilmesinin tercih edilmesi karşı tarafa değerli bir hizmet 

sunma vurgusu yapacak ve iç denetçiye karşı oluşan “hata arayan kişi” şeklindeki yanlış 

algının önüne geçecektir. 

Danışma Kurulu: Başkanlığını İDY’nin yaptığı ve kurumdaki bilgilerin 

taraflarca paylaşılması, yenilikçi ve değişimci fikirlerin tartışılması ve bu fikirlerin risk 
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esaslı olarak değerlendirilmesi gibi faaliyetler icra edecek ve görevi sadece danışmanlık 

olacak bir kurul iç denetim faaliyetinin imajına katkı sağlayacaktır.  

Toplantılar: İleriki bölümlerde “ön çalışma ve açılış toplantısı” başlığı altında 

incelenecek ve denetim öncesinde yapılan bu toplantılarda, iç denetim faaliyetinin 

eleştiren, gizemli ve korkulması gereken bir faaliyet değil, kurumun stratejik hedeflerine 

ulaşmasına yardımcı olan ve en üst seviyede yöneticilerce desteklenen bir faaliyet 

olduğunun olumlu ve doğru ifadelerle anlatılması önem arz eder. 

Risk Değerlendirme: Bu adım kurumun icra ettiği faaliyetlerin risklerinin etki 

ve olasılıklarını hesaplayarak yapılan bir değerlendirmedir ve genellikle iç denetim 

faaliyetinin bir boyutu olarak görülmektedir. Ancak iç denetçiler ve kurumun 

süreçlerine hâkim seçilmiş operasyonel çalışanlar, faaliyet risklerini birlikte 

değerlendirdiğinde bu adım bir “problem çözücü ortaklığa” dönüşür ve iç denetçilerin 

çalışanlarla daha fazla iletişime geçerek imajlarının güçlenmesine yardımcı olur. 

Denetim Sonrası Anketler: Uygun şekilde hazırlanmış anketler değerli bir 

kalite güvence aracı olabilir. Müşterilerin değerli görüşleri iç denetim faaliyetinin 

kurum içerisindeki yerinin doğru bir iletişimi olacaktır. Bu anketlerin sonuçlarına göre 

yapılan iletişim hatalarından ders çıkarılarak sonraki denetimlerde iletişim kalitesinin 

artırılması hedeflenebilecektir. 

Müşteri Eğitimleri: Denetim müşterileri ve üst seviye yönetici adaylarını da 

içerebilecek bu eğitimler, iç kontrollerin değerlendirilmesi ve süreçlerin risklerinin 

anlaşılması vb. (iç denetçilerin uzmanı olduğu) konularda uygulamalı olarak iç 

denetçiler tarafından verilebilir. Bu tecrübe iç denetçilerin diksiyon ve topluluk önünde 

hitap konusunda kendilerini eğiterek özgüven tazelemelerine ilave olarak kurum 

içerisinde iç denetim faaliyetinin “profesyoneller” tarafından icra edildiği algısını 

güçlendirir. 
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Kalite Programları: İç denetçilerin organizasyonun süreçlerinin kalitesinin 

artırılması konusunda en ön safta yer alması iç denetimin kaliteye ne kadar önem 

verdiğinin en önemli göstergesi olacaktır. Kurumun bütün seviyelerine dağıtılan iç 

denetim raporları kalite temelli olur ve “işi bir defada en doğru şekilde yapmak” 

algısının desteklenmesini hedeflerse iç denetimin kurumsal imajı olumlu yönde 

etkilenecektir. 

2.4.2 İç Denetimde Paydaşlarla İletişim 

2.4.2.1 Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi İle İlişkiler 

Yönetim Kurulu ve Kurulun finansal raporlama, iç kontrol, denetim ve mevzuata 

uyum süreçlerinin gözetiminden sorumlu organı olan Denetim Komitesi ile kurulması 

gereken iletişim kalitesi iç denetim departmanı için çok önemlidir. Kurum içinde 

bağımsız ve etkin bir denetim yapabilmek ancak bu iletişimin sağladığı uygun ortamda 

mümkündür.  

İDY’nin yönetim kurulu, CEO veya genel müdür ve diğer üst düzey 

yöneticilerle olan ilişkisi sadece iç denetim faaliyet sonuçlarının raporlanmasından 

ibaret olmayan çok yönlü bir ilişkidir. Şekilden ziyade özün önemli olduğu bu iletişimin 

kurulması ve sürdürülmesinde İDY’nin iletişim becerilerinin payı büyüktür (Özbek, 

2012). Denetim Komitesinin iç denetim için nihai yönü çizme sorumluluğu vardır. 

Denetim Komitesinin her iç denetçinin gün aşırı bir iletişim içerisine gireceği bir 

oluşum değil olağan dışı bazı durumların iletileceği ve çözüm aranacağı en son merci 

olarak görülmesi gerekir (Moeller, 2009). İç denetim faaliyetinin bağımsızlığı İDY'nin 

atanması ve görevden alınmasının yönetim tarafından değil yönetim kurulu tarafından 

yapılması ile daha da güçlenir (Kagermann, 2008). 

UMUÇ, gerek standartlarda gerekse pozisyon raporlarında bu iletişimin her 

yönden nasıl olması gerektiğini ayrıntılı şekilde ele almıştır. 
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Yönetim kurulları ve iç denetçiler birbirleri ile bağlantılı ve örtüşen hedeflere 

sahiptir. Bu ikisi arasında kuvvetli bir ilişkinin kurulması, iç denetim departmanının üst 

düzey yönetime, hissedarlara ve diğer paydaşlara karşı sorumluluklarını yerine 

getirebilmesi için kritik öneme sahiptir. Etkili bir iç denetim faaliyeti yönetişim, risk 

yönetimi ve kontrol süreçlerinde yönetim kuruluna güvence verir. Yönetim kurulu ile 

iletişimde kilit önemde olan ve İDY vasıtasıyla yerine getirilen faaliyetlerden en 

önemlileri aşağıda sıralanmıştır (UMUÇ, 2011): 

 Yönetim kuruluyla açık yüreklilikle ve samimiyetle sürdürülen 

haberleşmeler de dahil olmak üzere, yönetim kurulu ve kurulun başkanlarıyla etkili bir 

iletişim kurmak,   

 Yönetim kurulu yönetmeliğinin ilgili hedeflerini karşılayan bir risk bazlı 

denetim planı hazırlamak ve bu plan çerçevesinde iç denetim biriminin yaptıklarını 

rapor etmek, 

 Yönetim kuruluna düzenli ve zamanında resmi/gayrı resmi raporlar 

vermek, 

 Sorumluluklarını yerine getirmek için uygun bir tüzüğe, faaliyetlere ve 

proseslere sahip olduğunu teyit etme konusunda yönetim kuruluna yardımcı olmak, 

 İç denetim yönetmeliği, rolü ve faaliyetlerinin açıkça anlaşılmalarını ve 

yönetim kurulunun ihtiyaçlarına cevap verebilme niteliklerine sahip olmalarını 

sağlamak, 

 Yönetişim, risk yönetimi, uyum ve bağlantılı iç kontrollerle ilgili olarak 

düzenleyici kurumlarda ve iş çevresinde yaşanan değişimleri anlamasında yönetim 

kuruluna yardımcı olmak. 

UMUÇ'ta iç denetim faaliyetinin yönetim kurulu ile etkileşim konusunu ele alan 

oldukça fazla standart, uygulama önerisi ve uygulama rehberi mevcuttur. Bu metinlerde 
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geçen standartlardan ve onların açıklaması olan yorumlarından önemli olanları ana 

hatları ile ele almak gerekirse; 

1000 – Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 

"....İç Denetim Yöneticisi iç denetim yönetmeliğini dönemsel olarak gözden 

geçirmek ve üst yönetime ve Yönetim Kuruluna onay için sunmak zorundadır." 

1100 – Bağımsızlık ve Objektiflik  

"İç denetim faaliyeti bağımsız olmak zorundadır ve iç denetçiler görevlerini 

yaparken objektif davranmak zorundadır.  

Yorum:  

Bağımsızlık, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını tarafsız olarak yerine 

getirme kabiliyetini tehdit eden şartlardan uzak olmak demektir. İç denetim faaliyetinin 

sorumluluğunu etkili bir şekilde yerine getirmek için gerekli olan bağımsızlık 

mertebesine erişmek amacıyla iç denetim yöneticisi üst seviye yönetime ve yönetim 

kuruluna doğrudan ve sınırsız bir şekilde ulaşma imkânına sahiptir. Bu durum, çifte 

raporlama ilişkisi vasıtasıyla elde edilebilir. Bağımsızlığa yönelik tehditler, denetçi, 

görev, fonksiyon ve kurum seviyelerinde ele alınmak zorundadır..." 

1110 – Kurum İçi Bağımsızlık  

"İç Denetim Yöneticisi, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını 

yerine getirmesine imkân sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olmak zorundadır. İç 

Denetim Yöneticisi, en az yılda bir, yönetim kuruluna iç denetim faaliyetinin kurum içi 

bağımsızlığını teyit etmek zorundadır.  

Yorum:  
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Kurum içi bağımsızlık iç denetim yöneticisinin işlevsel olarak yönetim kuruluna 

raporlama yapmasıyla etkili şekilde sağlanır. İşlevsel raporlama örnekleri, yönetim 

kurulunun;  

 İç denetim yönetmeliğini onaylaması,  

 Risk amaçlı iç denetim planını onaylaması,  

 İç denetim bütçe ve kaynak planlarını onaylaması,  

 İç denetim yöneticisinden iç denetim faaliyetinin plana ve diğer konulara 

göre başarımı (performansı) hakkında bilgi alması,  

 İç denetim yöneticisini atama ve azletme kararlarını onaylaması,  

 İç denetim yöneticisinin ücretini onaylaması,  

 Yönetimle ve iç denetim yöneticisiyle, kapsam uygunsuzlukları ya da 

kaynak kısıtları olup olmadığı hakkında görüşmeler yapmasıdır." 

1111 – Yönetim Kurulu ile Doğrudan Etkileşim  

"İç Denetim Yöneticisi Yönetim Kurulu ile doğrudan iletişim ve etkileşimde 

olmak zorundadır." 

2020 - Bildirim ve Onay  

"İç Denetim Yöneticisi, önemli ara değişiklikler de dâhil, iç denetim faaliyetinin 

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

komitesine ve yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. İç Denetim Yöneticisi, kaynak 

sınırlamalarının etkilerini de bildirmek zorundadır" 

2060 – Üst Yönetim ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar  

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

sorumlulukları ve plana kıyasla performansı konularında ve Etik Kuralları ve 
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Standartlar ile uyumu konusunda, üst yönetime ve yönetim kuruluna dönemsel raporlar 

sunmak zorundadır. Bu raporlar, suiistimal risklerini, yönetişim sorunlarını ve üst 

yönetimin ve/veya yönetim kurulunun dikkatini çekebilecek başka konuların da dâhil 

olduğu önemli riskleri ve kontrol sorunlarını içermek zorundadır.  

Yorum:  

Raporlamanın sıklığı ve içeriği, iç denetim yöneticisi, üst yönetim ve kurul ile 

işbirliği dâhilinde belirlenir. Raporlamanın sıklığı ve içeriği, iletilecek bilginin önemi 

ile üst yönetim ve/veya kurul tarafından alınacak tedbirlerin aciliyetine bağlıdır. İç 

denetim yöneticisinin üst yönetim ve kurula yapacağı raporlama ve iletişim aşağıdaki 

bilgileri içermelidir:  

 Denetim Yönetmeliği.  

 İç denetim faaliyetinin bağımsızlığı.  

 Denetim planı ve planla karşılaştırmalı ilerleme.  

 Kaynak gereksinimleri.  

 Denetim faaliyetlerinin sonuçları.  

 Etik Kurallarına ve Standartlara uyum ve uyumla ilgili önemli konulara 

dikkat çeken aksiyon planları.  

 İç denetim yöneticisi tarafından Kurum için kabul edilemez olarak 

değerlendirilebilecek bir riske üst yönetimin yanıtı."(UMUÇ, 2017). 

İç denetim ile yönetim kurulu arasındaki ilişkinin kuvvetli olması, iç denetim 

departmanının yönetmeliğindeki hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. Bu ilişki genel 

anlamda İDY üzerinden kurulur ve sürdürülür ancak iç denetim departmanının diğer 

üyeleri de yönetim kurulu toplantılarına zaman zaman katılım sağlayarak bu ilişkiye 

katkıda bulunabilirler. Ayrıca yapılan düzenli toplantıların haricinde de yönetim kurulu 

ve denetim komitesi ile sık sık toplantılar yapmak faydalı olacaktır.  
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İç Denetim Departmanının denetim ve danışmanlık görevleri sırasında elde ettiği 

hassas bilgiler (etik açıdan şüpheli davranış, suiistimal vb.) ile ilgili İDY resmi ve gayrı 

resmi yoldan ilgili taraflarla iletişime geçmelidir. Bu durumlar tolere edilemeyecek 

önemde olabilir ve iç denetçiler diğer yönetim kademelerinden gerekli desteği 

alamayabilir. Burada iç denetçi gerekli tedbirin acilen alınması gerektiğine inanıyorsa 

direkt olarak düşüncesini denetim komitesi ile paylaşmalıdır (Sawyer, 2005: 829). 

İç denetim faaliyeti kurum genelinde yürüttüğü risk esaslı denetim plan ve 

programı yoluyla kurumdaki önemli süreçlerin risklerinin nasıl yönetildiği konusunda 

verdiği güvencenin kalitesi ile yönetim kurulunun güvenini kazanmalıdır.  

Yukarıdaki hususlar ve daha fazlası UMUÇ'un "Yönetim Kuruluyla Etkileşim" 

adlı uygulama rehberinde ayrıntılı olarak mevcuttur. 

2.4.2.2  Kurum Çalışanları ve Denetlenenlerle İlişkiler 

Kurum çalışanları iç denetimde "denetim müşterisi" olarak düşünülmelidir. İç 

denetim konusunda uluslararası gelişmelere uygun olarak kurumda icra edilen denetim 

faaliyetlerinde kurum çalışanlarıyla işbirliği içerisinde çalışılmalıdır. Ancak özellikle iç 

denetim departmanlarının "mevzuata uyum" denetimleri gerçekleştirdiği kurumlarda 

denetim yapan kişilerden çekinildiği bir gerçektir. Ancak giderek daha da önem kazanan 

gerçek iç denetçi-çalışan ilişkisini sadece denetimde ya da denetimle ilgili konularda 

değil tüm zamanlarda ve tüm konularda kurmak ve sürdürme gerekliliğidir (Özbek, 

2012: 716). 

İç denetçiler önceki bölümlerde değinilen kurum çalışanları nezdinde iç 

denetimin pozisyonu, yaptığı işin niteliği ve karşılıklı rol ve sorumlulukların anlaşılması 

hususunda yapılması gereken "iç denetimin tanıtılması "faaliyeti haricinde kurum 

çalışanlarıyla; 
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 Kurumun faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantılara/çalışmalara katılım 

sağlayarak tanıtıcı sunumlar yapılması, 

 Ortak çalışma gruplarına iştirak edilmesi, 

 Risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim gibi konularda kurslar verilmesi 

gibi faaliyetleri icra etmesi kurum içi ilişkilerini geliştirecektir. 

Diğer yandan iç denetçiler iyi ilişkiler kurma adına "sempatik" görünme 

çabasına girmemelidir. Bu şekilde görünme gayreti iç denetçinin tarafsızlığına zarar 

verebilir. Ancak iç denetimin doğasından kaynaklanabilecek olası sıkıntıların 

giderilmesinde uygulanacak iletişim politikası, bilgilendirme ve iç denetim sürecinin 

şeffaflığı üzerine bina edilmelidir. Şeffaflık ile kastedilen denetim müşterilerinin 

beklediği gibi bir denetim olması, sürprizlerin olmaması ve rapora girecek bulguların 

uygun ve kabul edilebilir kanıtlara dayanmasıdır (Özbek, 2012: 718). 

İç denetim sürecinde müşterilerle kurulacak iletişime ilişkin hususlar safha safha 

müteakip bölümlerde ele alınacaktır. 

2.4.2.3  İç Denetim Departmanında İç İletişim 

İç denetim, kurum menfaatlerinin ön plana çıkarıldığı, denetimlerde geçmişte 

meydana gelmiş sistemsel olmayan hatalara odaklanmak yerine daha sistematik ve 

kuruma katma değer sağlama amacını güden bir kültürdür. Bu kültürün muhafazası ve 

birim içinde bilgi akışının düzenlenmesi için iç denetim departmanındaki iç iletişimin 

düzenlenmesi gerekir. 

2.4.2.3.1 Yukarıdan Aşağıya Doğru İletişim 

Aşağı yönlü iletişim kurum faaliyetleri hakkında iç denetçilerin yeterli ve 

zamanında bilgilendirilmesini, yıllık denetim planının hazırlanmasına ve uygulanmasına 

ilişkin yeterli bilgi aktarımını ve hiyerarşik ilişkilerde adalet duygusunun 

güçlendirilmesini kapsar (Özbek, 2012: 718-719).  
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İç denetim departmanı içerisinde tayin, terfi, takdir, ödül, ceza, eğitim vb. 

konularda adaletli bir yönetim sergileme İDY tarafından sağlanmalıdır. Eğer iç denetim 

faaliyeti adaletli bir yönetim zemininde yürümezse departmanda huzur bozulur ve işe 

odaklanma yerine denetçiler birbirleri ile mücadeleye girişir. Eğer iç denetim birimi 

içerisinde huzur olmazsa bu kurum çalışanları tarafından da hissedilir ve iç denetimin 

oluşturmaya çalıştığı olumlu imaja zarar verir. 

İç denetçilere görevleri esnasında ihtiyaç duyacakları tüm destek İDY tarafından 

sağlanmalıdır. Bu desteğin niteliği hem denetimlerle ilgili hem de idaridir. İç denetçi 

denetlenenlerle yaşadığı bir sıkıntı ya da belge paylaşma probleminde de odasının 

çalışma için yeterli konfora ulaştırılmasında da İDY’nin desteğini yanında görmek ister. 

İDY kendi yetkisini aşan durumlarda kurum içerisindeki güçlü pozisyonunu kullanarak 

gerekli desteği yönetim kurulu ya da üst yönetimden sağlamalıdır. 

İç denetçiler yaptıkları işin kalitesine göre ödüllendirilmeli ya da kendisini 

geliştirmesi gereken hususlar açık bir şekilde kendisiyle paylaşılmalıdır. Yukarıdan 

aşağıya doğru iletişimde adil ve tarafsız bir performans değerlendirmesi iç denetim 

faaliyetinin daha kaliteli bir şekilde icra edilmesinde bir motivasyon aracı olarak 

kullanılmalıdır. 

2.4.2.3.2 Aşağıdan Yukarıya Doğru İletişim 

Aşağıdan yukarıya doğru iletişim daha çok teknik düzeyde ve denetim 

bulgularının ve sonuçlarının aktarılması şeklinde gelişecektir. İDY’nin birim 

içerisindeki yönetiminin adil ve tarafsız olması söz konusu iletişimin kalitesi için son 

derece kritiktir (Özbek, 2012: 719). İç denetçilerin İDY ile olan ilişkileri ne çok resmi, 

ne de arkadaş gibi olmalıdır. İlişkilerin yönetsel yapıya zarar vermesi de, yukarıya 

doğru herhangi bir durumu aktarma konusunda iç denetçilerin çekinmeleri de 
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istenmeyen durumlardır. Ancak nasıl ki iç denetçinin insani yönü tüm kuruma 

gösterilmeliyse, İDY’nin de insani yönünü iç denetçilerin görmesi ve onu bir insan 

olarak sevmesi faaliyete değer katacaktır. Burada İDY’nin göstereceği katılımcı liderlik 

anlayışı ile iç denetçileri planlama ve karar aşamalarına ortak etmesi, personelin 

kendisine olan güvenini artıracak ve daha da iyi olmaları yönünde onları motive 

edecektir. 

