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Değerli okurlarımız,
Üçüncü sayıdan itibaren ‘konu’lu, bu sayıdan itibaren
de ‘hakemli dergi’ olarak karşınıza çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlulukta pay sahibi olan; KİDDER
Yönetim Kurulu başta olmak üzere, yapıcı eleştiri ve
makaleleri ile bize destek olan bütün meslektaşlarımıza
ve okurlarımıza, ‘Danışma ve Hakem Kurulu’ üyeliğini
kabul eden hepsi birbirinden değerli hocalarımıza Yayın
Kurulu adına teşekkür ediyorum.
‘Risk Yönetimi’ konulu bu sayımızdaki;
Söyleşi köşemizde, Türk Telekomünikasyon A.Ş. İç Denetim Başkanı Nazif BURCA, iç denetim uygulamaları ve
risk yönetimi konusunda açıklamalarda bulunmuştur.
Birinci makalemizde, çoklu kriterlere dayalı karar verme tekniklerinden biri ve bir önceliklendirme aracı olan
Analitik Hiyerarşi Prosesi’nin, denetim evreninin belirlenmesinde kullanılması ele alınmış, Microsoft Excel
yardımıyla örnek bir uygulama üzerinden yöntem anlatılmıştır.
İkinci makalemizde, risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi ve yönetişimin iç denetim ile ilişkisi tartışılmıştır.
Üçüncü makalemizde, kamu idarelerinde nitelikli iç denetim faaliyetinin yürütülmesi için gerekli koşullar üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Dördüncü makalemizde, işletme riski, risk değerleme,
risk yönetimi, risk odaklı denetim ve kurumsal risk yönetimi kavramları ekseninde, işletmelerin sürekliliğini sağlamada kritik öneme sahip risk yönetimi ve risk
odaklı denetim yaklaşımı irdelenmiştir.
Beşinci makalemizde, dünden bugüne denetim kavramının gelişimine, risk esaslı denetimden ne anlaşılması
gerektiğine, risk denilince ne tür risklerin anlaşılması

gerektiğine ve bu süreçte iç denetimden ve iç denetçiden ne beklendiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Altıncı makalemizde, bankaların ne tür risklerle karşı
karşıya olduğu ve bu risklere karşı ne tür araçlara sahip
oldukları gösterilmeye çalışılmıştır.
Yedinci makalemizde, bilgi sistemleri için geçerli olan
bilgi güvenliği, mantıksal erişim ve fiziksel erişim risklerinin nasıl yönetileceğine ilişkin öneriler geliştirilmeye
çalışılmıştır.
Sekizinci makalemizde, 30 Ocak 2010 tarihinde yayımlanan ve kamuoyunda ‘Tam Gün Yasası’ olarak bilinen
‘Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’
üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Dokuzuncu makalemizde, uluslararası iç denetim standartlarına göre, kamu idarelerinde iç denetim faaliyetinin nasıl yönetilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
‘Alan Araştırması’ köşemizde, ‘Türkiye’de Kamu İç Denetim Sisteminde Bir Alan Araştırması (I)’; ‘Görüşmeler’ köşemizde, ‘Akdeniz Üniversitesi İç Denetim Birimi’;
‘Pratik Uygulamalar’ köşemizde, ‘Pilot İç Denetimlerin
Gerçekleştirilmesi Projesi’ başlıklı çalışmalar yer almaktadır.
‘Haberler’ köşemizde, iç denetimle ilgili ilginizi çekebilecek faaliyet ve etkinliklere yer verilmiştir.
Dördüncü sayının, bütün okurlarımıza ve meslektaşlarımıza faydalı olmasını diliyoruz. ‘Kamu Yönetiminde
Etik’ konulu beşinci sayımızda buluşmak ümidiyle esen
kalın.
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DENETİŞİM: Dr. Nazif Burca kimdir? Bize kendinizi kısaca
tanıtır mısınız?
Nazif Burca (NB): Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldum. Çalışma hayatına Maliye Bakanlığında Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak başladım. Daha
sonra aynı Bakanlıkta Muhasebat Kontrolörlüğü ve Başkontrolörlüğü görevlerinde bulundum. 2003 yılında Türk
Telekomünikasyon A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak
görevlendirildim. 2006 yılında Genel Müdür Danışmanı ve
sonrasında da İç Denetim Başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim.

Nazif BURCA*:
“Denetim planımızı hazırlarken
ve önceliklerimizi belirlerken
üst yönetimin isteklerini,
iç denetimden beklentilerini
alıyor ve riskli gördükleri
alanlara öncelik veriyoruz.
Üst yönetimle sürekli ve
yapıcı ilişkiler kurmaya
çalışıyoruz, tespitlerimizi ve
önerilerimizi üst yönetimle
paylaşmadan kesinlikle denetim
komitesine raporlamıyoruz”

DENETİŞİM: Türk Telekom İç Denetim Birimi neden ve
nasıl kuruldu? Biriminiz kurum içinde nerede konumlanıyor?
NB: Bildiğiniz gibi 2005 yılı Kasım ayında Türk Telekom’un %
55 hissesi blok satış yöntemiyle özelleştirildi. Özelleştirme
sonrasında şirketin bünyesinde önemli değişmeler oldu.
Şirketimizin hazineye ait olan yüzde % 15 hissesi Mayıs
2008’de halka arz edildi ve bu paylar İMKB’de işlem görmeye başladı. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
göre halka açık şirketlerde denetim komiteleri kurulması
zorunlu. Türk Telekom’da daha önce Teftiş Kurulu vardı,
2007 yılında Teftiş Kurulu lağvedilerek İç Denetim Başkanlığı kuruldu.
Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanan İç Denetim Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları çerçevesinde Başkanlığımız,
Yönetim Kuruluna ve Denetim Komitesine bağlı olarak görev yapıyor. Denetim Komitemiz, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında seçilen bir Başkan
ve iki üye olmak üzere üç kişiden oluşuyor. Çalışmalarımızı
doğrudan Denetim Komitesine raporluyoruz.
DENETİŞİM: Biriminizin yapısı ve çalışan sayısı hakkında
bilgi verebilir misiniz?
NB: Başkanlığımızda Başkana bağlı Finans ve Operasyonel
süreçler, IT ve Uyum olmak üzere üç adet Başkan Yardımcılığı var. Başkan yardımcılarının altında Baş denetçi, Kıdemli
Denetçi ve Denetçiler görev yapmaktadır. Halen 40 adet
denetçi görev yapmaktadır ancak ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Denetçilerimizi büyük kurumsal firmalarda denetim görevi yapmış denetçiler
veya bağımsız denetim firmalarında görev yapan denetçiler arasından alıyoruz.
DENETİŞİM: İç denetçiler soruşturma ve incelemelere ilişkin herhangi bir rol üstleniyorlar mı?

*İç Denetim Başkanı
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
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NB: Uyum başkan yardımcılığına bağlı denetçilerimizden bir
kısmı inceleme ve soruşturma işlemlerini de yürütüyorlar.
Mümkün olduğunca inceleme ve soruşturma işlemlerinde
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süreç denetimi yapan denetçilerden farklı arkadaşları görevlendiriyoruz. Çünkü iç denetim yapan denetçi aynı yere
soruşturma amacıyla gittiği zaman personelin denetçi ile
iletişimi istenilen düzeyde olmuyor. Personelin süreç denetimi yapan iç denetçi ile çekinmeden diyalog kurabilmesi
için bir hile veya usulsüzlük aramaya gelmediğini amacının
kendilerine yardımcı olmak olduğunu bilmesi önemli. Gördüğüm kadarıyla özel sektörde birçok kurumda inceleme
ve soruşturma işleri iç denetim birimleri tarafından yürütülüyor. Çünkü bu alanda en fazla uzmanlık sahibi olanlar onlar ve bu ihtiyacı karşılayacak başka bir kaynak da olmadığı
için iç denetçiler bu işlemleri yapıyorlar. Ayrıca inceleme ve
soruşturmaların bağımsız ve objektif bir şekilde yapılması
gereği de iç denetçilerin bu alanda kullanılmasında önemli
bir gerekçe olduğunu düşünüyorum.
DENETİŞİM: Şirket yöneticilerinin ve denetlenen birimlerin iç denetime bakış açıları nasıl?
NB: Şirket üst yönetimimizin iç denetime bakışı gayet
olumlu. Bizlerin kaynak eksiklikleri olduğu zaman her zaman destek oluyorlar. Onlarla görüşmek istediğimizde yeterince zaman ayırıyorlar. Ayrıca zaman zaman bizden özel
bir takım danışmanlık, denetim istekleri oluyor. Biz de iç
denetim olarak onları bir müşterimiz olarak görüyoruz ve
müşteri odaklı çalışıyoruz. Üst yönetimi risk değerlendirme
sürecine dahil ediyoruz.

"Personelin süreç denetimi yapan
iç denetçi ile çekinmeden diyalog
kurabilmesi için bir hile veya
usulsüzlük aramaya gelmediğini,
amacının kendilerine yardımcı olmak
olduğunu bilmesi önemli"
Denetim planımızı hazırlarken ve önceliklerimizi belirlerken onların isteklerini, iç denetimden beklentilerini alıyor
ve riskli gördükleri alanlara öncelik veriyoruz. Onlarla sürekli ve yapıcı ilişkiler kurmaya çalışıyoruz, tespitlerimizi ve
önerilerimizi üst yönetimle paylaşmadan kesinlikle denetim komitesine raporlamıyoruz.
İç kontrollerin önemi ve iç denetim konularında, üst yönetimimizin farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Onlarla
hedeflerimizin ortak olduğunu ve bizim esas amacımızın
kendilerinin hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek riskleri azaltma yönünde iş süreçlerindeki kontrolleri güçlendirmek ve tasarlama konusunda yardımcı olmak olduğunu
belirtiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi biz, icrai bir birim değiliz
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ve Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün tanımlamasına
göre, iç denetim kurumun faaliyetlerini geliştirmek, onlara
değer katmak amacını güden ve kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan bir fonksiyon.
Süreç sahipleri ile de ilişkilerimizin olumlu olduğunu düşünüyorum. İlk kurulduğumuzda bazı personelde şüpheci bir
bakış açısı vardı. Acaba hata ve eksikliklerimizi mi aramaya geliyorlar, bir şirket polisi gibi mi çalışacaklar şeklinde.
Ancak biz bu konuda proaktif davrandık, bir iletişim planı
hazırlayarak personel veya üst yönetime her fırsatta kendimizi, amacımızı anlatmaya çalıştık. Bu nedenle halen denetlenen birimlerin iç denetime bakış açısında oldukça iyi
mesafe aldığımızı söyleyebilirim.
DENETİŞİM: Gruba bağlı birçok şirket bulunuyor. Söz konusu şirketlerin kendi denetim birimleri var mı, yoksa onlar da mı sizin denetiminiz kapsamına giriyor?
NB: Bir şirketimiz dışında, grup şirketlerimizde ayrı bir iç
denetim birimi bulunmadığı için, iç denetim faaliyetleri
Başkanlığımızca yürütülüyor.
DENETİŞİM: İç denetimin kurumsallaşması adına Türk
Telekom’da birçok çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Bu
kapsamda, biriminizde yürütülen projelerden ve eğitim
faaliyetlerinden bahseder misiniz?
NB: İç denetimde de kurumsallaşma önemli. Bu nedenle
öncelikle iç denetim rehberimizi hazırladık. Halen geliştirmeye devam ediyoruz. Denetimlerimizde sistem olarak
Paisley’in GRC platformunu kullanıyoruz. Departmanımızın kurulumu aşamasında çeşitli alternatifleri değerlendirmek suretiyle bu sistemi seçtik. Bu platform; kurumsal
yönetim, risk ve uyum ihtiyaçlarını entegre eden kapsamlı
bir denetim. Finansal kontrol yönetimi, kurumsal risk yönetimi, operasyonel risk yönetimi, IT, yönetişim ve uyum
platformu. Halen sadece denetim modülünü kullanıyoruz,
ancak ileriki aşamalarda ihtiyaç duyulan diğer modülleri
de değerlendirmeyi planlıyoruz. Sistemin Türkiye distribütörlüğü de kendi iştiraklerimizden olan bir firma tarafından
yapılmaktadır. Bu sistem risk değerlendirmesi, planlama,
saha çalışmalarının yönetilmesi, gözden geçirme ve onay
gibi denetim süreçlerini destekleyerek denetim süreçlerinde standardizasyon ve otomasyon sağlıyor. Denetim veri
tabanının oluşturulması ve saklanmasında yardımcı oluyor.
Denetimlerimizde kullandığımız bir diğer sistem ise sürekli
denetim sistemi. IT denetimleri çerçevesinde eş zamanlı
denetimi sağlayacak bir sürekli denetim sistemi kurduk.
Sistem belirlediğimiz kurumsal veri kaynaklarından neredeyse gerçek zamanlı olarak denetim veri tabanına aktarılıyor. Denetim veri tabanına aktarılan veriler, bilgisayar
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destekli denetim araçları ile analiz edilmek suretiyle denetim kütüphanesine aktarılıyor.
Denetim kütüphanesinde yer alan bilgiler ihtiyaçlara göre
raporlanıyor. Sistem sayesinde örnek veriler yerine, bütün
veriler üzerinde çalışabiliyoruz, denetime esas riskli alanların ve riske maruz değerlerin matematiksel büyüklüğünün
tespitinde yardımcı oluyor, denetimler de erken uyarı sistemi olarak kullanılabiliyor, potansiyel yolsuzluk alanlarının
tespitinde yardımcı oluyor, denetimlerin kalitesini artırıyor,
denetimler sonucunda alınan aksiyonların proaktif bir şekilde takibini sağlıyor. Bu sistemi kurup kullanmaya başladık, ancak henüz belirli sistemlerden alınan verileri, belirli
alanlardaki denetimlerde kullanıyoruz. Sistemin kullanım
alanlarını yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.
Denetçilerimizin eğitimlerine çok özen gösteriyoruz. Gerek
kurum içi eğitimleri, gerekse kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerini mutlaka tamamlıyoruz. Gerektiğinde yurt içi ve
yurt dışı eğitimlerden arkadaşlarımızı faydalandırıyoruz.
Sertifikalı denetçileri tercih ediyoruz. TİDE’nin sağladığı CIA,
CISA, CFE gibi sertifikalar ile SMMM sertifikalarının eğitim,
sınav gibi her türlü masraflarını şirket olarak karşılıyoruz.
Biz iç denetimi yönetim için bir okul gibi düşünüyoruz.
Yönetimin ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlara denetçilerimizi
transfer ediyoruz. Arkadaşlarımızı gerek kurum içi gerekse
kurum dışında aranan personel niteliklerine kavuşturmak
için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz.
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İç denetim olarak kuruma en önemli katkımızın iç kontrol
sistemlerinin güçlendirilmesi amacıyla iş süreçlerindeki
kurumun stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine engel
olabilecek risklerin ve bunların bertaraf edilmesine ilişkin
kontrol noktalarının belirlenmesi olduğunu düşünüyorum.
Bu çerçevede uzmanlaşmaya bağlı olarak operasyonel, finansal, uyum ve IT denetim projeleri gerçekleştiriyoruz.
Finansal raporlama, IT ve veri analizi, telekomünikasyon
düzenlemeleri, soruşturma ve suiistimal alanında uzmanlaşmış denetçilerimiz var. Veri analizi, özel donanım veya
programlar gerektiren IT denetimlerinde ihtiyaç olduğunda dış kaynaklardan da hizmet alıyoruz.
Ayrıca hem Başkanlık olarak hem de denetçilerimiz için
KPI dediğimiz performans göstergelerimizi belirledik ve bu
çerçevede gerek denetçilerimizin gerekse Başkanlığımızın
performansını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde
uluslar arası iç denetim standartlarında öngörülen şekilde
bağımsız bir kuruluşa, iç denetim kalitesine ilişkin dış değerlendirme yaptırmayı planlıyoruz.
DENETİŞİM: Dergimizin bu sayısında risk yönetimine
odaklandık. İç denetçiler bu kapsamda kritik bir role sahip. Sizce iç denetçilerin risk yönetimi konusundaki görev
ve fonksiyonları neler olmalı?
NB: Bildiğiniz gibi risk yönetimi kurum yönetiminin temel
sorumluluklarından biridir. Yönetim, hedeflerine ulaşabil-
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mek için kurum içerisinde sağlam risk yönetimi süreçlerinin
bulunmasını ve kullanılmasını sağlaması gerekmektedir. İç
denetim ise yönetimin uyguladığı risk süreçlerinin yeterliliğini ve etkinliğini inceleyerek, değerlendirerek, rapor ederek ve bu konuda iyileştirici önlemler önererek hem yönetime hem de Denetim Komitesine yardımcı olmalıdır.
İdeal olan, şirketlerde ayrı bir risk yönetim biriminin olmasıdır. Biz de iç denetim olarak uluslar arası iç denetim
standartları çevresinde kendi denetim komitemize bir risk
yönetim birimi kurulmasını tavsiye ettik. Ancak ülkemizde
bir kaç şirket dışında ayrı bir risk yönetim biriminin olmadığını görüyoruz. Risk yönetim birimi olmayan kurumlarda iç denetimin görev alanı belirlenirken dikkat edilmesi
gerekmekte. İç denetimin risk yönetim birimi veya yönetim tarafından yapılması gereken işlemleri yapmaması gerekmektedir. Örneğin risk iştahının belirlenmesi, risklerin
yönetiminin sorumluluğunun üstlenilmesi, yönetim adına
risklere karşı önlemlerin belirlenmesi ve bu önlemlerin uygulanması hususlarının, iç denetim tarafından yapılmaması gerekmektedir. Ancak iç denetim olarak yaptığımız risk
değerlendirmeleri belli bir seviyede risk yönetimi aktivitelerinin bir kısmına ilk adım teşkil etmektedir. Risk değerlendirmesi yaparken risklere ilişkin olasılıkları ve etkileri değerlendiriyoruz. İş süreçlerindeki doğal riskleri, bu riskler
karşılığında sistem, süreç ve insan kaynağı anlamında azaltıcı faktörleri, son olarak da bu azaltıcı faktörler değerlendirildikten sonra kalan risk seviyesini değerlendiriyoruz. Bu
aktiviteleri risk yönetim birimleri de yapmakta ancak risk
yönetim birimleri daha ileriye giderek ilgili yönetim birimleriyle birlikte risklerin yönetimi aktivitelerini yapmaktadır.
İç denetim ise yaptığı risk değerlendirmesini denetim alanlarının önceliklendirilmesi sırasında kullanmaktadır. Zaten
bazı şirketlerde iç denetimin yaptığı risk değerlendirmeleri
risk yönetim birimlerinin kuruluşuna ilk adım teşkil ettiği,
daha sonra risk yönetim biriminin iç denetimden ayrı bir
birim haline geldiği görülmektedir.
DENETİŞİM: Siz de kamuda yıllarca denetim elemanı
olarak çalıştınız. Şimdi de bizzat ülkemizin en büyük şirketlerinden birinde denetimde dönüşüme liderlik ediyorsunuz. Bu sürecin içinde birisi olarak sizce kamuda
denetimde dönüşümün önündeki engeller nelerdir ve bu
kapsamda gerek yöneticilere gerekse kamu iç denetçilerine ne önerirsiniz?
NB: Evet, şirketimizde önemli bir dönüşümü gerçekleştirdik. Elemanlarımızı temin ettik, metodolojimizi belirledik
ve uyguladık. Kurumumuzda iç denetim anlamında tek yetkili merci: Başkanlığımız. Bu önemli. Özel bir şirket olarak
daha hızlı kararlar alma ve uygulama imkânı bize bu dönüşümü hızlı bir şekilde tamamlamamızı sağladı. Kamuda da
çok önemli adımlar atıldı, onlar da rehber, standart vb alt
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yapıyı tamamlamış ve denetimlerine başlamış durumdalar.
İç denetimin kurum içerisinde başarılı olması ve gerekli
katkıyı sağlamasında sizin de biraz önce sorunuzda belirttiğiniz gibi yönetim tarafından benimsenmesi ve destek görmesi çok önemli bir faktör. Bu anlamda kamu iç denetçilerimizin kamu yöneticilerimiz tarafından anlaşılması, kabul
edilmesi ve desteklenmesi denetçilerin katma değerlerini
ortaya koyabilmeleri açısından çok önemli.

“İç denetim olarak kuruma en önemli
katkımızın iç kontrol sistemlerinin
güçlendirilmesi amacıyla iş süreçlerindeki
kurumun stratejik hedeflerini
gerçekleştirmesine engel olabilecek
risklerin ve bunların bertaraf edilmesine
ilişkin kontrol noktalarının belirlenmesi
olduğunu düşünüyorum”
İç denetçilerin sürekli gelişimleri açısından eğitim ihtiyaçlarının istenilen düzeyde sağlanması gerekir. Kaynak sıkıntılarının olmaması, gerektiğinde dış kaynak kullanarak
uzmanlık ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılamaları uygun
olur. Kurum içerisinde bulunan diğer denetim elemanlarıyla aralarında eşgüdümün iyi bir şekilde sağlanması lazım.
Özel şirketlerde gerek denetim maliyetlerini azaltmak gerekse istenilen düzeyde görev kapsamlarının oluşturulması
ve gözetimi anlamında dış denetçi ile iç denetçiler arasında
eşgüdüm denetim komitesinin görevi olmaktadır. Benzer
şekilde kamuda da farklı denetim kurulları arasında koordinasyon ve gözetim görevlerinin bağlı olunan en üst merci
ya da İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından sağlanmasının çok önem arz ettiğini düşünüyorum.
Denetçiler olarak doğru iletişim kurabilmeli, yani kendimizi
iyi anlatabilmeli, katkılarımızı iyi ifade edebilmeli ve yanlış
anlaşılmalara meydan vermemeliyiz. Amacımızın kişilerin
hata ve noksanlıklarının bulunmasına yönelik değil, sistem
ve süreçlerdeki riskleri azaltma konusunda yönetime yardımcı olmak olduğunu iyi anlatabilmeli ve bu çerçevede
sürekli ve yapıcı ilişkiler kurmalıyız.
Teknolojinin imkânlardan faydalanılması gerekir. İç denetim birimlerinde enerjik, çalışkan ve en iyi eğitimleri almış
nitelikli denetçiler görevlendirilebilmeli, bu birimler maaşları nedeniyle tercih edilen, enerjisi tükenmiş kişilerin sığındığı bir birim haline gelmemelidir.
DENETİŞİM: Paylaşımlarınız için teşekkür eder, iş yaşamınızda başarılar dileriz.
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DENETİM
EVRENİNİN
BELİRLENMESİNDE
ALTERNATİF BİR
YÖNTEM:
ANALİTİK HİYERARŞİ
PROSESİ

ÖZET: Risk bazlı denetim sürecinin planlama bileşeninin bir
parçası olan ve kısıtlı denetim kaynaklarını yönlendirirken
alınacak kararları doğrudan etkileyen denetim evreninin
belirlenmesi konusunda, İç Denetim Koordinasyon Kurulu
tarafından yayımlanan Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi’nde “Kümülatif” ve “Göreceli” olmak üzere iki yöntemden söz edilmektedir. Temel olarak, belirlenen
faktörlerin önceden tanımlanmış skalalara göre puanlanmasına dayanan bu iki yöntemin benzerlerine yerli ve yabancı çeşitli kaynaklarda da rastlanmaktadır. Bu çalışmada,
çoklu kriterlere dayalı karar verme tekniklerinden biri ve bir
önceliklendirme aracı olan Analitik Hiyerarşi Prosesinin, denetim evreninin belirlenmesinde kullanılması ele alınacak,
Microsoft Excel yardımıyla örnek bir uygulama üzerinden
yöntem anlatılacaktır.
Analitik Hiyerarşi Prosesi, kolay kullanılması, ölçülebilir ve
ölçülebilir olmayan kriterleri bir arada ele alabilmesi ve
bünyesinde tutarlılık testini barındırması gibi özellikleriyle
yaygın kullanım alanı bulmuş bir karar verme aracıdır. Bu
çalışmadan da yararlanılarak, farklı kurumlarda, denetim
planlama çalışmalarında rahatlıkla kullanılabilir.
ANAHTAR KELİMELER: Denetim evreninin belirlenmesi, risk
bazlı denetim, analitik hiyerarşi prosesi, denetim alanlarının önceliklendirilmesi.
Giriş
Bugün iç denetimin tanımı yapılırken, süreç iyileştirme sözlüğünden gelen danışmanlık, rehberlik, risk, performans,
verimlilik, etkinlik gibi kelimeler kullanılmaktadır. İç denetim fonksiyonunun ve iç denetçinin bağımsızlığına vurgu
yapılmakta, düzenlemeler buna göre gerçekleştirilmekte
ve iç denetim birimleri kendilerine, organizasyon içinde
doğrudan üst yöneticiye bağlı bir yer edinmektedir.
5018 Sayılı kanunun 11. Maddesine göre üst yöneticiler;
bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst
yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye
başkanıdır. Ancak, Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici
Bakandır.

Enis ÖS
Yönetim Uygulama Danışmanı
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Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine
uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp
ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve
kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu
Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı
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sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi, mali kontrol
yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla
yerine getirirler.”
Bu açıklamalara göre iç denetim fonksiyonunun kritik, diğer bir deyişle doğrudan kurum performansını etkileyecek
bir konumda işlevini sürdüreceği, bunun için de nitelikli
kaynaklara sahip olması ve bu kaynakları etkin olarak kullanması gerekliliği açıktır. Zaten Kamu İç Denetim Planı ve
Programı Hazırlama Rehberi’nin hemen başında, denetimin risk odaklı yapılmasına olan vurgunun altında da bu
düşünce yer almaktadır.

bilmesi özelliklerden dolayı yaygın olarak kullanım alanı
bulmuştur. Yöntemin uygulanması için; amaçların, kriterlerin ve alternatiflerin çok seviyeli hiyerarşik bir yapı haline
getirilmesi gerekir (Şekil 1). Gerekli veri, bu yapı içindeki
ikili karşılaştırmalar ile türetilir. Karşılaştırmalar, kriterlerin
ağırlıklarını belirlemeyi ve alternatiflerin göreli performans
ölçütlerini tespit etmeyi sağlar. Analitik Hiyerarşi Prosesi,
eğer tutarlı bir karşılaştırma yapılmamışsa, bunun için uyaran ve tutarlı hale getirilmesini sağlayan bir mekanizmayı
da bünyesinde barındırır. Proje seçimi, tesis yeri seçimi,
personel seçimi, yazılım seçimi vb. birçok alanda uygulama
örneğine sahiptir.

Risk bazlı denetim yaklaşımı, denetim çabalarının kurumun
karşı karşıya bulunduğu en önemli1 iş risklerine yönlendirilmesidir (Griffiths, 2005). Denetim evreni, kurumun denetim hizmeti kapsamına giren tüm yönlerinin birim ve/veya
fonksiyon bazında seviyelendirilmiş haritasıdır (Pickett,
2006). Denetim faaliyetlerini planlarken ilk olarak yapılması gereken iş, bu riskli alanları ve denetim çalışmalarının
önceliğini belirlemektir.

"Analitik Hiyerarşi Prosesi, çok kriterli
karar verme yaklaşımıdır. Karar verme
sürecinde tutarlığı kendi içinde kontrol
etmesi ve gerekli verilerin göreli olarak
kolay elde edilebilmesi özelliklerden
dolayı yaygın olarak kullanım alanı
bulmuştur. Yöntemin uygulanması için;
amaçların, kriterlerin ve alternatiflerin
çok seviyeli hiyerarşik bir yapı
haline getirilmesi gerekir"

Denetim evreninin belirlenmesi için önerilen yöntemler2
karar vermedeki taraflılık eğilimi riskini güçlendiren öznel
yöntemlerdir. Ayrıca belirlenen faktörlerin, farklı birimlere
sahip olmasından dolayı, ölçülebilir olanların da öznel hale
getirilmesini gerektirir. Bu yaklaşım da karar kalitesinden
ödün verilmesine yol açar.
Riskli alanları ve öncelikleri belirlemek, çok sayıda ve farklı birimde kriterin etkilediği bir karar problemi olarak tanımlanabilir. Çok kriterli karar problemleri için geliştirilmiş,
aynı zamanda bir problem çözme tekniği olarak da bilinen
yöntemlerden biri de Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP –
Analytical Hierarchy Process)dir.
Analitik Hiyerarşi Prosesine Genel Bakış
Yöntemi geliştiren Thomas Saaty, insan beyninin, çok kriterli karar verme esnasında, seçenekleri ve kriterleri ikili
karşılaştırmalarla (pairwise comparisons) değerlendirdiği
bilgisinden hareket etmiştir. Analitik Hiyerarşi Prosesinin
temelinde de bu ikili karşılaştırmalar yer almaktadır.
Analitik Hiyerarşi Prosesi, çok kriterli karar verme yaklaşımıdır. Karar verme sürecinde tutarlığı kendi içinde kontrol
etmesi ve gerekli verilerin göreli olarak kolay elde edile1
2

Burada önemlilik, riskin olasılık ve etki değerlerinin bir fonksiyonu olarak ifade edilmiştir.
Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi’nde belirtilen kümülatif ve göreceli yöntemler
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Şekil 1. AHP Hiyerarşik Yapı
Analitik Hiyerarşi Prosesi Nasıl Uygulanır?
Analitik Hiyerarşi Prosesinin uygulanmasında 6 temel adım
yer alır (Vahidnia, Alesheikh, Alimohammadi, ve Bassiri,
bt.);
1.
2.
3.

Ham problemin tanımlanması,
AHP hiyerarşisinin geliştirilmesi,
İkili karşılaştırmaların yapılması,
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4.
5.
6.

Göreli ağrılıkların tespiti,
Tutarlılığın kontrol edilmesi,
Genel öncelik değerlerinin elde edilmesi

Ham problem tanımlanırken, AHP kullanılmasını gerektiren amaç, önceliklendirmeyi etkileyen kriterler ve önceliklendirilecek olan alternatifler belirlenir.
AHP hiyerarşisinin geliştirilmesi, ham problemin amaç,
kriter ve alternatiflerini hiyerarşik yapıda modellenmesini
içerir (Şekil 1).
Hiyerarşik yapı tamamlandıktan sonra, ikili karşılaştırmaların yapılmasına geçilir. İkili karşılaştırmalar sırasında,
kriterlerin ve daha sonra belirlenmiş alternatiflerin bu kriterler üzerinden göreli ağırlıkları tespit edilir. Göreli ağırlıkların tespiti için Tablo 1’deki skala kullanılır.
Tablo 1.Karşılaştırma Ağırlık Skalası

değerler 1 olarak yazılmıştır. Bunun nedeni, her bir kriterin
kendine göre ağırlığının aynı olmasıdır. Bu durum, İkili Karşılaştırmalar Matrisinin bir özelliğidir (Saaty, 1980). Ayrıca,
İkili Karşılaştırmalar Matrisinde yer alan değerlerin tümü
pozitiftir.
Bir sonraki adım, göreli ağırlıkların (W) tespitidir. Göreli
ağırlıkları tespit etmek için, İkili Karşılaştırmalar Matrisindeki her bir satırın geometrik ortalaması4 alınır. Elde edilen sütundaki değerler normalleştirilir. Yani her bir değer,
sütundaki değerlerin toplamı ile bölünür (Tablo 3). Elde
edilen değerler, kriterlerin göreli ağırlıklarını vermektedir
(Güngör ve İşler, 2005). Göreli Ağrılıklar sütunundaki değerlerin toplamı 1 olmalıdır.
Tespit edilen bu ağrılıklar, ikili karşılaştırmadan sonra ortaya çıkan ham değerlerdir. Henüz tutarlılık testi yapılmamıştır. Tutarlılık testinin ardından düzenleme yapılması
gerekebilir.

1/3

Y kriteri, X’ten biraz
daha önemlidir

Tutarlılık testi için, elde edilen göreli ağırlıklarla İkili Karşılaştırmalar Matrisindeki her bir satırda yer alan değerler,
önce ayrı ayrı çarpılır ve toplanır5. Elde edilen bu değerler,
karşılık gelen göreli ağırlık değeri ile bölünür ve tutarlılık
testi için gerekli değerler elde edilir (Tablo 3).

5 X kriteri, Y’den daha önemlidir 1/5

Y kriteri, X’ten daha
önemlidir

Tablo 3. Göreli Ağırlıklar

Kriter Y
Kriter X

1 İki kriter eşit ağırlıktadır
3

X kriteri, Y’den biraz daha
önemlidir

-

7

X kriteri Y’den çok daha
önemlidir

1/7

Y kriteri X’ten çok daha
önemlidir

9

X kriteri Y’den kesinlikle
önemlidir

1/9

Y kriteri X’ten kesinlikle
önemlidir

Geometrik
Ortalamalar

Kriterler, İkili Karşılaştırma Matrisi3 üzerinde, karşılaştırma
ağırlık skalası kullanılarak karşılaştırılır (Tablo 2).

Kriter 1

Kriter 2

Kriter …

Kriter n

Kriter 1

a11 = 1

a12 = w1/w2

…

a1n = w1/wn

Kriter 2

a21 = w2/w1

a22 = 1

…

a2n = w2/wn

Kriter …

…

…

a.. = 1

…

Kriter n

an1 = wn/w1

an2 = wn/w2

…

ann = 1

Tablo 2’de w ile ifade edilen, kriterlerin karşılaştırma ağırlığıdır (weigh). Dikkat edilirse, matrisin köşegeni üzerindeki
3

Kriterlerin, göreli ağırlığını belirlemede kullanılan matris yapısıdır.

10

Tutarlık Testi
Sütunu

W1 = G1/GT V1 = (a11*W1) + (a12*W1) + … + (a1n*W1)

C1= V1 / W1

G2

W2 = Gn/GT V2 = (a21*W1) + (a22*W1) + … + (a2n*W1)

C2= V2 / W2

Gn
Toplam

İkili Karşılaştırmalar Matrisi ile Çarpım
Sonuçları

G1

…

Tablo 2. İkili Karşılaştırmalar Matrisi Yapısı

Göreli
Ağırlıklar

GT

…

…

…

Wn = Gn/GT Vn = (an1*W1) + (an2*W1) + … + (ann*W1)

C n = V n / Wn

Ortalama (CORT) (C1+C2+…+ Cn)/n

Bu adımlardan sonra, elde edilen veriler tutarlılık testi için
kullanılan formülde yerine konur. Bu formül; CI = (CORT – Kri4

5

Bir grup değerin birbiri ile çarpılarak, çarpımın gruptaki değer sayısı ile kökünün alınmasıdır;

Microsoft Excel’de GEOORT (İngilizce sürümde GEOMEAN) fonksiyonu ile hesaplatılır.
Bu işleme matris çarpımı denmektedir. Matris çarpımları ile ilgili daha detaylı bilgi için; http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/
IOLTP/2286/unite01.pdf dokümanını inceleyebilirsiniz.
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ter Sayısı (n)) / (Kriter Sayısı (n) – 1) şeklindedir (Vahidnia,
Alesheikh, Alimohammadi, ve Bassiri, bt.). Bu formülden
elde edilen değer Tutarlık Endeksi (CI) olarak adlandırılır.
Bu endeks değeri tutarlık hakkında asıl bilgiyi veren Tutarlılık Oranının (CR) hesaplanmasında kullanılır. Bu oran ise;
Tutarlılık Oranı (CR) = Tutarlılık Endeksi (CI) / Rassallık Göstergesi (RI)
formülü ile hesaplanır. Rassallık Göstergesi, tutarlılık oranı
hesaplamalarında kullanılan bir sabittir. Kriter sayısına bağlı olarak farklı değerler alır. Rassallık Göstergesi için Tablo
4’te verilen değerler kullanılır (Güngör ve İşler, 2005).
Tablo 4. Rassallık Göstergeleri
Kriter Sayısı
1 2
(n)

Rassallık
Göstergesi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

"Denetim evreni, denetim faaliyetlerinin
kapsamıdır. Diğer bir deyişle, kurumun
tüm fonksiyon ve birimleri arasından,
ilgili dönemdeki denetim faaliyetlerinin
odaklanacağı alt kümedir. Buradaki
problem, hangi birim/süreç/faaliyetin
denetim evrenine alınacağı veya hangi
öncelikle denetleneceğidir"
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0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59

Tutarlılık Oranının 0,10’dan küçük çıkması halinde matrisin
tutarlı olduğu kabul edilir. Tutarlılık analizinde amaç sadece “A, B’den daha önemli; B’de C’den daha önemli ise, A,
C’den de önemlidir” şeklinde bir tutarlılığı değil, aynı zamanda “A, B’den 2 kat, B’de C’den 3 kat önemli ise A, C’den
6 kat önemlidir” şeklinde oransal bir tutarlılığı da sağlamaktır (Güngör ve İşler, 2005).
Tutarlılığı da kontrol ettikten sonra son adımda, bundan
önce açıklanan AHP adımları kullanılarak, artık ağrılıkları
belirlenmiş olan kriterlere göre alternatiflerin karşılaştırılması yapılır.
Analitik Hiyerarşi Prosesisin Denetim Evreninin Belirlenmesinde Kullanılması
Bu bölümde, AHP’nin denetim evreninin belirlenmesinde
nasıl kullanılabileceği aktarılacaktır. Hesaplamaların yapılmasında, Excel tabloları ve formülleri kullanılmış ve ekran
görüntülerine yer verilmiştir. Kritik noktalarda, kullanılan
formüller detaylı olarak açıklanmıştır.
Denetim evreni, denetim faaliyetlerinin kapsamıdır. Diğer
bir deyişle, kurumun tüm fonksiyon ve birimleri arasından,
ilgili dönemdeki denetim faaliyetlerinin odaklanacağı alt
kümedir. Buradaki problem, hangi birim/süreç/faaliyetin
denetim evrenine alınacağı veya hangi öncelikle denetleneceğidir. Dolayısıyla amaç;
Denetim Evrenine alınacak birim/süreç/faaliyetlerin ve
bunların önceliklerinin belirlenmesidir.
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Amacı bu şekilde tanımladıktan sonra, kriterleri ve alternatifleri (denetim evrenine alınmaya aday birim/süreç/faaliyetler) belirlemek gerekir.

Denetim evreninin belirlenmesinde kullanılabilecek kriterler (dil birliği sağlamak adına bundan sonra Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi doğrultusunda Risk
kriteri olarak ifade edilecektir) farklı kaynaklara göre çeşitlilik göstermekle birlikte örtüştüğü gözlemlenebilir.
Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi’nde belirtilen örnek risk kriterleri;
•
•
•
•
•
•

Bütçe büyüklüğü
İşlem hacmi ve personel sayısı
Faaliyetlerin karmaşıklığı
Mevzuatın yoğunluğu
Yapısal, işlevsel ve teknik değişiklikler
Bilgi teknolojileri sisteminin yapısıdır.

Pickett (2006), şu faktörleri içeren bir risk modeli önermiştir;
•
•
•
•
•
•
•
•

Süreçlerdeki Kararlılık Düzeyi
Personel Değişimi
Hata ve Suiistimallerin Sayısı
Düzenlemeye Uygun Olmayan İşlemlerin Sayısı
Yeni Düzenlemeler
Kullanılan Bilgilerin Sahip Olması Gereken Duyarlılık
Seviyesi
Bilgi Teknolojileri Sistemleri
Mali Sistemlerdeki Büyüme.

James M. Patton, John H. Evans ve Barry L. Lewis tarafından yapılan bir anket sonucunda;
•
•

İç Kontrol Sisteminin Kalitesi
Yönetimin Yetkinliği
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•
•
•
•
•
•
•

Son Denetim Tarihinden İtibaren Geçen Zaman
Varlıkların Likiditesi
İşlemlerin Karmaşıklığı
Merkez Ofisten Uzaklık
Muhasebe Sistemindeki Değişimler
Birimdeki Personel Sayısı
Çalışanların Moral Seviyesi

kriterlerinin kullanılabileceği belirtilmiştir.
Görüldüğü gibi değişik kaynaklarda önerilen risk kriterleri,
kısmen de olsa örtüşmektedir. Bu çalışmada, denetim evreninin belirlenmesinde risk kriterleri olarak;
•
•
•
•
•
•
•
•

Şekil 2’de F ile ifade edilen kutular risk kriterlerini, D ile
ifade edilen kutular alternatifleri göstermektedir.
Risk Kriterlerinin Karşılaştırmalı Ağırlıklarının Belirlenmesi
Değerlendirmede kullanılan risk kriterleri, İkili Karşılaştırmalar Matrisine yerleştirilmiş ve birbirlerine göre önemlilik
düzeyleri, Tablo 1’de verilen Karşılaştırma Ağırlık Skalasına
göre tespit edilmiştir (Şekil 3).

Yapısal Büyüklük (Boyut)
Operasyonların Niteliği
Kurumsal Amaçlara Etki
Son Denetleme
Yönetim
Konum
Yararlanıcıyla Temas
İnsan Kaynakları

kullanılmıştır.
Bu kriterler üzerinden değerlendirilecek alternatifler ise
Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi’nde de
kullanılan örneklerden seçilmiştir. Bu alternatifler;
•
•
•
•

Satın Alma Süreci
İhale Süreci
Mali Raporlama Süreci
Arşiv İşlemleridir.

Problemin AHP Hiyerarşisi
Gerekli tanımlar yapıldıktan sonra, amaç, risk kriterleri ve
alternatiflerden oluşan hiyerarşik yapı şu şekilde modellenmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Denetim Evreninin Belirlenmesi
Problemi AHP Hiyerarşisi
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Şekil 3. Risk Kriterlerinin Karşılaştırmalı Ağırlıkları
Excel’de oluşturulan bu tabloda, risk kriterlerinin karşılaştırmalı ağırlıklarının belirlenmesinde matrisin köşegeni
altında kalan hücrelere değer girilmiş, üst taraftaki hücrelerin formülle (=1/n) hesaplanması sağlanmıştır.
Risk Kriterlerinin Göreli Ağırlıklarının Belirlenmesi
Sonraki adımda, daha önce açıklanan yöntemler doğrultusunda uygun formülasyon kullanılarak, risk kriterlerinin
göreli ağırlığı belirlenmiştir (Şekil 4)

Şekil 4. Risk Kriterlerinin Göreli Ağırlıkları
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İlk değerlendirme sonunda, Kurumsal Amaçlara Etki risk
kriterinin en yüksek ağırlık puanına sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuçları doğrulamak için, tutarlılık testini
gerçekleştirmek gerekir.
Şekil 4’teki Göreli Ağırlıklar sütunun hesaplanmasında GEOORT formülü (Örnek: =GEOORT(C3:J3)) kullanılmıştır.

Buna göre, kararı etkileyen en önemli kriter Kurumsal
Amaçlara Etkidir.
Risk kriterlerinin göreli ağırlıklarının tespit edilmesinden
sonra, bu risk kriterlerine göre alternatiflerin değerlendirilmesine geçilir.
Alternatiflerin Her Bir Risk Kriterine Göre Karşılaştırılması

Tutarlılık Testinin Yapılması
Değerlendirmede 8 adet risk kriteri kullanılmaktadır. Buna göre
Rassal Göstergeler tablosundan
(Tablo 4) RI değerinin 1,41 olduğu bulunabilir. Diğer parametreler için ilgili formülasyon kullanıldığında CORT 8,845 ve CI da 0,121
bulunur. Bu iki değer kullanılarak,
Tutarlılık Oranı (CR) 0,086 olarak
hesaplanır (Şekil 5). Bu sonuca
göre “İkili Karşılaştırmalar Matrisi
tutarlıdır” denir. Tutarlılık Oranı
(CR)nın, 0,10 değerinden büyük
çıkması karşılaştırmalarda tutarsızlık olduğunun göstergesidir.
İkili Karşılaştırmalar Matrisi incelenerek, karşılaştırma değerleri
düzenlenmelidir.

Son adımda, alternatifler her bir kriter için karşılaştırılarak
göreli ağırlıkları tespit edilir. Bu aşamada da yukarıda risk
kriterlerinin ağırlıklandırılmasında geçilen tüm adımlar
tekrarlanır. Takip eden şekillerde (Şekil 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 ve 13) bu hesaplamalara ilişkin ekranlar yer almaktadır.

Şekil 5. Tutarlılık Testi
Şekil 5’teki Excel tablosunda, Matris Çarpım Sonuçları sütunun hesaplanmasında DÇARP formülü (Örnek:
=DÇARP(C3:J3;$L$3:$L$10)); Ortalama değeri için ORTALAMA formülü (Örnek: =ORTALAMA(N3:N10)) kullanılmıştır.
Tutarlılık testinin başarılı sonuçlanmasının ardından, risk
kriterlerinin göreli ağırlığa göre sıralanmış durumu şu şekildedir;
Tablo 5. Göreli Ağırlığa Göre Büyükten
Küçüğe Sıralanmış Risk Kriterleri
SN

Risk Kriteri

Göreli Ağırlık

3

Kurumsal Amaçlara Etki

0,346

7

Yararlanıcıyla Temas

0,271

5

Yönetim

0,128

4

Son Denetleme

0,087

8

İnsan Kaynakları

0,065

2

Operasyonların Niteliği

0,043

6

Konum

0,033

1

Yapısal Büyüklük (Boyut)

0,027
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Şekil 6. Operasyonların Niteliği Risk Kriterine
Göre Değerlendirme
Şekil 6’daki tabloda çıkan sonuç, Operasyonların Niteliği
risk kriterine göre Mali Raporlama Sürecinin, diğerlerine
göre öncelikli olarak denetlenmesi gerektiğini göstermektedir.

"AHP, kolay kullanılması, ölçülebilir ve
ölçülebilir olmayan kriterleri bir arada ele
alabilmesi ve bünyesinde tutarlılık testini
barındırması gibi özellikleriyle yaygın
kullanım alanı bulmuş bir
karar verme aracıdır"
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Şekil 7. Kurumsal Amaçlara Etki Risk
Kriterine Göre Değerlendirme

Şekil 9. Yönetim Risk Kriterine Göre Değerlendirme

Şekil 8. Son Denetleme Risk Kriterine
Göre Değerlendirme

Şekil 10. Konum Risk Kriterine Göre Değerlendirme
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Tablo 6. Yapısal Büyüklükler
Alternatif

Süreçteki İşlem
Sayısı

Normalleştirilmiş
Değerler

Satın Alma Süreci

1240

1240 / 4169 = 0,297

İhale Süreci

60

60 / 4169 = 0,014

Mali Raporlama Süreci

2302

2302 / 4169 = 0,552

Arşiv İşlemleri

567

567 / 4169 = 0,136

Toplam

4169

Tablo 6’da hesaplanan Normalleştirilmiş Değerler, Yapısal
Büyüklük (Boyut) risk kriteri için sıralamaya esas göreli
ağırlık değerleridir (Dikkat edilirse Şekil 13’te, Yapısal Büyüklük risk kriteri için bu değerler alınmıştır).
Şekil 11. Yararlanıcıyla Temas Risk
Kriterine Göre Değerlendirme

Tüm kriterlere göre karşılaştırma işlemi tamamlandıktan
sonra, kalan son işlem, alternatiflerin genel öncelik değerlerini belirlemektir. Buna göre Şekil 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve
13’teki tablolarla tespit edilen sıralamalar bir matris üzerinde toplanır (Şekil 13).

Şekil 13. Risk Kriterleri ile
Alternatiflerin İlişkilendirilmesi

Şekil 12. İnsan Kaynakları Risk Kriterine
Göre Değerlendirme
Yukarıda açıklandığı gibi AHP’nin ölçülebilir ve ölçülebilir
olmayan kriterleri birlikte değerlendirme yeteneği bulunmaktadır. Yapısal Büyüklük risk kriterinin alternatif olarak
belirlenen süreçlerdeki işlem sayısı ile ifade edilmesinin
sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.
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Görüleceği üzere bu tablo 4 x 8 ölçülerinde bir matristir.
Bu matris ile risk kriterleri ağırlık tablosu (Tablo 5’te sıralı
olarak verilmiştir. Ancak bu işlem sırasında sıra numarasıyla kullanılmalıdır) daha önce de açıklanan matris çarpımı
yöntemiyle çarpılır ve alternatifler için Genel Öncelik Değerleri elde edilir (Şekil 14).
Şekil 14’teki sonuçlara göre; 0,365 puan ile İhale Süreci’nin
diğer denetim alanlarından önce denetlenmesi gerektiği
söylenir. Onu Mali Raporlama Süreci (0,240), Satın Alma
Süreci (0,165) ve Arşiv İşlemleri Süreci (0,120) takip etmektedir. Bununla birlikte, alternatiflerin sayısının daha fazla
olması durumunda, tespit edilecek bir eşik değerin altında
kalan alternatifler denetim evreni dışında tutulabilir.
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Şekil 14. Alternatiflerin Genel Öncelik Sıralaması

KAYNAKLAR

Sonuç

1.

Denetçi ve diğer denetim kaynaklarının kısıtlı olmasından
dolayı, denetim alanlarının öncelik sırasına göre belirlenmesi konusu, denetim ve kaynakların planlanması için çok
önemlidir. Denetim evreninin belirlenmesi ve sıralama
çalışmalarında, çeşitli öznel puanlama yöntemleri de kullanılabilmekle birlikte daha hassas karar verme için daha
ileri seviye araçlardan faydalanılması karar kalitesini arttıracaktır.
Bu çalışmada, bir çok kriterli karar verme aracı olan “Analitik Hiyerarşi Prosesinin” denetim evreninin belirlenmesi ve
denetim alanlarının önceliklendirilmesinde kullanılmasına
ilişkin uygulama önerisi sunulmuştur.
Analitik Hiyerarşi Prosesi, kolay kullanılması, ölçülebilir ve
ölçülebilir olmayan kriterleri bir arada ele alabilmesi ve
bünyesinde tutarlılık testini barındırması gibi özellikleriyle
yaygın kullanım alanı bulmuş bir karar verme aracıdır. Bu
çalışmadan da yararlanılarak, farklı kurumlarda, denetim
planlama çalışmalarında rahatlıkla kullanılabilir.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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RİSK,
KURUMSAL RİSK
YÖNETİMİ VE İÇ
DENETİM

Cevdet BOZKURT
İç Denetçi
Gümrük Müsteşarlığı
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ÖZET: Amaçlara ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir
olayın meydana gelme ihtimali olarak tanımlanan risk
kavramına, kullanım alanına göre, farklı anlamların
yüklendiğini görmekteyiz. Zamanla, risk kavramı, beraberinde riskle mücadeleyi gündeme getirmiş ve bu
süreçte ilk aşamada, sigorta sektöründe yaşanan uygulamaların da etkisi ile sadece sınırlı sayıda uzmanın
risklerle mücadelesi şeklinde konuya yaklaşılmıştır. Ancak, bu yaklaşım tarzının süreçleri birbirinden soyutlamak suretiyle, yetersiz çözümler ürettiğinin görülmesi
üzerine, risklerle mücadelede geleneksel risk yönetimi
anlayışından, kurumsal risk yönetimi anlayışına geçilmiştir. Söz konusu anlayışa göre, artık olaylara sistematik bakış açısı geliştirilerek, daha entegre analizler
yapılmakta ve süreçte edilgen bir konumdan, proaktif
bir hareket tarzına geçilmektedir. Bu kapsamda her
riskin bir fırsatı içerdiği gibi, her fırsatın da bir riski
içerdiği ilkesi referans alınmaktadır. Risklerle mücadelede iç denetim faaliyetine de çeşitli görevler düşmektedir. Güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleri ile
kuruma değer katan bir yapıya sahip olan iç denetim
faaliyetlerini sürecin dışında düşünmek mümkün değildir. Keza, iç denetimin bu süreçteki temel görevi,
iç kontrol sisteminin etkili bir şekilde işlemesini sağlama ve Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) kapsamındaki
aktivitelerinin yeterliliği konusunda kuruma güvence
sağlamak olarak özetlenebilir. Bununla birlikte, bu süreçte, iç denetimin üstlenmesi ve üstlenmemesi gereken faaliyetler vardır. KRY’de, iç denetçinin tarafsızlık
ve bağımsızlığına zarar vermemek şartıyla, yürüteceği faaliyetlerde, göz önünde bulundurulması gereken temel ilke, yönetime yardımcı olurken asla risklerin yönetimini üstlenmeme prensibidir. Aksi yönde
uygulamaların, uluslararası standartlara da aykırılık
taşıyacağı bilinmelidir. Öte yandan, dünyada risklerle
mücadele konusunda yaşananların, zamanla ülkemizde de yansımaları görülmeye başlamış ve bu hususta
ilk olarak finans (bankacılık) sektöründe düzenleyici
işlemlerle karşılaşılmıştır. Bankacılık alanında her ne
kadar bazı düzenlemeler yapılmış olsa da kamunun
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tamamı için aynı yoğunlukta düzenlemelerin yapıldığını görememekteyiz. Ancak, kamunun, sürecin bütünüyle dışında olduğunu söylemenin de katı bir yorum
olduğunu düşünmekteyiz. Zira, bu alanda ilk ve köklü
düzenleme olarak 2003 yılında kabul edilen ve Ocak
2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununu görmekteyiz. Çağdaş
mali yönetim ilkelerini kamu mevzuatına yerleştiren
söz konusu Kanunla, çalışmalarını risk esaslı olarak
yürüten ve ön görülen sistemin temel unsurlarından
biri olan iç denetim uygulamaları görülmeye başlanılmıştır. Ayrıca, çok yıllı bütçelemeye geçilmesi, orta
vadeli program, orta vadeli mali plan gibi, Yasayla
düzenlenmesi zorunlu hale getirilen hukuki metinlerle de sınırlı kaynakların optimal kullanımı sağlanmak
suretiyle, en düşük maliyetli risklerle hedeflere ulaşılması öngörülmektedir.Aynı şekilde, kurumlarca hazırlanan stratejik planlar ve iç kontrol eylem planlarında
da risklerle mücadelenin yer aldığını, hedeflerin riskler (ve risklerle mücadele) göz önünde bulundurularak şekillendirildiğini görmekteyiz. Bununla birlikte,
kamunun değişimlere adaptasyonunun yavaş olduğu
gerçeği dikkate alınarak, bu süreçte farkındalığın dile
getirilmesi gerekmektedir. Kaldı ki, KRY uygulamalarında elde edilen verilerle, geleceğe yönelik kurum faaliyetlerinin öngörülen bütçe imkanlarıyla gerçekleştirilmesini sağlamak ve olası risklerle en etkili şekilde
mücadele etmek konusunda görevleri bulunan kamu
yöneticilerinin, bu yaklaşım tarzını benimsemeleri,
aynı zamanda saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin bir gereğidir. Ayrıca, risklerle mücadelenin ortak
bir kurum kültürü olduğu, ancak ve ancak tüm çalışanların sürece sorumlulukları ölçüsünde katılımıyla
anlamlı olacağının ve Kurumsal Risk Yönetiminin, kurumsal yönetimin bir parçası olduğunun unutulmaması gerektiğine inanmaktayız.
ANAHTAR KELİMELER: Risk, risk yönetimi, kurumsal
risk yönetimi, yönetişim/kurumsal yönetim, risk kütüğü, risk olgunluğu, artık risk, kalıtsal risk, risk iştahı,
risk kapasitesi, risk toleransı.
1. Giriş
Günümüz dünyasında, bireylerden başlamak üzere,
şirketlerin, kamu kurumlarının, hatta ülkelerin çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu görmekteyiz. Keza,
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masa başında bir memurun Cuma günleri işlerini yetiştirememe riski, bir hava yolu şirketinin bayramlarda yolcu talebini karşılayamama riski veya bir kamu
kuruluşunun yeni bir yasayla verilen kamu hizmetini
tam karşılayamama riski, bu bağlamda çeşitli risklere
birer örnektir. Söz konusu risklerin, niteliği farklılık arz
etse de hepsinin ortak noktası -en genel anlamıylamücadele edilmesinin bir zorunluluk olmasıdır.
Diğer bir anlatımla, riskler, hedeflenen amaçların gerçekleşmesini engelleyen birer durum olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu nedenle, söz konusu risklerin doğru
bir şekilde tanımlanarak, analiz edilerek, gerekli kaynaklar aktarılarak etkilerinin azaltılması gerekmektedir. Risklerin iş hayatındaki yadsınamaz etkisi konusunda fikir birliğine varılması ile birlikte, zamanla,
risklerin karşılanması süreci, basit bir mücadeleden
öte, sürekli kontrol altında tutulması ve yönlendirilmesi gereken bir faaliyet olarak değerlendirilmeye
başlanılmıştır. Kuşkusuz, dünyada yaşanan ekonomik
krizler de bu bakış açısını güçlendirmiştir.
Ancak, geçen süreç, risk yönetiminin risklerin tüm
etkileri ile mücadele de yetersiz kaldığını ortaya koyması ile birlikte, risk yönetiminden kurumsal risk yönetimine geçiş süreci hızlanmıştır. Bu yeni yöntemde,
olayların ve süreçlerin birbirine etkisini de kapsayan
proaktiv bir yaklaşım tarzı ön plana çıkmaktadır. Bu
bağlamda, kurumsal risk yönetiminin, risk yönetimine oranla daha kapsayıcı olduğu dikkate alınarak,
çalışmamızda kurumsal risk yönetimi kavramı kullanılmaya özen gösterilmiştir.
Dünyada özellikle ekonomik odaklı yaşanan krizlerin
ve doğal olarak risklerin, ülkemizde de zamanla yansımaları görülmeye başlanmış ve bu bağlamda, ilk olarak bankacılık alanında risklerle mücadele uygulamaları ön plana çıkmıştır. Bu süreçte, Şubat 2001 tarihli
“Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri
Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiş, daha sonra
ise, anılan yönetmeliği yürürlükten kaldıran Kasım
2006 tarihli, “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” uygulamaya konulmuştur. Bankacılık alanındaki riskleri azaltmaya yönelik düzenlemeler içeren ve
Avrupa Birliğince uygulanması öngörülen Basel II (Ba-
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sel Committee on Banking Supervision) Yaklaşımının
izlerini de bu son düzenlemede görmekteyiz1.
Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kabulü ve 01.01.2006 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmesiyle beraber, risk ve risklerle mücadele, sadece mali mevzuatımıza değil, tüm kamu yönetimine girmiş ve ayrıca, hesap verebilirlik ilkesine
uygun olarak hazırlanan ve anılan Kanunla paralellik
sağlayan birçok yasal düzenlemeyle de bu yaklaşım
tarzı pekiştirilmiştir. Yine, aynı Kanunla, kamu idarelerinde ilk defa iç denetim faaliyetlerine başlanılması
öngörülmüştür.
Öte yandan, kuruma nesnel güvence sağlama ve
danışmanlık fonksiyonları ile değer katan bir yapıya
sahip olan iç denetimin, kurumsal risk yönetimi sürecinde üstlendiği görevler kapsamında yaptığı değerlendirmeler de önem arz etmektedir. Doğal olarak, bir
kurumda kurumsal risk yönetiminin olup olmamasına
göre, iç denetçinin üstleneceği görevlerde farklılıklar
bulunacaktır.
Bu genel girişten sonra, risk kavramının anlaşılmasına
katkı sağlayacağına inandığımız ve süreçte öne çıkan
bazı kavramlara yer verip, akabinde konuya ilişkin değerlendirmeler yapabiliriz.
2. Riskle İlgili Bazı Temel Kavramların Tanımlanması
Riskle ilgili bazı temel kavramları tanımlayacak olursak2;
Risk: Amaçlara ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir
olayın meydana gelme ihtimali olup, etki ve olasılık
cinsinden hesaplanmaktadır.
Risk Yönetimi: Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek
üzere makul bir güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay ve durumları belirleme, değerlendirme, yönetme ve kontrol etme sürecidir.
1
2

TBB Çalışma Grubu, Risk Yönetimi Prensipleri, Bankacılar Dergisi,
Sayı 65, shf, 15
M.Ali Madendere, Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü,
(Çeviri/Derleme), Yayımlanmamış TİDE Dökümanı,
Ekim 2005, shf 8-9.
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Kurumsal Risk Yönetimi: Bir kurumun hedeflerine
ulaşmasını etkileyen fırsatları ve tehditleri tanımlamak ve değerlendirmek, bu fırsat ve tehditler karşısında alınacak tutumu belirleyip kararlaştırmak ve
fırsat ve tehditleri raporlamak için kurumun her yerinde ve kademesinde yapılandırılmış planlı, uyumlu,
tutarlı ve sürekli bir süreçtir.
Yönetişim/Kurumsal Yönetim: Üst yönetim tarafından, kurumun amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak,
kurumun faaliyetlerinin yönlendirilmesi, yönetilmesi
ve gözlenmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin
bir birleşimidir.
Risk Olgunluğu: Kurumun amaç ve hedeflerine etki
eden fırsat ve tehditlere yönelik karşı tutumları tanımlamak, değerlendirmek, kararlaştırmak ve raporlamak üzere kurumun her kademesinde ve noktasında sağlıklı ve sağlam bir risk yönetimi yaklaşımının
yönetim tarafından benimsenme ve planlandığı gibi
uygulanma kabiliyeti ve derecesidir.
Artık Risk: Yönetimin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için aldığı önlemlerden sonra arta kalan
riskleri ifade eder.
Kalıtsal Risk: Yönetim tarafından herhangi bir önlem
alınmaması durumunda gerçekleşme olasılığının ve
etkisinin değiştirilemeyeceği riskleri ifade eder.
Risk İştahı: Kurumun, sahip olduğu misyon ve vizyon
doğrultusunda kabul edebileceği geniş kapsamlı risk
miktarını ifade eder. Başka bir ifadeyle, yönetimin
herhangi bir önlem almanın gerekliliğine hüküm vermeden önce maruz kalmaya hazır olduğu risk miktarıdır. Yönetimin kabul edilebilir olduğunu düşündüğü
risk seviyesidir.
Risk Kapasitesi: Kurumun olumsuz bir olayın etkisini
atlatma kabiliyetidir. Diğer bir anlatımla, kurumun ne
kadar büyük bir sarsıntıya dayanabileceğidir. Risk kapasitesi nakit miktarıyla, diğer kaynaklarla veya kredi
imkanlarıyla ölçülebilir. Bir kurumun risk kapasitesini
bilmesi ne kadar riski üstlenmeye istekli olduğuna karar vermesi açısından önemlidir.
Risk Toleransı: Belirli bir amacın başarılmasına yöne-
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lik olarak kabul edilebilecek risk miktarını ifade eder.
Başka bir anlatımla, risk toleransı, hedefler etrafındaki kabul edilebilir bir değişkenliği belirtir. Risk iştahı da
risk toleransı da risk almayla ilgili sınırları belirtmekte
kullanılır, ancak risk iştahı daha geniş kapsamlıdır.
Risk Kütüğü: Kurumun temel riskleri, bu risklerin ihtimal ve etki düzeyleri (önemlilik düzeyleri), risk yetkilileri ve sorumluları, risklerin kabul edilebilir sınırlara
çekilebilmesi için yürütülecek kontrol faaliyetleri ve
bu faaliyetler sonucunda mevcut durum hakkındaki
değerlendirmelerin yer aldığı bir belgedir. Risk kütüğünün içeriği sabit ve değişmez olmayıp, ihtiyaca göre
geliştirilebilen dinamik bir yapıya sahiptir3.
3. Risk Türleri ve Riskten Kaçınma
Daha önce ifade ettiğimiz üzere, risk, amaçlara ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir olayın meydana gelme
ihtimalidir. Ancak kavrama yüklenilen anlamın, zamana ve kullanım alanına göre değiştiğini görmekteyiz.
Örneğin, bankacılık boyutuyla (BDDK düzenlemelerine göre) risk; bir işleme ya da faaliyete ilişkin bir
parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da
zararın oluşması halinde ekonomik faydanın azalması
ihtimalini ifade etmektedir.
Riski, hayatın bir gerçeği olarak da kabul edebiliriz.
Gerek şirketlerin ve gerekse kamu kurumlarının, en
iyi ürün ya da hizmeti sunabilmesi, karşılaştığı veya
karşılaşacağı riskleri, en iyi bir şekilde yönetmesi ile
mümkündür. Bu nedenle kurumlar, hedeflerine ulaşmalarını engelleyecek nitelikte olan riskleri doğru bir
şekilde belirlemek, ölçmek ve yönetmek zorundadır.
Önceleri sadece zararlı etkilerini gidermek veya alt
seviyeye çekmek amacıyla riskle mücadele edilmesi
düşüncesi benimsenmekteyken, zamanla, kavrama
yeni yüklenilen fonksiyonlarla birlikte, her riskin beraberinde bir fırsatı da getirdiği ilkesi genel kabul görmüştür. Zira, 2000’li yıllarda yaşanan krizin, günümüz
bankacılık sistemini güçlendirmesi bu duruma tipik
bir örnektir. Ancak, risk kavramını sadece ekonomik
3

DERİCİ, Onur, TÜYSÜZ, Zekeriye, SARI, Aydın, KurumsaRisk Yönetimi ve Sayıştay Uygulaması, Sayıştay Dergisi, Sayı:65 (Özel), shf
166.
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bakış açısına indirgemek de doğru olmayıp, risklerin
ve etkilerinin çok boyutlu olarak değerlendirilmesi bir
anlamda zorunluluktur. Ve gelinen nokta itibarıyla,
risk, aynı zamanda fırsatları, kaynak tahsisini, hesap
verebilirlik, şeffaflık gibi çağdaş kamu yönetimi (ve
mali yönetim) kavramlarını da beraberinde gündeme
getirmiştir.