2.4.2.3.3 Yatay Yönlü İletişim 

İç denetim departmanında iç denetçilerin kendi arasındaki iletişimin kalitesi hem 

kurum içindeki kuracakları iletişimi, hem de ortaya çıkacak raporların kalitesini 

etkileyecektir. Ancak iç denetçilerin kendi aralarındaki iletişimin şekli ve doğası kurum 

çalışanları ile olan ilişkilerden tamamen farklıdır. İç denetim departmanında çok farklı 

yaş, yetkinlik ve tecrübede iç denetçilerin olması doğaldır. Nesil farklılıklarından 

kaynaklanan durumların nasıl yönetilmesi gerektiği ileriki bölümlerde ele alınmıştır. 

Burada etkili bir iletişim kurulabilmesi için iç denetçiler aralarındaki söz konusu 

farklılıkları bir ayrışma değil, bir zenginlik olarak kabul etmeli ve her iç denetçi 

avantajlı yönlerini departmanın faydası için ön plana çıkarmalıdır. Eskiler yeni neslin 

hırsını ve heyecanını desteklemeli, yeni nesil de eskilerin kişilik ve tecrübelerine olan 

saygısını korumalı ve tecrübelerinden faydalanmanın yollarını aramalıdır (Özbek, 2012: 

720). İç denetim faaliyetleri doğası gereği uluslararası anlamda her an gelişen ve 

değişen usul, standart ve yöntemleri barındırır. İç denetçiler gelişen ve değişen bu dış 

çevrede iç denetim faaliyeti ile ilgili meydana gelen olaylardan birbirlerini haberdar 

etmelidir. Mesleki gelişim sürecinde iç denetçiler birbirlerini desteklemelidir. Şu iyi 

bilinmelidir ki kurum içinde veya dışında herhangi bir iç denetçi önce şahsını değil iç 

denetim departmanını temsil eder. Yaptığı kaliteli işler de kötü davranışlar da 

departmana mal edilir ve imajını etkiler. Bu yüzden iç denetçilerin kendi arkadaşının 
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hem mesleki hem insani yönden değer kazanması için uğraşması dolaylı olarak kurum 

içerisindeki kendi mesleki ve insani imajına katkıda bulunacaktır. İç denetçiler 

denetimde yaşadıkları tecrübeleri arkadaşları ve üstatları ile paylaşmalı bu sayede 

departmana değer katmalıdır. İDY'nin tavrı iç denetçileri birleştirici olmalı, 

toplantılarda mutlaka iş harici insani konular da açılarak denetçilerin birbirlerini iyi 

tanımaları sağlanmalı, personel önemli günlerinde yalnız bırakılmamalı, mümkünse iç 

denetçiler iş harici de görüşmeli ve paylaşımda bulunabilmelidir. 

2.4.2.3.4 İnformel İletişimin Bir Türü Olarak Dedikodu 

Organizasyonlarda bilginin büyük bir bölümü informel olarak yayılır. İnformel 

bilginin de büyük bölümü "dedikodu" diye adlandırılan kulaktan kulağa yayılan bilgidir. 

Yöneticiler dedikodunun doru bilgiler yerine yanlışları taşıyan bir iletişim türü 

olduğuna inanarak bundan rahatsız olur. Yöneticiler informel olarak yayılan bilgileri 

teyit edecek bir sistem kurabilir ancak asla dedikoduyu önleyemez. Çünkü dedikodu 

insanlar arasındaki sosyal ilişkinin beraberinde getirdiği normal bir durumdur. İnsanlar 

grup bağlılığını arttırmak ve belli bir zümreye aidiyetini ortaya koymak için konuşur, 

sosyalleşir, sohbet eder ve dedikodu yapar. Dahası bu tarz sohbetler departmana yeni 

katılan kişilerin oryantasyon sürecinde de oldukça işe yarar ve yönetici tarafından 

desteklenir. Ancak dedikodular kulaktan kulağa yayılan ve doğruluğu teyit edilmemiş 

ancak doğru unsurları da içerebilen sözler de olabilir. Bu sözler insanları herhangi bir 

teyide ihtiyaç duymadan etkilediği için yıkıcı olabilir. Ancak şu bir gerçektir ki bu tarz 

dedikodu ve söylentiler kurumdaki pozisyonları ve durumları hakkında kafa karışıklığı 

yaşayan, endişeli, kendi kaderleri üzerinde kontrollerinin olmadığını düşünen ve 

güvensizlik hissi taşıyan kişiler arasında yayılır. Söylentiyi azaltmak isteyen bir 

yöneticinin yapması gereken en önemli şey; çalışanlara kendileri ile ilgili önemli 

bilgileri doğru, zamanında ve ilk ağızdan iletmeye yönelik sistem kurmaktır. Onlar 
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kurum içindeki pozisyonlarını ve gelecekte nereye doğru gideceklerini bilmelidirler. 

Eğer yöneticiler bu nitelikte bir sistem kurmazlarsa çalışanlar bu boşluğu doldurur ve 

kendi haber alma sistemlerini kurarlar (Beach, 1965: 558-559). Söylenti, resmi 

iletişimin dışında gelişir. İnsanların olduğu her ortamda söylenti de vardır. Söylentiler 

genel itibariyle doğrudur ancak söylentiler kişilerin daha çok duygusal yönlerini hedef 

alan dedikodu unsuru taşıyabilir. Ayrıca dedikodular çalışanların departmanda nelerin 

döndüğünü bilme isteğini de tatmin eder. Elektronik iletişim araçlarının 

yaygınlaşmasıyla yapması daha da kolay hale gelen dedikoduyu Yöneticiler doğru ve 

kesin bilgi yayarak yıkıcı özellikteki dedikoduların önüne geçebilir. Etkili bir yönetici 

dedikoduyu bilir, izler ve yapıcı bir şekilde onu kullanır (Gleim, 2013: 102). 

İç denetim departmanında çalışan iç denetçilerin kendi haklarında ya da bir 

bütün olarak tüm departman hakkında gelişen olaylarla ilgili zamanlı olarak 

bilgilendirilmesini sağlayacak bir sistemin İDY tarafından tesis ve idame edilmesi çok 

önemlidir. Bunun için İDY tarafından gerekli resmi ve resmi olmayan iletişim kanalları 

arasında düzenli-düzensiz yapılacak toplantılar, resmi yazılar, e-posta ve diğer 

haberleşme vasıtaları sayılabilir. 

2.4.2.3.5 Nesil Farklılıklarının Yönetilmesi 

İç denetim departmanlarında farklı yaş gruplarından, farklı şekilde yetiştirilmiş 

ve farklı bakış açılarına sahip denetçilerin olması son derece doğaldır. Bu farklılıklar 

söz konusu kişilerin iş yapış şekline, konuları ele alış şekline ve alışkanlıklarına 

yansıyan farklılıkları da beraberinde getirir (Özbek, 2012: 719). Bu özelliklere sahip 

kişilerin bir arada yönetilmesi kolay değildir. Yönetsel adımların doğru şekilde atılması 

için bu kişilerin kimler olduğu ve ne gibi özelliklere sahip olduğu bilinmelidir. Son 

dönemlerde yapılan çalışmalardan Paul Mc Donald’ın araştırmasına göre bu kişiler 

aşağıdaki şekilde gruplara ayrılabilir:  
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 Gelenekseller: Bu grup 1946 yılından önce doğan kişileri kapsar. Bu 

kişiler aile, iş ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı, işteki disiplin anlayışı ve kurum 

sadakati yüksek, otoriteye boyun eğen ve saygı gösteren bir yapıya sahiptir. 

 Nüfus Patlaması Döneminde Doğanlar: Bu gruptakiler II. Dünya 

Savaşından sonra 1946-1964 yılları arasında doğanlardır. Bunlar içinde bulunulan 

dönemde genel itibariyle yönetim kademelerinde olan kişiler olup daha rekabetçi, hırslı 

ve kariyerini iyileştirmeye daha fazla önem veren ve onun için mücadele eden bir 

yapıdadır. 

 X Nesli: Bu grup 1965-1979 yılları arasında doğan kişilerdir ve özel 

yaşam ile iş yaşamı arasında denge kurmaya çalışan, iletişim becerileri yüksek, 

değişime ve yeniliğe bakış açısı muhafazakar olmayan özellikteki kişilerdir. 

 Y Nesli: Bu gruptakiler 1979-1999 yılları arasında doğan kişilerdir ve 

daha fazla serbestiyetçi, sınırlanmaktan hoşlanmayan, işle birlikte eğlenmeyi de dengeli 

şekilde götürmeyi amaçlayan, kişisel ilişkilere yatkın ve aynı zamanda mücadeleye 

hazır kişilerdir (Mc Donald, 2008).  Bu çalışmadan sonra mobil cihazların yayılması ve 

internet kullanımın artması ile birlikte dışa dönük yönleri kuvvetli, teknolojiye yatkın 

bir neslin de arkadan geldiği ve ileriki dönemlerde yönetsel kademelere geleceği 

öngörülmektedir. 

Departmandaki nesil farklılıklarının yönetilmesinde izlenebilecek en faydalı yol 

eski neslin soğukkanlı, olgun ve kuruma sadakat dolu yaklaşımlarını yeni neslin 

heyecanı, dinamiği ve teknolojiye yatkınlığı ile birleştirerek sinerji yaratılması olacaktır 

(Özbek, 2012: 720). 

2.4.2.4  Dış Denetçilerle İletişim 

İç ve dış denetçiler değişik hedefleri olan, değişik sorumlulukları olan, değişik 

yeteneklere sahip olması gereken ve değişik faaliyetleri icra eden kişilerdir. İç 
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denetçilerin hedefleri yönetim kurulu, üst yönetim ve profesyonel standartlar tarafından 

belirlenir. Bu hedefler; kurumdaki operasyonları etkililik ve verimlilik yönlerinden 

değerlendirmek, uyum ve iç kontrollerin etkililiğini gözden geçirmektir. Dış denetçi ise 

kurumun dışından gelen bir kişidir ve kurumdan tamamen bağımsız bir statüsü vardır. 

Kendisi ile anlaşma yapan paydaşları (bu yönetim kurulunun bir üyesi olabilir) temsilen 

finansal raporlamanın doğruluğunu değerlendirmeyi ve sonuçları raporlamayı hedefler. 

Fakat her ikisinin de kurumu ileriye taşıma ve yeteneklerini birleştirme konusunda ortak 

çıkarları mevcuttur (Sawyer, 2005: 1271). 

Günümüzde iç denetim ve dış denetim arasındaki uyum, kurumun hedeflerine 

ulaşmasında önemli bir faktör olan iç kontrolün oluşturulmasında ve sistemin 

değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. İç denetçinin kurumun iç işleyişi ve iç 

kontrol sisteminin sağlıklı olması ile ilgili vereceği güvencenin niteliği dış denetçinin o 

kurum ve iç denetçisi hakkındaki izlenimi için çok önemlidir. Dış denetçinin, kurumun 

kamuoyuna ve paydaşlarına açıkladığı mali tabloları ve faaliyet sonuçlarını 

değerlendirirken iç kontrol sistemine ve onun bir parçası olan iç denetim faaliyetine 

ilişkin görüşlerini de bildirmesi gerekir. Burada iç ve dış denetçinin bir bakıma 

görünmeyen bir şekilde uzlaşma ve işbirliği içinde çalıştıkları anlaşılmaktadır (Özoğlu 

vd., 2010: 124). 

İç ve dış denetimin faaliyetlerinin koordinasyonu icra edilen denetim 

faaliyetlerinde ciddi bir verimlilik sağlar. İç denetçilerin kurumun finansal tablolarının 

niteliğine direkt etki eden iç kontrol sistemini değerlendirerek uygun bir güvence 

sağlaması dış denetçilerce yapılacak çalışmaların kapsamını daraltacaktır. Bu ancak 

kurumda etkin ve profesyonel bir iç denetim faaliyetinin olması ile mümkündür (Özbek, 

2012: 756). Ayrıca bir kurumun mali tablo denetimi görevini alan bir dış denetçi ilk iş 
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olarak o zamana kadar yapılmış kurumun iç kontrol sistemini değerlendiren iç denetim 

raporlarını incelemek olacaktır.  

IIA standartlarında da dış denetçilerle ilgili eşgüdüm ve faaliyetlerin 

koordinasyonuna vurgu yapılır. Konu ile ilgili 2050-Eşgüdüm (Koordinasyon) ve İtimat 

standardı ve yorumu şöyledir: 

İç Denetim Yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz yere tekrarlanmasını asgarîye 

indirmek ve işin kapsamını en uygun şekilde belirlemek amacıyla, diğer iç ve dış 

güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayıcılarla, mevcut bilgileri paylaşmalı, faaliyetleri 

koordine etmeli ve onların işlerine itimat etmeyi değerlendirmelidir.  

Yorum:  

Faaliyetleri koordine ederken, iç denetim yöneticisi diğer güvence ve 

danışmanlık hizmeti sağlayıcılarının çalışmalarına itimat edip bel bağlayabilir. İtimat 

temelinde tutarlı bir süreç kurulmalıdır ve iç denetim yöneticisi güvence ve danışmanlık 

hizmeti sağlayıcıların yetkinlik, objektiflik ve gerekli mesleki özeni göstermelerini 

dikkate almalıdır. İç denetim yöneticisi, aynı zamanda diğer sağlayıcılar tarafından 

gerçekleştirilen güvence ve danışmanlık hizmetlerinin kapsamı, hedefleri ve sonuçları 

konusunda net bir anlayışa sahip olmalıdır. Başkalarının çalışmalarına güven 

sağlandığı takdirde dahi iç denetim yöneticisi iç denetim faaliyeti tarafından ulaşılan 

görüşlerden ve görüşlerin sağlanması için yeterli desteği sağlamaktan sorumludur 

(UMUÇ, 2017). 

2.4.3 İç Denetim Planlanması ve Uygulanması Süreçlerinde Etkili İletişim 

İç denetim faaliyetinin planlanması ve uygulanmasında hem iç hem de dış 

paydaşlarla etkili bir iletişim içerisinde olmak çok önemlidir. İç denetçinin kuruma 

değer katan ve önemli sistemsel iyileştirmeleri içeren raporlara imza atabilmesi için 

hem kurumun ihtiyaç duyduğu ciddi riskler barındıran konulara odaklanması, hem de 
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bunu yaparken meseleleri her açıdan değerlendirebilmek için mesele ile ilgili tüm 

taraflarla iletişime geçmesi gereklidir. Aşağıda plan ve programın hazırlanmasından 

bireysel denetimin icrası, raporlanması ve sonuçların izlenmesine kadar olan tüm 

süreçte iletişimin kurulma anları ve bu iletişimin kalitesinin artırılması için yapılması 

gerekler özetlenmiştir:   

2.4.3.1  Denetim Plan ve Programının Hazırlanması  

İç denetim planı yapmak iç denetim faaliyetinin icra edildiği kurumda, belli bir 

zaman diliminde, denetlenecek konuları ya da birimleri risk esasına göre belirleyerek bir 

takvime bağlamayı ifade eder. Bu faaliyetler sırasıyla denetim evrenini tanımlama, 

denetim alanlarını belirleme, risk kriterlerini belirleme ve derecelendirme ile denetim 

alanlarını belli bir takvime bağlayarak önceliklendirme olarak sıralanabilir (Özoğlu vd., 

2010: 263). 

 Uzun soluklu (ülkemizde kamuda 3 yıllık) iç denetim planları yapmanın 

birçok faydası vardır. Bu faydaları sıralamak gerekirse iç denetim planı; 

 İç denetçiler için rehber olur, 

 Bütçe yapımına destek teşkil eder, 

 Yönetim kurulu ve yönetimin denetim planlaması ve kapsamının 

belirlenmesi süreçlerine dâhil ederek plana sadık kalmalarının önünü açar, 

 İç denetçilerin başarılarının ölçümünde bir kıstas oluşturur, 

 Yönetim kurulu ve yönetime iç denetim faaliyetlerinin belli bir kontrol 

ve düzen içerisinde icra edildiğine dair açık bir gösterge sunar, 

 Dış denetçiler için iç denetimin hangi kapsamda icra edildiğine ve hangi 

noktalara odaklanıldığına dair bir fikir verir (Sawyer, 2005: 945). Etkili bir denetim 

planı yapmak bu plana kurum tarafından mümkün olan en fazla katkıyı sağlamaktan 

geçer. Söz konusu katkıyı alabilmek için uygun sözel ve yazılı iletişim tekniklerini 
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kullanarak yönetim kurulu, üst yönetim, diğer yönetsel kademeler ve çalışanlarla temas 

kurmak gereklidir. Kurumun operasyonlarını en iyi o operasyonları yapan, yöneten ve 

sorumlu olanlar bilecektir. İç denetim kaynaklarının en iyi ve doğru yerde 

değerlendirilebilmesi için kurum çalışanlarının operasyonlara ve onların içerdiği risklere 

karşı bakış açısının anlaşılması çok önemlidir. Kurumun yönetim kademeleriyle 

denetim planlarına sağlayacakları katkıyı görüşmek üzere toplantılar icra edilebilir. Bu 

toplantılar hem iç denetçiler ile kurum çalışanları arasında bir iletişim sağlamak hem de 

fikir teatisinde bulunmak açısından faydalı olacaktır. İç denetçi toplantıya hazırlıklı 

gitmeli ve faaliyetlere ilişkin risk algısının nasıl olduğunu, nasıl ölçümlediğini ve karşı 

tarafın algısını iyi anlamalıdır (Sawyer, 2005: 968). Yönetimin risk algısı ile ilgili söz 

konusu bilgileri alabilmek için toplantı yapmak mümkün değilse onun yerine resmi yazı 

ile de edinilebilir ancak, bu yöntem ilk olarak tercih edilmemelidir. Çünkü bu yöntem 

yüz yüze iletişim ile yapılan fikir teatilerinin yerini hiç bir zaman tutmayacağı gibi, 

çalışanların iç denetçiler ile aynı risk bakış açısına sahip olmalarını beklemek de fazla 

iyimserlik olacaktır. 

Dış denetçiler ve denetim komitesi de iç denetçilerin neleri denetleme niyetinde 

oldukları ile fazlaca ilgilidirler çünkü yapılacak denetimler onların kuruma katacağı 

değerle yakından ilgilidir (Sawyer, 2005: 946). 

IIA standartlarında da dış denetçilerle ilgili eşgüdüm ve faaliyetlerin 

koordinasyonuna vurgu yapılır. Konu ile ilgili 2010- Planlama standardı ve yorumu 

şöyledir: 

İç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç denetim faaliyetinin 

önceliklerini belirleyen bir risk esaslı plan yapmak zorundadır.  

Yorum:  



94 
 

Risk esaslı planı hazırlamak için, iç denetim yöneticisi, üst yönetim ve yönetim 

kuruluna danışır ve kurumun stratejilerini, temel iş hedeflerini, ilgili risklerini ve risk 

yönetim süreçlerini kavrar. İç denetim yöneticisi, kurumun faaliyetlerinde, risklerinde, 

operasyonlarında, programlarında, sistemlerinde ve kontrollerinde meydana gelen 

değişikliklere karşılık olarak gerektiğinde planı gözden geçirmek ve değişikliklere 

uyarlamak zorundadır.  