“Risk kavramını sadece ekonomik bakış
açısına indirgemek de doğru olmayıp,
risklerin ve etkilerinin çok boyutlu
olarak değerlendirilmesi bir anlamda
zorunluluktur. Ve gelinen nokta itibarıyla,
risk, aynı zamanda fırsatları, kaynak
tahsisini, hesap verebilirlik, şeffaflık gibi
çağdaş kamu yönetimi (ve mali yönetim)
kavramlarını da beraberinde
gündeme getirmiştir”
Risk kavramına ilişkin bu bilgilerden sonra risk türleri
hakkında da bilgi verecek olursak, ilk aşamada, bir kuruluşun karşılaşabileceği risklerin çok farklı şekillerde
sınıflandırılabileceğini söyleyebiliriz. Kuşkusuz, her bir
idarenin, faaliyet gösterdiği sektöre, kurumsallaşma
düzeyine, faaliyet gösterdiği coğrafi bölge dağılımına,
insan kaynağına, teknolojisine (vb. faktörlere) bağlı
olarak, riskleri de değişiklik gösterebilecektir. Zira, bir
gıda firması ile bir lojistik firmasının risk öncelikleri
farklı olacağı gibi, ticari alanda faaliyet gösteren bir
kamu kurumu ile bütünüyle iç güvenliği sağlamaya
yönelik amacı olan bir kamu kurumunun öncelikleri
ve dolayısıyla riskleri de farklılık gösterecektir. Bu kapsamda, riskleri sınıflandırmanın birçok yolu olmasına
rağmen en çok kullanılan sınıflandırmaya göre, riskleri dört ana başlık altında toplamak mümkün olup, bu
başlıklar; “finansal riskler, operasyonel riskler, stratejik riskler ve dış çevre riskleri” şeklindedir4.
Söz konusu risklerden, Finansal Riskler; Bir kurumun
finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkan riskleri ifade ederken, Operasyonel Riskler;
4

TÜSİAD, a.g.e., sh.15.
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Bir kurumun temel iş faaliyetlerini yerine getirmesini
engelleyebilecek riskleri, Stratejik Riskler; Bir kurumun kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu
hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal riskleri (planlama, pazar analizi gibi), Dış Çevre Riskleri
ise; bir kurumun faaliyetlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan (yasal düzenlemeler gibi), ancak kurumun
tercihlerine bağlı olarak etkisi olan risklere karşılık
gelmektedir. Belirtilen risklerin yanında, “bilgi riskleri, süreç riskleri, insan ve kurum kültürü riskleri, yasal
riskler vb.” şeklinde başka sınıflandırmalar da yapılabilmektedir.
Mevcut risk tanımlarından her biri, sürecin belli bir
bölümünü yansıtması nedeniyle, tek başına kavramı
ifade etmekte yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte,
gerçekçi bir risk yönetimi sistemi kurabilmek ve bu
sistemi başarı ile uygulayabilmek için mutlaka karşı
karşıya kalınan riskleri, tüm boyutlarıyla ortaya koyacak bir yapının kurumlarda olması gerekmektedir.
Aksi bir durumda, yani, risklerin belli bir bölümü dikkate alınarak yapılacak analizlerle, sağlıklı sonuçlara
ulaşılmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.
Diğer taraftan, karşı karşıya olduğumuz söz konusu
risklere karşı hangi çözüm mekanizmalarının kullanılması gerektiği hususu da aynı derece önemlidir. Bu
bağlamda, risklere karşılık verme seçeneklerinin başında, etkin kontroller yardımı ile olayların olumsuz
etkilerinin ortaya çıkma ihtimalinin azaltılması gelmektedir. Bu tarz bir mücadelenin başarılı olabilmesi
için kurumlarda etkili bir iç kontrol mekanizmasının
kurulması ve başarılı bir şekilde işletilmesi gerekmektedir.
Aynı şekilde, riskin ortaya çıkmasına veya artmasına sebep olan faaliyetlere başlanılmaması veya son
verilmesi yoluyla da Riskten Kaçınmak mümkündür.
Riskten kaçınma kararı, eğer bir kurumun risk alma
istek seviyesi yüksek ise uygun olmayabilir. Zira, bu
şekilde bir hareket tarzının, risklerin etkisini azaltırken, fırsatların elden kaçmasına neden olabilecek
olumsuz bir boyutunun bulunduğunun da bilinmesi
gerekir5. Ayrıca, bu nitelikte bir kararın, hayata geçi5

DERİCİ, Onur ve diğerleri, a.g.e., shf 161-162.
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rilmesinin çok yönlü hesaplama ve değerlendirmeler
gerektirdiği de muhakkaktır.
Riske karşılık verme seçeneklerinden diğer bir tanesi
de Riskle Mücadele Etmektir. Bu kapsamda, olayların
olumsuz etkileri azaltılarak potansiyel kayıpların giderilmesi için gerekli kontrollerin belirlenmesi ve uygulanması hedeflenmektedir. Riskin etkilerinin azaltılmasına yönelik kontroller ve faaliyetler olay öncesi
(örneğin; deprem öncesi yapılanlar) ve olay sonrası
(deprem sonrası yapılanlar) olabilmektedir.
Diğer bir riske karşılık verme seçeneği de Riskin Transfer Edilmesi ve Paylaşılmasıdır. Bu durumda, riskin bir
parçası veya tümünün diğer bir taraf veya taraflarca
üstlenilmesi söz konusudur. Paylaşım mekanizmalarına, anlaşmalar yapılması, riskin olumsuz etkilerini
gidermek için sigorta yaptırılması türünde örnekler
verilebilir. Riskin transfer edilmesi sürecinde, fayda
maliyet analizinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Keza, riskin maliyeti, transfer maliyetinden
düşükse bu transferin gerçekleştirilmemesi, kanımızca daha doğru olacaktır.
Yukarıda sayılan durumların dışında, Riskin Kabul
Edilmesi (göze alma) de söz konusu olabilir. Risklerin
azaltılmasından veya paylaşılmasından sonra, geriye
kalan riskin, uygun şekilde yönetilememesi durumunda, bazı olumsuz etkilerinin görüleceği açıktır. Bu nedenle, birçok stratejinin birlikte kullanılması ile daha
fazla yarar elde edilebilir. Bu süreçte, zaman zaman,
kurumun başarısını arttıracak fırsatlar da ortaya çıkabilir. Kurumun önceden bir stratejiye sahip olması, bu
fırsatlardan en iyi şekilde yararlanılmasına şüphesiz
katkı sağlayacaktır6.
4. Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamalarının Sağlayacağı Faydalar
Risk yönetimi uygulamalarının tarihsel kökenine baktığımız zaman, ticari hayata geçişle birlikte (her ne
kadar günümüzde kullanılan anlamda olmasa da) risk
kavramının kullanıldığını görmekteyiz. Söz konusu
kavramın şekillenmesinde ise, sigorta sektöründe yaşanan gelişmelerin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
6

TÜSİAD, a.g.e., sh.44-45.
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Sadece sınırlı faaliyetlerin sigortalanması merkezli bu
yaklaşım, zamanla, şirketleri ve kurumları etkileyen
tüm riskleri kapsar tarzda daha geniş boyutlu bakış
açısına yerini bırakmıştır. Zira, risklerin birbirine iyi
şekilde bağlanmamış bağımsız parçalar halinde yönetildiği klasik risk yönetimi anlayışının, ihtiyaçların giderilmesi noktasında yetersiz kaldığı fikri, genel kabul
gören bir yaklaşımdı7.

“Kurumsal Risk Yönetimi, geleneksel
risk yönetiminden farklı olarak riskleri
azaltmaktan çok onları yönetmeye
odaklıdır. Söz konusu anlayışla, artık
olaylara sistematik bakış açısı getirilerek,
daha entegre analizler yapılmakta ve
süreçte edilgen bir konumdan, proaktif
bir hareket tarzına geçilmektedir”
Ayrıca, geleneksel risk yönetimi uygulamalarının büyük kayıplara engel olamaması ve kendilerinden bekleneni karşılayamaması da Kurumsal Risk Yönetimine
geçişte etkili olmuştur. Kurumsal Risk Yönetimi, geleneksel risk yönetiminden farklı olarak riskleri azaltmaktan çok onları yönetmeye odaklıdır. Söz konusu
anlayışla, artık olaylara sistematik bakış açısı getirilerek, daha entegre analizler yapılmakta ve süreçte
edilgen bir konumdan, proaktif bir hareket tarzına
geçilmektedir.
Kurumsal Risk Yönetimi, kurumu etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri kuruluşun kurumsal risk alma yapısına uygun olarak yönetmek ve
kurumun hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul
bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; stratejilerin belirlenmesinde de kullanılan sistematik bir süreçtir. Öyle ki, bu süreç, bir amaç olmayıp, sonuca ulaşmak için bir araç niteliğine sahiptir.
Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı esasen kurumun
tüm faaliyetlerini kapsayan bir yönetim anlayışını ifade etmektedir. Keza, hangi kurum olursa olsun, mali
kaynakları sınırlıdır. Bu nedenle, üst düzey yöneticilerin, sınırlı bütçe kaynaklarını, en optimal şekilde kullanmaları gerekmektedir. Söz konusu kaynak kullanım
7

TÜSİAD, a.g.e., sh.22-23.

22

sürecinde, gerçekleştirilmek istenilen faaliyetin getirisi, kullanılan kaynak ve karşılaşılacak risklerin birlikte
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Kurumsal Risk Yönetimi uygulamaları, strateji geliştirme
çabalarında da önemli bir değere sahiptir8.
Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalarında, üst yönetimler her zaman kısa bir süre içerisinde çeşitli faydalar elde edileceği yönünde beklentiye girmemelidir.
Zira, bu uygulamaların bazı alanlarda faydası hemen
bazı alanlarda ise çok daha sonra görülebilir. Bununla
birlikte, Kurumsal Risk Yönetimi siteminin oluşturulması ile birlikte aşağıda sayılan faydaların kurumlarda (ve şirketlerde) gerçekleşmesi beklenmekte olup,
bahse konu faydalar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Karar almanın ve planlamanın daha sağlıklı verilere dayanması,
Değişimlerin başarılma imkan ve ihtimalinin artması,
Önceden ön görülmeyen durumların (yani sürprizlerin) yaşanmasının engellenmesi ve risklere
hazırlıklı olunulması,
Stratejilerin daha sağlam, daha etkili ve hedefe
dönük oluşturulması,
Yatırımcıların ilgisinin artması (faaliyet alanlarında yatırım potansiyeli olan şirket ve kurumlar
için),
Daha etkin risk bilgisine daha çabuk ulaşılması,
Fırsatların ve tehditlerin önceden daha iyi tespit
edilmesi,
Belirsizlikten fırsat ve değer yaratılması,
Hizmet sunum kalitesinin artması,
Reaktif yönetim yerine proaktif yönetim tarzının
benimsenmesi,
Kaynakların ve ödeneklerin daha etkin kullanımının sağlanması,
Olayların daha iyi yönetilerek, zarar ve risklerin
maliyetinin düşürülmesi,
Bireylerin kuruma olan güveninin artmasına neden olması (kurum imajına olumlu katkı yapması),
Mevzuata ve diğer prosedürlere uyum ve uygunluğun sürekliliğinin sağlanması,
Performansın risk odaklı takip edilmesi,
İdarenin kurumsal yönetiminin iyileştirilmesine
katkı sağlaması,
a.g.e., sh.16.
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•
•

Risk almada ve karar vermede daha fazla bilginin
göz önünde bulundurulması,
Amaçlara ulaşma yönünde daha fazla olasılık
sunulması ve amaçların elde edilme ihtimalinin
artması,
Şeklinde sıralanabilir.

Kuşkusuz, Kurumsal Risk Yönetiminin kuruma sağladığı toplam fayda, her kurumun özelliğine, faaliyet
alanına ve uygulamaların benimsenme düzeyine de
bağlıdır. Bu nedenle her bir faydanın her kurumda
aynı zaman dilimi içersinde görülmesini beklememek
gerekir. Şayet kurum, Kurumsal Risk Yönetimi ile ilgili
hedeflerini sağlıklı bir şekilde belirlemiş, sistemini bu
hedeflere uygun bir şekilde geliştirmiş ve faaliyetlerini bu sistemlere paralel bir şekilde gerçekleştirmiş
ise, bu süreçte en üst faydaya ulaşılabileceği muhakkaktır9.
Bununla birlikte, Kurumsal Risk Yönetimi ile hedeflenen amaçların hayata geçirilebilmesi için kuşkusuz
bazı koşulların da sağlanması gerekmektedir. Olumsuz
yöndeki koşul ve uygulamaların varlığı halinde, yani,
süreçte, “görev ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanmaması, teorik yaklaşımlardan kaçınılmaması,
sürecin tehditler kadar fırsatlara da odaklanmaması,
hedef ve stratejilerin net olarak belirlenmemesi, üst
yönetimin konuya duyarsız kalması, kaynakların yetersiz olması, yeterli düzeyde eğitim ve iletişim faaliyetlerinde bulunulmaması, risk yönetim çabalarına
liderlik edebilecek kalitede insan kaynaklarına sahip
olunmaması ve risk yönetim sürecinin etkinliğinin
izlenmesi amacıyla denetim mekanizmasının kurulmaması (vb.) gibi koşulların varlığı halinde, sürecin
başarısızlığa mahkum olacağı açıktır10.
Öte yandan, kişiler ve kurumlar çeşitli nedenlerle sürekli bir değişim içerisindedirler. Başarılı kurumları
diğerlerinden ayıran en önemli özellik, bu değişime
hızlı uyum sağlama kabiliyetinde kendini göstermektedir. Kurumsal Risk Yönetim sistemi de sürekli değişen kurumun bir parçası olarak kendisini yenilemek
zorundadır. Aksi takdirde kurumun karşı karşıya ol9 a.g.e., sh.53-54.
10 TÜSİAD a.g.e., sh.53-54.
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duğu veya ileride karşılaşacağı birçok yeni riskin algılanmasında ve bu risklere cevap verilmesinde geç
kalınabilir. Doğal olarak, bunun sonucunda da kurum
hedeflerinde sapmalar yaşanması kaçınılmazdır.
Bu çerçevede, öncelikle kurumsal risk yönetim süreçlerini ortaya koyacak olursak, bunlar;
i-Risklerin tanımlanması,
ii-Risklerin analiz edilmesi ve ölçülmesi,
-mevcut kontrollerin incelenmesi
-etkiler ve olasılık
-analiz tipleri
-duyarlılık analizi
iii-Risklerin önceliklendirilmesi,
iv-Risklere uygun çözümlerin belirlenmesi ve uygulamaları,
v-Sürecin sürekli izlenmesi ve gözden geçirilmesi,
vi-İletişim ve danışma,
Şeklinde sıralanabilir11.
Söz konusu süreçte, Kurumsal Risk Yönetimi aktiviteleri ise, her türlü olay ve durumları tanımlamak, değerlendirmek, yönetmek ve kontrol etmek amacıyla
yürütülmektedir. Risklerin yönetilmesini sağlamaya yönelik nihai sorumluluk yönetimindir. Kurumsal
Risk Yönetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi
için görev ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir. Her çalışan konusu ile
ilgili riskleri anlamak ve yönetmek ile sorumludur.
Ancak belirli seviyelerde, sorumluluklar, farklılık gösterecektir.Risklerin bir bütün olarak yönetildiği KRY
sürecinde, gösterilecek performans, başarı için en
önemli etkendir. Bu süreç basit bir yönetimi anlayışı
ile yürütülemeyecek kadar karmaşıktır. Bu nedenle,
KRY, kurumun tamamı üzerinde etkisi olacak şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu aşamalardan
sonra, yani, kurumsal risk yönetimi etkili bir şekilde
işlemeye başladığında, kurumun ulaşmayı hedeflediği amaçların önündeki birçok engel de doğal olarak
kalkmış olacaktır.
Risk yönetim sisteminin ne derece etkin olarak kullanılabildiğinin takip edilmesi de başarı için son derece
11 a.g.e., sh.22.
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önemlidir. Bu amaçla sayısal ve sayısal olmayan performans ölçüm teknikleri belirlenerek uygulamaların
performansının sürekli olarak izlenmesi gerekir. Bu
kapsamda risk yönetim uygulamalarının sonuçlarının,
genel duruma ne derece yansıdığı da belirlenmelidir.
Aynı şekilde, sürekli izleme ve gözden geçirme faaliyetleri, risk yönetim uygulamalarının güncel ve amaca yönelik bir içerikte kalması için gereklidir. Zaman
içerisinde risklerin, etkilerini ve ihtimallerini etkileyen
faktörler ve dolayısı ile yönetiminin de maliyetleri ve
faydaları değişim gösterebilecektir. Bu sebeple, risk
yönetimi sürecini sürekli gözden geçirmek gerekir.
Keza, izleme ve gözden geçirme sürecinde de, yani,
risk yönetimi planlarından ve planların uygulama
sonuçlarından olumlu veri ve tespitler çıkartılması
mümkündür12.
5. Kurumsal Risk Yönetimi-İç Denetim İlişkisi
Bilindiği üzere, iç denetim faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin, risk
yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik,
sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
İç denetim, bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık aktivitesidir. Etkili bir iç denetim fonksiyonunun hem üstlenmesi ve hem de üstlenmemesi
gereken roller vardır. Bu bağlamda, iç denetimin KRY
konusundaki temel rolü; bir kurumdaki önemli risklerin uygun şekilde yönetilmesini ve iç kontrol sisteminin etkili şekilde işlev görmesini sağlama konusunda
yönetime tarafsız güvence sağlamaktır. İç denetimin
rolünü belirlerken, üstlenilen görevin; iç denetimin
bağımsızlık ve tarafsızlığını olumsuz etkileyip etkilemeyeceği hususu ile yürütülecek faaliyetin kurumun
risk yönetimi süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir13.

risk süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğini inceleyerek,
değerlendirerek, rapor ederek ve bu konuda iyileştirici önlemler önererek yönetime yardımcı olmalıdır. Kurumun risk yönetimi ve kontrol süreçlerinden
üst yönetim sorumludur. Ancak, danışmanlık rolünü
üstlenen iç denetçiler de bu risklerin tanımlanması,
değerlendirilmesi, risk yönetimi yöntemlerinin uygulanması ve bu risklerle ilgili kontrol önlemlerinin
alınması ve uygulanması konularında görevleri bulunmaktadır14.
Öte yandan, iç denetim faaliyetinin bir kurumun risk
yönetim sürecinde oynadığı rol zamanla değişebilir ve
“hiç rolü olmamaktan, risk yönetim sürecinin yönetimine” kadar uzanan bir aralıkta olabilir. İç denetimin
bir kurumda oynadığı rol, kurumda risk yönetim sürecinin bulunup bulunmamasına göre kuşkusuz değişecektir. Keza, bazı kurumlarda yerleşik bir risk yönetimi süreci bulunmayabilir. Bu durumlarda, iç denetçi,
böyle bir sürecin oluşturulmasına ilişkin tavsiyelerini
yönetimin dikkatine sunmalıdır.
Kaldı ki, KRY’de olan proaktif hareket tarzının, iç denetimin ruhunda da olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Zira, iç denetim, risk esaslı olarak faaliyet
göstermekte olup, bu bakış açısıyla, risklerle mücadele sürecinde, süreci başarıya taşıyacak nitelikte
önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Bu bağlamda,
KRY sürecinde olması gereken iç denetim rollerine
bakacak olursak; söz konusu roller; “risk yönetimi
süreçleri konusunda güvence verme, risklerin doğru
şekilde ölçülüp değerlendirildiği konusunda güvence
verme, risk yönetimi süreçlerini ölçüp değerlendirme, önemli risklerin raporlamasını değerlendirme ve
önemli risklerin yönetilmesini gözden geçirme” şeklinde ifade edilebilir15.

Risk yönetimi, kurum yönetiminin temel sorumluluklarından biridir. İç denetçiler, yönetimin uyguladığı

Yukarıdaki aktivitelerin tamamının güvence faaliyeti
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Keza,
bu aktiviteler, güvence verme faaliyetinin alt bileşenlerini oluşturmaktadır. İç denetim, bir kurumun kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerini
geliştirmeye dönük danışmanlık hizmetleri de verebilir. İç denetimin kurumsal risk yönetimi konusundaki

12 DERİCİ, Onur ve diğerleri, a.g.e., shf 169-171.
13 M.Ali Madendere, a.g.e., shf 6.

14 a.g.e., shf 7.
15 a.g.e., shf 2.
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danışmanlığının mahiyeti ve kapsamı, kurumun risk
olgunluğuna bağlı olup, zaman içerisinde ve kurumdan kuruma değişkenlik göstereceği de şüphesizdir.
Zira, kurumun risk olgunluğu arttıkça ve risk yönetimi
iş operasyonları ile daha fazla bütünleşmiş oldukça,
iç denetimin kurumsal risk yönetimine destek verici
rolü de azalabilecektir. Aynı şekilde, eğer bir kurumda
risk yönetimi fonksiyonu için uygun bir kadro oluşturulmuşsa, iç denetimin, danışmanlık hizmeti vermekten ziyade, güvence verme rolüne öncelik vermesi
gerekmektedir.
Öte yandan, bu süreçte yani Kurumsal Risk Yönetimi
sürecinde, iç denetimin şartlı olarak üstleneceği bazı
roller de bulunmaktadır. Bunlar ise; “risklerin tanımlanmasına ve ölçülüp değerlendirilmesine yardım
etme, riskler konusunda yönetimi eğitme ve yetiştirme, KRY faaliyetlerini koordine etme, risklerin raporlamasını konsolide etme, KRY çerçevesini yürütme ve
geliştirme, KRY’nin oluşturulmasına öncülük etme,
yönetimin onayına sunulacak risk yönetimi stratejisini geliştirme” şeklinde sıralanabilir.
İç denetimin güvence vermeye yönelik faaliyetleri
arttığı oranda, bağımsızlığını ve tarafsızlığını sürdürmesini sağlaması için gereken koruyucu unsurlar da
aynı paralelde gelişim göstermektedir. KRY açısından
konuya yaklaşıldığında, iç denetim; yönetimin asli
sorumluluklarından birini oluşturan “riskleri fiilen yönetme” konusunda herhangi bir rol almamak koşuluyla, bu kapsamda danışmanlık hizmetleri verebilir.
Bu bağlamda, iç denetimin tarafsızlık ve bağımsızlığına zarar verdiği düşünülen KRY süreçlerinde, iç
denetçinin görev almaması gerekmektedir. KRY sürecinde iç denetimin üstlenmemesi gereken roller
ise; “risk iştahını tesis etme, risk yönetimi süreçlerini kuruma empoze etme, riskler konusunda yönetim
güvencesi sağlama, risk karşısında alınacak tutum konusunda karar verme, yönetim adına risk tutumlarını
uygulama, risk yönetimi için hesap verme” şeklinde
sıralanabilir.16.

görevleri ancak ve ancak bazı koşulların gerçekleşmesi şartıyla üstlenip yerine de getirebilir. Objektifliğine
zarar verecek durumları ortadan kaldırmaya yönelik
bu koşulların bazılarını belirtecek olursak; “yönetimin risk yönetimi konusundaki sorumlu taraf olduğu
hususu açık ve net olarak ortaya konulması; iç denetimin, yönetim yerine herhangi bir riski bizzat yönetmemesi, aksine, yönetime karar vermesi konusunda
tavsiyelerde bulunması” uygulamaları bu kapsamda
sayılabilir17. Zira, iç denetim, KRY kapsamındaki bizzat
sorumlu olduğu görevler konusunda aynı zamanda
tarafsız güvence veremez. Güvence aktivitelerinin
dışındaki konularda yapılacak her türlü çalışmanın,
bir danışmanlık hizmeti olarak kabul edilmesi gerekir. Ayrıca, talep halinde, iç denetçiler, kurumun risk
yönetim sürecinin ilk kuruluşuna yardımcı olacak faal
bir rol oynayabilir. Daha faal bir rol ise, temel süreçlerin geliştirilmesinde danışmanlık görevinin üstlenilmesini kapsamalıdır. Bu yardımın kapsamı iç denetçilerin normal güvence ve danışmanlık faaliyetlerinin
kapsamını aştığı takdirde, iç denetçilerin bağımsızlığı
bozulabilir. Bu riske dikkat edilmesi gerekir.
Risk yönetimi konusundaki sorumluluğun yönetime
ait olduğunun kurumlarca tümüyle benimsenmesi gerekir. İç denetçiler ise, risk yönetimi kararlarını
vermekten ziyade, risk konusunda yönetime tavsiyede bulunmalı ve yönetimin kararlarını desteklemeli
veya gerektiğinde sorgulamalıdır. Rapor edilen tespit
ve tavsiyelere cevap olarak alınması gereken uygun
tedbirlere karar vermekten yönetim sorumludur. Üst
yönetim, maliyet veya başka düşüncelerle, rapor edilen bir sorunu “düzeltmeme riskini” üstlenmeye her
zaman karar verebilir.

Bununla birlikte, iç denetim, üst paragrafta sayılan

Risk yönetimi süreçleri, kurumun faaliyetlerinin niteliğine uygun tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bir kurumun kullandığı sürecin, o kurumun kültürüne, yönetim tarzına ve iş hedeflerine uygun olması gerekir.
Denetçi, seçilen yöntemin kurum faaliyetlerinin niteliğine uygunluğunu ve kapsayıcılığını ortaya koymalıdır. Zira, KRY kapsamında, iç denetim faaliyeti, kurum
faaliyetlerine ait kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini
değerlendiren bir niteliğe sahiptir. Bu değerlendirme;
mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini, faaliyet-

16 a.g.e., shf 3.