2010.A1 – İç denetim faaliyetinin görev planı, en az yılda bir kez yapılan yazılı 

bir risk değerlendirmesine dayanmak zorundadır. Üst yönetim, denetim komitesi ve 

yönetim kurulu, bu sürece dâhil edilerek göz önüne alınmak zorundadır.  

2010.A2 – İç denetim görüşleri ve diğer sonuçlar için iç denetim yöneticisi, üst 

yönetim, yönetim kurulu ve diğer paydaşların beklentilerini saptamalı ve dikkate 

almalıdır.  

2010.C1 – İç denetim yöneticisi, görevin risk yönetimini geliştirme, katma değer 

yaratma ve faaliyetleri geliştirme potansiyelini değerlendirerek, öne sürülen 

danışmanlık görevlerini kabul etmeyi düşünmelidir. Kabul edilen bu görevler, plana 

dâhil edilmek zorundadır (UMUÇ, 2017). 

2.4.3.2  Denetim Bildirim Yazısı 

Denetim bildirimi, hem denetimle görevlendirilen iç denetçilere, hem de denetim 

müşterisine gerekli hazırlıkları yapmalarına yetecek kadar bir zaman tanıyarak; 

denetimin konusu, hangi birimlerde yapılacağı, kapsamı, denetimi yapacak iç 

denetçilerin isimleri ve denetimi kolaylaştıracak idari hususların yazı ile bildirilmesidir. 

Bu bildirimler İDY tarafından yapılır. 

Denetim müşterisine, yapması gereken hazırlıklar için zaman tanınması 

suretiyle, iç denetimin baskın tarzında gelişen habersiz bir denetleme yapmadığı mesajı 

verilir. Baskın tarzında gelmek, bilinen bir sorun veya suiistimali ortaya çıkaracakmış 
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gibi davranmak kurum faaliyetlerini iyileştirme hedefi ile uyumlu hareketler değildir. 

Ayrıca böyle davranışlar kurum içinde iç denetim faaliyetine karşı daha mesafeli bir 

yaklaşım sergilenmesine yol açacak ve müteakip denetimlerde kurulması gereken etkili 

iletişim altyapısına zarar verecektir. Bir kurumda habersiz denetim, inceleme veya 

teftişin de yapıldığı durumlar olacaktır fakat bunları yapan birimler ve bu birimlerin 

hedefleri farklıdır. Ayrıca bildirimde bulunmak sadece yazı ile de olmayabilir, e-posta 

gibi haberleşme unsurları da kullanılabilir (Özbek, 2012: 861). Ancak gönderilecek 

mesaj ya da yazı açık, anlaşılır, yeterli bir zaman tanıyan, hazırlanması gereken bilgi ve 

belgeleri tam olarak belirten özelliklerde olmalıdır. İç denetçiler bu yazılarda 

hazırlanması zor bir iş önermesi, bu konuda zaten kendi süreçleri ile fazlaca sıkılan 

çalışanların zamanlarını alacağından hoş karşılanmayacaktır. Çünkü hazırlanması 

istenen belge ve bilgilere hiç bakılmadan bir denetim bitirildiğinde çalışanlarda bu belge 

ve bilgileri boşuna bir araya getirdikleri ve keyfi bir uygulamaya maruz kaldıkları hissi 

oluşabilir. Ayrıca iç denetçilerin etik ilkelere bağlı kalarak müşterilerden denetimle 

ilgili olmayan herhangi bir kolaylık ya da konfor talep etmemesi, iletişimsel yönden 

imajına katkıda bulunacaktır. 

2.4.3.3  Ön Çalışma Süreci 

2.4.3.3.1 Ön Görüşmeler  

İç denetim faaliyetinin neredeyse tamamında denetim müşterisi ile görüşmeler 

yapılır. Yapılacak bu görüşmeler profesyonel bir tarzda olursa iç denetim faaliyetinin 

tanıtımından raporlama ve izleme aşamalarına kadar tüm süreçler olumlu yönde 

etkilenir. Bu nedenle görüşmeler çok kritik ve üzerinde detaylı olarak durulması 

gereken bir konudur.  

Denetim faaliyeti öncelikli olarak bir ön çalışma yapılarak başlatılır. Ön 

çalışmanın yapılmasındaki amaç iç denetçinin gerçekleştireceği denetim faaliyeti için 
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ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. Denetim amaçlarının belirlenmesi, bilgi 

toplama, ön araştırma ve açılış toplantısı ön çalışmanın safhalarıdır (Özoğlu vd., 2010: 

267). Denetimin saha testlerinin başlamasından önceki ön çalışma evresinde 

denetlenecek süreç ile ilgili doyucu bilgiler toplanır. Sürecin nasıl çalıştığı, kimler 

tarafından nasıl yönetildiği, hangi farklı süreçlerle ilintili olduğu ve süreçlerle ilgili 

yazılı ve sözlü kurallar bütünü (resmi mevzuat, iç yönergeler, uygulamalar vb.) ile ilgili 

toplanan bilgiler tasnif edilerek incelenir. 

İç denetçinin görüşme toplantısı denetçiye sürecin amaç ve hedefleri hakkında 

bilgi sunar ve nasıl bir denetim yaklaşımı izlemesi gerektiğinin belirlenmesine yardımcı 

olur. Görüşmenin gündemi denetim olmalı ve başka herhangi bir konuya 

kaydırılmamalıdır. Görüşme sürecinde denetçi süreçlere ilişkin riskler ve kontrolleri 

anlamaya çalışır. Denetçi görüşmelerin zaman ve yerini karşılıklı olarak planlamalı 

sürpriz görüşmeden kaçınmalıdır. Hazırlıklı bir şekilde gelen denetim müşterileri daha 

fazla bilgi sunacaktır. Ön görüşmeler denetimin hangi tonda yürütüleceğinin 

belirleyicisi olacak olup bu ton "işbirliği" olarak seçilmelidir. İç denetçi bu 

görüşmelerde iletişimsel yönden şu hususlara dikkat etmelidir (Sawyer, 2005: 188, 370, 

861): 

 İç denetçi bu görüşmeleri, iç denetim faaliyetinin eleştiren, gizemli ve 

korkulması gereken bir faaliyet değil, kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasına 

yardımcı olan ve en üst seviyede yöneticilerce desteklenen bir faaliyet olduğunu 

anlatmak için bir fırsat olarak görmeli,  

 İç denetçi görüşmelerde soracağı soruları açık ve samimi şekilde sormalı, 

 Soruşturma yapar gibi değil süreci anlamak ister gibi sorular sormalı, 

 İlk görüşmede herhangi bir tartışma, anlaşmazlık ve mücadele 

yaşanmamalı, 
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 Denetim müşterileri ve yöneticilerinin objektif ve adil bir şekilde 

denetlenmek istedikleri göz ardı edilmemeli, 

 Denetim müşterilerine denetim esnasında gizemin olmayacağı ve tespit 

edilen hususların zaman kaybetmeden en detaylı şekliyle kendileriyle paylaşılacağı 

söylenmeli, 

 Hem bulgular hem de öneriler üzerinde raporlamadan önce taraflar 

arasında görüşmeler olacağı ve anlaşmazlıkların giderileceği belirtilmeli, 

 Denetim müşterisi iç denetçi ile aynı fikirde değilse kendisine 

düşüncelerini savunma fırsatının verileceği anlatılmalı, 

 Denetim müşterisi ile birlikte öneri geliştirileceği ve önerilerin 

geliştirilmesi sürecine müşterinin öncülük edeceği belirtilmelidir. 

Ön çalışma evresinde denetim müşterileriyle kurulacak iletişimin kalitesi 

denetimin müteakip safhaları için önem arz eder. Denetim müşterileri ile yapılacak 

görüşmeler bu aşamada atılması gereken adımlardan birisidir. Önemli faaliyetlerde ve 

operasyonel seviyede yöneticilerle ve kilit pozisyondaki çalışanlarla görüşerek  soru-

cevap şeklinde bilgiler alınabilir. Yapılacak bu görüşmeler iç denetçiler tarafından 

önceden planlanmalı, görüşme için ciddi bir hazırlık yapılmalı ve süreç ile ilgili 

önceden yapılmış denetimler ve sürece ilişkin mevzuata çalışılarak akla gelen sorular 

hazırlanmalıdır. Görüşmeden önce karar vericilerin de görüşme için müsait olması ve 

zihni hazırlığını yapabilmesi için mutlaka randevu alınmalıdır. Görüşmede süreç ile 

ilgili bilgilerin yanı sıra kurumun iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim hassasiyeti ile 

ilgili de bilgi alınması büyük resmin görülmesi için yardımcı olacaktır. Görüşme 

bitiminde konuşulan konuların madde başlıklarının yer aldığı bir tutanak tutulması ve 

görüşülenlerin tamamının çalışma kağıtlarına aktarılması gerekir (Özbek, 2012: 876). 
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Yukarıda bahsedilen tüm hususları özetlemek ve aşamalandırmak faydalı 

olacaktır. Başarılı bir görüşme gerçekleştirmek için şu anahtar adımların dikkatli bir 

şekilde uygulanması gereklidir: 

 Hazırlık: Görüşmeye konuyla ilgili bilgi sahibi olunmadan 

gidilmemelidir. Anlamlı sorular sorabilmek için süreç ve süreç sahibi ile ilgili mümkün 

mertebe tüm bilgiler edinilmelidir. 

 Programlama: Davetsiz misafir şeklinde değil, karşı tarafa haber 

verilerek ve her iki tarafın uygun gördüğü yer ve zamanda görüşme 

gerçekleştirilmelidir. Görüşmenin daha rahat bir ortamda gerçekleşmesi için eğer 

mümkünde denetim müşterisinin ev sahipliğinde yapılmalı; cuma akşamı, herhangi bir 

tatilin önceki ya da sonraki ilk günler tercih edilmemeli, mümkünse görüşülen günde de 

yemekten ya da paydostan hemen önceye görüşme programlanmamalıdır. Mümkünse 

sabahtan ya da öğleden sonra tercih edilmelidir. Görüşme bire bir planlanmalıdır, ilave 

personel dikkati dağıtabilir ve görüşülen kişinin düşüncelerini açık bir şekilde ifade 

etmesine engel olabilir (Sawyer, 2005: 189). 

Denetimin herhangi bir aşamasına yönelik belirli bir görüşme programı 

ayarlanmasının ardından görüşme esnasında hangi soruların sorulacağını belirlemek ve 

bu soruları yapılandırmak olası iletişim sorunlarını önlemede etkili olacaktır 

(Kagermann vd.,2008: 156).  

 Görüşmede İlk Cümleler: Başlangıçta dostça ve güler yüzle denetim 

müşterisi selamlanmalıdır. Müşterinin ismi önceden öğrenilmeli ve görüşme esnasında 

sıkça kullanılmalıdır. Candan ve yardımsever bir görüntü sergilenmeli, yaklaşan bir 

tehlike gibi bir izlenim verilmemelidir. İltifat içeren sözler söylenmeli ve eleştirel 

yaklaşım sonraya saklanmalı ve sadece zorunlu olduğu zamanlarda kullanılmalıdır. 

Denetim müşterisinin problemlerine yakın ilgi gösterilmeli ve karşı tarafın 

düşüncelerine önem verilerek denetçi görüşünün her zaman doğru olduğu fikrinin 
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oluşmasının önüne geçilmelidir. Bu esaslar dâhilinde denetim müşterisine denetimin 

amacının ne olduğu ve sonuçlarının nasıl raporlanacağı samimi ve açık bir şekilde 

anlatılmalıdır.  

 Görüşmenin Yönetimi: Görüşmeler iletişimin bir örneğidir. İletişim 

süreci önceki bölümlerde ayrıntılı şekilde ele alındığı üzere; gönderici, kodlama, kanal, 

kod açma ve alıcı arasında gelişen ve gürültüye maruz kalan bir süreçtir. Bilindiği üzere 

iletişim her zaman özgür ve engelsiz bir ortamda gerçekleşmez. Gönderinin şekil ve 

içeriği bir takım engelleyiciler tarafından bozulabilir. Bu engelleyicilerin farkında 

olarak aşağıdaki stratejiler izlemek iç denetçinin daha iyi anlaşılmasına yardım 

edecektir:  

 Eğer denetçi görüşmede "her şeyi bilen" bir görüntü sergilerse müşteri 

onunla bilgi paylaşmaya gerek görmeyebilir. Ayrıca denetim müşterisi kendi sözlerinin 

çarpıtılacağı önsezisine kapılırsa da konuşmaktan çekinecektir. Bu nedenle iç denetçinin 

destekleyici bir atmosfer oluşturması gerekir. 

 Teknik jargon kullanmak alıcı pozisyonunda bulunan denetim müşterileri 

için yabancı bir dille konuşmak gibidir. Bu yüzden müşterinin teknik ve bilişsel 

geçmişine çalışarak görüşmeye gitmek bu konuda katlanılan zorluklara değecektir. 

 Görüşme için hazırlanan soruların mantıksal sıralamasının doğru 

olduğuna emin olunması gerekir. Sürecin belli adımlarını atlamak ya da bir önceden bir 

sonradan sorular sormak kafa karışıklığı yaratacaktır. 

 Sorunun sorulma şekli bir görüşmenin başarısında belirleyici rol oynar. 

Giriş soruları muhatabı rahatlatacak ve kolay cevaplanabilir sorulardan, müteakip 

araştırma sorularının ise muhatabı kendisini savunmak zorunda bırakmayan sorulardan 

seçilmesi gereklidir. Sorularda "siz" sözcüğü yerine "biz" sözcüğü tercih etmek her 

zaman iç denetçinin yardımcı olmak için gelen bir kişi olduğu imajı yaratır. 
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 Önyargılı ve peşin fikirli olmak iletişim sürecini zora sokacaktır. Ölçüsüz 

ve duyarsız yaklaşımlar iletişim kanalının aniden bloke olmasına neden olabilir. 

 Verilmek istenen mesaj için doğru zamanı beklemek önemlidir. Öğle 

yemeğinden hemen önce verilecek mesaj ile daha uygun bir zamanda verilecek mesajın 

karşı tarafça anlaşılma şekli aynı olmayacaktır. 

 Hiç bir zaman kişisel olunmamalı sistemsel bir yaklaşım sergilenmelidir. 

 Birkaç cümleden sonra hemen karara varma kolaycılığına 

gelinmemelidir. Müşterinin ne demek istediği tam anlaşılmalı ve geri beslemelerle 

desteklenmelidir. 

 Görüşme ortamında fiziki koşullar uygun değilse ve bu durum 

görüşmenin sıhhatine etki edecekse yapılacak görüşme ya daha uygun bir ortama 

taşınmalı ya da ertelenmelidir. 

 Bilgi bombardımanına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü insan 

zihninin bir seferde anlayabileceği bilgi miktarı sınırlıdır. 

 Görüşmede sözlü iletişim unsurlarını desteklemeyen sözsüz iletişim 

ipuçlarına (vücut dili, işaretler vb.) karşı dikkatli olunmalıdır. Bu unsurlar bazen ön 

plana çıkmayan bazı gerçeklerin şifrelerini taşırlar. 

 Önceki bölümlerde değinildiği şekliyle "etkili bir dinleyici" olunmalıdır. 

 Görüşülen kişiler yönetilmeye çalışılmamalıdır. Sorulan sorular cevapları 

içermemelidir. "....Öyle değil mi?" ile biten sorular sorulmasındansa "ne?, ne zaman?, 

nerede?, kim?, neden?, nasıl?" gibi açık uçlu sorular tercih edilmelidir. 

 "Ne zaman veznenin kapısını açık bıraktın?" gibi verilecek cevapla suçu 

kabul etmekten başka çare bırakmayan sorular sorulmamalıdır.  

 "Evet" ve "hayır" şeklinde cevapları olan sorular sorulmamalıdır. Eğer 

sorulacaksa arkasından evet ya da hayır şeklinde cevap verilen hususu açıcı cevapları 

doğuracak sorularla devam edilmelidir. 
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 Görüşmeyi Kayıt Altına Alma: Kayıt altına alınmayan bir görüşme 

vakit israfıdır. Uzmanlar görüşme üzerinden geçen ilk 24 saatte duyulanların %50'sinin, 

ikinci haftanın sonunda da %25'inin unutulduğunu belirtmektedirler. İnsan zihni 

muazzam bir mekanizma olmasına rağmen bilgisayarların kalıcı şekilde kaydetme 

özelliğine sahip değildir. Bu nedenle iç denetçiler, görüşmede konuşulanları mümkün 

olan en kısa sürede anlama ve kaydetme teknikleri konusunda kendilerini 

geliştirmelidirler. Görüşmeyi kaydetme konusunda aşağıdaki hususları göz önünde 

bulundurmak gereklidir: 

 Bazı denetçiler görüşme esnasında ses kaydedici kullanır. Ancak bu 

durumda kendisiyle mülakat yapılan kişi korkabilir ve istenmeyen kayıt cihazı 

nedeniyle fikirlerini açıkça ifade edemeyebilir. Ayrıca ses dosyasını organize ederek 

yazıya dökmek uzun sürebilir ve söz konusu işi başkasına delege etmek de olası gizli 

bilgileri içerdiğinden etik olarak mümkün değildir. 

  Görüşmeleri etkili bir şekilde kayıt altına alabilmek için kullanılabilecek 

taktiklerden biri sorulacak soruları not tutulan ajandanın bölünmüş bir sayfasına 

önceden yazmak ve o konu ile ilgili bilgi geldikçe ilgili sorunun altına kısa kısa not 

almaktır. Görüşmeden hemen sonra mümkün olan en kısa sürede alınan kısa notlar 

öğrenilen bilgilerle genişletilmelidir. 

 İyi tutulmuş notlar bir hazinedir. Denetimin ilerleyen safhalarında inatçı 

bir yönetici ile karşılaşıldığında yer, tarih ve saat verilerek neler konuşulduğunu 

anımsatmak işe yarayacaktır. 

 Denetim müşterisiyle mülakat yapabilme kabiliyeti doğuştan gelmez 

ancak geliştirilebilir. Mülakat becerisi en az profesyonel bir çalışma kağıdı yazabilme 

kadar önemli bir konudur. 

 Görüşmenin Sonlandırılması: Görüşme gereksiz yere uzatılmamalıdır. 

Denetim müşterisinin dikkatinin toplamasının sınırı onun sözsüz iletişimle verdiği 
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mesajlarda saklıdır. Bu mesajlara dikkat edilmeli ve bitirilmesi gereken noktada, daha 

fazla sıkmadan ve olumlu bir imaj bırakarak görüşme sonlandırılmalıdır. Eğer sorulması 

gereken önemli sorulardan bir kısmı henüz sorulmadıysa başka bir görüşme 

programlanmalıdır. Görüşmenin son bir kaç dakikası insani konuların konuşulması ve 

müteakip toplantının zamanlamasının ayarlanmasına ayrılmalıdır (Sawyer, 2005: 189). 

Görüşmelere Davranışsal Bir Bakış Açısı: Görüşmelerde denetim müşterisinin 

bir takım öngörülemez hareketler sergilemesinin nedenleri vardır. Daha önceki 

denetimlerde saldırgan tavırlar sergileyen bir iç denetçinin yöneticilerin zihninde 

bıraktığı iz bunlardan biridir. İç denetçi bunların farkında olmalı ve zihnen kendisini bu 

tarz yaklaşımlara hazırlamalıdır. Ayrıca denetim müşterilerinin görüşme esnasında 

kendilerine şu soruları sormaları çok doğaldır: 

 İç denetçiler benden ne istiyor? 