17 M.Ali Madendere, a.g.e., shf 2,7.
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lerin etkinlik ve verimliliğini, varlıkların korunmasını,
kanunlara, düzenlemelere ve sözleşmelere uyum konularını kapsamalıdır.
Ayrıca, iç denetçiler, kurumun risk yönetimi ve kontrolü süreçlerinin yeterliliğini değerlendirmek için
Kontrol Özdeğerlendirme (CSA) yöntemini de kullanabilir. “Kontrol Özdeğerlendirmeleri” (CSA) olarak
anılan yöntemin, faydalı ve etkin bir yaklaşım olduğu
kabul edilmektedir.
Bir risk yönetim sürecinin geliştirilmesi ve yönetiminde faal bir rol oynamak “risklerin sorumluluğunu üstlenmek” rolüyle aynı değildir. Bu nedenle, iç denetçilerin “Risklerin sorumluluğunu üstlenmek” rolünden
kaçınmak için, mevcut risklerin tespit edilmesi, tanımlanması, azaltılması, izlenmesi ve “sorumluluğun
üstlenilmesi” konularındaki rolleri konusunda üst
yönetimle mutabık olmaları gerekir. Unutulmaması
gereken ise; iç denetçilerin, risk yönetimi süreçlerini oluşturabileceği; fakat asla ve asla tespit edilen ve
tanımlanan “risklerin yönetimini üstlenmemesi” gerektiği hususudur18.
6. Değerlendirme
İster ticari amaçlı olsun, ister olmasın, her şirket
(örgüt) değer oluşturma gayesi ile hareket eder. Bu
önermenin kamu idareleri için, kamu hizmeti sunmak
şeklinde yorumlanması kanımızca daha doğru olacaktır. Ancak, bütün kurumlar potansiyel belirsizliklerle
karşı karşıyadır. Kurumsal Risk Yönetimi, bu belirsizlikleri ve beraberinde gelen risk ve fırsatın etkin bir şekilde yönetilmesine olanak sağlayarak kuruma değer
yaratma konusunda yardımcı olur. Keza, yönetimin
temel yükümlülüklerinden biri, risk yönetimi süreçlerinin etkili biçimde işlediği ve önemli risklerin yönetilerek makul seviyelerde tutulduğu konusunda güvence elde etmektir. Bu konudaki temel kaynak kuşkusuz
iç denetimdir.
Bir kurumda KRY’nin uygulanması ve KRY’nin etkinliğinin iç denetim mekanizması ile bütünleşmiş olması, kurumun hedeflerine kesin olarak erişeceği ve
18 TİDE, Uluslararası İç Denetim Standartları, Kırmızı Kitap, 2008,
shf. 309-313

26

hiçbir zaman başarısız olmayacağı yönünde yorumlanmamalıdır. Bir başka anlatımla, etkin olan bir KRY
dâhilinde de hataların yaşanma ihtimalinin olmasıdır.
Keza, kararlar sağlıklı alınmadığı gibi, ne kadar süreçler iyi tasarlanmış olsa da dikkatsizlik veya bilgisizlik
gibi faktörler nedeniyle, uygulama sürecinde hatalı
durumlarla karşılaşılabilir. Aynı şekilde, sürece zarar
vermeye yönelik kötü bir niyet de söz konusu olabilir19.
Gerek KRY sürecinde ve gerekse iç denetim faaliyetlerinde, sürecin sürekli gözden geçirilmesi ve bu süreci
dinamik tutacak iletişimin etkinliği, sistemin başarısı
için gerekli asli unsurlardandır. Ayrıca, Kurumsal Risk
Yönetimini, kurumsal yönetimin dışında düşünemeyiz. Kurumsal yönetimin olmadığı idarelerde, kurumsal riskten de bahsetmek pek mümkün değildir. Bir iç
içe geçmişliğin olduğu açıktır.
Öte yandan, iç kontrolün bileşenlerinden birinin de
risk değerlendirmesi olması ve iç denetimin de kurumun iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkililiğini değerlendirdiği hususu dikkate alındığında, “risk
yönetimi-iç kontrol- iç denetim” ilişkisinin varlığı ve
etkileşimi açık bir şekilde görülmektedir. Bu çerçevede, iç kontrolün etkinliği, riskin önerilen kontrol ölçüleri ile azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılmasının derecesini belirler.
Diğer yandan, kurumsal risk yönetimi ile iç kontrol
arasında da sıkı bir ilişki vardır. Birbirinin ayrılmaz
parçasıdır denebilir. Bunun anlamı, etkili bir iç kontrol
sisteminin oluşturulabilmesi için etkili bir risk yönetimi sürecinin kurumda yerleşmiş olması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Kurumların varlığının nedeni, önceden belirlenen hedeflere ulaşmaksa, iç kontrol bunu başarmak için kuruma rehberlik eder ve risk
yönetimi de kurumun hedeflerine ulaşmasına engel
olacak olaylara müdahale ederek kurumun amaçlarından uzaklaşmasını engeller.
Öte yandan, iç denetim faaliyeti kapsamında, iç
kontrol sistemi değerlendirilirken; “Karşılaşılabilecek
olumsuz risklerin yapısı ve boyutu, bu risklerin gerçekleşme olasılığı, kabul edilemeyen risklerin nasıl
19 TÜSİAD, a.g.e., sh.51-52
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yönetilmesi gerektiği, risklere ilişkin kontrol faaliyeti
ve riskin maliyet ve yarar karşılaştırması ve kurumsal
risk yönetimi sürecinin etkinliği gibi” hususların da
dikkate alınması gerekmektedir20.
İç denetim faaliyetlerinin raporlanmasının üst yöneticiye yapıldığı dikkate alındığında, gerek iç denetim
faaliyetleri sürecinde ve gerekse KRY sürecinde, üst
yöneticinin tutumu yapılacak işleri yani aktiviteleri
doğrudan etkileyecektir. Keza, uluslararası standartlara ve kamu iç denetim mevzuatına göre, üst yönetici kendisine sunulan raporları gerek maliyet (Standart
2060-1 de belirtildiği gibi ) ve gerekse başka faktörlerle uygulamama, yani riskleri üstlenme yetkisine
her zaman sahiptir21. Tabi ki konusu suç teşkil eden
durumlar hariç olmak üzere. Bu nedenle, Kurumsal
Yönetimden uzak bir yönetim tarzında, iç denetim raporlarında dile getirilen riskler dikkate alınmayarak,
kurumun çeşitli risklerin olumsuz etkileri ile karşı karşıya kalması ihtimal dahilindedir.
İç denetim, sadece KRY sürecinde değil, tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlarda yer verilen ilkeleri
dikkate alarak görevini icra etmelidir. Diğer bir anlatımla, görev kapsamında, bağımsızlık ve tarafsızlığın
hiçbir şekilde zedelenmemesi gerektiği hususuna
dikkat edilmesi gerekir. Aksi yöndeki uygulamaların,
iç denetimin değer katan fonksiyonuna ve itibarına
zarara vereceği açıktır. Bu nedenle, KRY sürecinde de
bu kriterler çerçevesinde konuya yaklaşılması gerekmektedir. İç denetimin objektifliğini bozacağı düşünülen şartların bulunması halinde, hiç görev alınmaması
ya da belli koşulların sağlanması ile şartlı olarak görev
alınabilineceğinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
Öte yandan, 5018 sayılı Kanunla, iç kontrolün yeterliliği ve etkinliğinin iç denetimin değerlendirmesi
kapsamına alınması ve aynı paralelde, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine göre, iç kontrolün bileşenlerinden Risk Değerlendirmesinin bulunması hususu
20 MEMİŞ, Mehmet Ünsal, İç Denetimin Yönetim Fonksi-

yonlarının Yerine Getirilmesindeki Rolü, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Adana, 2006, shf.85-91
21 TİDE, a.g.e.,shf. 313
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dikkate alındığında, iç denetim fonksiyonunun, kurumun risk değerlendirme süreçlerini de kapsadığı açık
bir şekilde anlaşılmaktadır. Kaldı ki, Risk Değerlendirmesinin alt başlıklarının, “Planlama ve Programlama”
ve “Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi”nin
olması ve bu başlıklara ilişkin Tebliğdeki açıklamalara bakıldığında, KRY ile iç kontrolün yoğun bağlantısı
görülmektedir.
Zira, anılan Tebliğe göre, Risk değerlendirmesi, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek
risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi süreci olduğu, bu kapsamda,
idarelerin, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları
kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturması
ve duyurması, faaliyetlerinin plan ve programlara
uygunluğunu sağlamak zorunda olmaları, idarelerin,
sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış
riskleri tanımlayarak değerlendirmesi ve alınacak önlemleri belirlemek zorunda olmaları hususları birlikte
değerlendirildiğinde; KRY ve iç kontrolün aynı eksen
üzerine dayandığı ve aynı hedeflere yöneldiği açık bir
şekilde görülmektedir.
Belirtilen durumların haricinde, hatalı ifade edilen bir
durumu da kısaca açıklayacak olursak, bahse konu bu
durum, risk değerlendirmesinin, Risk Yönetimi veya
Kurumsal Risk Yönetiminden daha kapsayıcı olarak
ifade edilmesi ve kullanılması hususudur. Oysa ki,
KRY; risk değerlendirmesini de kapsayan, daha üst bir
yapı görünümündedir. Zira, risk değerlendirmesi, Kurumsal Risk Yönetiminin süreçlerinden biridir.
7. Sonuç
Risk yönetimi, kurumsal yönetimin temel bir unsurudur. Yönetimin, kurum içinde risk yönetimi yapısını
oluşturmak ve işletmek konusunda sorumlulukları
bulunmaktadır. Planlı, tutarlı ve koordineli yaklaşımı
ile KRY, kuruma büyük çapta fayda sağlar. İç denetimin KRY içindeki temel rolü, risk yönetiminin etkililiği
konusunda yönetime güvence sağlamak olmalıdır. Bu
temel rolünün ötesinde bir takım aktivitelerde bulunulması ise, ancak iç denetim standartlarına bağlı
kalmak ve görevin tarafsız ve bağımsız olarak yürütü-
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lebilmesi için gerekli koşulların varlığı halinde mümkündür. Zira, ana fonksiyonlarından biri üst yönetime
sağlıklı bilgi üretilmesi sürecini kontrol etmek ve kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olma görevi
olan iç denetimin, kontrol sisteminin etkili bir şekilde
işlemesine yardımcı olmak suretiyle de kurumda stratejik bir rolü bulunmaktadır.

“İç denetimin KRY içindeki temel rolü,
risk yönetiminin etkililiği konusunda
yönetime güvence sağlamak olmalıdır.
Bu temel rolünün ötesinde bir takım
aktivitelerde bulunulması ise, ancak iç
denetim standartlarına bağlı kalmak
ve görevin tarafsız ve bağımsız olarak
yürütülebilmesi için gerekli koşulların
varlığı halinde mümkündür”
Öte yandan, daha nitelikli ve sürekli hizmet sunmak
için de KRY’ye ihtiyaç bulunmaktadır. Keza, belirlenen amaçlara ulaşmak için, amaca yönelik stratejik
hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere paralel olarak
süreçlerin iyi yönetilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Ülkemizde Risk Yönetimi anlayışı henüz yeni farkına
varılmaya başlanan bir konudur. Bu nedenle, öncelikle, kamuda bu hususta konuya olan farkındalığın
arttırılması gerekmektedir. Bu çerçevede, sistemin
benimsenmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması
amacıyla eğitimlere ağırlık verilebilir.
İç denetimin, kurum faaliyetlerinde, verimliliğin artırılmasını harekete geçirme boyutuyla ilgili fonksiyonu da bulunmaktadır. Keza, iç denetim faaliyeti, iç
kontrollere ilişkin incelemeler yaparak; iç kontrollerin yeterliliği, etkinliği, amaçlara ulaşılma derecesi ve
risklerin ortaya konulması faaliyetlerinin değerlendirilmesi neticesinde, kaynakların verimli kullanılması
için rehberlik yapar. Bu çerçevede, kurumsal risk yönetimi ve iç denetimin aynı amaca ulaşma noktasında paralel bir görünüm arz ettiğini söyleyebiliriz. Bu
sürecin başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için,
eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri ışığında, etkinlik ve verimlilik hedeflerinin kurumlarca göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
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Kaldı ki, kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecinde, iç denetimin ve kurumsal risk yönetiminin de
rolü ve sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk kapsamında, iç denetimin kurumlarda hesap verebilirliğin
yerleşmesine katkı sağlayacağı açıktır. Aynı zamanda
iç denetim faaliyetleri, bir kurumda, kurumsal yönetimin yerleşmesini de olumlu yönde etkiler.
Kuşkusuz kurumsal risk yönetimi, her ne kadar teorik
düzeyde güzel bir şekilde hedeflenmiş olsa da pratik yansımaları öngörülen düzeyde olmayabilir. Zira,
görüşler her kesimin katılımı ile alınmamış olabilir,
böyle bir durumda hatalı sonuçlara ulaşılması ihtimal
dahilindedir. Kurumsal katılım olmadan hedeflerin
asla hayata geçirilmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Aynı
çerçevede, kurumlarda, iletişimin doğrudan olması
önemlidir. Zira, iletişim kanalları ne kadar zayıfsa veya
dolaylı yöntemler kullanılıyorsa, işlerin ve taze fikirlerin sürüncemede kalması ihtimali o oranda artar. Kurum yöneticilerinin kurumsal kültüre katkı sağlayacak
tarzda yaklaşımları, yani şeffaf, adil, hesap verebilir
bir yönetim tarzına sahip olmaları 5018 sayılı Yasayla
öngörülen sistemin de önemli sac ayaklarından birini
oluşturmaktadır.
Başta iç denetim olmak üzere, diğer bazı yöneticilerin
yapıcı yaklaşımlarına karşı, kamu kurumlarında genelde değişime karşı direnç vardır. Bu nedenle kurumsal
kültür, değişimlere uyum sürecinde önemlidir. Yoksa,
ne kadar güzel projeler üretilmiş olursa olsun, bunlar uygulanmayan metinler olarak hep kalmaya mahkumdur. Bu nedenle, inisiyatif alan ve gerekli kaynağın bu alana tahsisini sağlayan yöneticilerin varlığı,
başarının olmazsa olmazlarındandır.
Öte yandan, risk ve risk yönetimine ilişkin ilk ulusal
düzenlemeler finans (bankacılık) sektöründe olmasına karşın, kamu yönetimi alanındaki düzenlemelerin
finans sektörü kadar hızlı olmadığını görmekteyiz.
Zira, kamunun yapısında bulunan değişimlere karşı olan direncin, süreci belli ölçüde uzatmış olsa da
daha sonra, başta 5018 sayılı Yasa olmak üzere, bazı
hukuki metinlerle risk kavramı kamu mevzuatına girmiş ve riskle mücadele boyutuyla sınırlı da olsa bazı
adımlar atılmıştır.
Bu çerçevede, idare faaliyetlerinin aksatılmaması ve
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olası risklerin etkilerinin giderilmesi amacıyla, kurumların bütçeleri üzerinde hareket edebilme özgürlükleri artırılmıştır. Yine, anılan Yasa ile mali saydamlık, hesap verebilirlik ilkelerinin yanında, yasanın
ön gördüğü iç denetim sisteminin çalışmalarının risk
esaslı olması prensibinin de yasanın özüne uygun olduğunu söyleyebiliriz. Kuşkusuz özel sektör kadar esnek bir yapıya kamu sahip olmasa da stratejik planlar
(ve performans bütçeler vb.) hazırlanırken idarenin
karşılaşacağı risklerin süreçte dikkate alınması gerekmektedir. Keza, anılan Kanunla çok yıllı bütçelemeye
geçilmesi, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın yayınlanması gibi düzenlemeler, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin yanında, olası risklere karşı
kurumun hazırlıklı olması gerektiği hususuna da belli
ölçüde yer vermektedir.
Günümüzde, bütçe kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının aynı zamanda yasal bir zorunluluk olduğu dikkate alınarak, hizmet sunum sürecinde, üst yöneticilerin, kurum gelirlerini arttırmak kadar maliyet
ve kayıpları da azaltacak şekilde kurum bütçelerini
optimal kullanmaları gerekmektedir. Tüm bu süreçte,
kurumların karşılaşabileceği riskleri daha iyi görebileceği, anlayabileceği ve yönetebileceği daha şeffaf ve
entegre risk yönetim uygulamalarının oluşturulması,
yöneticilerin öncelikli hedefleri arasına girmelidir.
Özellikle farklı faaliyet ve hizmet sunan kamu idarelerinde, risklerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi bir
ihtiyaç olmaktan çıkmış, bir gereklilik halini almıştır.
Zira, bütçe kaynaklarının sınırlı olduğu gerçeği dikkate alındığında, olası risklere karşı idarelerin en uygun
şekilde hazırlanmasının aynı zamanda kaynakların en
uygun şekilde değerlendirilmesi için de bir zorunluluk
olmasının yanında, bu uygulamaları hesap verebilirlik
ilkesinin başka bir yansıması olarak kabul edebiliriz.
Keza, bir yöneticinin, idarenin maruz kalacağı bir riski
öngörmeyerek (veya önemsemeyerek), daha sonra
büyük maliyetlerle bu riskin karşılanmasına veya çok
olumsuz etkilerinin giderilmesi için büyük bir kaynak
ayrılmasına neden olunması hususunun da hesap verebilirlik ilkesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Yine, karayollarında sürücüler
için gerekli işaretleme veya ışıklandırmanın yapılmaması durumunda, küçük bir maliyette kaçınmanın
veya bu riski önemsememenin, can ve mal kaybı dışında, kurumun imaj kaybına da neden olacağı açıktır.
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Aynı şekilde, olası bir depreme ilişkin gerekli hazırlıkları yapmayan mahalli bir idare yöneticisinin veya bilgi sistemlerine ilişkin gerekli güvenlik önlemleri almayarak kurumdaki gizli bilgilerin üçüncü kişilerin eline
geçmesine neden olan bir yöneticinin uygulamaları
da bu kapsamda örnek verebilir.
Bununla birlikte, zamanla bir çok kamu idaresinin kurum özel mevzuatına ve idari yapılanmasına da risk
ve risklerle mücadelenin belli ölçülerde yansıtıldığını
görmekteyiz. Örneğin, Gümrük Müsteşarlığında (önceleri olmayan) Risk Yönetimi ve Stratejik Değerlendirme Birimi kurulmasını ve Kurumun ana mevzuatlarından olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunun
Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğine de idare
faaliyetlerinin risk esaslı olması gerektiği yönünde çeşitli hükümler konulmasını, bu sürecin olumlu birer
işareti olarak kabul etmeliyiz. Yine, kamu kurumlarınca 5018 sayılı Kanun kapsamında hazırlanması zorunlu olan Stratejik Planlarda ve İç Kontrol Eylem Planlarına ilişkin çalışmalarda, idarelerin karşılaşabileceği
olası riskler ve bu risklere karşı alınacak önlemelerin
belli ölçülerde göz önünde bulundurulması, önümüzdeki dönemde, kamu idarelerinin öncelikli gündem
maddeleri arasına, risk ve kurumsal risk yönetimi kavramlarının gireceği yönünde ipucu vermektedir.
Bu süreçte, üst yönetimin, kurumsal risk yönetimi ve
iç kontrol sistemi için en uygun olan yapılanmanın
oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamakla ilgili
sorumlulukları vardır. İç denetim ise, kurumun risklerinin kabul edilebilir bir düzeyde olduğu ve kurumun iç kontrol sisteminin uygun bir düzeyde çalıştığı
konusunda objektif bir güvence vererek, yönetimin
faaliyetlerine destek olur. Bu faaliyetin yanında, aynı
zamanda danışmanlık hizmetleri de vererek, yönetime çeşitli konularda ışık tutar. Böylece, riskler gerçekleşmeden önceden gerekli önlemler alınmak suretiyle, kurumun olası kayıp veya kazançlara karşı en iyi
şekilde hazırlanmasına katkı sağlar. Unutulmamalıdır
ki, her risk bir fırsatı içerdiği gibi her fırsat da beraberinde bir riski içermektedir.
Görüldüğü üzere, geç de olsa kurumsal risk yönetimi konusunda kamu kurumlarında çeşitli adımların
atıldığını ve 5018 sayılı Yasanın da etkisiyle, sürecin
olumlu yönde ilerlediğini görmekteyiz. Ancak, risk ve
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risklerle mücadele her kurumun aynı düzeyde önceliği olmamaktadır. Keza, her kurumun faaliyet alanı
kadar, idari kapasitesi de sürecin farklı düzeyde algılanmasını etkilemektedir. Ayrıca, risklerle mücadele
konusunda tüm kurumlara uyarlanacak belli bir format olmayıp, kurum kültürü ve uygulamalarına göre
de sürecin şekilleneceği açıktır. Kuşkusuz, bu süreçte
özellikle iç denetime büyük görev ve sorumluluklar
düşmektedir. Sürecin katalizörü olarak tanımlayabileceğimiz iç denetim fonksiyonunun sürece yapacağı
katkıların, diğer paydaşlarca önemsenmesi ve benimsenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, iç denetçinin, Kurumsal Risk Yönetimi sürecinde rol alırken,
gerek uluslararası standartlarda ve gerekse iç denetim mevzuatında yer alan temel ilkeleri asla göz ardı
etmemesi gerekmekte olup, iç denetçinin tarafsız ve
bağımsızlığını tehlikeye düşüren koşulların varlığı halinde ise, denetçinin, görev üstlenmekten kaçınması
ve bu konudaki hassasiyetlerini üst yönetime aktarması gerektiğine inanmaktayız.
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RİSKİN
TANIMLANMASI VE
KAMU İDARELERİNDE
NİTELİKLİ İÇ DENETİM
FAALİYETİNİN
YÜRÜTÜLMESİNİ
ENGELLEYEN RİSKLER

ÖZET: Risk kavramı iç denetçiler açısından en çok
denetim plan ve programlarının hazırlanması ile denetimlerin gerçekleştirilmesi aşamalarında önem kazanmaktadır. Öncelikle üç yıllık plan ve yıllık programların hazırlanması ve yıllık programlar kapsamında
denetimlerin yapılması başlı başına iki ayrı süreçtir.
Bu süreçlerin iç denetçiler tarafından etkin bir şekilde
işletilmesi demek kaliteli bir iç denetimin gerçekleştirilmesi demektir. Bu bağlamda herhangi bir iş süreci
gibi iç denetim biriminin kendi iş süreçlerinden olan
söz konusu bu iki süreç de risk değerlendirmesine tabi
tutulmalıdır. Yani, bu süreçlerdeki riskler belirlenmeli, belirlenen risklerle ilgili mevcut ve eksik kontroller
tespit edilmeli ve buna göre iyileştirmeler yapılmalıdır. Zira, ideal bir iç denetçi görev yapmakta olduğu
idarenin iş süreçlerini risk odaklı bir şekilde değerlendirmeden önce, kendi iş süreçlerinin risk değerlendirmesini de yapabilmelidir. Bu değerlendirme iç denetçilerin niteliğini ve iç denetim faaliyetinin kalitesini
artıracak, iç denetimden beklenen katma değerin üst
düzeyde elde edilmesini sağlayacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Risk, riskin tanımlanması, riskin etkisi, süreç, iç denetim, plan ve program.
I. GİRİŞ

M. Enver ÖZAYDIN
İç Denetçi
Vakıflar Genel Müdürlüğü
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5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana
yaklaşık yedi yıl geçmiştir. Kanun gereği kamu sektöründe istihdam edilen iç denetçilerin tamamı sertifikalarını almış ve çoğu idarede iç denetim uygulamaları bir iki yıldan bu yana uygulanmaya başlamıştır. Her
ne kadar eksiklikleri bulunsa da mevcut mevzuata ve
standartlara uygun yapılan iç denetimler kanaatimizce idarelerde katma değer ve farkındalık oluşturmaya başlamıştır. İç denetim en nihayetinde bir meslek
ve bu mesleğin uygulamasını sistematize ve disipline eden bir metodolojidir. İç denetimin pratiğe dökülmesi ise başlı başına bir süreçtir. Her hangi bir iş
sürecinin iç denetimini gerçekleştirirken kaliteyi elde
etmenin öncelikli şartı bu mesleğin ilke ve standart-
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larının iyi öğrenilmesi ve içselleştirilmesi olduğu ise
açık bir gerçektir.

"Her ne kadar eksiklikleri bulunsa da
mevcut mevzuata ve standartlara uygun
yapılan iç denetimler kanaatimizce
idarelerde katma değer ve farkındalık
oluşturmaya başlamıştır"
Risk kavramı iç denetçiler için öncelikle denetim plan
ve programlarının hazırlanmasında, daha sonra ise
iç denetim uygulamalarında gündeme gelmekte ve
önem taşımaktadır. Nitekim risk, mesleğin en temel
kavramlarından birini teşkil etmektedir. Genel olarak
iç denetçiler açısından önemli olduğunu düşündüğümüz ve her iç denetçi için geçerli olan süreçlerden
birisi denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesine ilişkin
süreçtir. Denetim faaliyetleri bir veya birkaç iç denetçi
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sürecin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi, hâlihazırda
kamu sektöründe daha fazla var olduğunu düşündüğümüz potansiyel risklerin tanımlanması ve gerekli
kontrollerin geliştirilmesi veya mevcut kontrollerin
iyileştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda,
yazımızın konusunu riskin tanımlanması ve denetim
sürecinde yer alan bazı önemli riskler ve kontrol önerileri oluşturmaktadır.
II. RİSK VE RİSKİN TANIMLANMASI
Bir iç denetçinin en çok önem vermesi gereken konulardan birisi de risk kavramı ve türevleridir. Zira, risk
iç denetim mantalitesinin temel sac ayaklarından birisini oluşturmakta ve iç denetim için “risk odaklı (risk
bazlı, risk esaslı) süreç denetimi” ifadesi kullanılmaktadır. Dolayısıyla, her iç denetçinin kavramı iyi bildiğinden hareketle üzerinde çok durulmayacaktır.
Literatürde, “risk kavramı” hakkında çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. Genel olarak; “Amaçlara ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir olayın meydana gelme
ihtimali.1” veya “Eylem veya olayların gerçekleşmesi-

sonucu ortaya çıkacak olan fırsat veya tehditler2.” ya
da “Kurumun hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek her türlü olay veya durum.3” şeklinde tanımlanırken, Kamu İç Denetiminde Risk Değerleme Rehberi
riski; “İdarelerin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerin ifasına engel olabilecek
veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya
da olaylar4.” olarak tanımlamaktadır.
Herhangi bir süreç içerisinde risklerin belirlenmesi
veya tanımlanması yapılırken öncelikle amacın ne olduğu açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Amaç net
olarak belirlendikten sonra, bu amacın gerçekleşmesini engelleyecek durum, tehlike veya tehditler tespit
edilmeli ve risk ona göre tarif edilmelidir.

"Herhangi bir süreç içerisinde risklerin
belirlenmesi veya tanımlanması
yapılırken öncelikle amacın ne olduğu
açık bir şekilde ortaya konulmalıdır.
Amaç net olarak belirlendikten sonra,
bu amacın gerçekleşmesini engelleyecek
durum, tehlike veya tehditler
tespit edilmeli ve risk ona göre
tarif edilmelidir"
Riski tanımlarken -riskin belirlenmesi sürecinde- bazı
soruların sorulması ve ondan sonra yola çıkılması gerekir. Örneğin;
Soru 1: Amaca ulaşma yolunda neler yanlış gidebilir?
Soru 2: Amaca ulaşmada hangi tür işlem veya faaliyetler başarısızlığa neden olur?
Soru 3: Zayıf alanlar nelerdir?
Soru 4: Hangi varlıkların daha çok korunmaya ihtiyacı
bulunmaktadır?
Soru 5: Suiistimale açık alanlar neler olabilir?
Soru 6: Faaliyetlerimiz hangi durum ya da olaylar karşısında aksayabilir?
2
3

1

The Institute of Internal Auditors, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, (Kırmızı Kitap, TİDE Türkçe
Baskısı), İstanbul, 2008, s. 39
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4

HM Treasury, The Orange Book-Management of Risk-Principles
and Concepts, October 2004, p.9
KAYA, Ertuğrul Bertan, Risk Yönetimi, Değerlemesi ve İç Denetimin Risk Yönetimindeki Rolü, Alanya, 2008
İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi, s. 1
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Soru 7: En fazla harcama yapılan alanlar hangileridir?
Soru 8: Bireysel inisiyatifin etkin olduğu kritik kararlar
hangileridir?
Soru 9: Hangi faaliyetler daha karmaşıktır?
Soru 10: Cezai yaptırımlara maruz kalınan alanlar
hangileridir?
Belli bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik işleyen
süreçte risklerin nasıl tanımlanması gerektiğini farklı
birkaç örnekle somutlaştırmaya çalışalım;
ÖRNEK 1: İspanya Ligi (La Liga) ile yakından ilgiliyiz
diyelim. Söz konusu ülkenin ve de dünyanın en ünlü
iki futbol takımı olan Real Madrid ve Barcelona maçlarını da uzun yıllardır kaçırmıyoruz. Buna göre;
Amaç5: 2010 yılı içerisinde oynanacak Real MadridBarcelona derbi maçını izlemek ve keyif almaktır.
Bu amacımıza ulaşmamızı engelleyecek durumlar,
tehlikeler veya tehditler neler olabilir?
Tehdit 1: Maçın olduğu akşam eve sürpriz bir şekilde
misafir gelmesi.
Tehdit 2: O akşam elektriklerin kesilmesi.
Tehdit 3: TV sunucusunun (uydu, kablo tv, digiturk vs)
bozulması.
Tehdit 4: Maç saatine doğru çocuklardan birinin aniden rahatsızlanması.
Bu tehditler elbette bu kadar değil. Ancak, bu dört
tehdit karşılığında risk tanımlarımız nasıl olmalı?
Risk 1: Eve misafir gelmesi nedeniyle maçın izlenememesi.
Risk 2: Elektrik kesintisi nedeniyle maçın izlenememesi.
5

Amaç: Ulaşmak istenilen sonuç, maksat, gaye. Bir kimseye veya
bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. http://www.tdk.gov.
tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2
EF4376734BED947CDE&Kelime=ama%c3%a7, 06.03.2010
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Risk 3: TV sunucusunun bozulması nedeniyle maçın
izlenememesi.
Risk 4: Çocuklardan birinin aniden rahatsızlanması
nedeniyle hastaneye gidilmesi ve maçın izlenememesi.
Bu risklerden bir veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda sonuç maçın izlenememesi; etkisi ise maçın
izlenememesi nedeniyle yaşanacak bir hayal kırıklığı
olacaktır.
Bu tehditler değişebilir veya yok edilebilir, ancak risk
ortadan kalkmaz. Çünkü, başka tehditler ortaya çıkabilir. Örneğin, bizatihi kendimiz hastalanabilir ve geceyi hastanede geçirebiliriz. Yani, her halükarda risk
sürekli mevcuttur. Riski yok etmek için maçı izlememeyi ve bu maçtan keyif almamayı amaçlamış olmamız veya böyle bir maçın bizim için hiçbir öneminin
olmaması gerekir.
Diğer bir durumda; tehdit/tehditler aynen gerçekleşmesine rağmen risk gerçekleşmeyebilir. Şöyle ki, maç
misafirlerle beraber izlenebilir, elektrik kesilmesine
rağmen maçın 15. dakikasında geri gelebilir, bozulan TV sunucusu internetle ikame edilebilir yani maç
internet ortamında izlenebilir, acil servise götürülen
çocuğun ciddi bir şeyi olmadığından maçın 2. yarısına
yetişilebilir, bir veya birkaç tehdidin vuku bulmasına
rağmen maç gece 01.00’da bant yayını üzerinden izlenebilir.
ÖRNEK 2: Bir organizasyonun basın ve halkla ilişkiler
departmanının iş yoğunluğu yıl boyu birçok departmana göre daha fazladır. Bu departmanın personel
sayısı işlerini randımanlı yürütebilecek şekilde ve
diğer departmanların iş hacmi dikkate alınmadan
belirlenmiştir. Her önemli fonksiyon için mutlaka bir
uzman personel istihdam edilmekte, gerektiği zaman
personel birbirine yardımcı olmaktadır. Buna göre;
Amaç: Departmanın sorumlu yöneticisinin belirlemiş
olduğu amaçlardan birisi yıl boyu iş sürekliliğini temin
etmektir.
Bu amacı gerçekleştirmeye mani olabilecek durumlar, tehlikeler veya tehditler neler olabilir?
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Tehdit 1: Özellikle yaz aylarında birçok personelin
aynı anda yıllık izin kullanması.