 İç denetçilerin insani yönü var mı? 

 Beni mi ölçmek istiyorlar? 

 Onlara güvenebilir miyim? 

 Onara her şeyi anlatmalı mıyım? 

 Şu an ne yazıyorlar? 

 Benim sorunlarım ne olacak? 

 Bana nasıl yardımcı olabilirler? 

 Yapacakları denetim beni nasıl etkileyecek? 

 Eğer yanlışlık yakalarlarsa kim suçlanacak? 

 Acaba hoşuma gitmeyen ve zorlayıcı değişiklikler mi önerirler? 

İç denetçiler denetim müşterilerinin kendilerini nasıl etkileyeceğini bilemedikleri 

değişiklikler önerebilecekleri için bir tehdit olarak algılanabilir. Çünkü çalışanlar 

değişikliklerden hoşlanmazlar. Bu değişikliklerin büyüklüğü yöneticinin 

sorumluluğundaki faaliyetlere ilişkin risklerin etki ve şiddetinin istenilen seviyeye 
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indirilebilmesi için yapılması gereken işlerin boyutu ile doğru orantılıdır ve bu konuda 

yapılacak herhangi bir öneri hoşnutsuzluk yaratabilir. Görüşme bu tarz negatif 

düşüncelerin etkisinde kalabilir. Bu nedenle iç denetçinin denetim hedeflerini 

yöneticilerin ihtiyaçlarının üzerine bina etmesi ve bu hedefleri denetim müşterileriyle 

tüm yönleri ile paylaşması önem arz eder.  

Önemli olan diğer nokta ise iç denetçilerin yaptıklarının, söyledikleri ile 

uyumudur. Eğer iç denetçi kendisine verilen her türlü bilgiyi derhal üst yönetime 

götüren biri olarak görülürse kendisi ile işbirliği yapılmaz. İç denetçinin yaptıkları ve 

söyledikleri arasındaki uyumsuzluklar ile yönetimin kendi anlayış tarzı kavramsal bir 

takım sorunlara yol açar. Bu tarz sorunlarla savaşarak düzgün bir iletişim kurmak iç 

denetçinin hedefi olmalıdır. İç denetimin rolüne dair yapılması gereken en zor iş, 

güvence (denetim) ve danışmanlık rollerinin ortasını bulabilmektir. Suçlanacak bir kişi 

bulmaya çalışan bir iç denetçi, yönetim ve çalışanlarla kurulması istenen işbirlikçi 

iletişim kalıplarına uymaz. Eğer sözler ve davranışlar uyum içinde olmazsa; açık, şeffaf 

ve güven veren ilişkiler kurulamazsa denetim müşterilerinin göstereceği dirence maruz 

kalmak kaçınılmaz olacaktır (Pickett, 2010: 846). 

Görüşmelerde Sözsüz İletişim: Sözsüz iletişim, görüşmelerde tarafların neler 

hissettiği konusunda ipuçları barındırır. Bir iç denetçi hem sürekli saatine bakar ve 

elindeki kalemi masaya tıklatır hem de görüşme için fazlaca vaktinin olduğunu ifade 

ederse, sözsüz iletişim ile sözlü iletişimini yalanlamış olacak ve sonuç olarak güven 

duygusu uyandıramayacaktır. Sözsüz iletişim unsurları şunlardır: 

 Vücut Dili: Sürekli hareket eden kişiler karşısındaki kişilere ya çok 

meşgul ya da sinirli oldukları imajını verirler. Bazı insanlar heyecanlı, tedirgin ve baskı 

altında olduklarında çok hareket ederlerken bazıları aksine çok rahat ve durumu ele 

almak için hareketsiz kalabilir. İç denetçiler, çevresel faktörlere bir tepki olarak 

geliştirdikleri vücut diline dikkat etmeli ve bu hareketlerin karşı tarafta nasıl karşılık 
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bulacağını tahmin etmelidirler. Örneğin görüşmenin en önemli yerinde çalan cep 

telefonunu hemen açmak ve lafı bölmek karşı tarafın düşüncelerinin fazla 

önemsenmediği mesajını verecektir. 

 Göz Teması: Göz teması denetim müşterileri ile ilişkileri geliştirmekte 

kullanılabilir. Burada iç denetçinin kuracağı göz teması davranışlarını desteklemelidir. 

Uygun şekilde ve rahatsız etmeden kurulacak bir göz teması, karşı tarafa açıklık ve 

içtenlik duygularını aktaran bir tarzda olmalıdır. Denetim müşterisinin gözünün içine 

çok fazla bakmak, onun gözünü korkutmak istendiği şeklinde algılanabilir, tehdit 

olduğu düşünülebilir ve bu da görüşmenin sıhhatini olumsuz yönde etkiler. 

 Görüşme Yapılan yerin Fiziki Tasarımı ve Tavırlar: Görüşme 

yapılacak yerdeki sandalyelerin pozisyonu görüşmenin hangi zemin ve şartlarda 

ilerleyeceği hakkında mesajlar verir. Görüşmenin yapılacağı masada denetim 

müşterisinin evraklarını yayabileceği yeterince boşluk olmaması, iç denetim faaliyetinin 

iç denetçi odaklı yürüyen bir faaliyet olduğu kanısını uyandırabilir. Büyük ve gösterişli 

iç denetçi koltuğunun önünde denetim müşterisine ayrılmış küçük sandalyeler tarafların 

arasında sosyal statü farklılıklarının olduğu mesajını verecektir. Oturulacak masanı 

etrafına dengeli bir şekilde dağılım sağlanması, denetim ile ilgili hususları kimseyi 

dışlamadan ele almanın fiziki olarak kabul edilmesidir. Ayrıca güven veren ve içten 

tavırlar da denetim müşterisini daha çok paylaşımda bulunmaya motive edecektir. 

Örneğin denetim müşterisinin "Sizinle özel bir durumu paylaşabilir miyim?" şeklindeki 

sorusunun hemen akabinde iç denetçinin not almayı bırakarak karşı tarafa yönelmesi 

güven veren bir davranış olacaktır. 

 Fiziki Temas: Denetim müşterisine dokunma ya da temas etme 

kullanıldığı yere göre hem olumlu hem de zararlı olabilir. Sıkı bir el sıkışma güzel bir 

işbirliğini desteklerken oturan bir kişinin omzuna elini koyarak konuşma, ona üstünlük 

kurmaya çalışma şeklinde algılanabilir. Değişik kültürlerde kucaklaşma ve yanaktan 
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öpme hoş karşılanabilirken, diğerlerinde itici ve aşırılık şeklinde algılanabilir. 

Uluslararası mesleki standartları olan bir iç denetçi hangi kültürde hangi temasın ne 

anlamlar taşıyabileceği konusunda uyanık olmalı ve iletişim zeminini güçlendirici 

yönde fiziki teması kullanmalıdır. 

 Jest ve Mimikler: Konuşulan konuyu desteklemek için jest ve mimikler 

her kültürde belli oran ve şekilde kullanılır. El hareketleri ve yüzdeki ifade konuşulan 

konunun ya da sunumun neresinin vurgulanmak istendiğine yönelik mesajlar içerir. 

Denetim müşterisiyle yapılan görüşmelerde açık kollar samimiyeti vurgularken, kolları 

kapatmak stresli bir görünüm olarak algılanabilir. İç denetçiler uygun yüz hatları ve 

jestlerle karşı tarafa güven vermelidir. 

 Sessizlik: İnanların çoğu görüşmelerde sessiz kalmayı kontrolü 

kaybetmek olarak kabul eder ve sevmez. Bazıları sessizliği karşı tarafın söylediği söze 

karşı hoşnutsuzluk belirtmek için kullanır; ancak, sessizliği uygun dozda ve yerde 

kullanmak etkili görüşmeleri destekler. Eğer bir denetçi "Organizasyondaki rolünüz 

nedir?" şeklindeki sorusundan sonra derin bir sessizliğe gömülerek ve uygun jest ve 

mimiklerle konuşmayı dinlediğini belli ederek görüşmeyi sürdürürse, karşı tarafı 

konuşmaya cesaretlendirdiği ve daha fazla detay beklediği algısını uyandırır. Ayrıca 

etkili dinleme kulakların çalıştırılıp ağzın dinlendirildiği bir süreçtir (Pickett, 2010: 846-

847). 

2.4.3.3.2 Açılış Toplantısı 

Ön araştırma ve görüşmelerle denetlenecek birim ve süreç hakkında ön bilgi elde 

edildikten sonra birim yöneticileri ve anahtar pozisyonundaki çalışanlarla bir denetim 

açılış toplantısı tertip edilir. Burada denetim müşterisi toplantının davetlisi 

konumundadır. Toplantı öncesi iç denetçiler tarafından toplantıda konuşulacak konular 

ve toplantının akışı planlanmalı, mümkünse iç denetim faaliyetinin ve iç denetçileri 
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tanıtıcı kısa bir sunum hazırlanarak profesyonel bir görüntü sergilenmelidir. Toplantı, 

tek taraflı olarak sadece iç denetçilerin kendi plan ve görüşlerini aktardıkları bir toplantı 

olmamalı, denetim müşterisinin görüşlerini ve beklentilerini de söylemesi için teşvik 

edici olmalıdır (Özbek, 2012:  881-883). 

Açılış toplantısı denetim ile ilgili tüm süreç sahiplerinin katıldığı bir toplantıdır. 

Bu toplantıda iç denetçiler kendilerini ve iç denetim sürecini tanıtarak toplantıya başlar. 

Daha önceki görüşmeler ve araştırmalar ışığında denetimin amaç ve hedefleri revize 

edilir ve ilk ağızdan denetim müşterisiyle ve yöneticilerle paylaşılır. Bilgi paylaşımının 

yanında açılış toplantısının anahtar hedefi, denetim esnasında ve sonrasında sağlanacak 

işbirliği için anlaşmaya varmaktır. Denetimin doğal akışını bozmamak kaydıyla 

sorulabilecek her türlü soruya cevap verilmeli ve denetim ile ilgili cevabı verilmemiş 

soru kalmamalıdır. Açılış toplantısı uygun şekilde yapılandırılmalı ve denetime etkisi 

olabilecek en küçük ayrıntıya kadar düşünülmelidir (Kagermann vd.,2008: 223, 299). 

Denetim amaç ve hedefinin yanında; açılış toplantılarında denetimin kapsamı ve 

planlanan bitiş süresi, karşılıklı beklentiler, denetim bulgularının nasıl 

değerlendirileceği, sonuçların nasıl raporlanacağı ve denetçi ile denetim müşterisi 

arasındaki iletişimin niteliği gibi hususlara değinilir ve sonuç tutanak altına alınır 

(Özoğlu vd., 2010: 267). 

Açılış toplantısının duyurusu yeterli bir süre öncesinden katılım listesini de 

içerecek şekilde ilgililere ulaştırılmalıdır. Açılış toplantısının yapılacağı salonun fiziki 

şartlarının ve toplantıda yapılacak ikramların iç denetim faaliyetinin imajını 

pazarlamasındaki etkisi büyüktür. Toplantı, içinde bulunulan mevsimin şartlarına göre 

düzenlenmiş, uygun ısıtma veya serinletme imkânlarına sahip, gürültüsüz ve her 

katılımcıya evraklarını ve ajandalarını yayarak not tutabileceği imkanı tanıyan 

özelliklerde olmalıdır. Ayrıca açılış toplantısı mümkünse iç denetimin ev sahipliğinde 
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icra edilmeli, moderatörlüğünü de bir iç denetçi yapmalıdır. Oturma düzeni herhangi bir 

statüsel farklılık doğurmayacak şekilde önceden belirlenmeli ve salonun kapısına 

asılmalıdır. Toplantıya ev sahipliği yapan iç denetçiler denetim müşterisinden önce 

salona gelmeli ve onları güler yüzle ve samimi şekilde karşılamalıdır. 

Başarılı ve karşılıklı anlayış ortamının güçlendirildiği bir açılış toplantısı iç 

denetim faaliyetinin uygun şekilde icra edilmesine ve sonlandırılmasına katkıda 

bulunacaktır. Toplantı sonunda anlaşılmayan konu olup olmadığı sorulmalı ve üzerinde 

mutabık kalınan konuların listesi tüm katılımcılara tekrar iletilerek toplantı bitirilmelidir 

(Özbek, 2012: 883). 

2.4.3.4  Saha Çalışması 

Saha çalışması, iç denetçinin denetlediği süreçle ilgili tespit ettiği risklerin 

yönetilme şeklini test ettiği, bunun için de denetim müşterileriyle sıkça temas kurduğu 

çok hassas bir süreçtir. Bu süreçte denetim müşterisi ile fikir ayrılıklarının çok fazla 

yaşanması beklendiğinden, iç denetçinin iletişim yeteneğini en fazla kullanması gereken 

yerlerden biridir.  

2.4.3.4.1 Denetim Testleri 

İç denetçiler, ön çalışma evresinde denetlenen sürece ait riskleri ve bu riskleri 

istenilen düzeye indirmek için tasarlanmış kontrolleri "risk kontrol matrisi" adı verilen 

çizelgede topladıktan sonra ilgili kontrollerin var olup olmadığını, varsa çalışıp 

çalışmadığını ve çalışıyorsa da personel tarafından uygulanıp uygulanmadığını test 

etmek için sahaya çıkar. Yapılacak bu testler ve testlerden elde edilecek sonuçlar iç 

kontrol sisteminin işlerliğine ilişkin deliller sunacak ve sürecin geneline ilişkin bir 

değerlendirmeye dayanak oluşturacaktır (Özbek, 2012: 945). İç denetçi bulgularını 
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destekleyecek yeterli kanıtlara ulaşmalıdır. Konu ile ilgili standartlar ve yorumları şu 

şekildedir: 

2300 – Görevin Yapılması  

İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgileri 

belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve kayıtlı hale getirmek zorundadır.  

2310 – Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması  

İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı 

olan bilgileri tespit etmek ve tanımlamak zorundadır.  

Yorum:  

Yeterli bilgi, gerçeklere dayanan, uygun ve ikna edici olmak zorundadır ki 

sağduyulu, bilgili bir kişi iç denetçi ile aynı sonuçlara varabilsin. Güvenilir bilgi, uygun 

görev teknikleri kullanmak suretiyle en iyi şekilde elde edilen bilgidir. İlgili bilgi, 

tespitleri ve tavsiyeleri destekler ve görev amaçları ile tutarlıdır. Faydalı bilgi, kurumun 

hedeflerine ulaşmasına yardım eder (UMUÇ, 2017). 

İç denetçinin saha çalışması sonucunda elde ettiği delillerin yeterli, ilgili ve ikna 

edici olması şarttır. Yeterli bilgi güvenilir ve uygun denetim teknikleri kullanılarak 

ulaşılabilecek en iyi bilgi demektir. İlgili bilgi ise denetim amaç ve hedefleri ile ilişkili 

ve onları destekleyen bilgidir (Pickett, 2010: 877). Eğer denetçinin elde ettiği deliller bu 

özelliklere sahip bilgiden beslenmiyorsa denetim müşterileriyle anlaşmazlık yaşanması 

ihtimali yüksektir. Özellikle bulguların paylaşılması aşamasında denetim müşterisinden 

aşağıdaki başlıklar altında soruların alınması sıkça rastlanan bir durumdur: 

 İç denetçinin ulaştığı sonuçlara nasıl ve hangi belgeleri inceleyerek 

ulaştığı, 
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 Kısıtlı bir süre ve kapsamda çok köklü bir sürece ilişkin olumsuz bir 

kanıya nasıl varılabildiği,  

 Delillerin neler olduğu, anlamlılığı ve niteliği, nasıl elde edildiği, 

 Bulgunun kişisel mi yoksa sistemsel mi olduğu, iç denetçinin daha çok 

sistemsel hataların peşinde olması gerektiği, 

 İç denetçiye verilen bilgilerin kaynağı, sözlerin delil niteliği taşımaması 

gerektiği. 

Yukarıda sayılan hususlar ve daha bir çokları saha çalışması sürecinde denetim 

müşterileri ile yaşanabilecek iletişim kazalarını işaret etmektedir. Test süreci kağıt 

üzerinde kolay ancak pratikte zor olan bir süreçtir. Söz konusu iletişim kazalarını 

yaşamamak için test süreci uygun bir şekilde planlanmalıdır. Söz konusu plan formel 

olarak dokümante edilmeli ve şunları içermelidir (Sawyer, 2005: 281): 

 Testin hedefinin belirlemesi, 

 Hedefle uyumlu test türünün belirlenmesi, 

 Testi gerçekleştirecek uygun yetenekteki personelin ve onun 

ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

 Test adımlarının sıralamasının belirlenmesi, 

 Kriterlerin ya da standartların belirlenmesi, 

 Test popülasyonunun belirlenmesi, 

 Örneklem seçme metodunun belirlenmesi, 

 Seçilen işlemlerin test edilmesi. 
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Yukarıda planlaması anlatılan denetim testlerinin icrasında uygulanabilecek 

prosedürler; mülakat ve görüşme, gözlem, gözden geçirme, takip etme, iz sürme, 

yeniden gerçekleştirme ve analitik prosedürlerdir (Özbek, 2012: 950). Yapılacak 

mülakat ve görüşmelerde izlenmesi gereken yol yukarıda görüşmeler bölümünde 

anlatılanlardan farklı olmayacaktır. Diğer denetim prosedürlerini uygularken de dikkat 

edilecek ana husus denetim müşterisinden istenecek belgeleri ya da uygulamaları uygun 

bir lisanla ve rencide etmeden talep etmek ve rasyonel bir bakış açısı ve analitik 

inceleme ile yeterli kanıtlara ulaşmayı hedeflemektir. 

Denetim testlerinin icrasında ele alınması gereken diğer önemli faktör ise üst 

yönetimin desteğini almaktır. Eğer üst yönetim, süreçlerine ilişkin önemli risklerin nasıl 

yönetilmesi gerektiğine ilişkin iç denetçinin görüşlerine ihtiyaç duyuyorsa bu durum alt 

taraftaki yöneticilerin ve süreç sahiplerinin testin icrasında iç denetçinin isteyeceği 

dosya, bilgi ve belgeleri sunmakta daha tereddütsüz olacağı anlamını taşır (Pickett, 

2010: 881).   

2.4.3.4.2  Bulguların Paylaşılması 

Saha çalışmaları boyunca iç denetçiler düzeltici tedbirler alınmasını gerektiren 

durumları tespit ederler. Normlardan ve kabul edilen kriterlerden meydana gelen 

sapmalar denetim bulgusunu oluşturur (Sawyer, 2005: 347). Denetim saha çalışması 

esnasında elde edilen kanıtlar sonucunda ulaşılan bulgulardan denetim müşterisinin 

haberinin olması gerekir. Saha çalışmasında bir eksiklik olarak görülmüş bir husus ile 

ilgili iç denetçinin göremediği bir çalışmanın yönetimce yapılıyor olma ihtimali vardır. 

Ayrıca iç denetçi süreci süreç sahiplerinden daha iyi tanıyamaz. Bazı konularda yanlış 

değerlendirmeler yapabilir. Bu nedenle elde edilen bulgular denetim ekibinin lideri 

tarafından gözden geçirildikten sonra derhal denetim müşterisi ile paylaşılmalı ve 

görüşü alınmalıdır. Eğer bunu yapmadan yeterince düşünülmemiş ve uygun şekilde 
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araştırılmamış tespit ve önerilerle yönetime gidilirse bu iç denetçilerin 

profesyonelliklerinden şüphe duyulması sonucunu doğuracaktır. Ayrıca denetim 

bulgularının henüz resmiyet kazanmadan denetim müşterileri ile paylaşılması etkili bir 

iletişim ortamının oluşmasını sağlayacaktır. Dahası bu paylaşımlar denetim bulgularını 

değerlendirmek için yönetime ihtiyaç duyacağı zamanı kazandıracak, bulgulara ilişkin 

görüşlerini aktarma ve kendini gözden geçirme için fırsatlar sunacaktır (Özbek, 2012: 

992). Söz konusu paylaşım bulgu formlarının basılı çıktılarının elden teslim edilmesi 

şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi, yapılacak bir toplantı ile ya da e-mail ile iletilmesi 

şeklinde de olabilir. 

Bulguların paylaşılması kadar önemli diğer konu ise kimlerle paylaşılacağıdır. 

Denetimde genellikle ilgili birim çalışanları ve orta kademe yöneticileri ile iletişim 

kurulur. Ancak bulguya ilişkin değerlendirmenin denetlenen birimin daha üst 

yöneticileri veya başkanları tarafından yapılması beklenecektir. Eğer bulgular söz 

konusu üst yöneticiler tarafından değerlendirilirse alt seviye yönetici ve çalışanlar 

hemen olumsuz bir tepki vermekten kaçınacaktır. Çünkü karar alıcı seviyedeki 

yöneticilerin sorumluluk alanlarında nelerin yanlış gittiğinden herkesten önce haberdar 

olmaları gerekir (Özbek, 2012: 992). 

2.4.3.4.3 Saha Çalışmasında Direnç, Çatışma ve Müzakere 

Saha çalışmasında, özellikle bulguların taslak olarak paylaşılması aşamasında 

bulgunun yöneticilerde yarattığı sürprizin şiddetine göre direnç ile karşılaşılacaktır. Bir 

de yüz yüze görüşme yerine formel yoldan (yazılı, e-posta yoluyla vb.) bulgular 

paylaşılmış ise bunun olma ihtimali daha da artar çünkü denetlenenler yazıdan 

anladıklarını geri besleme ile aktaramadıklarından bulguları yanlış yorumlayabilirler 

(Pickett, 2010: 378). 
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Esasen denetimin tüm safhalarında gerçekleşebilecek olan denetim müşterisinin 

direnci ve muhtemel çatışmalar bulguların paylaşılması ile akabinde gerçekleşecek 

kapanış toplantısı safhalarında daha sık yaşandığından, bu bölümde ele alınacaktır. 

Çünkü bu aşamalarda artık iç denetçinin sistemi eleştiren ifadeleri gün yüzüne çıkar ve 

insanlar eleştirilmekten hoşlanmazlar. Kendi menfaat ve beklentilerini daha ön plana 

çıkararak denetimden en az eleştiri ile çıkmaya çalışırlar. Bu kapsamda iç denetim 

faaliyeti icra edilirken karşılaşılması muhtemel direnç ve çatışmaların nedenleri, türleri 

ile bunlarla başa çıkma ve uygun müzakere ortamına çekme gayretleri ayrıntılı bir 

şekilde ele alınacaktır. 

 2.4.3.4.3.1 Direnç Göstergeleri ve Başa Çıkmanın Yolları 

İç denetçiler denetim müşterileriyle denetim esnasında yaptıkları yüz yüze 

görüşmelerde, toplantılarda ya da daha başka formlardaki iletişim anlarında çeşitli 

sebeplerle denetimin sorunsuz şekilde yürütülmesine engel teşkil eden bir takım 

davranışlara yani dirence maruz kalırlar. Eğer dirence maruz kaldıklarını anlamaz ve 

nasıl yöneteceğini bilmezlerse gerek vakit kaybı yaşama, gerekse peşinde oldukları 

gerçeklere ulaşamama gibi bir takım aksaklıklar yaşanabilir. Şunlar iç denetim 

faaliyetinde denetçinin karşılaşabileceği belli başlı direnç göstergeleridir (Pastor, 2007:  

116-120): 

 Yavaştan alma: Denetim müşterisinin denetçinin isteklerini yerine 

getirirken yavaştan alması bir direnç göstergesi olabilir. Çünkü denetim belli bir zaman 

kısıdı olan bir faaliyettir. İç denetçinin bununla yüzleştiğinde serinkanlı olması ve 

denetim planlamasını aksatacak bir risk içerdiğinde bunu kıdemli denetçi, hatta İDY ile 

paylaşması gerekir. 

 Uygulanabilirliği sorgulama: Denetim müşterisi bazen iç denetçinin 

fikirlerinin ve düşüncelerinin pratikte uygulanmasının imkânsız olduğunu vurgular. 
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Denetçiyi başka dünyadan gelmiş ve denetlenenin halinden anlamayan birine benzetir 

ve duygusal olarak etkilemeye çalışır. İç denetçilerin tecrübelerinin denetlediği süreçleri 

anlamada yetersiz olduğu belirtir tarzda yaklaşımlarla iç denetçinin yakaladığı bakış 

açısının pratikte bir karşılığının olmadığını söyleyerek direnç gösterir. 

 Denetim kanıtlarını önemsizleştirme: Denetim müşterisinin sorumlu 

olduğu süreçle ilgili sorunları içeren çok açık kanıtlarla yüzleşse bile hiç telaşa 

kapılmaması ve normalmiş gibi davranmasıdır. Felaketleri bile normalleştirmeye çalışan 

bu insanlar aslında olası kötü sürprizlere karşı savunmacı bir reaksiyon sergiler. 

Böylece olayları kontrol altında tutmak isterler. Bu tarz bir dirençle başa çıkmak zordur, 

bu kişiler hiç sinirlenmezler ve onlara empati ile yaklaşılması gerekir.  

 Kafası karışmış gibi yapma: Bazı denetim müşterileri kendilerine 

denetlenen sürece ilişkin bir şeyler aktarıldığında anlamaz, kafa karışıklığı yaşar ve iç 

denetçiden daha fazla açıklama isterler. Aslında bu anlaşılabilir bir durumdur, fakat iç 

denetçi süreci herkesin anlayabileceği kolaylıkta ve defalarca anlatmasına rağmen hala 

aynı durum ile karşı karşıya kalıyorsa burada bir direncin olabileceğini akla 

getirmelidir. 

 Üst seviye entelektüel dil kullanma: Denetim müşterisinin denetlenen 

sürece ilişkin basit bir konuda bile teorik felsefî bir yaklaşım sergileyerek ya da teknik 

bir jargon kullanarak konunun uzmanı olduğu izlenimi oluşturmaya çalışmasıdır. 

Böylelikle iç denetçinin kendisinin dengi olmadığını ortaya koymak ister ve konuya 

ilişkin olası çözümleri konuşmaktan kaçınır. Bu tarz bir dirençle karşılaşıldığında 

konuyu felsefi ve teorik boyuttan çıkararak tekrar uygulanabilir olası çözümlere 

getirmek faydalı olacaktır. 

 İç denetçinin metodolojisini sorgulama: Denetim müşterileri bazen iç 

denetçinin uyguladığı denetim tekniklerini sorgular ve tavsiyelerde bulunur. İç 

denetçiye profesyonel uzmanı olduğu işini öğretmeye çalışırlar. Denetçi metodolojisi ile 
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ilgili yeterli bilgi vermelidir ancak sorular ve öneriler aynı şekilde devam ederse burada 

bir direnç olma ihtimalini gözden geçirmelidir. 

 Birden bire problemin halledildiğini belirtme: İç denetçi sorunu tespit 

etmiş ve çözümüne ilişkin aksiyon önermeye çok yaklaşmışken birden bire denetim 

müşterisinin çıkagelip mucizevi bir şekilde sorunun halledildiğini ya da alınan bir 

tedbirle çok kısa sürede hallolacağını belirtmesi durumudur. Bu durum, denetlenenlerin 

iç denetçinin işaret ettiği düşük riskler içeren sıradan işleri yerinde tedbir alarak yoluna 

koyması ile aynı şey değildir. Aksine, yüzeysel bir yaklaşımla durumu geçiştirmektir. 

Aslında alınmış ya da alınacak bir tedbir yoktur. Müteakip denetimlerde aynı problemin 

devam ettiği görülecektir. 

 Fazlaca detay bilgi talep etme: Denetim müşterisinin doymak bilmez 

bir merak ve öğrenme isteği ile denetimin kapsamından raporda kullanılacak yazının 

puntosuna kadar olur olmaz her konuda sorular sorması ve denetçiyi usandırmak 

istemesi durumunu işaret eden bir direnç türüdür. Çünkü sorulan soruların denetimin 

amacına hizmet etmediği açıktır. 

 Bilgi bombardımanına tutma: İç denetçinin denetlenen süreçle ilgili 

sorularını ilgili ilgisiz çok fazla detay vererek cevaplama şeklinde gelişen bir direnç 

türüdür. Örneğin "Şu problem ilk ne zaman görülmeye başlandı?" dendiğinde "Aslında 

burada konuşulması gereken on beş yıl önceki...." şeklinde ardı arkası gelmeyen 

açıklamalar sonrasında iç denetçinin kafa karışıklığı yaşaması bu duruma örnek 

verilebilir. 

 Sessiz kalarak duygularını belli etmeme: İç denetçinin tespitlerini 

ifade etmesi esnasında denetim müşterisinin derin bir sessizliğe gömülmesi, duygularını 

belli etmemesi ve herhangi bir reaksiyon göstermemesi durumudur. Bu durumda 

denetiminin sorunsuz gittiği düşüncesine kapılmak yanlıştır. Bir geri bildirim alamama 
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durumu devam ederse potansiyel bunun bir direnç olması ihtimali göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 Problemin kök nedenini değil, çabuk çözümleri konuşma eğilimi: 

Denetim müşterisinin problemin ortaya çıkma nedenlerini konuşmak yerine sadece 

çözümüne odaklanma, bu sayede hesap vermekten kurtulmayı amaçlama şeklinde 

gelişen bir direnç türüdür. Aslında probleme odaklanmayan bu çözümlerin etkili bir 

şekilde uygulanması da olanaksızdır. 

Diğer taraftan yapılan her itirazın bir direnç olarak görülmemesi gerekir. Bazı 

itirazlar biraz daha fazla bilgi verilince ya da üzerinde biraz daha çalışılınca 

kendiliğinden yok olacağı gibi denetim müşterisi bazen de ortaya konan çözümü 

tamamıyla kabul etmeme ihtimali de mevcuttur. İç denetçiyi suçlamadan konu ile ilgili 

sorumluluk alır ve seçim hakkını kullanır. Burada iç denetçi müşteri ile aynı fikirde de 

olmayabilir. Burada iç denetçiye düşen sakin kalarak ve profesyonel bir yaklaşım 

sergileyerek neden müşterinin probleme kendisiyle aynı açıdan bakamadığını bulmaktır. 

Yukarıda sayılan direnç göstergeleri ile başa çıkmak için iç denetçi öncelikle direncin 

farkında olmalı, kabul etmeli, çatışmaya dönüşmesini engellemek için öncelikle onu 

anlamalı ve ortadan kaldırmak için sakin bir şekilde asıl konu ya da probleme 

odaklanmayı teklif etmelidir. 

 2.4.3.4.3.2 Çatışma ve Çatışma İle Başa Çıkmanın Yolları 

Çatışma tüm organizasyonlarda belli derecelerde var olan bir durumdur. Bir çok 

organizasyonda bu çatışmalar kontrol altında tutulur. Çatışmanın sebepleri insanlar ve 

yapılar arasındaki farklılıklardan oluşur ve faaliyetlerin icra edilme yöntemleri, 

sorumluluk alanları, kaynak yönetimi, ideoloji ve etik gibi kök nedenlerden beslenir. İç 

denetçi ile denetim müşterisi arasında çatışmalar yaygındır. Aslında düşman tavırları 

sergileyen bir iç denetçi çatışmanın ana unsurunu oluşturur. Çatışma hakemlikle, 

arabuluculukla ya da uzlaşma yöntemleri ile çözülebilir. Çözüme ulaştırılmasa da 
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verilecek bir talimatla da çatışma sonlandırılabilir. Burada uzlaşma en çok istenen 

durumdur. Burada gerek denetçi gerekse denetim müşterisi organizasyonel faydayı 

maksimize etmeyi hedeflemelidir (Sawyer, 2005: 1229). Müzakere esasen çatışma 

durumunun ortaya çıkmasına bağlıdır. Çünkü çatışma ancak müzakere masasında 

gelişebilecek bir durumdur. Hatta her gün arkadaş ortamlarında bile çatışma durumu 

ortaya çıkabilir ve müzakere ederek çözüm aramak bir gereklilik halini alır. Çoğu 

kültürden birçok insan çatışmadan nefret eder. Bu yüzden başlangıçta çözüm imkansız 

gibi gelir. Tarafların ilk olarak kendisinin haklı olduğunu düşünür. Ancak bir adım geri 

atıp insanların görüş farklılıklarını kişisel almayarak, açık ve esnek bir pozisyon 

alındığında her taraf için yararlı çözümler imkanlı hale gelecektir (Pastor, 2007: 2). 

Çatışmaların çözüme kavuşturulabilmeleri için iki aşamada ele alınması 

gereklidir: 

1. Çatışmanın Neden Kaynaklandığını Anlamak: Aşağıdaki sorular 

çatışmanın kök nedeninin anlaşılması için cevaplanmalıdır: 

 Çatışma gerçekten var mı? İletişim eksikliğinden ya da yanlış anlamadan 

kaynaklanmış olabilir mi? 

 Çatışmanın konusu ne? (Tali konularla uğraşıp zaman kaybı yaşamamak 

için gerçek çatışma konusu iyi belirlenmelidir). 

 Çatışmanın nedeni ne? (Çatışmanın kaynağı en kısa zamanda 

tanımlanmalıdır. Eğer kök neden tespit edilmezse taraflar kendilerini çatışmanın 

nedenlerini değil sonuçlarını tartışırken bulabilirler). 

2. Çözüm İçin Müzakere Etmek: Çözüme yönelik müzakere etmek 

aşağıdaki 6 faaliyete odaklanmak ile mümkündür: 

 Karşıdakinin bir engel değil, bir insan olduğunu akıldan çıkarılmamalı ve 

empati yapılmalıdır. 
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 Kişiler ile çatışmaya neden olan durumlar birbirinden ayrıştırılmalıdır. İç 

denetçiler kişileri hedef almamalı, onları ayrıştırarak konuları ele almalı ve tartışmalıdır. 

 Karşı tarafın çatışmaya bakış açısı düşünülmelidir. Karşı tarafın 

gözleriyle bakarak geliştirilecek bir çözüm önerisi daha uygun karşılanabilir. 

 Karşı taraf yaratıcı düşünce sürecine ortak edilmelidir. İşbirliği, iki 

tarafın da müzakerede eşit olduğu ve ortak çıkarlar için çözüm arandığı bir model olarak 

kullanılmalıdır. 

 Duygu ve düşünceler açıkça ve hiçbir sınırlama olmaksızın 

tartışılmalıdır. Çıkarlara yönelik tehditler kabul edilmeli ve karşılıklı tatmine yönelik bir 

çözüm hedeflenmelidir. 

 İletişim kanalları sürekli açık tutulmalıdır. Her iki taraf da birbirini 

dinlemeli ve anlamaya çalışmalıdır. İç denetçi kullanacağı ifadelerin tahrik edici 

olmamasına mümkün olduğunca dikkat etmelidir. 

Söz konusu maddelere dikkat ettikten sonra müzakere masasında alternatifler 

üzerinde durulmalı ve esnek olunmalıdır. Bu aşamada erken yargılardan, tek bir cevaba 

odaklanmaktan ve tek bir çözümü mümkün varsaymaktan kaçınılmalıdır. Bunlarla 

mücadele etmenin yolu diğer seçeneklerle ilgili beyin fırtınası yapmak, düşünmeyi 

icradan ayırmak, tüm seçenekleri masaya yatırmak ve ortak kazançları aramaktan geçer 

(Johnson, 1998: 54-59). 

Çatışma durumunun oluşmaması veya oluştuğunda karşılıklı kazancı 

hedefleyen müzakereye dönüştürülmesi için iç denetçinin nasıl hareket etmesi 

gerektiğine yönelik John Pastor'un yaptığı çalışmaya da değinmek faydalı olacaktır. 

Çalışmada Pastor, iç denetçinin çatışmaların çözümü için bir yol haritasını izlemesi 

gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu yol haritasında iç denetçinin sadece sözleriyle değil, 

davranışlarıyla da değer kattığını göstermesi ve bunu karşı tarafa hissettirmesinin 

denetlenenlerin direncini azaltacağına değinmiş, ayrıca denetimin tüm safhalarında 



118 
 

sergilenmesi gereken işbirlikçi iç denetçi modelinin tanımlamasını yaparak bu modelin 

iç denetçinin organizasyonel konumunu güçlendireceğinin altını çizmiştir. Söz konusu 

işbirlikçi iç denetçi modeli, "auditor" (iç denetçi) kelimesinin baş harfleri kodlanarak şu 

şekilde ele alınmıştır: 

A- İç Denetçinin Yaklaşımı (Approach): Birinci adım iç denetçinin güven 

tesis etmek için kişiliğini ve davranışlarını nasıl kullanması gerektiğini vurgular. 

Yaklaşım, denetçinin denetimin tüm evrelerinde denetlenenlerin kendisiyle tam bir 

işbirliği içinde olmasını sağlamak için nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini ifade eder. 

Söz konusu yaklaşım, iki madde halinde ele alınmıştır: 

 İç denetçi öncelikle yapacağı görüşme ya da toplantıya giderken 

hazırlıklı olmalı, kendisine güvenmeli ve toplantıyı nasıl idare edeceği ile ilgili önceden 

kafasında bir fikri olmalıdır. Burada hazırlıklı olmak ile kastedilen hususlar arasında 

muhatap olunacak kişilerin gerek denetlenecek süreçle ilgili gerekse insani yönlerini 

araştırmak, hangi konularda hassas olduklarını öğrenmek ve kendi gündemini bu 

ayrıntıların üzerine nasıl bina edebileceğini düşünmek gibi konularda önceden çalışma 

yapmak sayılabilir. 

 İç denetçi önceden planladığı yaklaşımını gelişen ve değişen durumlara 

göre hızla değiştirebilmeli, bu konuda daha esnek olabilmelidir. Örneğin iç denetçi 

toplantıya katılmadan evvel denetim müşterileri ile ilgili elde ettiği bilgilerin görüşme 

başladığında doğru olmadığını anlarsa derhal yeni duruma adapte olmalıdır. Güven 

ortamını pekiştirmek ve uygun bir imaj oluşturmak için gerekli olan davranış tarzı ne ise 

o şekilde davranmalıdır. 

U- Durumu Kavramak (Understand): İç denetçi denetlenen süreci her 

yönüyle iyi kavramalıdır. Bunu sağlamak için denetlenen departman yönetici ve 

çalışanlarına önceki yılın amaçları, hedefleri ve başarıları hakkında sorular sormalı ve 

onları dinlemelidir. Önceki yıldaki tecrübelerini ve gelecek yıla bakış açılarını ne kadar 
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iyi anlarsa denetimin hedeflerini de o kadar onların ihtiyaçlarına uygun şekilde 

belirleyebilecektir. İyi kavrama çok ileri mülakat ve bilgi toplama becerilerine sahip 

olunmasına bağlıdır. 