Amaç: En uygun rekabet ortamını temin ederek taşınmazı kiralamak ve iyi bir kira geliri elde etmektir.

Tehdit 2: Tüketici şikâyetleri konusunda sadece bir
uzman personelin bulunması ve bu personelin hastalanması.

Bu amacı gerçekleştirmeye mani olabilecek durumlar, tehlikeler veya tehditler neler olabilir?

Bu iki tehdit karşılığında risk tanımları nasıl olmalı?
Risk 1: Özellikle yaz aylarında birçok personelin aynı
anda yıllık izin kullanması nedeniyle işlerin aksaması.
Risk 2: Tüketici şikâyetleri konusunda uzman olan
yegâne personelin hastalanması nedeniyle bu alanda
sağlıklı iletişimin kurulamaması, ihtiyaçlara cevap verilememesi ve işlerin aksaması.
Şayet bu iki risk gerçekleşirse organizasyona etkisi genel anlamda ne olur?
Risk 1’in Etkisi: Departmanın işlerinin aksaması paydaşlarda (basın, müşteri, tüketici, diğer üçüncü şahıslar) memnuniyetsizlik oluşturacak, organizasyonun
imaj ve itibarıyla beraber satışlarını da olumsuz etkileyecektir. Zira, basın yeterli bir şekilde takip edilemeyecek ve basınla iletişimde kopukluklar yaşanacaktır. Aynı zamanda tüketicilerin veya müşterilerin
soru, şikâyet ve taleplerine yeterli, tatmin edici ve
yönlendirici cevapların verilememesi imajı, itibarı ve
satışları olumsuz etkileyecektir.
Risk 2’nin Etkisi: Tüketicilerle sağlıklı iletişim kurulamaması, bunların şikâyet, soru ve taleplerine yeterli,
tatmin edici ve yönlendirici cevapların verilememesine sebep olacaktır. Bu durumda organizasyonun imaj,
itibar ve satışları olumsuz etkilenecektir.
ÖRNEK 3: Bir kamu kuruluşunun 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunu çerçevesinde özel veya tüzel kişiliklere
kiralayabileceği cazip bir taşınmazı bulunmaktadır.
Bu taşınmaz belli bir süreç ve prosedür dahilinde kiralanıp iyi bir kira geliri elde edilmek isteniyor. Buna
göre;
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Tehdit 1: Taşınmazın muhammen kira bedelinin rayicine (piyasa değerine) göre çok düşük tespit edilmesi.
Tehdit 2: Taşınmazın muhammen kira bedelinin rayicine (piyasa değerine) göre çok yüksek tespit edilmesi.
Tehdit 3: Taşınmazın tanıtımının veya ihale ilanının iyi
yapılamaması.
Bu üç tehdit karşılığında risk tanımları nasıl olmalı?
Risk 1: Taşınmazın muhammen kira bedelinin rayicine göre çok düşük belirlenmesi nedeniyle, yeterli
katılımcı olmasına rağmen, kiranın rayicin altında kalması.
Risk 2: Taşınmazın muhammen kira bedelinin rayicin
çok üstünde belirlenmesi nedeniyle katılımcı sayısının beklenenden çok az olması veya hiç katılımcı olmaması.
Risk 3: İhale ilanının sadece mevzuatta öngörülen
prosedürler6 çerçevesinde yapılması nedeniyle katılımcı sayısının beklenenden çok az olması.
Şayet bu üç risk gerçekleşirse ilgili idareye etkisi ne
olur?
Risk 1’in Etkisi: Yeterli düzeyde katılımcı olmasına
rağmen, teklif edilen en iyi kira miktarı rayice ulaş6

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesinde ihalenin
ilanı ile ilgili kontroller geliştirilmiş, ancak bu kontroller daha
ziyade yerel ve mahalli düzeyde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla
ilan zorunluluğunu ihtiva etmektedir. Buradaki mantalite genel
itibariyle yerel basının bir nebze de olsa Devlet tarafından desteklenmesini amaçlamaktadır. Yerel gazetelerin tirajı son derece
düşük olması bir yana, bu gazetelerin hedef kitlesi tamamen
kemikleşmiş bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla yerel gazetelerin çok
büyük kısmı çeşitli toplum katmanlarına ve geniş kitlelere hitap
etmemektedir. Ayrıca, mahalli düzeyde yapılan ilanlar (yani ilgili
belediye veya muhtarlık panosuna ilan, belediye aracıyla hoparlörlü duyuru) son derece etkisiz kalmaktadır.
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mayabilir. Zira, psikolojik olarak katılımcılar muhammen bedelin çok üstüne çıkmak istemez. Ayrıca, katılımcıların kendi aralarında anlaşmaları da her zaman
ihtimal dâhilinde bir durumdur. Bu durumda, idare
taşınmazın rayicine göre daha düşük bir kira geliri
elde edecektir. Katılımcılar tarafından teklif edilen en
iyi fiyat ile taşınmazın rayici arasındaki fark idarenin
mahrum kaldığı aylık kira bedeli olacaktır.
Risk 2’in Etkisi: İyi bir rekabet ortamı oluşturulamadığından taşınmazın kira bedeli beklenen düzeyde olmaz veya belirlenen düzeyde (muhammen bedelde)
kalabilir. Zira, rayicin çok üstünde muhammen bedelin karşılığı ihaleye bir katılımcı olması birkaç katılımcı
olmasından daha fazla olasıdır. Ya da katılımcı olsa
bile ihaleden çekilmesi muhtemeldir. Bunlardan çok
daha yüksek bir ihtimal ise ihaleye hiç katılımın olmamasıdır. Bu riskin gerçekleşmesi durumunda yüksek
ihtimalle taşınmaza talipli çıkmayacak ve idare belli
bir süre taşınmazdan hiçbir gelir elde edemeyecektir.
Ancak, düşük bir olasılık bir veya iki katılımcının olacağı ihalede kira miktarının muhammen bedel düzeyinde kalması veya biraz üstüne çıkmasıdır.
Riskin 3’ün Etkisi: İyi bir rekabet ortamı oluşturulamadığından taşınmazın kira bedeli beklenenden veya
rayicine göre düşük kalabilir. Bu durumda da idare
belli bir kira gelirinden mahrum kalmış olacaktır.
Diğer taraftan; Tehditlerin gerçekleşmesine rağmen
Risklerin gerçekleşmeme olasılığı da bulunmaktadır.
Yani muhammen bedelin rayicin çok üstünde tespit
edilip ihale ilan metnine yazılması ve tanıtımın kötü
yapılmasına rağmen ihalede iyi bir rekabet ortamı
oluşabilir. Aynı zamanda, Tehditlerin gerçekleşmemesi (ortadan kaldırılması veya değişmesi) Riskleri ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, muhammen bedel
rayice yakın belirlenip ihale ilan metninin yasal prosedür haricinde geniş kitlelere hitap edecek şekilde
ilan edilmesine (emlak portalları, bir veya birkaç ulusal gazetede reklam vs.) rağmen iyi bir rekabet ortamı
oluşmayabilir. Örneğin, taşınmazın işgalli olması veya
iş merkezi yoğun bir yerde taşınmazın büro değil de
konut olarak ihale edilmesi veya ihale ilan metnine
yıllık kira artışının TÜFE + 10 puan yazılması (yeni tehditler).
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III. NİTELİKLİ BİR İÇ DENETİM FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİNİ ENGELLEYEN RİSKLER VE BUNLARA İLİŞKİN KONTROL ÖNLEMLERİ
Yukarıda da ifade edildiği üzere, herhangi bir sürecin
denetimi de bir süreçtir. Bir iç denetçi öncelikle bu
hususun idrakinde ve süreç mantığını iyi anlamış olmalıdır. Zira, sürekli belirtilmekte olduğu gibi iç denetim özünde, risk esaslı bir süreç denetimidir. İç denetim faaliyetlerinde en çok risk barındıran iki alan
ise üç yıllık plan ve yıllık programın hazırlanması ile
program kapsamında yürütülecek olan denetim faaliyetidir. Bir denetim sürecinin başından sonuna kadar
etkisi düşük, orta veya yüksek olan potansiyel riskler
mevcut olabilir. Bu risklerin gerçekleşmesi sürecin
işleyişini, dolayısıyla denetimin kalitesini etkileyecektir. İç denetim sürecinin kendisinin denetlenmesinin
amacı, denetimi yapılan iş sürecindeki riskleri ve bu
risklerle ilgili tasarlanmış mevcut veya eksik kontrollerin neler olduğunu daha iyi ve sağlıklı tespit ederek
iyileştirmelerde bulunmaktır.

"Herhangi bir sürecin denetimi de bir
süreçtir. Bir iç denetçi öncelikle bu
hususun idrakinde ve süreç mantığını
iyi anlamış olmalıdır. Zira, sürekli
belirtilmekte olduğu gibi iç denetim
özünde, risk esaslı bir süreç denetimidir.
İç denetim faaliyetlerinde en çok risk
barındıran iki alan ise üç yıllık plan ve
yıllık programın hazırlanması ile program
kapsamında yürütülecek olan
denetim faaliyetidir"
Aşağıda herhangi bir iş sürecinin denetimi yapılırken
denetimden beklenen amacı gerçekleştirmeyi engelleyecek belli başlı tehditler, tehlikeler veya durumların, dolayısıyla risklerin neler olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır.
Amaç: Organizasyonun faaliyetlerine değer katmak
ve faaliyetlerini geliştirmek için nitelikli bir iç denetim gerçekleştirmek. Yani denetimi yapılacak bir iş
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sürecini iyi analiz etmek, süreçteki potansiyel riskleri belirlemek, belirlenen bu risklerin gerçekleşmesi
durumunda etkisini azaltabilecek mevcut veya eksik
kontrol faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli iyileştirme önerilerinde bulunarak bu iş sürecini daha etkin
ve verimli işler hale getirmek.

tim birimi için de farklı olabilir. Hâlihazırda, herhangi
bir denetim süreci için tasarlanmış etkin kontrollerin
olmadığını düşünelim. Bu durumda, tespit ettiğimiz
potansiyel risklerin etkisini azaltmak ve kaliteli bir
iç denetim faaliyeti gerçekleştirebilmek için ne gibi
kontrol faaliyetleri geliştirilebilir?

Tehdit 1: Denetim gözetim sorumlusunun görevlendirilmemesi.

Risk 1 İçin Kontrol Faaliyeti: İç denetim birim yönergesine denetimlerde her bir süreç için denetim gözetim sorumlusunun görevlendirileceğine, bu faaliyetin nasıl gerçekleştirileceğine ve denetim gözetim
sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluk sınırlarına
dair net hükümlerin eklenmesi önerilmektedir.

Tehdit 2: Denetimin amaç ve hedeflerinin net olarak
belirlenmemesi.
Tehdit 3: Ön çalışmasının yetersiz yapılması.
Bu tehditler var iken risk tanımlarımız şu şekilde olacaktır;
Risk 1: Denetimi yapılacak süreçle ilgili iç denetim birim yöneticisinin denetim gözetim sorumlusu görevlendirmemesi nedeniyle denetimin istenilen ölçüde
planlı ve sağlıklı yürütülememesi.
Risk 2: İç denetçi tarafından denetimin amaç ve hedeflerinin net olarak belirlenmemesi nedeniyle denetim kaynağının verimli kullanılamaması.
Risk 3: İç denetçinin ön çalışmasını yetersiz yapması
nedeniyle denetimi yapılan iş süreci hakkında yeterli
bilgi sahibi olmaması, risk değerlemesini sağlıklı yapamaması.
Elbette herhangi bir iç denetçi için bireysel denetimlerde veya denetim sürecinde potansiyel riskler bu
kadarla sınırlı veya bu üç riskle aynı olmayabilir. Diğer
taraftan bir başka iç denetçi için ise bu risklerden sadece biri veya bir kaçı geçerli olabilir.
Denetim faaliyeti gerçekleştirilirken olası üç riskin ayrı
ayrı veya beraber gerçekleşmesi durumunda denetimin kalitesi etkilenecek ve iç denetimden beklenen
fayda sağlanamayacaktır. Bu da idarenin denetim için
ayırmış olduğu kaynağın verimsiz kullanılmış olduğu
anlamına gelecektir.
Tespit edilen ve tanımlanan bu risklerin etkisini azaltmak için mevcut kontroller her iç denetçi veya iç dene-
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Risk 2 İçin Kontrol Faaliyeti: İç denetçi tarafından
denetimin başlangıcında belirlenen denetimin amaç
ve hedeflerinin, yıllık programda belirtilen denetimin
kapsamı ve denetim kaynağı ile uyumlu olup olmadığının denetim gözetim sorumlusu tarafından gözden
geçirilmesi, ayrıca bireysel çalışma planının onaylanması aşamasında iç denetim birim yöneticisi tarafından ikinci defa kontrol edilmesi önerilmektedir.
Risk 3 İçin Kontrol Faaliyeti: İç denetçinin denetim
süre plan formunda denetimin amaç ve hedeflerine
paralel bir ön çalışma süresi belirleyip belirlemediğinin ve çalışmayı nasıl yürütmekte olduğunun çalışma
kâğıtları gözden geçirilirken denetim gözetim sorumlusu tarafından kontrol edilmesi ve gerekli tavsiyelerde bulunulması önerilmektedir.
Kontrol faaliyetleri tasarlanırken, bir kontrol faaliyeti
birkaç riskin etkisini azaltabilecek nitelikte de olabilir.
Zira, öngörülen ve tanımlanan riskler farklı olsa da,
bu riskleri tek bir kontrol faaliyeti gerçekleştirerek etkisini azaltmak mümkündür. Örneğin, Risk 1 için tasarlanan kontrol faaliyeti aynı zamanda Risk 2 ve Risk
3 için de bir kontrol faaliyetidir. Çünkü, (yetkin) bir iç
denetçinin herhangi bir denetim sürecine denetim
gözetim sorumlusu olarak görevlendirilmesi denetimin amaç ve hedeflerinin açık ve net belirlenmesine,
ön çalışmanın ve risk değerlendirmesinin daha sağlıklı yapılmasına, kısacası denetimin daha planlı yürütülmesine, nihai raporun açık, objektif ve zamanında
üretilmesine katkı sağlayacaktır.
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İç denetçi ön çalışmasını yaparken denetimden beklenen amacı tam olarak belirlemez ve süreçle ilgili
yeterli bilgi toplamaz ise sürecin tarifini, iş akışını,
sınırlarını, büyüklüğünü, sorunlu alanları, saha çalışmasının boyutunu, testleri nerede ve nasıl uygulayacağını vs. birçok önemli hususu ortaya koymakta
zorlanacaktır. Sürece hâkim olmadan ne sağlıklı bir
risk değerlendirmesi, ne de sürecin işleyişine yönelik
iyileştirici ve olumlu bir öneri geliştirilmesi mümkündür. Denetim sürecinde Risk 3’ün gerçekleşmesi durumunda iç denetim birimine etkisi denetimin kalitesi üzerine olacak, sonucu ise iç denetçi tarafından ortaya konulacak niteliksiz bir denetim raporu olacaktır.
Organizasyona yapacağı etki ise iç denetime ayrılan
insan ve maddi kaynaklar çerçevesinde ortaya çıkacaktır. Şöyle ki, denetim sonucunda sürecin işleyişine
yönelik istenilen veya beklenen düzeyde bir artı değer sağlanamamışsa organizasyon o denetim süreci
(örneğin 1 ay) için “iç denetçinin brüt ücreti + diğer
parasal masraflar (şehir dışına çıkılması vb) + diğer”
zarar etmiş demektir. Zira, zarar etmemesi için yapılan denetim faaliyeti sonucunda muhakkak bir katma
değer elde edilmesi gerekir.
IV. SONUÇ
Bir iç denetçi için yapmakta olduğu denetim faaliyeti
dahi bir süreçtir. Bu bağlamda, risk ve risk değerlendirmesi konusunda yetkin veya uzman olması gereken
iç denetçilerin, kendi iş süreci olan bireysel denetim
sürecinin de risk değerlendirmesini yapmaları faydalı olacaktır. Çünkü, her hangi bir iş sürecinde nasıl ki
her düzeyde riskler mevcut ise, denetim faaliyeti gerçekleştirilirken de her düzeyde riskler mevcuttur. Bu
risklerin tanımlanması, mevcut kontrol eksikliklerinin
giderilmesi veya hiç kontrol yok ise yeni kontrollerin
geliştirilmesi denetim faaliyetinin kalitesini olumlu
yönde etkileyecektir. Denetimin kaliteli yürütülmesi
ise denetimi yapılan iş sürecinin işleyişine sağlayacağı
katma değeri daha yüksek olacaktır.
Risk bazlı iç denetimi yapılan bir sürecin işleyişinde
denetimden sonra az ya da çok muhakkak bir iyileşme olması gerektiği açıktır. Aksi halde denetim kaynağının verimsiz kullanıldığı sonucu çıkabilir. Denetim
kaynağının etkin ve verimli kullanılabilmesinin temel
şartlarından birisi denetimin kaliteli yürütülmesidir.
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Denetimin kaliteli yürütülmesi ve nitelikli sonuçlar
alınması ise denetim sürecindeki risklerin etkisinin en
alt düzeye indirilmesi ile doğru orantılıdır.

"Esas itibariyle, kurumların iş
süreçlerinde iyileştirmeye gitmek ve
kuruma azami düzeyde katma değer
sağlamak için iç denetçi ile süreç sahibi
ve uygulayıcılar arasında sağlıklı bir
iletişim, dayanışma ve bilgi
paylaşımı gerekmektedir"
Hâlihazırda birçok kamu kuruluşunda hem iç denetçiler hem de üst yönetici ve süreç sahipleri arasında
iç denetime inancın zayıf olduğunu söylemek fazla
iddialı olmayacaktır. Bu inanç arttıkça denetimlerden
elde edilen faydalar da artacak ve gözle görülür hale
gelecektir. Zira, iç denetim bir bakıma birlikte denetim
yapmaktır. Eğer süreç sahibi ve uygulayıcılar sürecin
işleyişi, nasıl işlemesi gerektiği, problemli alanlar vb.
konularda iç denetçiye doğru bilgi aktarmaz veya iç
denetçiden bilgi saklar ise iç denetçi daha fazla mesai
ve denetim kaynağı harcayacak yahut denetimin bazı
kritik noktaları zayıf kalacaktır. Esas itibariyle, kurumların iş süreçlerinde iyileştirmeye gitmek ve kuruma
azami düzeyde katma değer sağlamak için iç denetçi
ile süreç sahibi ve uygulayıcılar arasında sağlıklı bir
iletişim, dayanışma ve bilgi paylaşımı gerekmektedir.
KAYNAKLAR
1. The Institute of Internal Auditors, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, (Kırmızı
Kitap, TİDE Türkçe Baskısı), İstanbul, 2008, s.39
2. HM Treasury, The Orange Book-Management of RiskPrinciples and Concepts, October 2004, p.9
3. KAYA, Ertuğrul Bertan, Risk Yönetimi, Değerlemesi ve
İç Denetimin Risk Yönetimindeki Rolü, Eğitim Programı, Alanya, 2008
4. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi, s.1
5. http://www.tdk.gov.tr
6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
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İŞLETMELERİN
SÜREKLİLİĞİNİ
SAĞLAMADA KRİTİK
ÖNEME SAHİP RİSK
YÖNETİMİ VE RİSK
ODAKLI DENETİM
YAKLAŞIMI

ÖZET: İşletmelerin stratejik yönetim süreçlerinde belirledikleri amaçlarına ulaşmalarını engelleyen her
türlü unsur risk olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin
söz konusu riskleri ortadan kaldırabilecekleri, minimize edebilecekleri, transfer edebilecekleri veya risk
almama yoluna gidecekleri kontrol mekanizmalarını
geliştirmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, işletmelerin
öncelikle mevcut ve olası riskleri tanımlamaları, önemini öngörmeleri, gerçekleşme olasılığını değerlendirmeleri, nasıl yönetileceğini belirlemeleri, alınması gereken önleyici kontrolleri ve gerekli düzeltici önlemleri
tespit etmeleri gerekmektedir. Risk yönetimi çerçevesinde yapılan bu sürecin sürekli gözlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda geliştirilmesi söz konusudur. İşletmelerin risk değerlemesi ve yönetimine
ilişkin getirilen yasal düzenlemeler; “Uluslararası İç
Kontrol Standartları” ve uygulama önerileriyle uyumlu olarak “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği”nde de
yer almaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: İşletme riski, risk değerleme,
risk yönetimi, risk odaklı denetim, kurumsal risk yönetimi.
GİRİŞ

Yrd. Doç. Dr. Duygu ANIL KESKİN
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi İşletme Bölümü
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İşletmelerin stratejik yönetim süreçlerinde belirledikleri amaçlarına ulaşmalarını engelleyen her türlü
unsur risk olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin söz
konusu riskleri ortadan kaldırabilecekleri, minimize
veya transfer edebilecekleri veya risk almama yoluna
gidecekleri kontrol mekanizmalarını geliştirmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, işletmelerin öncelikle mevcut ve olası riskleri tanımlamaları, önemini öngörmeleri, gerçekleşme olasılığını değerlendirmeleri, nasıl
yönetileceğini belirlemeleri, alınması gereken önleyici
kontrolleri ve gerekli düzeltici tedbirleri tespit etmeleri gerekmektedir. Risk yönetimi çerçevesinde yapılan bu sürecin sürekli gözlenmesi, değerlendirilmesi
ve gerekli durumlarda geliştirilmesi söz konusudur.
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İç denetim faaliyet alanında değerlendirilen risk yönetimi ve risk odaklı denetim sürecinin ana başlıkları
teorik altyapı çerçevesinde bu çalışmada ele alınacaktır. Ayrıca çalışmada “Uluslararası İç Kontrol Standartları” ve “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ’i”
dahilinde yer alan düzenlemelere de yer verilecektir.
RİSK
Risk sözlük anlamıyla; zarara uğrama tehlikesi olarak
ifade edilmektedir.1 İşletme riski ise, işletmenin planlanan amaçlarını yani hedeflerini gerçekleştirmesini
engelleyecek her türlü olay veya engel olarak tanımlanabilmektedir. Risk bünyesinde sadece tehlikeleri
değil, fırsatları da barındırmaktadır. Beklenmeyen
olaylardan kaynaklanan risk tehlikeyi, değişimden
kaynaklanan risk belirsizliği, riski işletme lehine kullanabilme becerisi ise fırsatları ifade etmektedir.2
Doğal afetler gibi beklenmedik olaylardan kaynaklanan risk, ortaya çıkabilecek maksimum zarara karşı
önlem almayı gerektirirken, belirsizliğin yarattığı riskin yönetilmesinde riskin boyutunun, ortaya çıkma
ihtimali ile birlikte tahmin edilmesi gerekmektedir.
Riskin önemli bir unsuru boyutudur. Örneğin, piyasaya yeni bir ürün sunulduğunda, ürünün kabul edilmemesi, yapılan yatırımlardan zarar edilmesi anlamına
gelirken, benimsenmesi bu yeni ürünün tek sağlayıcısına, ürün taklit edilinceye kadar önemli fırsatlar ve
dolayısıyla getiri sağlamaktadır.3

işletmelerin karşı karşıya kaldıkları riskleri tanımlamaya, ölçmeye ve sonuçlarını değerlendirmeye gereksinim duymalarını sağlamaktadır. Riski türleri itibariyle
dört ana başlıkta incelemek mümkündür.
•
•
•
•

Her risk grubunun alt risklerinin tanımlanması yoluyla tüm risklerin kategorize edilmesi mümkündür.
Belirlenen amaçların gerçekleştirilmesini engelleyecek risklerin etkin ve etkili şekilde tanımlanmasına
yardımcı olabilecek risk unsurları tanımlanmıştır. Bu
unsurlar “On Genel İşletme Riskleri” çatısı altında risk
tanımlama unsurları olarak ele alınmaktadır.5
On Genel İşletme Riskleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riski işletme yararına kullanma
FIRSAT

RİSK
TEHLİKE
Olaylardan kaynaklanan risk

BELİRSİZLİK
Değişimden Kaynaklanan Risk

Ürün ve hizmetlerdeki sürekli değişen talep yapısı,
teknolojideki hızlı değişim, globalleşme, şirket yapılarındaki değişim, rekabet koşullarındaki farklılaşma,

Hatalı kayıtlar ve / veya bilgi
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uymama
Faaliyetin kesintiye uğraması
Yasal engeller
Yüksek maliyetler
Gerçekleştirilemeyen veya kaybedilen gelirler
Varlıkların korunamaması veya kaybı
Rekabete dayanan dezavantajlar
Hile veya çıkar çatışması
Uygun olmayan yönetim politikaları ve/veya karar alma süreci

Yukarıda ifade edilen unsurlar elbetteki işletmelerin
karşılaştıkları tüm riskler değildir. Bu riskler genel
anlamda karşılaşılabilecek riskler olduğu için riskleri
belirleme ve değerlendirme sürecinde yardımcı olabilecek güçlü araçlardır. Değerlendirme sürecine katılanlar, belirlenen her bir işletme amacı için yukarıda
ifade edilen risklerin işletme amaçlarını gerçekleştirmelerini etkileyecek risklerden biri olup olmadığını
dikkate almaktadır. Riskin anlamlı olduğu görüşüne
varıldığı noktada ister gerçekleşmesi kesin ister olası-

1
2

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, 1992, istanbul, s. 1227

Keskin Duygu Anıl, İç Kontrol Sistemi Kontrol Öz Değerlendirme,
Beta yayınevi, İstanbul, 2006, s.16

4

3

Tüzün Yasemin , “Risk nedir?”, İç denetim, Yaz 2002, Sayı:4, s:26

5
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Piyasa Riski
Faaliyet Riski
Operasyonel Risk
Kredi Riski4

Özbek Çetin, VII.Türkye İç Denetim Kongresi, “Denetimin Değişen
Dünyası”, Yeni İç Denetçi Profili, İstanbul, 29-30 Mayıs 2003
Keskin, a.g.e., s.79
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lık dahilinde olsun, katılımcılar riski yönetebilmek için
iç kontrol düzenlemelerini geliştirmektedirler.6
COSO tarafından geliştirilen bir diğer risk çatısı ise üç
unsurdan oluşmaktadır.
•
•
•

Dışsal riskler: müşteri, teknoloji, yasalar
İç riskler: yeniden yapılanma, kaynaklar, tutum
ve davranışlar
Değişen çevre faktörlerine bağlı olarak ortaya çıkan özel riskler7

Riskin iki temel bileşeni söz konusudur. İlki doğal risk;
işlem süreçlerinin doğasında varolan içsel, doğal risk
seviyesidir. Her işlem sürecinin doğası gereği az veya
çok mutlaka bir risk unsuru içermesi söz konusudur.
İkincisi ise “artık” -önlenemeyen- risk; her işlem sürecinde mevcut iç kontrol uygulamaları ile kontrol
altına alınmaya çalışılan risklerden başka “artık” risk
olarak tanımlanan bir bölüm risk geriye kalmaktadır.
Risklerin uygun iç kontrol yöntemleriyle minimize
edilmesi planlanmaktadır.8 Üst yönetimin, işletme
için kabul edilebilir “artık” risk düzeyinin üzerinde bir
risk üstlenmemesi gerekmektedir. Bu durumun tespiti halinde, iç denetim yöneticisi, sorunun çözümü
için denetim komitesine ve yönetim kuruluna rapor
vermelidir.9
İşletmelerin karşı karşıya kalma potansiyeli olan risklerini, sistematik olarak belirlemesi, önemini öngörmesi, gerçekleşme olasılığını değerlendirmesi, nasıl
yönetileceğini belirlemesi, alınması gereken önleyici
kontrolleri incelemesi ve gerekli düzeltici tedbirleri
tespit etmesi gerekmektedir. İşletmelerin “sürekliliği”
konusunda kritik öneme sahip risk faktörlerinin, işletmeler tarafından mutlaka periyodik olarak analizi ve
yönetimine ilişkin faaliyet planlaması yapılmalıdır.
6
7
8