D-  Denetlenenlerin Elde Edeceği Faydayı Tartışmak (Discuss): Denetim 

müşterisinin düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve ilgi duyduğu konuları anladıktan sonra iç 

denetçi "Yapılacak denetimle, denetim müşterisinin hedeflerini başarmasına, 

problemlerini çözmesine ya da işlerini kolaylaştırmasına nasıl yardımcı olunabilir?" 

sorusunu kendisine sormalıdır. Diğer bir deyişle denetimin, müşteriye değer katacak 

şekilde nasıl yapılabileceği ele alınmalı ve tartışılmalıdır. Onların ihtiyaçlarına ve 

problemlerine çözüm bulunduğu ölçüde kafalarındaki iç denetçinin aradığı cevapları 

gün yüzüne çıkarırlar. Burada denetim müşterisinin çıkarının ne olacağı konusu onun 

zihnini meşgul edecektir. Bu nedenle onlara katılacak değer ölçüsünde maruz kalınacak 

direnç azalacaktır. İç denetçi bu aşamaya kadar başarı ile gelmişse kurulacak dostane 

ilişki ile negatif yargılara varmadan gelecekle ilgili bir takım düşüncelerini paylaşmalı 

ve hala mevcut olabilecek fikir ayrılıklarını da kapsayacak şekilde sorular sorarak 

denetim müşterisini düşünmeye zorlamalıdır. 

I-  Denetlenenleri Endişelerini İfade Etmeye Davet Etmek (Invite 

Concerns): İç denetçinin denetimde işler yolunda gidiyor olsa bile denetim 

müşterilerini mevcut ya da olası endişelerini belirtmeye davet etmesi onun çatışmadan 

ya da dirençten kaçan biri değil aksine her türlü fikre açık ve dinlemeyi seven biri 

olduğu imajını güçlendirecektir. Bu iç denetçiler için önemli olduğu kadar yapması da 

zor bir aktivitedir. Düşüncelere dalmış ve endişeli bir çalışanı işbirliğine davet ve 

motive etmek ne kadar zor ise, endişelerine çözüm bulmaya çalışmak bu zorluğu 

aşmasına o kadar yardımcı olacaktır. Örneğin geçmiş denetimlerde yaşadıkları kötü 

anılarından dolayı ya da denetimin konusu olan yaptıkları işte pek başarılı olmadıklarını 

hissettiklerinden dolayı endişeli görünüyorlarsa, bu denetimde geçmiş kötü olayları bir 
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daha yaşamamak için neler yapılması gerektiğini anlatmak ya da bunlar yapılamıyorsa 

bile geçmişteki denetimle ilgili kaygılarını kendi yöneticilerine ileteceğini söylemek 

suretiyle onları rahatlatmak işe yarayacaktır. Burada önemli olan onların bu tür 

sorunlarına mutlaka çözüm bulmak değil kaygılarına duyulan ilgiyi belli etmektir. 

T- Teşekkür Etmek (Thank Them): Görüşlerini, düşüncelerini, kaygılarını 

ve süreçle ilgili tüm bildiklerini açık yüreklilikle iç denetçi ile paylaştıkları için iç 

denetçi denetim müşterisine teşekkür etmelidir. 

O- Lojistik Konuları Organize Etmek (Organize Logistics): Katılacak 

değerin anlatılması ve süreçle ilgili konuların yanında karşı tarafın beklenti ve 

kaygılarının öğrenilmesinden sonra, denetimin hızlı ve rahatça gerçekleştirilmesini 

sağlayacak lojistik hususların detaylı olarak ele alınması gerekecektir. Bu süreç sonraki 

bölümlerde tekrar ele alınmayacak bir süreç olduğundan iç denetçi iletişim kurulacak 

personel, iletişim sıklığı, bilgi alma yöntemi gibi hususların netleşmesini sağlamalıdır. 

Söz konusu konularda sağlanan netlikle olası iletişim sorunlarının önüne geçilmiş olur.  

R- Beklentilerin veya Anlaşmaların Özetlenmesi (Recap Expectations or 

Agreements): Genel itibariyle kapanış toplantısında yapılması faydalı olsa da denetim 

esnasında da her yapılan görüşme ve toplantı sonunda beklentileri içeren maddelerin 

belirlenmesi ve denetim müşterilerine bir itirazlarının olup olmadığının sorulması olası 

direnç ve çatışmaların önüne geçecektir (Pastor, 2007: 10-15). 

Yukarıda harflerinin anlamları açıklanan "auditor" (denetçi) kelimesi ve 

harflerin yanlarında ilgili süreçte iç denetçinin ne kadar konuşması (siyah) ve ne kadar 

dinlemesi (beyaz) gerektiği Şekil 2.6’da özetlenmiştir: 
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Şekil 2.6 İşbirlikçi İç Denetçi Modeli (Collaborative Auditor Model, Pastor, 

2007: 9) 

 

2.4.3.4.3 Kapanış Toplantısı 

Denetim testlerinin tamamlanması, denetim kanıtlarının toplanması, denetim 

bulgu formlarının hazırlanması, önerilerin denetim müşterisi ile birlikte yapılacak bir 

çalışma ile belirlenmesi ve tüm bu sonuçların gayrı resmi olarak denetim müşterisi ile 

paylaşılmasından sonra rapor yazım aşamasından önce resmi bir kapanış toplantısı 

düzenlenmelidir (Özbek, 2012: 994). Kapanış toplantısında önemli bulgular ve onlara 

yönelik öneriler ele alınır ve süreçle ilgili konulara yönelik denetlenen ve denetçi 

arasında varılan anlaşmanın boyutuna göre süreç sahibi yöneticilere bilgi verme ve 

bulgular üzerinde nihai anlaşmaya varma fırsatı bulunur. Ayrıca bu toplantı iç denetçiye 

taslak raporda gerekli uyarlamaları yaparak bulgularının sağlamlığını pekiştirmek için 

önemli bir fırsat sunar. Bu sayede yapıcı ve profesyonel bir denetim yapma fırsatı da 

elde edilmiş olur. Bu toplantılar bazen tartışmalı geçse de denetim müşterisi ile sağlam 

 

  A(APPROACH, YAKLAŞIM) 
                     U(UNDERSTAND, KAVRAMA) 

     D(DISCUSS BENEFITS, FAYDAYI TARTIŞMA)  

                                      I (INVITE CONCERNS, ENDİŞEYİ ALMAK) 
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bir dostluk ve dayanışmayı esas alan bir ilişki tesis etmenin ortamını hazırlar (Brinks, 

2009: 371). İç denetçiler kapanış toplantısında önceki kurulan ilişkilerinin sonuçlarını 

toplarlar. Bu aşamada artık rapora girecek bulgular tartışıldığı için müzakere teknikleri 

sıkça kullanılır ve çatışmalar işbirlikçi denetçi modeline uygun şekilde davranılarak 

aşılmaya çalışılır. Ayrıca aynı açılış toplantısındaki gibi yeterli bir hazırlık seviyesiyle 

uygun bir zamanda toplantı salonuna gelinmeli, güler yüzle denetlenenler karşılanmalı, 

uygun şekilde moderatörlük yapılarak toplantı yönetilmelidir. 

Kapanış toplantısı denetim saha çalışmasının son günü yapılmalı, toplantı için 

katılımcılara en az bir hafta önceden haber verilmelidir. Toplantıya öncelikle karar alıcı 

pozisyonundaki denetlenen birimin yöneticilerinin katılması özellikle talep edilmelidir. 

Başta bulgular, öneriler ve önerilere ilişkin denetlenenlerin yapacağı faaliyetler (eylem 

planları) olmak üzere toplantıda konuşulan ve üzerinde anlaşmaya varılan tüm hususlar 

tutanak altına alınmalı ve taraflarca imzalanması sağlanmalıdır (Özbek, 2012:  995-

996). 

2.4.3.5  Raporlama 

Raporlama iç denetim faaliyetinin gerek denetlenenlerle gerekse tüm kurum 

genelinde ve hatta kurumun dışındaki tüm paydaşlarla kurduğu iletişimin en önemli 

aşamalarından biridir. 

İç denetim raporları denetçilerin yönetimin tüm dikkatini çekmesi için bir 

fırsattır. Bu denetçilerin raporu bir fırsat olarak mı yoksa sıkıntı verici bir angarya 

olarak mı gördüğüyle de ilgilidir. Eğer bir fırsat olarak görürlerse bu sayede yönetimin 

dikkatini çekmiş olacak, neyi başardığını ve fırsat verilirse daha neleri başarabileceğini 

gösterecek, yönetime neleri bilmesi gerektiğini ve bu hususlarda neleri yapması 

gerektiğini ilk ağızdan anlatmış olacaktır. Ne yazık ki iç denetçiler çoğunlukla; sıkıcı bir 

düzyazı şeklinde, atık kağıtlar yığınına benzeyen, okumaya davet etmeyen bir formatta, 
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eleştirilere karşı dayanaksız iddialar içeren, desteksiz ve mantıksız yargılara varan ve 

çözüm önermeyen niteliklerde yazılmış raporlarıyla bu altın fırsatı tepmiş olurlar 

(Sawyer, 2005: 687). Her ne kadar etkili bir planlama yapılmış, beklentiler belirlenmiş, 

bulgular yeterli kanıtlarla desteklenmiş ve iç kontrol ile ilgili iç denetçinin fikri karşı 

tarafa aktarılmış olsa da iç denetim faaliyetinin raporlanması iletişim faaliyetinin ana 

safhasını oluşturur ve yapılacak daha çok iş vardır (Pickett, 2010: 951). İletişim iç 

denetim faaliyetinin tüm safhaları için önemlidir. İç denetçiler denetim müşterileriyle 

resmi iç denetim raporu, saha çalışmasındaki yüz yüze görüşme ve toplantılar ve diğer 

geniş resmi ve gayrı resmi yöntemlerle iletişim kurarlar. Burada etkili iç denetim 

raporları yazma iç denetçilerin denetim komitesi (yönetim kurulu) ve üst yöneticilerle 

kuracağı ilişkiye yönelik faydaları bakımından ele alınır. Günümüzde iç denetçi kötü 

imajını değiştirmede ciddi sıkıntılarla yüzleşmektedir. İç denetçiler kurumdaki diğerleri 

tarafından belli koruyucu görevleri olan muhalifler ya da polisler gibi görülmektedir. İç 

denetim koruyucu bir rol oynayan polis ya da önemsiz detaylarda boğulan bir faaliyet 

değil genel faydaya çalışan bir ajandır. Bu imajı oturmanın bir yolu da iletişimi güçlü 

mesajlar içeren raporlar yazmaktır (Moeller, 2009: 376). 

Rapor uygun şekilde organize edilir ve yapılandırılırsa çok güçlü bir enstrümana 

dönüşebilir. İç denetimin profesyonel bir meslek olduğu izlenimini güçlendirir. 

Okuyucularına -üst yönetim- hakkında başka yolla bilgi sahibi olamayacakları 

konularda önemli bilgiler sunabilir, onların fikirlerini değiştirerek önemli aksiyonlar 

almalarına yol açabilir (Sawyer, 2005: 688). 

2.4.3.5.1 Raporlama Hedefleri 

Çok büyük denetim kaynaklarının harcanması sonucu denetim müşterisi sonuçta 

nasıl bir hedefe ulaşmak üzere hangi özelliklerde bir çıktı (rapor) elde edileceğini 

bilmek isteyecektir. Bu yüzden iç denetim raporunun hedefleri belirlenmeli ve açıkça 
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ifade edilmelidir. Aşağıdakiler raporlama hedefi olarak belirlenebilir (Pickett, 2010: 

930-931): 

 Değişimi önermek 

 Risk ve kontrol konularında yönetime bağımsız bir içgörü sağlamak 

 Denetim önerilerine yönelik yönetimin harekete geçmesini sağlamak 

 Mevcut problemleri yönetimin dikkatine sunmak 

 Denetim faaliyetinin sonuçlarını dokümante etmek 

 Faaliyetleri ile ilgili yönetime güvence vermek 

 Yöneticilere sorunlarının nasıl çözülebileceğini göstermek 

 Risk yönetim uygulamaları ile ilgili yönetimi bilgilendirmek 

 İç denetçiyi olası suçlamalardan korumak 

2.4.3.5.2 Raporun Okuyucuları 

 Etkili raporlar yazılmadan önce onları kimlerin okuyacağı, raporda yazan 

hususları nerede kullanacakları, hangi tür bilgiye ne detayda ihtiyaç duydukları iyi 

anlaşılmalı ve ihtiyaca hitabeden raporlamalar yapılmalıdır. Raporların potansiyel 

okuyucuları şöyle sıralanabilir (Cutler, 2001: 6-10): 

 Yönetim Kurulu (Kurul): Birçok organizasyonda Yönetim Kurulu iç 

denetim raporunu değil İDY tarafından hazırlanan "Yönetici Özeti"ni okur. Ancak 

bazen kurullar seçtikleri yüksek riskleri içeren bazı raporların tamamını okuyabilirler. 

Raporu kurumun risk değerlendirmesinde ve trend analizlerinde kullanırlar. Raporda 

kurumun kontrol çevresine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyarlar. Kurumun maruz kaldığı 

risklerin neler olduğu, önem düzeyini (olasılık x etki) ve risklerin etkilerinin istenen 

seviyeye indirgenebilmesi için neler yapılması gerektiğini detaya girilmeksizin genel 

olarak bilmek isterler. 
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 Üst Yöneticiler: Çoğu organizasyonda bu kişiler en azından raporun 

belli kısımlarının birincil okuyucularıdır. Kurumun İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve 

Finans Müdürünü (CFO) de içeren en üst düzey yöneticiler bu gruptadır. Üst yöneticiler 

raporu kurumdaki iç kontrolün son durumunu ve kurumsal yönetim ile ilgili hususları 

değerlendirmek için kullanır. Özellikle rapor sayesinde başta yönetim ile ilgili olmak 

üzere kurumun risk trendlerine yönelik bilgi alır. Rapor, bu trendler ile ilgili denetçi 

içgörüsünü (insight) içerdiğinden kurum stratejisi ve kaynak yönetiminin yaratıcı 

düşünce ile ele alınması sürecine de katkıda bulunur. Raporda ise risklerin neler olduğu, 

etkileri ve nedenleri, etkilerinin şiddeti ve nasıl yönetildiği ile risklere yönelik alınan 

aksiyonları görmek isterler. Bunların yanı sıra risklerin sebepleri ile ilgili en üst 

seviyede perspektife sahip olarak sadece denetim yapılan birimdeki ilgili sürecin değil 

diğer tüm departmanların tüm süreçlerinin benzer risklerinin nasıl yönetilmesi 

gerektiğine ilişkin bütüncül bir görüş almak isterler. Ayrıca iyi uygulama örneklerini de 

yine kurumun diğer bölümlerinde uygulamaya alınmasını sağlama açısından bilmek 

isterler. Bu yönüyle iç denetçilerin hazırladıkları raporlar üst yöneticileri uyarıcı etkili 

mesajlar içeren “erken uyarı sistemi” görevi görür ve üst yönetime değer katar. Üst 

yöneticilere sunulacak bilgiler üst bir odaklanma sağlayabilecek ve riskleri, sebeplerini 

ve şiddetlerini anlamaya yetecek detayda olmalıdır. 

 Denetlenen Departmanın Üst Düzey Yöneticileri: Bu grup, denetlenen 

departmanın yöneticileri ile birlikte raporun birincil okuyucularındandır ve “denetim 

müşterisi”dir. Raporu departmanın etkililiği ve verimliliğinin hakkında genel bilgi 

sahibi olmak, kontrol ortamının yapısını anlamak, departmanın stratejilerini belirlemek, 

kaynak yönetimine girdi yapmak,  üst seviye kararlarda başvurmak için kullanırlar. 

Ayrıca kendi departmanlarının diğer departmanlara göre güçlü ve zayıf yanlarını 

değerlendirmek için de söz konusu raporu kullanabilirler. Risklerle ilgili genel bilgilerin 

yanında departmanın söz konusu riskleri yönetmede hangi adımları atması gerektiği 
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bilgisini edinmek isterler. Departmanın neyi iyi yaptığını ve kurumlarındaki trendlerin 

neler olduğu hakkında da bilgiye ulaşmayı hedeflerler. Departman yöneticileri kadar 

konulara aşina olmadıklarından onlara göre daha az detayda bilgilere ulaşmak isterler. 

 Denetlenen Departmanın Yöneticileri: Bu grup tipik bir “denetim 

müşterisi”dir ve departmanın üst düzey yöneticileri ile birlikte raporun birincil 

okuyucularındandır. Departmanda yapılan işlere en yakında bulunan yöneticiler olup 

raporda yazan bulgulara yönelik gerekli aksiyonları alma konusunda direkt olarak 

sorumludurlar. Raporu; enerjilerini hangi alanlara yönlendirmeleri gerektiğini 

anlamada, sorumlulukları altındaki işlerin etkililiği ve verimliliğini artırmada ve tespit 

edilen riskleri yönetmede kullanırlar. Ayrıca kendilerini geliştirmek istedikleri konularla 

ilgili iç denetçilerle aynı fikirde olduklarını gördüklerinde denetim fonksiyonunu bir 

müttefik gibi de görebilirler. Ancak iç denetçiler eğer onların yönetim zafiyetini, 

kararlarındaki yanlışlıkları ve zayıflıkları eleştiren bulguların yer aldığı bir rapor kaleme 

almışlarsa denetim sonuçlarını kabul etmeyebilirler. Bu yöneticiler departmanın tüm 

süreçlerine aşina olduklarından raporda detaylı bilgiler almak isterler. 

 Departmanın süreç sahipleri ve uygulayıcıları: Bu grup iç denetimin 

ve departman yöneticilerinin kendileriyle paylaştıkları bilgiler nispetinde birincil ya da 

ikincil okuyucu olurlar. Raporu, istenen değişiklikleri uygulamadaki çabalarını 

desteklemede kullanırlar ve aksiyon planlarının yapılmasına katkıda bulunurlar. 

Sorunları çözmek için neyi nasıl yapmaları gerektiğini bilmek isterler. Burada iç 

denetçiler raporda “nasıl”ı hangi düzeyde anlatmaları gerektiğine karar verirken iyi 

düşünmeli ve bağımsızlıklarının zarar görmemesi için özen göstermelidirler. Raporun 

detaylı olmasını tercih ederler. 

 İç Denetim Yöneticisi (İDY): İkincil okuyuculardır. Raporu denetim 

planlamasında ve personel değerlendirmesinde kullanırlar. Ayrıca raporu yönetim 

kurulu için hazırlayacakları “yönetici özeti” için başlangıç noktası olarak görürler. 
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Denetlenen departmanın ana risklerini ve bunları nasıl ele almaları gerektiğini yönetim 

kurulunun dikkatini çekecek düzeyde öğrenmek isterler. Bunun yanında iç deneçilerin 

işini iyi yapıp yapmadıklarını görmek isterler. Çok detay değil üst seviye ifadelere 

ulaşmak isterler ancak bu ifadelerin altında yatan detaylar hakkında da bilgi sahibi 

olmayı yeğlerler. 

 Diğer iç denetçiler: İkincil okuyuculardır. Raporu bir sonraki denetime 

hazırlanmak için kullanırlar. Ayrıca raporun uygun söz kalıplarını kendi raporlarına 

kopyalayıp yapıştırır ya da uyarlayarak kullanırlar. Yeni iç denetçiler ise raporu, bir 

denetim raporunun nasıl kaleme alındığını öğrenmek için kullanırlar. Bu grup, raporun 

kaleme alınmasından önce denetim müşterisiyle neler yapıldığını, hangi risklerin nasıl 

ele alınacağını bilmek ve yeterli geçmiş bilgilere sahip olmak isterler. Üst seviyede 

detayı tercih ederler. 

 Dış denetçiler: İkincil okuyuculardır. Raporu kendi denetim planlarını 

yapmakta kullanırlar. İç denetçilerin bulgularına göre kapsamlarını düzenler ve hangi 

noktalara odaklanmaları gerektiğini planlarlar. Raporda bulguları, risklerini ve bu 

risklere karşı alınacak tedbirleri okumak isterler. Çok detay değil üst seviye ifadelere 

ulaşmak isterler ancak bu ifadelerin altında yatan detaylar hakkında da bilgi sahibi 

olmayı yeğlerler. 

2.4.3.5.3 Raporlama Türleri 

Yukarıda belirlenen rapor okuyucuların birbirinden farklı detay ve 

niteliklerde raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için çok değişik raporlama türleri 

geliştirilmiştir. Ayrıca bu rapor türleri rapor okuyucuları ile kurulacak iletişimin kalitesi 

açısından da önemlidir. Bu türler belirlenirken okuyucuların rapora ayıracakları zaman 

ve rapordan beklentileri de etkili olmaktadır (Sawyer, 2005: 705-727): 
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 Resmî ya da Resmî Olmayan Raporlama: Resmî raporlama her 

denetim ya da danışmanlık faaliyetinden sonra kaleme alınan, belli format ve bölümleri 

bulunan, denetimi yapan iç denetçiler ve İDY tarafından imzalanarak İDY tarafından 

uygun taraflara yayımlanan rapordur. Resmî raporun etkili bir iletişim sağlaması için 

hangi formatta ve niteliklerde yazılması gerektiği ileriki bölümlerde ele alınacaktır. 

Resmî Olmayan raporlama ise resmî raporlamayı destekler nitelikte yapılır. 

Denetim sürecinde devam eden bir projeye ilişkin yönetimin acil olarak dikkatinin 

çekilmesi veya eksikliklerle ilgili görüşünün alınması gerekebilir. Proje ile hiç ilgisi 

olmayan ancak yönetimin acilen bilmesini gerektiren bir durumla karşılaşılabilir ya da 

projenin iptalini ya da ertelenmesini gerektirebilecek ciddi durumlar tespit edilebilir. Bu 

durumlarda yönetim, yapılacak resmî olmayan raporlamalarla derhal bilgilendirilebilir. 

 Final Rapor ya da Ara Raporlama: Final raporlama denetim ve 

danışmanlıklardan sonra uygun taraflara yayımlanan raporlardır ve formel raporlar final 

raporlamaya örnek teşkil eder. 

Ara raporlama ise çok acil aksiyon alınmasını gerektiren ve sözle 

söylendiğinde etkili olmayacağına inanılan durumlarda yapılır. Özet şeklinde ve 

yalnızca bir ya da iki noktaya parmak basar nitelikte olur ve nihai görüş değil denetim 

müşterisine eksikliği düzeltmek için fırsat veren nitelikte yazılır. Final raporda ise tespit 

edilen husus, yönetimin bu hususta aldığı aksiyon ve sonuçlarına değinilir. Yönetimin 

ara raporlamaya verdiği tepkiler iç denetçilerin fikirlerini ve denetim perspektiflerini 

netleştirmelerine ve motive olmalarına da yardımcı olur.  

 Taslak ya da Final Raporlama: Taslak rapor henüz resmiyet 

kazanmamış bulguların denetim müşterisinin görüşünü almak ve gelecek geri 

bildirimlere göre yeniden kaleme almak üzere hazırlanmış rapordur. Taslak rapor ve 

rapor kapanış toplantısı yazılacak final raporun doğruluğu ve kusursuzluğu açısından 

çok önemlidir (Brinks: 368) 
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 Yazılı ya da Sözlü Raporlama: Yapılacak raporlamalar yazılı 

olabileceği gibi sözlü de olabilir. Her ne kadar yazılı raporlamanın yerini tutmaması 

gerekse bile sözlü raporlama da çok değerli bir yere sahiptir. Çünkü sözlü raporlamalar 

anidirler ve doğrudan yapılırlar, çok kısa zamanda düzeltici tedbir alınmasını sağlarlar, 

yüz yüze iletişimi mümkün kılarlar, denetlenenlerin ilave görüşlerinin anlaşılmasına 

yardımcı olurlar, iç denetçilerin süreç ile ilgili düşüncelerindeki eksiklikleri meydana 

çıkarırlar ve denetim müşterileriyle daha gelişmiş bir güven ortamı tesis edebilirler. 

Sözlü raporlamalar aceleye getirilmemelidir. Öncesinde ciddi bir hazırlık yapılmalı ve 

yapılacak sözlü raporlama iç denetçilerin görevlerini iyi yaptıkları imajını 

desteklemelidir. Denetlenenlerin ihtiyaçlarını karşılamayan sözlü rapor altın tepside de 

sunulsa herhangi bir tepki almayacak ve işe yaramayacaktır. Sözlü raporlama ekonomik 

ve dikkat çekici olmalıdır. Bu konuda eğer küçük bir gruba raporlama yapılacaksa masa 

başı anlatım şeklinde hazırlanmış özet bilgiler sunan kartlar hazırlanıp belli bir sırayla 

çevrilerek sözlü anlatımla desteklenebileceği gibi eğer grubun sayısı artar ve iç 

denetçinin daha fazla görüşlerini anlatması talep edilirse sunum PowerPoint sunusu 

şeklinde de yapılabilir. Ayrıca PowerPoint sunusu yönetime daha fazla sözel görüş 

aktarmak için bir fırsat olarak görülmelidir. 

 Nihai Görüşün ya da Sadece Bulguların Raporlanması: Rapor 

okuyucusunun zamanı, ihtiyaçları ve talebi üzerine raporlama nihai görüşün ya da 

sadece bulguların raporlanması şekillerinde de yapılabilir. 

 Finansal ya da Performans Raporlaması: Rapor incelenen süreçle 

ilgili raporun okuyucularının talepleri ya da ortaya çıkan denetim amaç ve hedefleri 

doğrultusunda finansal yönü ağı basan bir rapor da olabilir finansal sonuçları doğuracak 

performansa yönelik tespitleri de içerebilir. 
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Yukarıda yazılanların haricinde yıllık ve üç aylık raporlama, aylık ilerleme 

raporu, yolsuzluk araştırma raporu, denetçi değerlendirme raporu vb. raporlamalar da iç 

denetim faaliyetinin içinde var olan raporlama türleridir (Pickett, 2010: 925). 

2.4.3.5.4 Raporlama Sürecinin Adımları 

Final rapor denetim müşterisi için çok önemlidir. Uzun süren bir denetimin 

sonunda değer katmanın son adımı olarak hazırlanan rapor, sonraki ilişkilerin altyapısını 

oluşturacaktır. Denetim müşterisiyle raporlama yoluyla doğru bir iletişim kurabilmek ve 

final rapordaki hataları en aza indirebilmek için raporlama süreci doğru şekilde 

yapılandırılmalıdır. Bunun için aşağıdaki gibi bir çerçeve belirlenmeli ve adım adım bu 

sıralamaya sadık kalınmalıdır (Brinks: 366-367): 

1. Denetim bulgularının ana hatlarıyla belirlenmesi 

1.1 Denetim bulgularını sağlamlaştırmak için yeterli destekleyici unsurların 

olup olmadığının belirlenmesi, 

1.2  Ek kanıtlara ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi, 

1.3 Tüm bulguların sebep ve etkilerinin düşünüldüğünden emin olunması, 

1.4  Bulguların prosedürel bir değişiklik gerektirip gerektirmediğinin ya da 

ayrı olarak incelenmesinin faydalı olup olmayacağının netleştirilmesi. 

2. Birinci Taslak Raporun Hazırlanması 

2.1 Yeterli ilerleme için bulgu taslaklarının gözden geçirilmesi, 

2.2 Bulguların genel değil spesifik olduğundan emin olunması, 

2.3 Tüm ifadelerin doğruluğunun ve çapraz referanslamasının yapıldığının 

çalışma kâğıtlarından kontrol edilmesi, 

2.4 Çalışma kâğıtlarının bulguları desteklediğinin kontrol edilmesi, 

2.5 Tonun, noktalamanın ve imlanın yeterliliğinin kontrol edilmesi, 
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2.6 İç denetçinin fikrini destekleyecek ilave desteğin olup olmadığının 

araştırılması, 

2.7 Sebep, etki ve önerilerin uygun şekilde yazıldığından emin olunması, 

2.8 Tüm iç denetçilerle birlikte içerik ve yazım yönteminin tartışılması, 

2.9 “Taslak” olduğunu vurgulayan raporun yazılması. 

3. Denetim müşterisi yönetim ile görüşme 

3.1 Yönetimin problemin farkında ve düzeltici önlem almaya niyetli olup 

olmadığının belirlenmesi, 

3.2 Bulgular hakkında yönetimin nedenlerinin tespit edilmesi, 

3.3 İç denetçinin farkında olmadığı fakat bulgunun önemini azaltıcı 

faktörlerin olup olmadığından emin olunması, 

3.4 Yönetimin düzeltici önlemler konusunda fikrinin alınması, 

3.5 Yönetimin tüm önemli bulguların raporda yer alacağını bildiğinden emin 

olunması, 

3.6 Bulgularla ilgili yönetimle hemfikir olunduğundan emin olunması. 

4. Final Raporun Taslağının Hazırlanması 

4.1 Değişim için tüm öncelikli önerilerin yapıldığından emin olunması, 

4.2 Yönetimin bakış açısının yeterli seviyede düşünüldüğünden emin 

olunması, 

4.3 Raporun iyi şekilde kaleme alındığından ve anlaşılır olduğundan emin 

olunması, 

4.4 Rapor özetinin raporun ana bölümleri ile uyumlu olduğundan emin 

olunması, 

4.5 Önerilerin sebepler ve durumlarla uyumluluğunun kontrol edilmesi, 

4.6 Eğer gerekli ise yönetimin bakış açısının adil bir şekilde ifade 

edildiğinden ve aksinin uygun şekilde ispat edildiğinden emin olunması, 
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4.7 Durumları açıklamak için kullanılan grafik, tablo ve çizelgelerin 

yeterliliğinin kontrol edilmesi, 

4.8 Raporu yazan iç denetçilerin raporda yapılan değişiklikleri onaylayıp 

onaylamadığının belirlenmesi. 

5. Denetim Raporu Kapanış Toplantısı 

5.1 Yönetimin final rapor için çalışma fırsatı bulup bulmadığından emin 

olunması, 

5.2 Farklı düşünülen her konuda anlaşma için girişimde bulunulması, 

5.3 İçerik ve seçilen kelimeler konusundaki önerilerin gözden geçirilmesi, 

5.4 İzleme için kesin düzeltici tedbir planlarının yönetimden alınması. 

6. Final Raporun Yazılması 

6.1 Kapanış toplantısında alınan kararların rapora yansıtıldığından emin 

olunması, 

6.2 Raporun imla ve gramer yönünden tekrar gözden geçirilmesi, 

6.3 Dengeli olması açısından iyi uygulama örneklerinin de raporda yer 

aldığından emin olunması, 

6.4 Raporun içeriğinin açıklık, tutarlılık ve profesyonel standartlarla 

uyumunun incelenmesi için son defa gözden geçirilmesi. 

2.4.3.5.5 Raporun Bölümleri ve Dizaynı 

İç denetçiler raporun dizaynına geçmeden önce raporlama hedeflerini ve 

okuyucuları değerlendirmeli, iç denetim faaliyetinin ve organizasyonun sınırlamalarını 

göz önünde bulundurmalıdır. Raporun bölümlerini ve bölümlerde verilecek mesajları, 

raporlama hedeflerine ve okuyucuların beklentilerine göre uyarlanmalıdır. Bunu şu 

soruları kendisine sorarak başarabilir (Cutler, 2001: 29-133): 

 Raporun hangi bölümleri ve hangi mesajları vurgulanmalıdır? 
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 Söz konusu vurguları yapmak için rapor nasıl dizayn edilmelidir? 

 İstenen etkiyi elde etmek için raporun bölümleri nasıl sıralanmalıdır? 

 Bölümleri mantıklı bir şekilde iletebilmek ve uygun mesaj ve alt 

mesajları uygun okuyucuya göre ayarlamak için her bir bölüm nasıl yapılandırılmalıdır? 

 Her bir bölüm için ne ölçüde detaya ihtiyaç vardır? 

 Okuyucuları yönlendirmek için hangi başlık ve alt başlıklar 

kullanılabilir? 

İç denetçiler yukarıdaki soruların cevaplarına göre dizayn edeceği raporu gelişen 

ve değişen şartlara da adapte etmeyi düşünmelidir. Ayrıca okuyucular mesaja öncelik 

veren ve daha sonraki okuyacağı raporlarla tutarlı bir sıralamaya sahip raporlar almak 

isterler. 

2.4.3.5.5.1  Raporun Bölümleri 

Standartlarda raporlama kıstasları ve raporun sahip olması gereken asgari 

bölümleri şu şekilde ele alınmıştır.  

2410 – Raporlama Kıstasları  

Raporlamalar, görevin hedeflerini, kapsamını ve sonuçlarını içermek 

zorundadır.  

2410.A1 Görev sonuçlarının nihai iletişimi, uygulanabilir sonuçları, yanı sıra 

uygulanabilir tavsiyeleri ve/veya aksiyon planlarını içermek zorundadır. Uygun olan 

yerlerde, iç denetçinin görüşü de sağlanmalıdır. Görüş üst yönetim, kurul ve diğer 

paydaşların beklentilerini dikkate almak ve yeterli, güvenilir, ilgili ve yararlı bilgi ile 

desteklenmek zorundadır.  

2410.A2 – İç denetçiler, görev raporlamalarında başarılı performansı da 

göstermeye teşvik edilir.  
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2410.A3 – Görev sonuçları kurum dışındaki taraflara bildirilirken, söz konusu 

bildirim, sonuçların dağıtımı ve kullanımı konusundaki sınırlamaları da içermek 

zorundadır.  

2410.C1 – İlerlemenin ve danışmanlık görevlerinin sonuçlarının 

raporlanmasının, şekil ve içeriği görevlendirmenin niteliğine ve müşterinin 

ihtiyaçlarına bağlı olarak, değişir.  

Yorum:  

Görüşler, üstlenilen (denetim) görevinin düzeyine göre, derecelendirmeleri, 

sonuçları veya sonuçların değerlendirmesini kapsayabilir. Böyle bir denetim görevi 

belirli bir süreç, risk veya işletme birimine ilişkin kontrollerle ilgili olabilir. Böyle 

görüşlerin oluşturulmasında, görev sonuçlarının ve bunların öneminin göz önüne 

alınması gerekir (UMUÇ, 2017). 

Bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak tipik bir raporun asgari bölümleri şunlar 

olmalıdır: 

 Başlık 

 Denetimin amacı 

 Denetimin kapsamı 

 Denetçi görüşü 

 Bulgular (Kriter, Mevcut Durum, Sebep, Risk ve Etkiler, Öneriler) 

 Aksiyon planları 

 İyi uygulama örnekleri 

 Yayım ve Gizlilik Hususları 

 Dağıtım 

 İç denetçiler 



135 
 

2.4.3.5.5.2 Raporun Dizaynı 

İç denetim raporunun bölümleri ve içeriğinin yapılandırılması ve sunuş 

şekillerine göre paragraf stili (öykü şeklinde anlatan) raporlar, tablo stili (daha az 

öykücü) raporlar ve maddeli raporlar olarak dizayn edilebilirler. Her birisinin değişik 

varyasyonları ve farklı yöntemleri olmasına rağmen ortak yönleri bölümlerin arasında 

mantıklı bir ilişkinin olması ve her birisinin üst seviye yöneticilerin faydalanması için 

“yönetici özeti”nin bulunmasıdır. Ayrıca organizasyonun ve okuyucuların ihtiyaçlarının 

karşılanmasının yanında raporlama hedeflerinin de elde edilmesi amaçlanmalıdır. 

 Paragraf Stili Raporlar: Raporda sunulan bilgiler paragraf şeklinde 

verilir. Fikirleri birbirine bağlayan bağlaçlar kullanıldığından bulgular ve bölümler 

arasındaki bağıntının anlatılmasına imkân tanır. Belli bir sıra ile yazıldığından 

okuyucuyu yönlendirerek istediği sırayla okutabilir. 

 Tablo Stili Raporlar: Anlatımı daha azdır. Aralarındaki bağ 

vurgulanmamış olarak bilgiler tabloların değişik bölümlerinde sunulur. Okuyucu 

istediği bölüme göz atmakta serbesttir. Belli bir okuma sıralaması vurgulanmaz. 

 Maddeleme Stili Raporlar: Anlatım şeklinde değil bilginin daha çok 

listeleme şeklinde sunulduğu raporlama stilidir. Unsurlar arasındaki bağ vurgulanmaz. 

Ancak maddeleme stili mantıksal bir sırayı takip edebilir. Dahası öncelik sıralaması 

olarak da kullanılabilir. Okuyucular başlıklar şeklinde bilgileri okur, isterse farklı 

başlıklara atlayabilir ve aralarındaki bağı kendisi kurabilir. 

Raporlama dizaynına ilişkin yukarıdaki yapıların bir takım güçlü ve zayıf 

yönleri vardır. Her birisini tercih ederken iç denetçiler bu yönleri düşünmeli ve belli bir 

format belirleyerek ona göre raporlama yapmalıdır. Söz konusu güçlü ve zayıf yönler 

Şekil 2.7’de ele alınmıştır. 
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2.4.3.5.6  Raporun Gereklilikleri 

Uluslararası İç Denetim Standartlarında uygun bir iletişim sağlaması için etkili 

bir raporun sahip olması gereken nitelikler Şekil 2.7'de şekilde ele alınmıştır. 

2420 – Raporlamaların Kalitesi 

 Raporlamalar, doğru, objektif, açık, özlü, yapıcı, tam olmak ve zamanında 

sunulmak zorundadır.  

Yorum: Doğru raporlamalar, hatalardan veya çarpıtmalardan uzaktır ve altında yatan 

gerçeklere sadıktır. Objektif raporlamalar, âdil, tarafsız ve önyargısızdır ve bütün ilgili 

gerçeklerin ve şartların sağduyulu ve dengeli değerlendirmesinin sonucudur. 

Açık raporlamalar, kolayca anlaşılabilir ve mantıklıdır, gereksiz teknik 

kelimelerden kaçınır ve bütün önemli ve ilgili bilgiyi sağlar. Özlü raporlamalar, konuyu 

doğrudan anlatır ve gereksiz ayrıntılardan, tekrarlardan ve lâf kalabalığından kaçınır. 

Yapıcı raporlamalar, görev müşterisine ve kurumuna yardımcıdır ve gerekli olan 

yerlerin iyileştirilmesine yol gösterir. Tam raporlamalar, hedef kitleye zaruri olan hiç 

bir şeyden mahrum değildir; bütün önemli ve ilgili bilgi, tavsiye ve sonuçları 

destekleyecek gözlemleri içerir. Zamanında raporlamalar, sorunların önemine bağlı 

olarak, yönetimin gerekli düzeltici tedbiri almasını sağlayacak bir şekilde tam 

zamanında yapılan ve yararlı raporlamalardır. 