9

Keskin,a.g.e., s.80
Keskin,a.g.e., s.80
www.aicpa.org, AICPA Auditing Standards, “Audit Risk and Materiality in Conducting an AuditSAS 47, SAS 82, SAS 96, SAS 98, AU
312.28, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.,
s.262
Uluslararası İç Denetim Standartları, 2600.Yönetimin Artık Riskleri Üstlenmesi
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RİSK DEĞERLEME
İşletmelerde ortaya çıkabilecek riskler; hatalar, hileler, varlıkların kötüye kullanımı, güvenlik eksikliği,
doğal afet ve şiddet olayları olarak gruplanabilir. Bazı
riskler tüm işletmeyi ilgilendirirken bazı riskler işletmenin bir birimi veya faaliyetiyle ilgilidir. Risklerin değerlemesinde, öncelikli olarak bu risklerin hangileriyle işletmenin karşı karşıya olduğu tespit edilmelidir.10
İşletmelerde risk değerleme, denetçinin mali tablolarda hata olabileceği ihtimaline yönelik olarak yaptığı doğal ve kontrol risklerini değerlemesinden farklı
olarak, işletmenin amaçlarını etkileyen risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve yönetiminden oluşan
bir süreçtir.11
Etkin bir risk yönetimi ile sürekli bir risk değerleme
modeli oluşturulmalıdır. Risk, sürekli değişim gösteren bir unsur olduğu için sürekli bir değerleme yapılmalıdır. Bu bağlamda risk değerleme süreci adımları;
amaçların belirlenmesi, risk tolerans seviyelerinin
belirlenmesi, risklerin belirlenmesi, kontrollerin
belirlenmesi, kontrollerin değerlendirilmesi, kontrollerin geliştirilmesi ve sürekli gözlem olarak ifade
edilmektedir.12
İç denetim, risklerin değerlendirilmesi ve riske dayalı denetim yaklaşımının oluşturulmasında önemli
bir fonksiyona sahiptir. İç denetim faaliyeti, önemli
risk maruziyetlerini tespit edip değerlendirerek risk
yönetimi ve kontrol sistemlerinin iyileştirilmesine
yardımcı olmalıdır. Ayrıca bu süreçte; (2110.A1) işletmenin risk yönetim sisteminin etkinliği gözlenmeli ve
değerlendirilmelidir.13
İç denetim faaliyetiyle; finansal ve operasyonel bilgilerin güvenirliliği ve bütünlüğü, faaliyetlerin etkinlik ve
verimliliği, varlıkların korunması, kanun, düzenleme
ve uyum konularında kurumsal yönetişim, kontrol ve
10 Uyar Süleyman, İç Kontrol ve İç Denetim 5018 sayılı Kanun Açısından Değerlendirme, Gazi Kitapevi, Ankara, 2009, s.36
11 Doyrangöl, Nuran Cömert, Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarında
Etkili Bir İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Fonksiyonu”, Lebib Yalkın Matbaası, İstanbul,2001, s.52
12 Uyar,s.37
13 Uluslararası İç Denetim Standardı, Türkiye İç Denetim Enstitüsü
yayınları, 2110 Risk Yönetimi,2110.A2
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bilgi sistemlerinin karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirmesi gerekmektedir.14 İç denetim aynı zamanda;
kontrol süreçleri, yönetim hataları ve usulsüzlükler,
risklerin yönetilmesi sürecinin tasarlanması, kontrolü
ve kurumsal kontrol etkinliğinin arttırılması sürecinde
sistemli bir yaklaşım sağlayarak hedeflerin gerçekleştirilmesinde, risk yönetimi, risk ve kontrol konularıyla
ilgili raporlama süreçlerinin ve alınan önlemlerin periyodik değerlendirilmesinde işletme yönetimine ve
denetim komitesine yardımcı olmaktadır. 15
İşletmeler, modern iç denetim tekniklerinin yanında,
risk esaslı denetim planlarından da yararlanmalıdırlar.16
Uluslararası İç Denetim Standartları Nitelik, Performans ve Uygulama Standartlarından oluşmaktadır.
Performans Standartlarının altında ifade edilen “İç
Denetim Faaliyetinin Yönetimi” standardında iç denetim faaliyetinin, kuruma değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetilmesi anlatılmaktadır. Bu
standart altında iç denetim yöneticisine “2010 Planlama” alt standardında, işletmenin hedeflerine uygun
olarak, iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen
risk esaslı planlar yapması gerekliliği anlatılmaktadır.
Söz konusu planların 2010.A1 önergesi ile “iç denetim faaliyetinin görev planı, en az yılda bir kez yapılan
risk değerlendirmesine dayanmalıdır. Üst yönetim,
denetim komitesi ve yönetim kurulu, bu sürece dahil
edilmelidir.” Ayrıca “2060 Yönetim Kurulu, Denetim
Kurulu ve Üst Yönetime Raporlar” alt standardında iç
denetim yöneticisinin hazırlayacağı dönemsel raporlarda önemli riskleri belirtmesi istenmektedir.17
Standart, işletmelerin iç denetim faaliyetlerini risk
esaslı planlamaları ve gerçekleşen sonuçları mutlaka raporlamalarını talep etmektedir. Böylece sadece
planlama değil, aynı zamanda kontrol ve değerleme
süreci de gerçekleştirilmiş olmaktadır. Denetim planı
denetçiler için denetim sürecinde izlenecek yol haritası demektir. İç denetimde planlama süreci; denetim
evreninin tanımlanması, denetim alanlarının belir14 Uluslararası İç Denetim Standardı, Türkiye İç Denetim Enstitüsü
yayınları, 2110 Risk Yönetimi,2110.A2,2110.C1, 2110.C2
15 Uyar,a.g.e.,s.74-75
16 Ali Rıza Eşkazan, “Sektör Reel, ya İç denetim?” , İç Denetim Dergisi, Yaz 2002, Sayı:4, s:24-25
17 Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları, 2010, 2060
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lenmesi, risk ölçütlerinin tanımlanması, risklerin derecelendirilmesi, denetim alanlarının öncelik sırasına
konulması, denetim kaynaklarının tahsis edilmesi,
planın hazırlanması ve onaylanması, iç denetim programının hazırlanması ve onaylanması aşamalarından
oluşur.18
Günümüzde iç denetim yalnızca yıllık planların ve
planların sayısal ve parasal ifadesi olan bütçelerin
denetimini değil, işletmenin amaçlarına ulaşmasını
sağlayacak risk yönetim süreçlerinin denetimini de
kapsamaktadır.
RİSK ODAKLI İÇ DENETİM
PLANLAMASI VE UYGULAMASI
Etkin bir iç denetim sisteminin en önemli görevlerinden biri tüm risklerin tespit edilmesi ve minimize
edilmesi için uygun öneriler geliştirmektir. Geleneksel
anlayışta denetim faaliyeti sadece geçmiş döneme ait
hataların incelenmesi ve belirli bir faaliyete veya şahsa yönelik yürütülen çalışmaları ifade etmektedir. Günümüzde denetimin risk odaklı yapılması ise, işletmelerin geçmiş faaliyetlerin değerlendirilmesinden çok,
gelecekte daha iyi yönetilmesine odaklanmakdır.
Risk odaklı iç denetim, işletmelerin risk profillerinin
belirlenmesi, denetim sürecinin işletmenin risk profiline göre şekillendirilmesi ve denetim kaynaklarının
buna göre tahsis edilmesi esasına dayanan ve denetimin etkililiğini artırmayı amaçlayan bir denetim
yaklaşımıdır. Bu çerçevede Makro ve mikro düzeyde
risk analizi yapılmaktadır. Makro düzeyde risk odaklı
yapılacak yıllık denetim planında denetim öncelikleri
belirlenerek, denetim planının en riskli faaliyetlerden başlanarak yapılması hedeflenmektedir. Mikro
risk analizinde, denetlenen her bir faaliyete ilişkin
risklerin tanımlanması, mevcut iç kontrollerin değerlendirilmesi, risklerin giderilmesine yönelik iç kontrol
uygulamalarının geliştirilmesi söz konusudur. Riske
dayalı denetim yaklaşımı aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.
•

İç denetçilerin yönelmesi gereken işletme amaçları için temel risklerin belirlenmesi,

18 Uyar,s.163
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•
•
•

•
•

Yönetim tarafından kullanılan risk sınırlarının belirlenmesi,
Amaçları elde etmek için düzenlenen kontrol süreçlerinin uygun olduğunun varsayımı,
Risklerin nasıl kontrol edileceği veya kontrollerin
işletme amaçlarına ulaşmayı nasıl sağlayabileceği
ile ilgili araştırma ve hipotezlerin oluşturulması,
Hipotezlerin geçerliliğinin belirlenmesi,
Sonuçların raporlanması.19

Risk odaklı denetim süreci, yıllık denetim planlarının
risk odaklı olarak yapılmasını ifade etmektedir. Denetlenecek işlem süreçlerinin tespit edilerek, işletmenin tam bir risk haritasının çıkarılması ve kaynakların en riskli faaliyetlerden başlanarak planlanması
gerekmektedir.20 Etkili iç kontrol sisteminin oluşturulması işletmenin hem iç hem de dış nedenlerle karşı
karşıya kaldığı risklerin bir değerlendirmesinin yapılmasına bağlıdır. Böylece denetlenen faaliyete ilişkin
risklerin tanımlanması yapılarak, değerlendirilmesi
ve risklerin giderilmesine yönelik iç kontrol uygulamalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
İç denetimin bir diğer görevi; mevcut rekabet ortamı,
mevzuat hükümleri ve işletmenin operasyonel anlamda güçlü ve zayıf yanları da dahil olmak üzere bir
çok faktörü göz önüne alarak, kilit noktalardaki potansiyel risk ve fırsatları belirlemek ve öncelikleri belirlemektir. Bu faaliyetler, organizasyonun yapılacak iç
denetim planının odak noktası olmaktadır.21
İşletmelerin finansal raporlarına yönelik risk değerlendirmesi yapmalarının amacı; genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine uyumlu finansal tabloların hazırlanmasını sağlamaya yönelik risklerin tanımlanması,
analizi ve yönetimidir. Örneğin; risklerin boyutlarının
değerlendirilmesi, kayıt dışı kalmış işlemlerin saptanması ve sonuçlarının işletmeleri nasıl etkilediğinin
belirlenmesi veya finansal tablolardaki önemli tah19 Yılancı Münevver, “Denetim Komitesinin İç Denetim Etkinliğini
Sağlamadaki ve Hileleri Önlemedeki Rolü”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak 2003, Sayı: 8, s.126
20 Deloitte, “İç Denetim Hizmetleri”, Kurumsal Risk Hizmetleri Yayını Broşür, s.3
21 Deloitte, “İç Denetim Hizmetleri”, Kurumsal Risk Hizmetleri Yayını Broşür, s.3
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minlerin tanımlanabilmesi ve analiz edilebilmesi faaliyetleri bu kapsamda ele alınabilir. 22
Bilgi teknolojileri, risk değerlendirme sürecinin
önemli bir aracıdır. Bilgi teknolojileri, risklerin tanımlanmasını ve yönetimini kapsayan tam zamanlı bilgi
üretilmesini ve dolayısıyla tam zamanlı denetimini
sağlamaktadır.23
COSO modelini esas alan iç kontrol sisteminin beş unsuru vardır. Bunlardan ikincisi risk değerlemedir. Risk
değerleme; olası hata türlerini tanımlamak, bu hataları ortaya çıkarmak ve önlemek için kontrol politika
ve prosedürleri oluşturmaktır. Ayrıca iç kontrol sisteminin zayıf ve güçlü yönlerine ilişkin olarak periyodik
analizler yapılmalıdır.
İç kontroller makul bir seviyeye kadar riskleri azaltabilmektedir. İşletmeler söz konusu risklerden kaçabilmekte, transfer edebilmekte veya kabul edebilmektedir. İfade edilen olasılıklara karşı riskleri yönetme
şekillerine örnek vermek gerekirse;
•

•

•

•

Riskten kaçınma: politik istikrarın olmadığı veya
döviz kuru değişimi nedeniyle ortaya çıkacak zararın çok yüksek olduğu ülkelerde faaliyet göstermeme kararının alınması.
Riski transfer etme: işletmenin, parasını geri alamama nedeniyle uğrayacağı zarar için sigorta
yaptırması.
Risk alma: işletme doğacak risk için riski transfer
etmeyip veya riskten kaçınmadan herhangi bir
şey yapmaması.
Riski azaltma: işletmelerin, amaçlarına ulaşmayı
engelleyecek riskleri yönetmede iç kontrol sistemini kullanarak riskin etkisini azaltma fırsatına
sahip olması.

İç kontrol sistemi ülkelerin yönetim kültürü ile geleneğinden etkilenebileceği için her ülke için standart
22 www.aicpa.org, AICPA Auditing Standards, “Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit SAS 47, SAS 82, SAS 96, SAS 98, AU
312.37, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
23 www.aicpa.org, AICPA Auditing Standards, “Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit SAS 47, SAS 82, SAS 96, SAS 98, AU
312.39, AU 312.40, American Institute of Certified Public Accountants, Inc
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bir iç kontrol sistemi modeli yoktur. Ülkemizde de
5018 sayılı Kanun uyarınca kamu idarelerinde kanunda belirtilen amaçları sağlamak üzere iç kontrol sistemi oluşturulmalı ve iç kontrol faaliyetleri yürütülmelidir. İç kontrol sistemi mali ve mali olmayan tüm
işlemleri kapsamaktadır. Kanunda iç kontrol faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi belirtilmektedir.
Ayrıca faaliyetlerin gerçekleşmesi sürecinde yer alan
tüm görevlilerin iç kontrol konusunda sorumluluğu
bulunmaktadır ifadesi yer almaktadır.24 Bu ifade ile
kamu kurumlarında iç kontrol faaliyetlerinin kontrol
öz değerlendirme yaklaşımı ile bütün çalışanların sürece dahil edildiği bir bakış açısıyla gerçekleştirildiği
gözlenmektedir.
İşletmeler, kontrol öz değerlendirme sürecinde “Risk
odaklı grup çalışması formatı” ile bu değerlendirmeyi
gerçekleştirebilmektedirler. Grup çalışmasında, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmeyi önleyebilecek bütün muhtemel engeller, tehlike ve tehdit unsurları ve
doğal riskler tanımlanmakla başlanıp, kontrol prosedürlerinin bu temel riskleri yönetmekte yeterli olup
olmadığını tespit etmek için incelemeler yapılmaktadır. Risklerin tanımlanmasına odaklanılmaktadır. Süreci bizzat gerçekleştiren çalışanlar tarafından grup
çalışmasında amaç-risk-kontrol formülünün tamamının incelenmesine olanak tanınmaktadır.25 COSO’yu
uygulayan işletmeler tüm önemli işletme amaçları
için hali hazırda risk tanımlamasını ve kontrol düzenlemelerini yapmaktadırlar. Risk esaslı grup çalışması
formatının bu tür işletmelerde uygulanması benzer
tanımlamaların ve düzenlemelerin ikinci kez tekrar
yapılmasını sağlamaktadır. Yönetim risk tanımlamasıyla çok sık ilgilendiği için bu yaklaşımı diğerlerine
göre daha fazla benimsemektedir. Risk ve kontrolün
global ve tam teşhisi yapılmaktadır. Kontrolün değerlendirilmesi aşamasında denetçilerin geleneksel rollerinden uzaklaşması sağlanmaktadır.26
Kamu kurumlarında, iç denetim faaliyeti kapsamında,
işletme varlıklarının güvence altına alınması, iç kont24 Uyar,a.g.e.,s.128
25 Uluslararası İç Denetim Standardı, Türkiye İç Denetim Enstitüsü
yayınları, Uygulama Önerisi 2120.A1-2: Kontrol Süreçlerinin Yeterliligini Degerlendirmede Kontrol Öz Degerlendirme Yönteminin Kullanılması
26 Keskin,a.g.e.,s.90-91
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rol sisteminin etkinliğinin sağlanması ve risklerin en
aza indirilmesi amacıyla kamu idaresinin faaliyetlerini
olumsuz etkileyebilecek riskler tanımlanır, değerlendirilir, mümkünse sayısallaştırılır, risk değerleme ve
risk yönetimi metotlarının etkinliği incelenir ve öneriler geliştirilir. Söz konusu görev unsurları “Risk Esaslı
Kontroller” ilkesinde yer almaktadır.27
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ’inde “Risk değerlendirme”, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini
engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi
ve gerekli önlemlerin belirlenmesi süreci olarak tanımlanmış ve bu unsura ilişkin “Standart: 5. Planlama
ve Programlama“ ve “Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi“ olarak adlandırılan 2 standart belirlenmiştir. Standart 6’da “İdareler, sistemli
bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin
gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri
tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri
belirlemelidir.“ İfadesi ile Kamu kurumlarında, uluslararası standartlarla uyumlu olarak yılda en az bir kez
yapılması gereken faaliyetlerle, sistematik olarak risk
değerleme ve yönetimi süreci tanımlanmıştır. Standardın açıklamasına göre;
6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.
6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.28
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ
Risk yönetimi, işletme hedeflerine ulaşılmasını etkileyebilecek her türlü riskin tanımlanması, gerçekleşme
olasılığının ve etkisinin ölçülmesi, ağırlıklandırılması,
kategorize edilmesi, minimize veya transfer edilerek,
uygun iç kontrol noktalarıyla minimize edilmesini içeren sistematik bir yönetim biçimidir.29
27 Uyar, a.g.e., s.131
28 Kamu İç Kontrol standartları Tebliği, 26 Aralık 2007, sayı: 26738
29 Çetin Özbek, VII.Türkiye İç Denetim Kongresi, “Denetimin Değişen Dünyası”, Yeni İç Denetçi Profili, Institute of Internal Auditors, 2002
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Riskin tanımlanması, işletmenin karşı karşıya olduğu
tüm risklerin tanımlanması, önem sırasına konulması
ve kabul edilebilir bir risk seviyesinin belirlenmesini
ifade etmektedir. Denetimin kaynaklarının sınırsız olmaması ve bir maliyet unsuru olduğu düşüncesiyle,
denetlenmesi gereken her birim ve sürece yönelik
farklı risklerin söz konusu olması, denetimde birim
veya süreçlerin göreceli olarak farklı önem derecesine sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır. Saptanan risklerin azaltılması için gereken önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Risk yönetim
süreçlerinin denetim sonuçları hakkında üst yönetime düzenli rapor sunulmalıdır. Risk izleme faaliyetlerinin ve raporlamasının yeterliliği ve zamanlamasının
uyguluğu tespit edilmelidir. Risk yönetim süreçlerinin
ve kullanılan metodların, işletmenin yapısına; kültürüne; büyüklüğüne; yönetim şekline; hedeflerine ve
faaliyet konusuna uygun olması gerekmektedir. İşletmenin risk yönetimi çalışmalarının etkinliğinin sürekli
izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

olarak değerlendirildiğine dair güvence verilmesi, risk
yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi, anahtar risklere ilişkin yapılan raporlamaların değerlendirilmesi,
risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinin koordinasyonu ve kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin
koordinasyonu görevlerini üstlenmektedir.31

Risk yönetim süreci, işletmenin tüm fonksiyonlarını
kapsaması ve entegre edilmesi gereken bir faaliyettir.
Risk yönetim süreçlerinin işletmenin yapısına, kültürüne, büyüklüğüne, yönetim şekline, hedeflerine uygun olması gerekmektedir.

Tablo 1: Etkili Bir İç Denetim Fonksiyonunun Hem Üstlenmesi Ve Hem De Üstlenmemesi Gereken Roller

Kurumsal risk yönetimi; sistematik bir yaklaşım benimseyerek, işletmenin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek potansiyel ve mevcut fırsatları ve tehditleri
tanımlamak ve değerlendirmek, bu fırsat ve tehditler
karşısında alınacak tutumu belirlemek ve bunları raporlamak için kurumun her yerinde ve kademesinde
yapılandırılmış planlı, uyumlu, tutarlı ve sürekli bir süreçtir. Kurum içindeki herkes kurumsal risk yönetiminin başarılmasında rol sahibidir ancak riskleri tanımlama ve yönetme konusunda temel sorumluluk yönetime düşmektedir. Kurumsal risk yönetimi sürecinde,
işletmeyi etkilemesi muhtemel olaylar belirlenir ve
risk iştahı kapsamında yönetim tarafından işletmenin
tümü veya farklı risk grupları için kabul edilebilir risklerin yönetilmesi gerçekleştirilir.30
Kurumsal Risk Yönetimi uygulamalarında iç denetim
fonksiyonu; risk yönetimi süreçleri, risklerin doğru
30 Keskin,a.g.e.,s.81
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"Kurum içindeki herkes kurumsal risk
yönetiminin başarılmasında rol sahibidir
ancak riskleri tanımlama ve yönetme
konusunda temel sorumluluk
yönetime düşmektedir"
Aşağıdaki tabloda, kurumsal risk yönetimi (KRY) yaklaşımı çerçevesinde etkili bir iç denetim fonksiyonunun üstlenmesi ve üstlenmemesi gereken roller ayrı
ayrı ortaya konulmaktadır.32

KRY KAPSAMINDAKİ
TEMEL İÇ DENETİM
ROLLERİ

Risk yönetimi süreçleri
konusunda güvence
verme
Risklerin doğru şekilde
ölçülüp değerlendirildiği
konusunda güvence
verme
Risk yönetimi süreçlerini
ölçüp değerlendirme
Önemli risklerin raporlamasını değerlendirme
Önemli risklerin yönetilmesini gözden geçirme

ŞARTLI OLARAK
ALINABİLECEK İÇ
DENETİM ROLLERİ

İÇ DENETİMİN
ÜSTLENMEMESİ
GEREKEN ROLLER

Risklerin tanımlanmasına,
ölçülüp değerlendirilmesine yardım etme
Risk iştahını tesis etme
Riskler konusunda yöneti- Risk yönetimi süreçlerini
mi eğitme ve yetiştirme
kuruma empoze etme
KRY faaliyetlerini koordine etme
Risklerin raporlamasını
konsolide etme
KRY çerçevesini yürütme
ve geliştirme
KRY’nin oluşturulmasına
öncülük etme

Riskler konusunda yönetim güvencesi
Risk karşısında alınacak
tutum konusunda karar
verme
Yönetim adına risk
tutumlarını uygulama

Risk yönetimi konusunYönetim kurulunun onayı- da hesap verme
na sunulacak risk yönetimi stratejisini geliştirme

31 Borucu Ahmet, Kurumsal Risk Yönetimi Projelerinde Risk Değerleme Sürecinin İşlevi, www.denetimnet.com
32 M. Ali Madendere (Çeviri / Derleme), “Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü”, www.tide.org.tr, Ekim 2005
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SONUÇ
İşletmelerin stratejik yönetim sürecinde belirledikleri
amaçlarına ulaşmayı engelleyen her türlü unsur risk
olarak tanımlanabilmektedir. İşletmelerin sürekliliğini ve faaliyetlerinin amaç doğrultusunda gerçekleştirilebilmesini sağlayabilmek için etkin bir risk yönetimi
sürecinin varolması gerekmektedir.
Risk yönetimi, işletme hedeflerine ulaşılmasını etkileyebilecek her türlü riskin tanımlanması, gerçekleşme
olasılığının ve etkisinin ölçülmesi, ağırlıklandırılması,
kategorize edilmesi, minimize veya transfer edilerek,
uygun iç kontrol noktalarıyla minimize edilmesini içeren sistematik bir yönetim biçimidir.33
Denetimin kaynaklarının sınırsız olmaması ve bir
maliyet unsuru olduğu düşüncesiyle, denetlenmesi
gereken her birim ve sürece yönelik farklı risklerin
söz konusu olması, denetimde birim veya süreçlerin
göreceli olarak farklı önem derecesine sahip olduğu
varsayımına dayanmaktadır. Saptanan risklerin azaltılması için gereken önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Risk yönetim süreçlerinin denetim sonuçları hakkında üst yönetime düzenli rapor
sunulmalıdır. Risk yönetim süreçlerinin ve kullanılan
metodların, işletmenin yapısına; kültürüne; büyüklüğüne; yönetim şekline; hedeflerine ve faaliyet konusuna uygun olması gerekmektedir. İşletmenin risk
yönetimi çalışmalarının etkinliğinin sürekli izlenmesi
ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
Uluslararası alanda geliştirilen standartların yanı sıra
ülkemizde de 5018 sayılı kanun ve Kamu İç kontrol
standartları tebliği ile risk yönetimi sürecine ilişkin
düzenlemeler getirilmiştir. Tebliğ çerçevesinde iç
kontrol faaliyetlerinin risk odaklı yapılması ve buna
bağlı olarak yılda en az bir kez risk değerlemesi yapma sorumluluğu ifade edilmiştir. Faaliyetlerin gerçekleşmesi sürecinde yer alan tüm görevlilerin iç kontrol
konusunda sorumluluğunun bulunması, etkin bir risk
33 Çetin Özbek, VII.Türkiye İç Denetim Kongresi, “Denetimin Değişen Dünyası”, Yeni İç Denetçi Profili, Institute of Internal Auditors, 2002
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yönetimi sürecinin potansiyel varlığına işaret etmektedir. Bu durum aynı zamanda kamu kurumlarında iç
kontrol faaliyetlerinin bütün çalışanların sürece dahil
edildiği bir bakış açısıyla -kontrol öz değerlendirme
yaklaşımı- ile değerlendirildiğini de göstermektedir.
Çalışanlar, risk tanımlama ve kontrol düzenlemeleri
süreçlerine dahil olduklarında sistemin etkinliğine büyük fayda sağlamaktadırlar. Yöneticiler risk ve kontrol
tanımlamalarının çalışanlar -işin uzmanı olan kişilertarafından yapıldığını bilerek, iç kontrollerin işletme
amaçlarını gerçekleştirme konusunda pozitif değer
yarattığı sonucuna varmaktadırlar. Bu değerlendirme
sürecinde işletmelerin risk odaklı grup çalışmaları
ile kontrol öz değerlendirme yöntemini kullanmaları
önerilmektedir.34

"Çalışanlar, risk tanımlama ve kontrol
düzenlemeleri süreçlerine dahil
olduklarında sistemin etkinliğine büyük
fayda sağlamaktadırlar. Yöneticiler risk ve
kontrol tanımlamalarının çalışanlar -işin
uzmanı olan kişiler- tarafından yapıldığını
bilerek, iç kontrollerin işletme amaçlarını
gerçekleştirme konusunda pozitif değer
yarattığı sonucuna varmaktadırlar"
Kurumsal yönetişim ilkelerine uyum konusunda beyan veren işletmeler de, söz konusu uyum beyanı
çerçevesinde risk değerlemesi ve beyanı yapmak
durumundadırlar. Bu düzenlemeler nedeniyle, gerek
kurumsallaşma sürecini genelde tamamlayan özel işletmeler, gerekse kamu kurumlarında risk yönetimi
sürecinin gerçekleştirildiği, yılda en az bir kez değerlendirildiği, duruma göre geliştirildiği gözlenmektedir.
Söz konusu gelişmeler, işletmelerin stratejik amaçlarına ulaşma sürecinde daha başarılı olacaklarını, iyi
öngörülmüş risk tahmini yapanların bu durumu fırsata çevirebileceklerini, daha az olumsuz tecrübe yaşayacaklarını göstermektedir.
34 Larry Hubbard, Control Self Assessment A Practical Guide, The
Institute of Internal Auditors, Florida, 2000,s.28-29
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STRATEJİK
DENETİM VE
DENETİMDE RİSK
ODAKLILIK

ÖZET: Dünyadaki ekonomik, sosyal ve ticari hayattaki
gelişmeler ve değişmeler ile beraber iş yoğunlukları,
iş çeşitleri, iş hızı da artmış, aynı zamanda iş hacmi de
büyük ölçüde yükselmiştir.
Bu gelişmelerle paralel olarak kurum içi ve kurumlar
arası ilişkiler ağı genişlemiş ve karmaşıklaşmış, her bir
işlemi denetlemek hem zaman hem kaynak bakımından zorlaşmış ve bu durum denetimin maliyetini de
artırmıştır. Bu değişim ve gelişimler riskli faaliyetlerin
kaçınılmaz hale gelmesine neden olmuş ve oluşabilecek risklerin tespiti, öngörülmesi ve minimize edilmesi
için önlem alınması zorunluluk arz etmeye başlamıştır.
Bu gelişmelere paralel olarak denetimde yüzde yüz
incelemeden, önce örneklemeye ardından iç kontrole,
son olarak da işletme risklerine odaklanılmıştır. Risk
yönetimi süreçlerinin denetime uyarlandığı günümüzde, denetçi yüksek risk alanlarına konsantre olmaktadır. Risk odaklı iç denetim (Risk Based Auditing) adı
verilen bu yaklaşımda, denetimin odak noktasını yüksek riskli alanlar oluşturur.
Bir taraftan bu gelişmeler olurken diğer taraftan da
denetimden beklentilerde paradigmal değişiklikler
yaşanmıştır.

Hüseyin KIR
İç Denetçi
Kütahya Belediyesi
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Kurumlar ve işletmelerin denetimden beklentisi salt
düzenlilik, uyumluluk ve yasallık denetimi olmaktan
çıkmış, denetimin kuruma katma değer sağlaması,
ileride olabilecek riskleri de öngörmesi, işletmeye gelecekte oluşabilecek riskler konusunda kılavuzluk yapması, işletmede var olan kontrol eksikliklerini tespit
ederek işletmeye rehberlik yapması ve risklerin azaltılmasında uyarıcı bir fonksiyon üstlenmesi denetimden
beklenen fayda ve fonksiyonlar arasında yer almıştır.
Diğer taraftan günümüzün dinamik rekabet ortamında işletmelerin riske bakış açısı çok farklılaşmıştır.
Önceleri riske tamamen olumsuz bir anlam yüklenip
riskli faaliyetlerden kaçınılmaktayken şimdilerde riskli
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faaliyetlerin ekstra getirisinden yani risk priminden
yararlanmak ön plana çıkmış, risk olup olmamasından ziyade riskin yönetilip yönetilemeyeceği, riskin
getirileri ile götürülerinin neler olabileceği hususları
ön plana çıkmıştır.
Bu kısa çalışmamızda dünden bugüne denetim kavramının gelişimine, risk esaslı denetimden ne anlaşılması gerektiğine, risk deyince ne tür risklerin anlaşılması gerektiğine ve bu süreçte iç denetimden ve iç
denetçiden beklentilere yer verilmeye ve bu konular
kısa başlıklar halinde irdelenmeye çalışılmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Risk, risk yönetimi, stratejik
denetim, risk odaklı denetim.
Giriş
Denetim kavramının İngilizce’deki karşılığı audit’tir.
Bu ifadenin kökenini oluşturan Latince audire kelimesi; işitmek, dikkatlice dinlemek anlamına gelmektedir.
Denetim kavramı ile ilgili olarak, sosyal bilimlerin birçok dalında farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Türk
Dil Kurumu denetimi; “Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma,
denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol” şeklinde tanımlamıştır.

Bugün denetimden beklenen salt hastayı ameliyat etmek, bir taraflarını veya bazı organlarını gerektiğinde
keserek hastayı kurtarmanın çarelerini aramak değil,
bilakis bir aile hekimi gibi davranarak hastayı ayakta
tedavi etmenin, önleyici kontrolleri yapmanın, organizma hasta olmadan önce nasıl beslenmesi gerektiği, hangi sporları yapması gerektiği, nasıl bir diyet
uygulaması gerektiği şeklinde önlemler alınmasını
sağlayarak ve öneriler getirerek organizmayı hasta
etmemenin çarelerini aramak ve bu konuda öneriler
sunmaktır.
Nitekim 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63. maddesinde;
“İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla
yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim
ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi,
yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve
disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.”
hükmüne yer verilirken,

Hukuki anlamda denetleme ise; “Gerek devlet daire
ve teşkilatının ve gerek özel hukuk hükümlerine göre
kurulmuş müesseselerin kamu menfaati noktasından
kanun, nizamname ve statüleri hükümlerine göre çalışıp çalışmadıklarının tetkik edilmesidir.”