Uygulama Önerisi 2420-1 

 1. Veri ve delilleri, dikkat ve hassasiyetle toplayın, değerlendirin ve özetleyin. 

 2. Tespit, sonuç ve tavsiyeleri, önyargısız ve tarafsız bir şekilde, kişisel çıkarları 

göz önüne almadan ve başkalarının etkisi altında kalmadan ortaya çıkartın ve ifade 

edin. 
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Raporun  

Dizaynı 

Güçlü  

Yönler 

Zayıf  

Yönler 

Hangi Yazım 

Yeteneğinin 

Önemli Olduğu 

Paragraf 

Stili 

Raporlama 

 Bölümler 

arasındaki ilişki 

belirgin 

 Tutarlı ve 

mantıksal yapı 

kurmaya elverişli 

 İlgili risklerin 

şiddeti kolayca 

açıklanabilir 

 Bölümler belirgin 

şekilde ayrılmamış 

 Tek bir en iyi okuma 

sırası mevcut 

 Daha uzun 

 Okuması uzun zaman 

alır 

 Raporu yazanlar ile 

okuyanlar arasında 

uygun kelimelerin 

seçimi için tartışma 

yaşanabilir 

 Paragraf 

organizasyonu 

 Paragrafların 

tutarlılığı 

 Noktalama 

işaretleri 

Tablo Stili 

Raporlama 
 Bölümler açıklık 

ve anlaşılırlığı 

sağlayacak şekilde 

belirgin 

 Okuyucu okuma 

sırasını kendisi 

belirleyebilir 

 

 Bölümler arası tutarlılık 

sınırlı 

 Tablonun fiziksel 

sınırları yazıcıları 

olumsuz yönde 

etkileyebilir 

 Kısalık, özlük 

 Terimlerin 

uygun kullanımı 

 

Maddeleme 

Stili 

Raporlama 

 Genel olarak daha 

kısa 

 Sunum şeklinde 

kullanılabilir 

 Çabukça okunabilir 

 Kritik bulgular 

vurgulanabilir 

 Bölümler arasındaki 

tutarlılık çok az 

 Okuyucular bağlantılar 

konusunda çıkarımda 

bulunmak zorunda 

 Paralel yapı ve fazla 

kısaltılmış cümleler 

özün kaçmasına neden 

olabilir 

 Kategorize etme 

ve sıralama 

 Kısalık, özlük 

 Paralel 

yapılandırma 

 Terimlerin 

uygun kullanımı 

Şekil 2.7 Rapor Dizaynlarının Kıyaslaması (Cutler, 2001: 44) 

 3. Gereksiz teknik terimler kullanmaktan kaçınarak ve konuyla ilgili ve önemli 

bütün bilgileri vererek, raporların anlaşılabilirliğini artırın. 

 4. Sunulan her düşüncenin anlamlı fakat özlü ve kısa olması amacıyla 

raporlarınızı hazırlayın. 
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 5. Kurumun amaçlarına odaklanan, faydalı, olumlu, anlamlı bir rapor içeriği ve 

tarzı benimseyin. 

 6. Raporlamanın kurumun tarzı ve kültürü ile uyumlu olmasını temin edin. 

 7. Gecikmelerden kaçınmak için, görev sonuçlarıyla ilgili raporun 

zamanlamasını planlayın (UMUÇ, 2017). 

Final raporun denetim raporu okuyucularında istenen ve beklenen etkiyi 

oluşturabilmesi için sahip olması gereken asgari nitelikler şu şekilde sıralanabilir 

(Kagermann vd., 2008: 247): 

Bütünlük (Tamlık): Bütünlüğü ve tamlığı sağlamak için final raporun tüm 

önemli tespitleri içermesi gerekir. Bu nedenle tamlık gerekliliği maddi doğruluk 

prensibi ile yakından ilişkilidir. Özellikle iç denetçiler raporun okuyucularının 

değerlendirmelerini etkileyecek tüm tespitlerinin raporda ifade edildiğinden emin olmalı 

ve bulgularını kanıtlarla desteklemelidirler. 

Doğruluk: Raporda mevcut durumların aynen olduğu gibi resmedildiğinden 

emin olunmalıdır. İç denetçiler bulgularını kendi yorumlarına değil gerçeklere 

dayandırmalıdır. 

Açıklık: Rapor okuyucuların anlamalarını kolaylaştıracak açıklıkta olmalıdır. 

Bu nedenle iç denetçiler raporu mevcut durumu en açık ve anlaşılır şekilde ele almaya 

yönelik olarak dizayn etmelidir. Anlaşılabilirliği arttırmak için kullanılan terimler 

teknik jargondan uzak, günlük kullanıma uygun olmalıdır. 

Zamanlılık: Rapor denetimin tamamlanmasından kısa bir süre sonra 

yayımlanmalıdır. Bu denetim müşterisine önerileri zamanında uygulama ve denetimden 

bir an önce gerekli faydayı edinme fırsatı sunacaktır (Kagermann vd., 2008: 247). 
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Ton: Final rapor her ne kadar denetim müşterisi için kötü haberler içerse de 

yazım tonu çok önemlidir. Eğer denetim müşterisinin önerilen değişim için aksiyon 

alması isteniyorsa raporun tonu objektif olmalıdır. Ayrıca objektif tonda yazılan 

raporlar güven verin, içten ve açık mesajlar içerir. Raporun tonu kullanılan kelimelerle 

oluşturulur. Özellikle olumlu tespitlerin olumsuz tespitlere oranı, seçilen sözcüklerin 

çağrıştırdığı anlamlar ve olumsuzluk kiplerinin kullanımı tonu etkileyen unsurlar 

arasında sayılabilir (Cutler, 2001: 149,150). 

Tutarlılık: Tutarlılık, okuyucunun bir husustan diğerine geçerken anlam 

bütünlüğünü kaybetmemesi için takip etmesi gereken sıranın ustaca belirlenmesidir. 

Tutarlılığı sağlamak için geçiş kelime ve cümle kalıpları iyi seçilmeli, zamir 

kullanımına dikkat edilmeli ve terimlerin tutarlılığına dikkat edilmelidir (Cutler, 2001: 

151). 

2.4.3.5.7  Rapor Yazma Stratejileri 

İç denetim faaliyetinin en önemli aşamalarından biri olan raporlama aşaması 

ciddi planlama ve berrak bir zihinle odaklanma gerektirir. Eğer iç denetim faaliyeti 

boyunca tesis edilen objektif, içten ve dostane ilişkilere zarar vermeden faaliyet 

tamamlanmak isteniyorsa raporlamaya ayrıca önem verilmeli ve titizlikle aşağıdaki 

stratejiler izlenmelidir: 

 Acele edilmemeli ve yazmadan önce iyice düşünülmelidir.  

 Anlatılmak istenen şeyler en az bilgili okuyucunun anlayacağı şekilde 

basitleştirilerek yazılmalıdır. 

 Eğer bazı şeyler açıkça anlaşılmıyorsa anlaşılır olana kadar yeniden 

yazılmalıdır. 

 Denetim müşterisinin anlaması hedef alınarak yazılmalıdır. 

 İyi bir rapor yazım kılavuzu edinilmeli ve sık sık referans alınmalıdır. 
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 Mümkünse zihnin berrak olduğu sabah saatlerinde yazılmalıdır. 

 Rapor baskıdan önce en az üç defa gözden geçirilmelidir. 

 İç denetçi düşüncelerine güvenmelidir. 

 Raporda neden değişikliğe gidildiği eğitici şekilde anlatılmalıdır. 

 En üstün gayretler gösterilmelidir (Bates, 1996:  36-38). 

Ayrıca iletişimsel yönden etkili bir raporun yazılması için izlenmesi gereken 

stratejilerden bazıları da şu şekilde sıralanmıştır:  

 Kısaltmaların uzun hali ilk kullanımda verilmeli, eğer çok fazla varsa 

bunun için bir ek bölüm (appendix) oluşturulmalıdır. 

 Öneriler problemlerin çözümü için gerekli prosedürleri açıklamalıdır. 

 Öneriler yüzeysel değil ana problemlere yönelik olarak geliştirilmelidir. 

 Öneriler yapılan öneriyi hayata geçirmeye tam yetkili kişilere 

yapılmalıdır. 

 Raporda denetim müşterilerinin bulgular hakkındaki görüşlerine yer 

verilmelidir. 

 Bir bulgu yalnızca bir durumu konu edinmelidir. 

 Kullanılan dil objektif olmalı yargılamaktan kaçınmalıdır. 

 En güncel imla yazım kılavuzu ya da sözlüğü kullanılmalıdır. 

 Rapor yazımına başlanmadan önce raporun ana hatları belirlenmelidir. 

 Kısa paragraflar kullanılmalıdır. 

 Uzun cümleler yerine kısa maddelemeler kullanılmalıdır. 

 Uzun tablolar ek bölümlere konmalıdır. 

 Benzer bulgular gruplanmalıdır. 

 En önemli bulgular raporun başına konmalıdır. 

 Bulguları ve önerileri içeren yönetici özeti hazırlanmalıdır. 
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 Vurguyu belirtmek için işaretler, kenar çizgileri ve kalın yazım 

kullanılmalıdır (Sawyer, 2005:  736-737). 

2.4.3.6  İzleme 

Güçlü bir iletişim bağı kuran raporlamadan sonra raporda belirtilen önerilere 

yönetimin aldığı düzeltici aksiyonların izlenmesi gerekir. Standartlar izlemeyi şu 

şekilde ele almaktadır: 

2500 – İlerlemenin Gözlenmesi  

İç Denetim Yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi 

için bir sistem kurmak ve uygulamak zorundadır.  

2500.A1 – İç Denetim Yöneticisi, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde 

uyguladığından veya üst yönetimin, gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi kabul 

ettiğinden emin olmak ve gelişmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip süreci kurmak 

zorundadır.  

2500.C1 – İç denetim faaliyeti, müşterileriyle mutabık kalındığı ölçüde, 

danışmanlık görevlerinin sonuçlarının akıbetini gözlemek zorundadır. 

Burada İDY’nin denetim müşterisi ile kuracağı ilişki raporda yazan periyotlarda 

eylem planlarının vaat edilen sürede gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin sözle ve 

icraatla teyidini sağlamalıdır. Kurulacak iletişim sözlü, yazılı ya da daha değişik 

yöntemlerle olabilir. 
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SONUÇ 

Tarihi eski çağlara kadar uzanan iletişimin önemi son yüzyılda iletişim 

teknolojisinin hızlı gelişimi sayesinde gelişmiş ve sosyal bilimlerin yanı sıra fen, 

matematik ve mühendislik alanlarında da kendisine geniş alanlar bulan disiplinler arası 

bir bilim dalı olmuştur. Özellikle son yüzyılda iletişimin bir süreç olduğu; belli 

özelliklere sahip bir ortamda ham haldeki bilgi, duygu ve düşüncenin bir kaynaktan 

diğerine belli kuralların izlenerek aktarıldığı ve geri bildirimin sağlanmasıyla 

tamamlandığı ortaya konmuştur. Bu iletişim sürecinin başarısı, anlatılmak istenenin 

karşı tarafın anladığıyla aynı olması ile ölçülebilir. Ancak ortaya çıkan iletişim 

engelleri, verilmek istenen mesajın değişik şekilde algılanmasına neden olabilmektedir. 

Algısal farklılıklar, kısıtlayıcı çevre, dikkat dağıtıcılar ve kişisel yetersizlikler bu 

engeller arasında sayılabilir. Etkili bir iletişim kurabilmek için iletişim engellerine 

direnmenin yanında alıcı merkezli bir yaklaşım sergilemek, yalın ve etkili mesajlar 

vermek ve etik kurallara bağlı kalmak gerekir. İletişimin yazılı, sözlü, sözsüz ve görsel 

iletişim gibi türleri varsa da birçok bilim adamı ve sosyal bilimci tarafından daha 

değişik sınıflandırmalar da yapılmıştır. İletişimin bir yöntemi olan müzakere ise 

karşılıklı iki tarafın ortak bir noktaya varmasını sağlamaya yönelik bir mutabakat 

sağlamasıdır. Burada önemli olan nokta müzakerenin bir tarafın diğer tarafa isteklerini 

dikte ederek kabul ettirmesi değil, tarafların belli kural ve stratejileri izleyerek 

çıkarlarını maksimize etmeye çalışmasıdır.  

İç denetim faaliyeti finansal gerekçelerle ortaya çıkmış bir denetim türü 

olmasına rağmen meydana gelen yönetsel krizler ve bunların sonucunda ortaya çıkan 

finansal zararlar sonucunda belli bir evrim süreci geçirerek yönetime değer katan, 

bağımsız ve tarafsız bir denetim türü olmuştur. İç denetimin bu şekilde bir disiplin 

olması ve uluslararası alanda bilinen ve uygulanan bir meslek türü olarak günümüze 

gelmesindeki en önemli pay, onu standartlarla ve meslek kurallarıyla profesyonel bir 
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çizgiye taşıyan ve uluslararası bir kuruluş olan IIA (The Institude of Internal Auditors, 

İç denetçiler Enstitüsü)’dür. Bağımsızlığını sağlama adına oluşturulan mesleki 

standartlarla iç denetimin en üst yönetsel kademe olan yönetim kuruluna ve onun 

kurumdan bağımsız üyelerinden oluşan denetim komitesine sınırsız ve direkt ulaşım 

imkânına sahip olması sağlanmıştır. İç denetim bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve 

onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık 

faaliyetidir. Bu yönüyle iç denetçiler yönetsel kademelerle çokça iletişime geçer. Ayrıca 

sorunların yönetim kademeleriyle karşılıklı müzakere edilerek ele alınması ve bu 

sorunlara birlikte çözüm üretilmesi iç denetim metodolojisinde vurgulanan bir husustur. 

Söz konusu metodoloji iç denetimi iletişim yönünden diğer denetim, teftiş vb. 

mekanizmalardan ayırarak eşsiz bir yere oturtur. İç denetçiler; iletişim ve müzakere 

tekniklerini ustaca kullanarak yönetici ve çalışanlarda güven tesis ederken, onların 

sahibi oldukları süreçlere eleştirel bir yaklaşım sergileyebilmelerini sağlayarak yolunda 

gitmeyen bir takım hususları kişiselleştirmeden ve kuruma değer katacak şekilde 

birlikte belirleme ve çözüm üretmenin yollarını ararlar. Bu önemli olduğu kadar da çok 

zor bir yolculuktur. Çünkü iç denetçi yönetsel kademelerin ve çalışanların ortaya 

koyduğu nihai ürüne ve bu ürünün oluşması sürecine kurumun genel faydasını 

gözeterek eleştirel şekilde yaklaşır. İnsanlar eleştirilmeyi sevmezler. İç denetçilerin bu 

süreçte denetim müşterileri hep aynı kişiler olacağından uzun süren yıllar ve sayısız 

denetimler sonucunda ilişkilerin yıpranması olasılığı yüksektir. Bu nedenle gerek iç 

denetim faaliyetinin algılanan kötü imajını kırmak gerekse iyi ilişkiler geliştirilerek elde 

edilen güven ortamını ilerde yapılacak denetim ve danışmanlık faaliyetleri için bir 

kolaylaştırıcı unsur olarak kullanmak maksadıyla bir takım faaliyetler icra edilmelidir. 

Bu faaliyetler arasında; iç denetim departmanının kurumsal statüsünün standartlarda 

belirtildiği gibi bağımsızlığını güçlendirecek şekilde belirlenmesi ve tüm birimlere 

duyurulması, departmanda görevlendirilmek üzere iletişim becerileri yüksek kişilerin 
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işe alınması, iç denetim yönetmeliğinin kurumsal statüyü güçlendirecek ve ilişkileri 

netleştirecek şekilde dizayn edilmesi, iç ve dış paydaşlarla nasıl iletişim kurulacağının 

departmanın el kitapçıklarında belirtilerek iç denetçilerin bunlara dikkat etmesinin 

sağlanması ve iç denetçilerle yapılan her toplantıda bireysel denetimin tüm safhalarında 

denetim müşterisiyle kurulacak iletişimin önemine vurgu yapılması sayılabilir. Özellikle 

denetimin eleştirel boyuta taşındığı saha çalışmasında ve denetim müşterisiyle üzerinde 

mutabık kalınan hususların yazıya döküldüğü raporlama aşamasında kurulacak yazılı, 

sözlü ve sözsüz iletişim çok kritik olup üzerinde ayrıntılı durulması gerekir. Saha 

çalışmasında iç denetçiler denetim müşterisinin olası direnç göstergelerini ve 

müzakereyi çatışamaya taşıma girişimlerini uygun iletişim ve müzakere tektik ve 

becerileri ile boşa çıkarmalıdır. Ayrıca denetim sonunda oluşturacakları denetim 

raporunun uygun tonda kaleme alınmış, okunabilir, sade, açık, anlaşılır, doğru, zamanlı 

ve tutarlı olmasını sağlayarak denetim boyunca geliştirmek içi emek harcadıkları 

güvene dayalı iletişimin kaliteli bir şekilde ileriki denetimlere taşınmasını sağlamalıdır. 
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ÖZET 

Disiplinler arası bir alan olarak doğan ve gelişen iletişimin başta sosyal bilimler 

olmak üzere tüm diğer bilim dalları üzerindeki etkisi, özellikle son yüzyılda iletişim 

teknolojisinin gelişmesiyle daha iyi anlaşılmıştır. İç denetim faaliyeti de ilk ortaya 

çıktığı günden bu güne amaç, hedef ve motodolojisi gereği iletişim bilimi ile 

özdeşleşmiştir. İç denetim faaliyeti iletişim bilimine bakış açısı yönünden diğer denetim 

unsurlarından farklılık gösterir. İç denetim departmanı, başarılı olabilmesi ve kurumun 

stratejik hedeflerine ulaşması yolunda ona değer katabilmesi için iletişimi etkili bir 

şekilde kullanmalıdır.  

Bu perspektifle yapılan çalışmanın amacı iç denetim faaliyetinin iletişim 

bilimine bakış açısı yönünden diğer denetim unsurlarından farkını belirtmek, iç denetim 

departmanının başarılı olabilmesi için kuruluş, kurum içi statünün belirlenmesi, iç 

denetim yönetmeliğinin yazılması, personel temini, pazarlama ve bireysel denetim 

faaliyetlerinde hangi etkili iletişim adımlarını atması gerektiğini ortaya koymaktır. 

Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde iletişim kavramı, doğuşu ve 

günümüze kadarki gelişimi ele alınırken, ikinci bölümde ise; iç denetim faaliyetine 

uluslararası alanda önemli katkıları olan kurum ve şahsiyetlerin iç denetimde iletişimin 

önemini ele alış şekilleri incelenmiş ve iç denetimin faaliyetinin tüm aşamalarında 

iletişimsel yönden hangi kilit adımların atılması gerektiği derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, müzakere, örgüt, iç denetim, çatışma, saha 

çalışması, raporlama. 
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SUMMARY 

It is better understood by the development of communication technology 

especially in the last century that communication which was born and developed as an 

interdisciplinary field has an impact on all the other branches of science, particularly the 

social sciences. From the day it first appeared, internal audit activity is identified with 

communication science from the point of it’s purpose, goal and methodology. Internal 

audit activity differs from other audit elements in terms of it’s viewpoint of 

communication science. The internal audit department must use the communication 

effectively in order to be successful and to add value to the organization in achieving it's 

strategic goals. 

In this perspective, the purpose of this study is to distinguish the viewpoint of 

internal audit activity to communication science from other audit elements and to 

determine which necessary steps should be taken in order for the internal audit 

department to be successful in the establishment, identification of organizational status, 

writing of internal audit charter, staffing, marketing and individual auditactivities.  

In the first part of this study, the concept of communication, birth and day-to-day 

development are discussed; in the second, the way that the organizations and individuals 

with significant contributions to internal audit function deal with the importance of 

communication in internal auditing is addressed and the key steps that should be taken 

in the communicative direction at all stages of the internal audit activity are compiled.  

Keywords: Communication, nagotiation, internal audit, organization, conflict, 

fieldwork, reporting.  
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