Aynı kanunun iç denetçilerin görevlerini belirleyen
64. Maddesinde;

Ancak yukarıda özet kısmında değinildiği ve aşağıda
detaylı olarak değinileceği üzere denetimden ne anlaşılması gerektiği veya ne beklendiği konusunda son
yıllarda gerek dünyada gerek ülkemizde ciddi değişiklikler olmuştur.

•

Her ne kadar denetim yüzyıllar süresince bir kontrol
aracı olarak ve bir yasallık ve düzenlilik denetimi olarak anlaşılagelmiş ve uygulanagelmişse de özellikle
son çeyrek yüzyılda denetim gerek içerik gerek kavramsal olarak ciddi bir değişim ve dönüşüme uğramıştır.
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•

•

“Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
idarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin
karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve
performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek “

iç denetçinin görevleri arasında sayılmıştır.
Nitekim aynı yaklaşım ve değerlendirmeyi iç kontro-
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lün amaçlarını ortaya koyan 56 ncı maddede de görmekteyiz.
İlgili maddede iç kontrol, “Kamu gelir, gider, varlık
ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde yönetilmesini, kamu idarelerinin kanunlara
ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük
ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve
bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve
israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak” olarak belirlenmiştir.
Burada sonradan yapılacak bir müdahaleden ziyade
daha çok önleyici ve engelleyici önlemlere yer verilmiştir. Bu nedenle anlattığımız çerçeve içerisinde
yapılacak bir denetimde sırf mevcut düzenlemelere
uygunluğun kontrolü ve bu kontrollere ne kadar uyulduğunu kontrol yeterli olmayacak, denetim elemanı
aynı zamanda kontrollerin yerindeliğini, uygunluğunu, gerekliliğini, yeterliliğini de test edecektir. Denetim alanlarının ve süreçlerinin belirlenmesinde gelişi
güzel veya sadece şikayete bağlı bir çalışma sistematiği izlenmeyecek, objektif kriterler belirlenerek bu kriterler çerçevesinde en riskli alanlar belirlenerek ve en
riskli alandan başlanarak denetime yön verilecektir.
Aşağıda makalemizin devamında konu daha geniş
olarak ele alınacak olup, riskten ne anlaşılması gerektiği, hangi tür riskler ile karşılaşılabileceği, bunların
ne kadar minimize edilebileceği veya hangi risklerin
göz ardı edilebileceği hususları geniş olarak ele alınacaktır.
Risk Odaklı Denetimin Özet Tarihçesi ve Ülkemizde
İç Denetimin Gelişimi
Risk odaklı denetim ilk olarak 1997 yılında David
Mcnamee tarafından yapılan “Risk Based Auditing”
(Internal Auditor, August, Vol. 54 Issue 4) isimli çalışmada ele alınmıştır.
1998 yılında David Mcnamee ve Selim Georges tarafından yapılan ve “Changing Paradigm” (Mc 2 Management Consulting) adlı denetimde paradigma değişimini ele alan eser yayımlanmıştır. Yine bu iki yazar
tarafından The Institute of Internal Auditors için 1999
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yılında yapılan ve “Risk Management and Internal
Auditing: What are the Essential Building Blocks for a
Successful Paradigm Change?” (International Journal
of Auditing) ve “The Risk Management and Internal
Auditing Relationship: Developing and Validating Model” (International Journal of Auditing) olarak isimlendirilen çalışmalar yapılmıştır. 2003 yılında Marco Allegrini ve Giuseppe D’onza tarafından yapılan
ve “Internal Auditing and Risk Assessment in Large
Italian Companies: an Emprical Survey” (International Journal of Auditing) başlığını taşıyan bir çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmada 100 büyük İtalyan firması
üzerinde bir anket uygulaması yapılmış ve iç denetim
biriminin bulunup bulunmadığı, denetim planlarının
risk odaklı yapılıp yapılmadığı, Control Risk Self Assessment (Kontrol Riskini Öz Değerlendirme) uygulamalarına ne ölçüde yer verildiği ele alınmıştır.
Tarihsel olarak denetimin gelişmesine baktığımızda
ise Luca Paciolo’nun 1494 yılında Venedik’te yayınladığı“ Suma De Aritmetica” adlı eserinde, iç kontrolün
önemi üzerinde durulmaktadır.
Denetimin varlığı, MÖ 3500 yıllarına kadar giden
Mezopotamya kayıtlarından çıkarılmaktadır. Mali işlemleri de içeren bu kayıtlar, bir soruşturma sistemi
olarak yorumlanabilecek çeşitli işaretler içermektedir. İç kontroller ve görev dağılımının ortaya çıkışı da
muhtemelen aynı döneme rastlamaktadır. Mısır, Yunan, Çin, Pers ve İbrani kayıtları da benzer sistemlere
işaret etmektedir.1
Antik Roma’da memurların kendi kayıtlarını diğerlerinin kayıtları ile karşılaştırdığı bir hesap sorgusu
sistemi oluşturulmuştur. “Audit” teriminin oluşması da bu hesap sorgusunun bir sonucudur. Roma
İmparatorluğu’nun çöküşü ile soruşturma da dahil
birçok mali faaliyet ortadan kalkmıştır.
Meslek unvanı olarak auditor unvanı, 1289 yılında ilk
defa İngiltere’de kullanılmıştır. Profesyonel denetçiliğin ilk örgütü ise 1581’de Venedik’te kurulmuştur. Sa1

GÜNCELER, Bülent, (2006), “İşletmelerde Bir Risk Yönetim Aracı: Türk Bankacılık Sisteminde İç Kontrol sistemi ve İç Denetim”,
İSMMMO I. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu – VII.
Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Yayın No:58, İstanbul
2006, s. 245-252
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nayi Devriminin ortaya çıkması ile birlikte Avrupa’da
muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve belgelendirme
dahil günümüz denetimi ile benzer özellikler taşıyan
bir denetim sistemi oluşmaya başlamıştır. Avrupalılar
zamanla bu uygulamaları Kuzey Amerika’ya taşımıştır.
1850’li yıllarda, “İskoçya Fermanlı Muhasebeciler Enstitüsü” tarafından modern muhasebe denetimi yazılı
hale getirilmiştir. İngiltere’den Amerika’ya göç eden
muhasebeciler, 1886 yılında, New York’ta ilk Diplomalı Kamu Muhasipleri Kanunu’nun çıkarılmasını
sağlamışlardır. Yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren
geniş ve karmaşık yapıdaki şirketlerin ortaya çıkması
ile denetim fonksiyonunun gelişimi hızlanmıştır. Bunun sonucunda denetim uluslararası nitelikte örgütlenmelere ihtiyaç duymaya başlamış2 ve farklı uluslar
arası uygulamalar ve farklı ulusal uygulamalar ile denetim modern kamu yönetiminin ve kurumsallaşmış
özel şirketlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
İlk olarak 1900’lü yıllarda Kıta Avrupa’sı ülkelerinde
akademik açıdan denetim ve iç denetim ele alınmaya
başlanmıştır. ABD’de denetim fonksiyonunun gerekliliği öncelikle kamu sektörü tarafından ortaya atılmıştır. Almanya’daki Krupp Şirketi, 1875 yılında şirket
denetim rehberi hazırlamıştır.

lenmiştir. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden
oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrolünü kapsayacak şekilde
yayımlanmış ve 01.01.2006 itibari ile tüm hükümleri
ile yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde ilk denetim birimi Osmanlı Posta&Telgraf
Memurluğu için oluşturulmuştur. 1970- 1980’li yıllar
arasında özel sektör işletmeleri Türk ekonomisinde
etkin olmaya başlamıştır. Ekonomik olarak gelişen ve
büyüyen özel sektör işletmeleri kendi iç denetimlerini
yapma ve kendi sirklerini azaltma isteği içinde olmuşlardır.

Denetim Neden Gereklidir

Ülkemiz bu konuda çok geç kalmış sayılmaz. Çünkü
risk odaklı denetim konusu ülkemizde ilk olarak özel
sektörde ve devamında bankalarda 2000’li yıllarla beraber yer almaya ve uygulanmaya başlanmış ve Kamuda ise 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile kendine tüm kamu idarelerinde yer bulmuştur. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilmiş, 24.12.2003
tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Ancak bazı hükümlerinin yürürlüğe konulması fiili ve hukuki bazı düzenlemelere
ihtiyaç olması nedeniyle daha sonraki tarihlere erte2

GÜNCELER, Bülent, age, s. 245–252
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Kanun yukarıda sayılan bütün idareler için risk esaslı
denetimi zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle bugün
itibari ile gerek kamu idarelerinin yöneticileri, gerek
çalışanları, gerek idarelerin denetçileri risk, risk yönetimi, risk esaslı denetim gibi kavramları, anlamalı,
algılamalı ve daha da önemlisi doğru şekilde anlamlandırmalı ve kavramalıdır.
Nitekim özellikle 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesini müteakip konuyla ilgili çok sayıda makale yayımlanmış, risk odaklı
denetim, iç denetim, iç kontrol gibi ilişkili kavramlar
konusunda hem bir çok makale yayımlanmış hem de
bir çok akademik çalışmaya bu kavramlar konu olmuş
ve konu olmaya da devam etmektedir.

Günümüz dünyasında gerek kamu kurumları gerek
özel kurumsal işletmelerde yöneticiler, kurumun nasıl işlediğini, suiistimal veya suiistimal risklerini, bir
alt kademe ve daha alt kademelerde iş ve işlemlerin
nasıl yürüdüğünü, düzeltme veya iyileştirme gereken
hususlar olup olmadığını, kurumun hangi olası risklerle karşı karşıya bulunduğunu, çalışanların gerek kurumsal düzenlemelere gerek diğer hukuksal düzenlemelere riayet edip etmediklerini öğrenmek amacı ile
tarafsız, bağımsız ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duyarlar.
Yöneticilere bu bilgileri sağlayacak olan kurumun denetim, teftiş veya murakabe birimidir. Her ne kadar
denetim, teftiş ve murakabe kavramsal olarak bazı
farklılıklar içerse de hizmet ettikleri amaç aynıdır. Tüm
denetim birimlerinin ve denetim elemanların birincil
görevi, üst yönetimi kurumun iş ve işleyişi hakkında
bilgilendirmek, kurumun karşı karşıya bulunduğu sorunları veya karşılaşabileceği sorunları bağımsız, tarafsız ve objektif bir şekilde tespit etmektir.
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Denetimde Strateji Belirlemenin Gerekliliği
Kurumlarda iç denetimi, denetim görevi ile görevlendirmiş kişiler yapar. Dış denetimi ise, gerek kurumun
talebi doğrultusunda kurumların hizmet satın aldığı
denetim kuruluşları, gerek mevzuat gereği dış denetim yapmakla görevlendirilmiş kişi ve kurumlar yapar.
Kurumlar kendi iç denetimlerini sağlıklı ve düzenli
şekilde yapmaz veya yaptıramazsa geleceğe yönelik
daha büyük risklere maruz kalabilir. Yani ilk aşamada
kurumun kendisi bir strateji belirlemelidir. Kendisi bir
iç denetim yaptıracak mıdır, bu denetimi ne ölçüde
yaptıracaktır, bu denetimi yürütmek üzere ne kadar
bütçe ayıracak, nasıl bir birim oluşturacak veya birim
oluşturacak mıdır? Denetimi kurum içinde denetim
elemanı istihdam ederek kendi personeli vasıtası ile
mi yoksa hizmet satın alma yolu ile mi gerçekleştirecektir. vb.
Bu şekilde kurum bir strateji belirledikten ve denetim
için ayıracağı bütçeyi belli ettikten sonra, sıra personel istihdamına veya hizmet satın alımına gelecektir.
Kurum nasıl bir hizmet satın alacak, hangi alanları
veya hangi konuları denetlettirecek, hangi birimleri
veya hangi süreçleri hangi periyotlarla denetlettirecektir. Eğer söz konusu denetimi personel istihdamı
yaparak yapacak olursa, nasıl bir personel politikası
takip edecek, ilgili personelde hangi nitelikleri arayacaktır. İstihdam ettiği personel gerek hiyerarşik gerek
kurumsal ve gerek yasal olarak hangi statülere haiz
olacaktır vb.
Bütün bu ve buna benzer hususlar belirlendikten
sonra ilgili denetim mekanizmasının etkin, etkili ve
verimli şekilde değerlendirilmesi, denetim kaynağından optimal ölçüde yararlanma gündeme gelecektir.
Çünkü her alanda olduğu gibi denetim için ayrılan kaynaklar da kurumlar için sınırlıdır. Sınırlı olan kaynağın
en azami şekilde değerlendirilmesi gerekir. Zaten iyi
yönetim de doğru kaynak temini ve ilgili kaynakların
en doğru zamanda, en tasarruflu ve kuruma en üst
düzeyde yarar sağlayacak şekilde kullanılması değil
midir? Denetimde en önemli kaynaklarımız insan ve
zamandır. O zaman şu sorunun cevaplanması gerekecektir: Söz konusu denetimi kimler veya kim yapacak
ve çalışma ne kadar sürede tamamlanacaktır. Zira denetimi doğru ve ehil insanların yapması, denetim ra-
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porlarının kuruma değer katacak optimum bir zaman
içerisinde düzenlenmesi ve sunulması gerekir.
Bu iki husus karara bağlandıktan sonra hangi alanların denetleneceği, denetimin süreç odaklı mı, birim
odaklı mı yapılacağı, denetlenecek alanlarda hangi
hususlara bakılacağı, hangi hususların ne ölçüde denetime tabi tutulacağı, denetlenen konuların hangi
yönlerinin denetime tabi tutulacağı (yasal yönü mü,
idari yönü mü, performans yönü mü vb.), denetlenecek alanda mevcut işleyişin mi denetime tabi tutulacağı, geçmişin mi denetime tabi tutulacağı, eğer
geçmiş denetime tabi tutulacak ise bu geçmişin hangi
zaman aralıkları içinde yer alacağı vb. hususların aydınlığa kavuşturulması ve netleştirilmesi gerekir.

"Her ne kadar denetim, teftiş ve
murakabe kavramsal olarak bazı
farklılıklar içerse de hizmet ettikleri
amaç aynıdır. Tüm denetim birimlerinin
ve denetim elemanların birincil görevi,
üst yönetimi kurumun iş ve işleyişi
hakkında bilgilendirmek, kurumun
karşı karşıya bulunduğu sorunları veya
karşılaşabileceği sorunları bağımsız,
tarafsız ve objektif bir şekilde
tespit etmektir"
İşte bu noktada risk esaslı denetim gündeme gelir. İş
ve işlemlerin bir risk değerlemesine tabi tutularak,
objektif ve tarafsız bir şekilde hangi iş ve işlemlerin ve
ilgili iş ve işlemlerin hangi zaman diliminin veya dilimlerinin denetime tabi tutulacağını belirleme yöntemine risk odaklı denetim denilmektedir.
Elbette ki risk odaklı denetimin artıları ve eksileri vardır. Ancak günümüz modern denetim anlayışında risk
odaklı denetim, en çok kabul gören, denetim kaynaklarının en optimal şekilde kullanılmasını ve yapılan
denetimden en optimal faydanın sağlanmasını sağlayacak bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.
Zira hiçbir doktor hem başı ağrıyan hem mide kana-
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ması geçiren bir hastanın önce baş ağrısını dindirmeyi ve mide kanaması ile bilahare ilgilenmeyi düşünmez. Yine apandisi patlamış bir hastanın en kısa
zamanda hastaneye götürülmesi ve tedavi edilmesi
gerekir. Apandisi patlamış bir hastaya tedavi için gün
verilemeyeceği gibi, hem apandisi patlamış ve aynı
zamanda diş çürükleri de olan bir hastanın önce diş
çürüklerinin tedavi edilmesi ve bilahare apandisinin
tedavi edilmesi düşünülemez.
Denetim elemanı da kurumlar için bir nevi kurumsal
doktordur. O zaman kaynaklarını elinde bulunan olanakları ve kurumun acilen hangi alanlarda nasıl bir
denetime ihtiyaç duyduğunu bağımsız, objektif ve
tarafsız olarak belirlemek ve denetimini bu belirleme
doğrultusunda yürütmek görev, sorumluk ve yükümlülüğü altındadır.
İşte kurumların hangi alanlarda, hangi zaman diliminde ve hangi hususları içerecek şekilde denetime
ihtiyaç duyduklarını objektif ve tarafsız olarak belirleyerek ve bu belirlemeyi esas alarak yapılan denetime
aşağıda detaylı şekilde değinileceği üzere risk odaklı
denetim denir.
Stratejik Denetimin İçeriği
Stratejik yönetim sürecinde değerlendirme, geriye
yönelik hukuka uygunluk denetimi şeklinde değil;
stratejik amaç ve hedefleri başarım (performans) düzeyinin ölçülmesi şeklinde gerçekleştirilir.
Performans Denetimi
Planlarda ve programlarda belirtilen amaçlara ne kadar ulaşıldığı, örgütün performansını gösterir. Genel
amaçların daha somut eylemler biçiminde açıklandığı
program ve projeler başarımın ölçülmesi için somut
ölçütler belirlenmesinde yardımcı olur. Stratejik yönetim anlayışında dönem sonlarında gerçekleşen başarı veya başarısızlık ya da hata ve eksiklerin ölçülmesi yerine sürekli izleme, toplam kalite uygulamaları,
hataları öngörüp meydana gelmeden giderme veya
hemen giderme çabaları ön plana çıkar. İşlerin yapılması kadar, işlerin yapılması sırasında kullanılan kaynakların örgüte maliyeti ile çıktıların ölçülmesi, ma-
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liyetlerin belirlenmesi ve maliyet azaltmaya yönelik
düzenlemelere ışık tutması ve amaçlanan hedeflerin
gerçekten istenen düzeyde olup olmadığının, olmadıysa nedenlerinin belirtilmesi gerekir. Bunun için
başarım (performans) kriterleri kullanılarak yapılan
amaca yönelik denetime performans denetimi denir.
Performans Denetiminin Unsurları
Tutumluluk: Kaynakların yeterli miktarda, gerekli zamanda ve en az maliyetle sağlanması anlamına
gelmektedir. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olandan fazlasını harcamamaktır. Ayrıntılı maliyet
analizlerine ve alternatiflerin değerlendirilmesine
göre ölçme yapılabilir. İş analizlerinde gereksiz tekrarların önlenmesi, gereksiz yapılan işlerin ayıklanması, masraflı eski teknolojinin kullanılmaması, pazar
araştırması gibi önlemler maliyetlerin düşürülmesine
yardımcı olur.
Verimlilik: Kullanılan girdilerle elde edilen çıktılar
arasındaki ilişkiyle ilgili bir kavramdır. Bir birim girdi
başına (malzeme, işgücü, para ve teknolojinin bileşimi aynı iken) elde edilen ürün miktarının arttırılması; aynı miktardaki çıktının daha az girdi ile elde
edilmesi veya girdi miktarındaki artıştan daha fazla
çıktı sağlanması verimlilik türleri olarak belirtilir. Kısa
dönemde işgücünün ve diğer girdilerin üretkenliğinin
arttırılması verimlilik açısından önemlidir. Stratejik
planlamada ve iş programlarında, eldeki kaynaklara
ve sağlanacak kaynaklara göre beklenen iş ve üretim
miktarının belli edilmesi, performansın ölçülmesi bakımından önemlidir.
Etkililik: Hedeflenen faaliyetlerin öngörülen zamanda ve öngörülen oranda gerçekleşip gerçekleşmediği
yani, işlerin zamanında ve hedeflenen düzeyde yapılıp yapılmadığının ölçüsüdür. Etkililiğin ölçülmesinde
“çıktı” ile “sonuç” arasında ayrım yapılır. Çıktı, örgüt
içerisinde belirli girdilerin işlenmesi ile elde edileni
gösterirken, sonuç dışsal etkileri de ifade eder. Kamu
kuruluşları açısından örneklendirilirse, işin yapılması
kadar, yapılan işin toplumsal bir sorunu çözmüş olması da gerekir. Çıktı ve sonuç göstergeleri birbirine karıştırılmamalıdır. Çıktı ve sonucun aynı kavramı ifade
edebildiği durumlar da olmasına rağmen, iki gösterge
birbirinden ayrıdır. Örneğin;“Tedavi edilen ve taburcu
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olan hastaların sayısı” bir çıktı göstergesidir. Burada
sadece sayı ifade edilmektedir. Programın tedavi edilen insanlar üzerindeki etkilerinin ne olduğu belirsizdir. Öte yandan “Taburcu edilen ve yardıma muhtaç
olmaksızın hayatını sürdüren hastaların sayısı” ise bir
sonuç göstergesidir. Burada, tedavi sonrasında tedavi edilen insanların hayatlarındaki değişiklik ölçülebilmektedir. Performans değerlendirmesinde dikkat
edilmesi gereken husus, çıktıların faaliyetlerle ilişkilendirilmesi, sonuçların ise stratejik amaçlara karşılık
gelmesidir
Kalitenin Denetlenmesi: Verimlilik, tutumluluk ve
etkililik üretilen mal ve hizmetin kalitesinin düşürülmesi anlamına gelmez. Kalite, öncelikle müşterinin
memnuniyetine dönük üretim yapmak anlamına gelir. Pazarda rekabetin aynı kalitedeki mallar arasında
olacağı kabul edildiğinde, kalitenin düşürülmesiyle
performans sağlanmış olmaz.
Denetimde Risk Odaklılık veya Risk Odaklı Denetim
Risk Nedir
Risk odaklı denetime geçmeden önce riski tanımlamamız ve riskten ne anladığımıza veya ne anlamamız
gerektiğine bakmamız gerekir. Literatürde değişik
risk tanımlamaları yapılmaktadır. Bu tanımlamaların
ortak sonucu olarak risk kavramını “kurumun hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek her türlü olay
veya durumlardır” şeklinde tanımlamak mümkündür.
Risk, gelecekte oluşabilecek potansiyel problemlere,
tehdit ve tehlikelere işaret eder.3 Tehdit ise, bir kurumu potansiyel olarak riske açık hale getirecek eylem
ya da olaydır.4 Türk Dil Kurumu riski zarara uğrama
tehlikesi olarak tanımlamıştır. Risk, zarar, kayıp veya
tehlikeye maruz kalma olasılığıdır. Bir hedefe ulaşmayı engelleyecek belirsiz olaylardır. Hedefe erişime
engel olacak, zarar, kayıp, dezavantaj veya her türlü
negatif etki olasılığıdır. Risk iki unsurdan oluşur; riski yaratacak olayın, durumun gerçekleşme olasılılığı
ve gerçekleştiğinde yaratacağı sonuç, yani etki. Bu
iki unsurun değerlendirilmesi riskin gerçekleştirilmek
3
4

KAYA, Ertuğrul Bertan, İç Denetçi Eğitim Dokümanları, Antalya,
2008
KAYA,Ertuğrul Bertan, İç Denetçi Eğitim Dokümanları, Antalya,
2008
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istenen amaca ne kadar zarar vereceğinin tespit edilmesini sağlar.
Risk, kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek, olası (belirsiz)
her türlü olaylardır. Risk, etki ve olasılık dikkate alınarak ölçülür (IIA Tanımı).
Riskin iki temel özelliği/bileşeni vardır. Bunlar; (1) belirli bir sonuca ulaşamama olasılığı ya da istenmeyen
bir olayın oluşma olasılığı, (2) riskin oluşması durumunda, bu durumların sonuca etkisidir. Risk yaratacağı etki ve gerçekleşme olasılığı ile ölçülür.5
Risk Çeşitleri Nelerdir
Mutlak Risk (Doğal Risk) : Yönetimin etki ve olasılığını değiştirmek için hiçbir şey yapmadığı, önlem almadığında kurumun karşı karşıya kaldığı risk. (COSO
tanımı)6 İç kontrol prosedürlerinin olmadığı varsayıldığında, bir iş veya işlemde önemli hata veya düzensizliklerin oluşma olasılığıdır.
Kontrol Riski: Kontrollerin uygun olmamasından, gerektiği gibi yerine getirilmemesinden ötürü karşılaşılan risklerdir. Bir iş veya işlemde oluşacak önemli hata
veya düzensizliklerin, oluştuğu anda iç kontrol sistemi
tarafından meydana çıkarılamama olasılığıdır.
Kalıntı Risk: Yönetimin ters bir olayın etki ve olasılığını azaltmak için aldığı kontrol aktivitelerini de içeren
önlemlerden sonra kalan risk. (IIA Tanımı)
Kredi Riski: Kredi riski, herhangi bir işlemde, taraflardan birinin, işlemin diğer tarafına olan yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığıdır.
Piyasa Riski: Piyasada meydana gelen değişikliklerden (faiz oranları, döviz kurları vb.) kaynaklanan risklerdir.
Likidite Riski: Kurumun nakit akım yükümlülüklerini
zamanında yerine getirememe riskidir.

5
6

KAYA, Ertuğrul Bertan, İç Denetçi Eğitim Dokümanları, Antalya,
2008
ŞEN, Emel, İç Denetçi Eğitim Dokümanları, Antalya, 2008
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Operasyonel Risk: Yetersiz sistemlerden, iş süreçlerinden veya çalışanlardan kaynaklanabilecek kayıpların gerçekleşme riskidir. Operasyonel riskler, operasyonun gerçekleştirilmesindeki hataya, aksaklıklara
veya suiistimallere dayalı risklerin yanı sıra organizasyon, iş akışı, teknoloji, insan gücü çerçevesinde oluşabilecek, kurumu maddi veya itibari kayba uğratacak,
kredi veya piyasa riski dışında kalan ve geçmiş verilerden yola çıkılarak istatistiksel ölçümleme yapılabilecek her türlü risktir.
Yolsuzluk Riski: Personel veya üçüncü şahıslar tarafından yapılan sahte işlemler, hile ve sahtekârlıklar,
kayıtlarda ve finansal verilerde yapılan tahrifatlar ve
varlıkların uygunsuz kullanımı sonucunda oluşabilecek finansal kayıplara ilişkin risklerdir.
Mevzuata İlişkin Yetersiz Bilgi Riski: Kurum tarafından yetersiz ya da yanlış yasal bilgi ve belgeye dayanarak yapılabilecek işlemler sonucunda hakların
beklenenden düşük, yükümlülüklerin ise beklenenin
üzerinde gerçekleşme ihtimalidir.
İtibar Riski: Faaliyetlerindeki başarısızlıklar ya da
mevcut yasal düzenlemelere uygun davranılmaması
sonucunda kuruma duyulan güvenin azalması veya
kurumun itibarının zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek
kaybı ifade eder.
Ortaya Çıkartma Riski: Kurum veya işletmedeki
önemli hata ve düzensizlikleri bulup çıkarmada başarılı olamayacağı olasılığıdır.
Stratejik Risk, hatalı kararlardan veya kararların düzgün bir biçimde uygulanamamasından veya sektördeki değişime tepki eksikliğinden kaynaklanan risklerdir.
Düzenlemelere Uyulmama Riski: Mevzuat hükümlerine ve yasal yükümlülüklere uyulmaması sonucu
ortaya çıkabilecek kaybı gösterir.7

Kurumların karşılaştıkları riskleri, genel olarak üç kategoride toplamak mümkündür. Bunlar;
Sistematik olmayan risk, sistematik risk ve sistemik
risk olarak ifade edilebilir.
Sistematik olmayan risk, firmanın faaliyette bulunduğu sektöre ait özelliklerin doğurduğu risktir8. Bu risklere örnek olarak operasyonel riskler ve kredi riskleri
verilebilir. Ekonomik, politik ve sosyal yaşamın yapısı
ve değişkenliğinden kaynaklanan sistematik risk, tüm
piyasaları ve bu piyasalarda işlem gören kurumları
etkiler.9 Piyasa riskleri sistematik risk grubunda yer
almaktadır. Sistemik risk ise, mali piyasalarda ve mali
kurumlarda yaşanabilecek, tüm mali sisteme yayılabilecek ve sonuçta ödeme sistemlerini ve sermaye
hareketlerine aracılığı tehlikeye sokacak finansal felaketleri ve tehlikeleri ifade eder.10 Sistemik riskler genellikle krizler sonrası gündeme gelen olası zararları
kapsamaktadır. Sistemik riskler ölçülemedikleri için
nasıl yönetileceği bugün için açıkça belli değildir.
Riskler her zaman farklı şekillerde mevcuttur. Önlemler alınsa bile kalıntı risk dediğimiz ve öngörülemeyen
durumlardan kaynaklanan bir risk her zaman mevcut
olacaktır. O zaman bu risklerin doğru şekilde yönetilmesi gerekir. Risk yönetimi, kurumun hedeflerini
gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak
üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bir süreçtir (IIA Tanımı). Risk yönetimi, süreç yöneticilerinin görevidir. Denetimin fonksiyonu risklerin
yeterli olarak tanımlandığını, kontrollerin yeterliliğini
ve dolayısıyla risk yönetimi sürecini değerlendirmek
ve gerektiğinde risklerin daha etkin yönetilmesi için
öneriler getirerek kurumun risklerini daha etkin yönetmesine yardımcı olmaktır.
Neden Risk Odaklı Denetim
Küreselleşmeyle beraber iş yoğunluklarının artma-

Aslında bu saydıklarımızın dışında da bir çok risk çeşidi ve türü tanımlanabilir.

8

7

10 ALP, Ali; Uluslararası Mali Piyasalardaki Gelişmeler ve

KAYA, Ertuğrul Bertan, ŞEN, Emel, İç Denetçi Eğitim Dokümanları,
Antalya, 2008
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sı ve riskli faaliyetlerin kaçınılmaz hale gelmesi, denetlenmesi gereken işlemlerin artmasına neden
olmuştur. Buna paralel olarak denetimde yüzde yüz
incelemeden, önce örneklemeye geçilmiş ardından iç
kontrole odaklanılmış, son olarak da işletme risklerine odaklanılmıştır.
Risk yönetimi süreçlerinin denetime uyarlandığı günümüzde, denetçi yüksek risk alanlarına konsantre
olmaktadır.
Risk odaklı denetimin gerisinde yatan iki önemli gelişme şöyle sıralanabilir.11
a) Finansal teori ve uygulamaları ile birlikte teknolojik
alandaki gelişmeler işletme faaliyetlerinin tür ve kapsamını genişletmiştir.
b) Türev ürünler ile diğer karmaşık finansal ürünlerin
yaygınlaşması ve türev ürünlerde görülen çeşitlilik, ticari faaliyetlerdeki çoğalma ve varlığa dayalı menkul
kıymetlerle birlikte ikincil piyasalarda görülen gelişmeler finansal sistemi önemli ölçüde değiştirmiştir.
Risk odaklı denetim, denetim kaynaklarının sınırsız
olmadığı, denetlenecek birim faaliyetlerinin farklı
risklerle karşı karşıya olduğu ve denetlenecek birim
faaliyetlerinin göreceli olarak farklı önem derecesine
sahip olduğu varsayımlarına dayanmaktadır.12
Bu varsayımların ışığında denetim birim yöneticisi
kurumun hedeflerine uygun olarak, denetim faaliyetlerinin önceliklerini belirleyen risk odaklı planlar yapar ve bunları uygular (The IIA Research Fundation,
2003, 2010-2).
İşletmelerin büyümesi sonucu incelenecek belge ve
kayıt sayısının artması, tüm belge ve kayıtların incelenmesi yerine örnekleme yönteminin kullanılmasına
yol açmıştır. Örnekleme yönteminin yaygın kullanılması iç kontrolün öneminin anlaşılmasını sağlamış13
11 ÖZSOY, Mehmet Tahir, “Risk Odaklı Denetim ABD Uygulaması ve
Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Active, Mart – Nisan 2004 s. 2
12 ÖZBEK, Coşkun, “İç Denetim Uygulamaları”, T.C. Maliye Bakanlığı Twinning Projesi, İstanbul, 2005, http://www.mc2consulting.
com/riskart8.htm
13 GÜRBÜZ, Hasan, Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınevi, Es-
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ve 1940’larla birlikte iç denetim, iç kontrol odaklı denetime dönüşmüştür.14 Henüz gelişimini tamamlamamış son aşamada ise denetim işletme süreçlerindeki
risklere odaklanmış bulunmaktadır.15
Denetçinin niteliğinde ve mantık yapısında meydana
gelecek değişim, risk odaklı denetimin daha kolay uygulanabilir olmasını sağlayacaktır.16
Risk odaklı denetimin kapsamı şöyle sıralanabilir:
(Basel Komite, 2000; 3)
a) İç kontrol sisteminin yeterliğinin ve etkinliğinin
incelenmesi ve değerlendirilmesi,
b) Risk yönetimi yöntemlerinin ve risk değerlendirme metodolojilerinin uygulanmasının ve etkinliğinin incelenmesi,
c) Elektronik bilgi sistemi ile elektronik hizmetler de
dâhil olmak üzere yönetim ve mali bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi,
d) Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin incelenmesi,
e) İşletmenin risk tahmini ile bağlantılı olarak kendi
sermayesini değerlendirme sisteminin incelenmesi,
f) Hem işlemlerin hem de belirli iç kontrol sistemi
işleyişinin denetlenmesi,
g) Yasal ve düzenleyici otoritelerin koşullarına, etik
kurallara, politika ve yöntemlerin uygulanmasına
riayetin incelenmesi,
h) Düzenleyici raporlamanın doğruluk, güvenilirlik
ve zamanındalığının kontrolü.
Önceleri denetim çerçevesinde, iç kontrol sisteminin
etkinliği denetlenmek suretiyle gerçekleştirilmiş olan
faaliyetlerin yasa, yönetmelik ve işletme planlarına
ne kadar uygun olduğu araştırılmaktaydı. Risk odaklı
denetimle birlikte denetimin yönü uygunluk denetiminden risk denetimine dönmüştür.
kişehir, 1995, s. 3
14 MCNAMEE, David , Georges SELIM, “Changing Paradigm”, Mc. 2.
Management Consulting, 1998
15 Prof. Dr. Yunus KİSHALI, Arş. Gör. Davut PEHLİVANLI, “Risk Odaklı
İç Denetim ve İMKB Uygulaması”, 19.03.2010, ttp://www.mufad.
org/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemi
d=99999999,
16 SAMSUN,.Tamsir, “Risk Based Auditing: TheWay Forward”, The FI
Auditor, August – September 2002,s. 3
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Elektronik bilgi sistemi ve veritabanlarının izlenmesi
yoluyla sürekli risk analizi yapılması erken uyarı işaretlerinin algılanmasını sağlar. Denetçiler bu sayede
denetim önceliklerini değiştirmede ve ciddi bir kayıp
ortaya çıkmadan önce durumun daha kötüye gitmesini önlemede yararlanabilirler.17
Risk odaklı denetimde risk algılamasından kaynaklanan bu değişim denetimin bütün aşamalarını kapsamaktadır.
Bu bağlamda risk odaklı denetimde öncelikle risk
profili ortaya çıkarılmakta, denetim prosedürünün
kapsamı, içeriği, zamanlaması, kaynakların tahsisi gibi
hususlar risk profiline göre şekillendirilmektedir.18
Tipik bir risk odaklı denetim, risk profilinin ortaya çıkartılabilmesi için risk tanımlama ve değerleme aşamalarını da kapsamalıdır. Bu aşama, risk odaklı denetim açısından çok önemlidir ve kapsamlı bir şekilde
gerçekleştirilmelidir.19
Bu faaliyetler risk yönetim birimi yardımıyla yürütülebileceği gibi dış danışman desteğiyle de yürütülebilir. Risk tanımlaması, kurumun faaliyette bulunduğu
sektörden ve şirketin kendine has özelliklerinden kaynaklanan risklerin hepsini kapsamalıdır. Risk tanımlamasında, operasyonel riskler, kredi riskleri ve piyasa
riskleri grubunda yer alan riskler belirlenerek risk
alanları tablosuna yerleştirilir. Bu tabloda yer alacak
olan risk alanları için örneğin, piyasa riskleri grubunda olası kur artışları ele alınabilecekken, operasyonel
riskler grubunda teknolojideki aksamalar ele alınabilir. Bununla birlikte kredi risk grubunda belli bir miktarın üzerindeki alacakların tahsilinde yaşanabilecek
aksamalar yer alabilir.
Tabloda tanımlanan her alan için kabaca yüksek, orta
ve düşük dereceli olarak bir risk değerlemesi yapılır.
Bu ilk değerlendirme sonrası orta ve yüksek değer

alan risk alanları için ayrıntılı incelemeler yapılırken,
düşük değer alan, risk alanları ihmal edilebilir. Ayrıca tabloya potansiyel sürprizler için de bir kalem
eklenir.20
Etkin risk değerlendirme işlevi, işletme faaliyetlerini
olumsuz yönde etkileyebilecek kurumsal yapının karmaşıklığı, işletme faaliyetlerinin içeriği, personel kalitesi, kurumsal değişiklikler gibi kurum içi faktörlerle
ekonomik etkenler, sektördeki değişmeler, teknolojik
gelişmeler gibi kurum dışı tüm faktörlerin tespit edilmesini gerektirir. Risk değerlendirmesi kapsam olarak
hem işletmenin organizasyon yapısındaki tüm seviyelerde, hem de işletme iştiraklerinin faaliyetlerini de
içine alacak şekilde tüm faaliyetleri kapsayan geniş
bir yelpazede yapılmalıdır. Etkin bir risk değerlemesi,
ölçülebilir ve ölçülemez tüm riskleri kapsamalı ve bu
risklerin kontrolüne ilişkin kâr ve maliyet hesaplamalarını içermelidir.21
Değerlendirilen her alan, değerlendirme sonucu çıkan risk seviyesine göre risk matrisine yerleştirilir.
Risk seviyesi yüksek çıkanlar “kabul edilemez riskler”
grubunda yer alırken, düşük çıkanlar “kabul edilebilir
risk” grubunda yer alırlar. Risk odaklı denetimde risk
seviyesi düşük olanlar, yani kabul edilebilir risk grubunda yer alan riskler incelenmezken, risk seviyesi
yüksek olanlar, yani kabul edilemez risk grubunda yer
alanlar ayrıntılı incelemeye tabi tutulur.22
Kabul edilebilir risk sınırının üzerindeki risklere ait
işlemler yani kabul edilemez risk grubunda yer alan
işlemler ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra ya bu
işlemlerin azaltılmasına veya sona erdirilmesine karar
verilir.
Risk odaklı denetim, yüksek risk alanlarına odaklanmayı sağladığı için denetimde etkinliği artırmak suretiyle zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca tek20 Treasury Board of Canada Secretariat, Risk-BasedAudit Fra-

17 ÖZEREN, Baran, İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, Sayıştay, Ankara, 2000, s. 43
18 ÖZSOY, Mehmet Tahir, “Risk Odaklı Denetim ABD Uygulaması ve
Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Active, Mart – Nisan 2004,
s.1
19 SAMSUN, Tamsir, “Risk Based Auditing: TheWay Forward”, The FI
Auditor, August – September 2002,s. 4
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mework Guide (RBAF Guide), 2003, s. 23
21 Prof. Dr. Yunus KİSHALI, Arş. Gör. Davut PEHLİVANLI, “Risk Odaklı
İç Denetim ve İMKB Uygulaması”, 19.03.2010, ttp://www.mufad.
org/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemi
d=99999999
22 Treasury Board of Canada Secretariat, Risk-BasedAudit Fra-

mework Guide (RBAF Guide), 2003, s. 23
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rarlayan, birbirinin aynı çalışma planlarından uzaklaşmayı sağladığı için denetçiyi monoton bir çalışma
planına düşmekten kurtarır.23
Risk odaklı denetimin sözü edilen faydalara ulaşmasının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Bunlar
şöyle sıralanabilir;24
1. Risk odaklı denetim yöntemi, kurum risklerinin
hepsini değerlendirememektedir. Bu da kurumun sahip olduğu risklerin hepsinin ölçülememesinden kaynaklanmaktadır.
2. Kurum tarafından üretilen bilgi ve analizlerin kullanılması, kurumun risk yönetim sistemine yüksek düzeyde bağımlılık oluşturur.
3. İncelemeler, tüm sektörü etkileyen risklerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde yetersiz kalabilmektedir.
4. Çok uluslu şirketler gibi büyük kurumların merkezî
olmayan yapıları denetimi engelleyebilmektedir.
Bütün bunlara ilave olarak, denetçinin risk odaklı iç
denetimde üzerine düşen görevi yapabilmesi için risk
yönetim sistemleri hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye
sahip olması gerekmektedir.
Maliyetlere neden olan faktör risk faktörü değildir.
Sorun riskin yanlış fiyatlandırılması, yanlış yönetilmesi veya yanlış algılanmasıdır (Active Araştırma, 2000; 5).
Riskin yanlış fiyatlandırılması, yanlış yönetilmesi ve
yanlış algılanmasından kaynaklanan maliyetler incelendiğinde, belirsizliğin aksine, risk hesaplanabilir bir
büyüklük olduğundan, bu maliyetlerden kısmen veya
tamamen kaçınmak mümkündür. Şayet kurum doğru
hesapladığı riskleri uygun fiyat ile pazarlamış ve yönetmişse riskin maliyeti de sıfır olacaktır.25
23 Prof. Dr. Yunus KİSHALI, Arş. Gör. Davut PEHLİVANLI, “Risk Odaklı
İç Denetim ve İMKB Uygulaması”, 19.03.2010, ttp://www.mufad.
org/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemi
d=99999999
24 Mehmet Tahir ÖZSOY, “Risk Odaklı Denetim ABD Uygulaması

ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Active, Mart – Nisan
2004, s.4
25 Evren BOLGÜN, Barış AKÇAY, Risk Yönetimi, Scala Yayıncılık,
İstanbul, 2003, s. 115
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Finansal piyasalardaki riskler, piyasalarda istikrarın
sağlanması açısından düzenleyici ve denetleyici otoritelerin ilgi alanına girmektedir. Buna paralel olarak,
finansal piyasa haricindeki işletmelerin de risk yönetimine ihtiyaç duymaları hemen hemen aynı gerekçeye dayanmaktadır. Öncelikli olarak şirketler risk
yönetim tekniklerini etkin kullandıkları sürece, iflasa
götüren etkenlere karşı erken uyarılma imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca olası kriz durumlarında şirketler, yüklendikleri riskler karşılığında gerekli sermaye
yeterliliklerine sahip olacakları için krizleri daha rahat
atlatacaklardır.
Geleneksel denetim doğal risk, kontrol riski ve ortaya
çıkartma risklerine odaklanmaktayken; risk odaklı denetim daha önce de belirtildiği gibi denetim kökenli
risklerin yanısıra işletme kökenli risklerle de ilgilenmektedir.
Geleneksel ve risk odaklı denetim arasında denetçinin iş yoğunluğu açısından da bir farklılık vardır. Geleneksel denetimde denetçi ağırlıklı olarak zamanını
planlama, teknik ve iç kontrolle ilgili ayrıntılarla uğraşarak geçirirken, risk odaklı denetimde denetçi, işletme süreçlerinin anlaşılması ve işletme riskleri ile bu
risklerin yönetimi üzerine odaklanmaktadır.
Risk odaklı denetimle birlikte denetim, yönünü geçmişten günümüze ve geleceğe çevirmektedir.
Denetçinin geçmişte meydana gelmiş işlere gömülmesi yeni bilgiler üretmesini kısıtlarken, denetimin
günümüze ve geleceğe ait işlere odaklanması denetçinin organizasyonun başarısını engellemesi muhtemel ayrıntılara yönelmesinin önünü açar.
Geleneksel denetim geçmiş faaliyetler üzerinde yoğunlaşmakta ve geçmişin hatalı faaliyetlerini ortaya
çıkartmaya çalışmakta iken, risk odaklı denetim hatalı
işlemlerin meydana gelmesini önlemeye çalışmaktadır. Bu da risk analizleri yardımıyla yapılmaktadır.
Geleneksel denetimde denetçi yoğun olarak rutin işlerle ilgilendiği için işletmeye değer katma bakımından risk odaklı denetimde görev alan bir denetçiye
göre daha geri plandadır. Geleneksel denetim iç kontrole odaklandığı için denetçi iç kontrolün titiz çalışıp
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çalışmadığı, fayda maliyet etkinliğinin sağlanıp sağlanmadığına yönelik tavsiyelerde bulunur.
Risk odaklı denetimde ise denetçi riskler çeşitlendirilmiş mi, risklerden sakınılmış mı, riskler paylaşılmış mı,
riskler transfer edilmiş mi gibi sorulara cevap arar.

ve bu risklerle ilgili kontrol önlemlerinin alınması ve
uygulanması konularında yardımcı olabilirler (The IIA
Research Fundation, 2003, 2110-1).
Risk Odaklı Denetim İçin Temel Öğeler ve Öncelikler
1. Denetçiler İçin Öncelikler

Geleneksel denetimde, denetçi denetlenen kurum
karşısındaki konumu itibariyle muhasebe verilerini
inceleme, iç kontrol sistemini değerleme ve faaliyet
denetimi bakımından bağımsız denetçi pozisyonuna
yakındır ve böyle olması da beklenir.
Risk odaklı denetimde ise, denetçi denetlenen kurumla kısmen aynı taraftadır. Kurum denetim bölümü, kurumun karşı karşıya olduğu çeşitli riskleri
ölçme sistemini, kurum riskleri ile sermaye düzeyini
ilişkilendirmek için geliştirdiği sistemi düzenli olarak
ve bağımsız bir biçimde incelemeli ve risk yönetimine gerekli tavsiyelerde bulunmalıdır (Basel Komitesi,
2000; 7).
Risk yönetim sürecinin geliştirilmesi ve yönetiminde
faal bir rol oynamak “risklerin sorumluluğunu üstlenmek” anlamına gelmemektedir. “Risklerin sorumluluğunu üstlenmek” rolünden kaçınmak için denetçiler,
mevcut risklerin belirlenmesi, tanımlanması, azaltılması, izlenmesi ve “sorumluluğun üstlenilmesi” konularındaki rolleri konusunda yönetimden teyit istemelidirler (The IIA Research Fundation, 2003, 2100-3).
Risk yönetimi, kurum yönetiminin temel sorumluluklarından biridir.
İşletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için, yönetimin
kurum içinde sağlam risk yönetimi süreçlerinin bulunmasını ve kullanılmasını sağlaması gerekir.
Denetçiler, yönetimin uyguladığı risk yönetim süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğini inceleyerek, değerlendirerek, rapor ederek ve bu konuda iyileştirici önlemler önererek yönetime yardımcı olmalıdır.
Kurumun risk yönetimi ve kontrol süreçlerinden yönetim sorumludur. Ancak danışmanlık rolünü üstlenen
denetçiler de, bu risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve risk yönetimi yöntemlerinin uygulanması
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Risk odaklı denetim için öncelikle gerekli olan husus
denetçinin tam bir donanıma sahip olmasıdır. Bu donanımın kapsamına çok şey dâhil edilebilir. Bunların
başlıcaları, denetçi risk odaklı denetim yapacağı kurum veya işletmeyi çok iyi tanımalıdır. Kurumun iş ve
işleyişi hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Kurumun organizasyon yapısı ile iş dağılımları, görevlendirmeler, iş akış süreçleri ile ilgili olarak gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Kurumu çok iyi tanımayan
bir denetçi daha başlangıçta eksik başlamış olur. Bu
da devamında denetim aşamasında eksikliklere meydan verebilecek bir durumdur.
Değişen ve gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Kimsenin
hiçbir konuda tam ve eksiksiz bilgiye sahip olmadığı
bir süreç içerisindeyiz. Böyle bir ortamda denetim
yapacak olan denetçinin denetleyeceği alan konusunda denetime başlamadan önce gerekli ve yeterli
ön araştırmaları yapması, hangi birim veya süreci denetleyecek ise ilgili konu ile alakalı ne gibi hususlara
bakacağı, neleri değerlendirme kapsamına alacağı,
hangi hususları kontrol ve testlere tabi tutacağı vb.
konularında bir ön çalışma yapması gerekir.
Bununla beraber denetleyeceği alanla ilgili yasal düzenlemeleri de gözden geçirerek, söz konusu alan
hakkında ne gibi yasal düzenlemeler bulunduğu, ne
gibi hükümlere riayet etmesi gerektiği gibi konularda
bilgi sahibi olmalıdır.
Ayrıca denetlenecek alanla ilgili kurumsal düzenlemeler varsa işletme veya kurum belli organizasyonların üyesi ise veya belli akitlerle belli zorunluluklara
uyma konusunda taahhütleri bulunuyorsa bu hususlarda da bilgi sahibi olması gerekir.
Diğer taraftan denetçi denetleyeceği alanla ilgili olarak ilgili alanın uzmanı kadar olmasa da genel olarak
ve denetim için gerekli bilgiye sahip olmalıdır. De-
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netçi teknik bir personel değildir. Ancak teknik bilgi
gerektiren bilgi işlem servisleri, inşaat servisleri, imar
servisleri gibi servisleri denetlemek durumunda olduğu durumlarda denetçinin buralardaki gerek hukuki mevzuat gerek teknik çalışmalar konusunda genel
bir bilgiye sahip olması gerekir.
Bu hem denetçi hem denetleyeceği süreç veya birim
için önemlidir. Çünkü katma değer yaratmak için önce
ne yapılmakta olduğunu bilmek gerekir. Sonra nelerin olması gerektiğini veya nelerin olmaması gerektiğini veya olmayabileceğini tespit etmek gerekir. Zira
denetçi sadece olması gerekenleri ortaya koyan kişi
değildir aynı zamanda olmaması gerekenleri de ortaya koymalıdır. Çünkü özellikle kamu kurumlarında
kontroller sistemi işlemez hale getirmiş, prosedürler
sistemi kilitlemiş olabilir. O zaman bu prosedürlerin
sadeleştirilmesi, gerekli olanların bırakılması, gerekli
olmayanların ortadan kaldırılması veya yeni kontrol
mekanizmaları ile değiştirilmesi gerekir.

lamaktan uzak kalma, oldukça sathi bir çalışma olma,
soyut öneriler içerme, uygulanma kabiliyeti olmayan
öneriler ortaya koyma vb. gibi hem denetçinin zaman
ve itibarina zarar verici hem de katma değer oluşturma amacından uzak bir denetim çalışması olma riski
ile karşı karşıyadır. Aslında bir ön çalışma yapmadan,
gerekli donanımlara sahip olmadan yapılacak bir denetim, bir denetim faaliyeti olarak kendisi yukarıda
ifade ettiğimiz üzere ciddi riskler içermektedir. Zira
yukarıda tanımladığımız perspektif içerisindeki bir
denetçiden beklenen sadece “bu yanlıştır, bu doğru
değildir” demek değildir. Denetçi o zaman doğrusunu
da ortaya koymalı “bu yanlıştır ve doğrusu da şu şekilde olmalıdır” demelidir.
Ortaya konulan görüş ve önerilerin; uygulanabilir,
yerinde, makul, gerekli, çözüm üretici, kolaylaştırıcı,
kontrol sağlayıcı ve sistematik olma gibi katma değer
yaratıcı niteliklerden bir veya birçoğuna sahip olması
gerekir.

Denetlenen birim çalışanları denetimden sonra şunu
rahatlıkla söyleyebilmeliler: “Biz bu denetimden şöyle bir yarar sağladık, bilgimiz, değerlendirmelerimiz
şu düzeyde arttı, süreçlerde şu değişikliklere gitmemiz gerektiği konusunda fikir birliği sağladık vb.”

2. Kurumla İlgili Öncelikler

Günümüz dünyasında bilgisiz idare olmayacağı gibi
bilgisiz denetim de olmaz. Sadece mevzuat bilgisi ile
süreçlerin ve işlemlerin denetlenmesi her zaman kısıtlı faydalar sağlayacak, idarenin gelişimine katkısı
sınırlı düzeyde olacaktır.

"İşi işte öğrenme yöntemi ile bir ön
hazırlık çalışması yapılmadan yapılacak
bir denetim yeterli faydayı sağlamaktan
uzak kalma, oldukça sathi bir çalışma
olma, soyut öneriler içerme, uygulanma
kabiliyeti olmayan öneriler ortaya
koyma vb. gibi hem denetçinin zaman ve
itibarina zarar verici hem de katma değer
oluşturma amacından uzak bir denetim
çalışması olma riski ile karşı karşıyadır"

Denetim elemanı azami ölçüde denetlediği alanla
ilgili geniş bir teorik ve pratik bilgiye sahip olma konusunda gayret sarf etmeli ve denetime başlamadan
önce bu çerçevede bir ön hazırlık yapmalıdır.
Aksi takdirde yaptığı çalışmalar sonucu ortaya koyduğu görüş ve öneriler bazen uygulanmaktan uzak kalabilecek, bazen diğer mevzuat hükümleri ve kurumsal
uygulamalar ile çelişkiler oluşturabilecek, bazen de
sorunları azaltmak yerine daha karmaşık ve sıkıntılı
hale getirebilecektir.
İşi işte öğrenme yöntemi ile bir ön hazırlık çalışması
yapılmadan yapılacak bir denetim yeterli faydayı sağ-
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Denetime tabi tutulacak kurum, birim veya işletmenin
denetim için mevcut bir alt yapısının olması gerekir.

İç kontrol sisteminin olmadığı, performans göstergelerinin bulunmadığı, kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilemediği, görevlerin tanımlanmadığı ve
ayrıştırılmadığı, kurumsal olarak gerekli ve gerçekçi
bir yönetim organizasyon yapısının bulunmadığı, yasal düzenlemeleri veya bağlı bulunduğu akitleri göz
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ardı eden, kurumsal düzeyde bir bilgi akışı ve olay kayıt siteminin bulunmadığı bir işletme, kurum, birim
veya süreçte etkin, etkili ve yararlı, ilgili denetlenen
birime yön gösterecek ve sorunlu alanları tespit ederek çözüm konusunda rehberlik edecek bir denetim
yapılması olanaklı değildir.
Bu nedenle denetime tabi tutulacak kurum, birim
veya işletmelerin öncelikle denetim için uygun ve yeterli bir organizasyonel yapıya sahip olması gerekir.
Aksi takdirde yapılacak her türlü denetim çalışması
istenen sonuçları vermeyecek ve denetlenen birim,
kurum veya işletmeye beklenen yararı sağlamayacaktır.
Bir kurumda risk odaklı etkin bir denetim yapılabilmesi için öncelikle kurumun kendisini tanıması ve tanımlaması gerekir. Denetlenecek olan birim, kurum
veya işletmenin sağlıklı bir organizasyon yapısına,
gerçekçi bir hedefe sahip olması gerekir. Varlık sebebini ve ulaşmak istediği hedefi tanımlayamamış bir
kurum veya işletme için risklerin doğru şekilde belirlenmesi ve tanımlanması da mümkün olmayacaktır.
Zira risk, yukarıda değinildiği üzere kurumun hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyen veya engellemesi
muhtemel olan her türlü iş, eylem veya durumdur.
Bir hedef veya hedefler kümesi olmadığı takdirde bu
hedeflere ulaşmayı engelleyecek mevcut veya muhtemel unsurlardan da söz edilemeyecektir.
3. Kurum Denetçi İlişkileri
Denetçi etkin ve etkili bir denetim yapmak istiyorsa,
öncelikle açık ve paylaşımcı olmalıdır. Kurum çalışanları ve denetlediği departmanın görevli ve yetkilileri
ile paylaşımcı bir atmosfer oluşturarak, kurumun risklerini ve tehditleri kurum çalışanları ve yöneticileri ile
işbirliği içinde, onlarla görüş alışverişinde bulunarak
tespit etme yoluna gitmelidir. Kurum tarafından kabul
görmemiş bir denetçinin kurumun sorun ve risklerine
yeterince nüfuz etmesi mümkün olmayacaktır. Bu
nedenle denetçinin bir sorgulayıcı gibi davranmayıp,
kurum personeli ve yönetimi ile iyi ilişkiler kurması,
onlarla işbirliği içinde hareket etmeye özen göstermesi denetçinin başarısını artıracaktır. Ayrıca denetçinin değerlendirme ve tespitlerinde uygulayıcılar ile
işbirliği içinde risklerin kaynaklanma nedenlerini sorgulaması ve ortaya koyduğu çözümlerin fiili uygulanabilirlik düzeyini de değerlendirmesi gerekir.
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Denetçinin ortaya koyduğu öneri ve değerlendirmelerde mutlak ifadeler yerine “böyle olması gerektiği
düşünülmektedir, böyle olmasının gerektiği kanaatine varılmıştır.” gibi ucu açık ifadeler kullanması doğru
bir davranış olacaktır. Zira denetçi uygulayıcı değildir.
İlgili öneri ve değerlendirmeleri uygulamaya koyup
koymamak, benimseyip benimsememek, önerilen
çözüm yerine aynı sorunu çözecek veya riski ortadan
kaldıracak alternatif çözümler bulmak ve uygulamak
veya riski üstlenmek yönetimin görev ve fonksiyonu
içindedir.
4. Denetim Plan ve Programı
Denetim plan ve programı yapılırken öncelikle kurum veya işletmenin risk haritasının doğru çıkarılması
önemlidir. Çünkü denetçinin elindeki insan kaynağı da
zaman kaynağı da sınırlıdır. Denetim birimleri, elindeki kaynakları en optimal şekilde kullanmak yüküm ve
zorunluluğu altındadır. Bu nedenle plan ve programı
doğru yapılmamış, risk belirlemeleri ve denetim öncelikleri doğru şekilde ortaya konulamamış bir denetim
çalışması hem kurum açısından hem denetim mekanizması açısından beklenen sonucu doğurmayacak,
denetimden beklenen faydayı sağlayamayacaktır.
Bu nedenle denetim biriminin nereden başlayacağı,
nelere bakacağı, kaç kişi ile denetim yapacağı ve denetimi ne kadar sürede tamamlayacağı konularında
objektif, tarafsız, amaca hizmet eden ve gerçeğe uygun saptamalarda bulunması azami önem arz etmektedir.
Denetim, kendinden beklenen fonksiyonu eda edemediği takdirde, kurum veya işletmede denetimin
gerekliliği ve faydalılığı da tartışılır hale gelecektir.
Bu nedenle kurumla işbirliği içinde doğru bir risk belirlemesinin yapılması, sağlıklı bir ön çalışma ile kurum risk haritasının çıkarılarak denetim öncelikleri
ile denetime ayrılacak zaman ve denetim kaynağının
ihtiyaca uygun şekilde ve ihtiyacı karşılayacak şekilde
planlanması, denetimin planlanan zamanda tamamlanması, denetim zamanlamasının kurumun ihtiyaç
ve öncelikleri dikkate alınarak yapılması denetimin
kurumca kabul görmesi, denetimin kendinden beklenen fonksiyonu eda etmesi açısından göz ardı edilmemesi gereken önemli hususlardır.
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Sonuç
Küreselleşmeyle beraber iş yoğunluklarının artması
ve riskli faaliyetlerin kaçınılmaz hale gelmesi, denetlenmesi gereken işlemlerin artmasına neden olmuştur. Buna paralel olarak denetimde yüzde yüz incelemeden, önce örneklemeye ardından iç kontrole, son
olarak da işletme risklerine odaklanılmıştır.
Risk yönetimi süreçlerinin denetime uyarlandığı günümüzde, denetçi yüksek risk alanlarına konsantre
olmalıdır.
Yaşanan süreç içinde denetimden beklenen fonksiyon da değişime uğramıştır. Artık günümüz dünyasında denetimden sadece sorgulaması değil çözüme
odaklanması, çözüm üretmesi veya çözüm üretmede
denetlenen kuruma veya birime yardımcı olması beklenmektedir. Bu nedenle denetçiler veya denetim birimleri için de denetimde bir strateji belirlemek ve bir
yol haritası çizmek kaçınılmaz olmuştur.
İşletmelerin ve kurumların büyümesi sonucu incelenecek belge ve kayıt sayısının artması, tüm belge
ve kayıtların incelenmesini olanaksız kılmakta, bu da
denetim mekanizmasını bir yol haritası çizmeye mecbur bırakmaktadır. Burada karşımıza en önemli husus
olarak yol haritasının doğru belirlenmesi, denetim
kaynağının ve zamanının doğru kullanılması çıkmaktadır. Bu nedenle denetimde, zaman, zamanlama ve
değerlendirme, kurum değerleri ve hedefleri ile kurumun ve sektörün genel ve özel sorunlarının doğru
tespit edilmesi önem kazanmaktadır.
Risk odaklı denetimde denetçi denetlenen kurumla
kısmen aynı taraftadır. Denetim birimi veya denetçiler, kurumun karşı karşıya olduğu çeşitli riskleri ölçmek ve bu kurum risklerinin risklilik düzeylerini belirlemek için kurumla işbirliği içinde olmalıdır.
Riskin yanlış fiyatlandırılması, yanlış yönetilmesi ve
yanlış algılanmasından kaynaklanan maliyetler incelendiğinde, belirsizliğin aksine, risk hesaplanabilir bir
büyüklük olduğundan, bu maliyetlerden kısmen veya
tamamen kaçınmak mümkündür. Şayet kurum doğru
hesapladığı riskleri uygun fiyat ile pazarlamış ve yönetmişse riskin maliyeti de sıfır olacaktır.26

26 BOLGÜN, Evren, AKÇAY, Barış, Risk Yönetimi, Scala Yayıncılık,

İstanbul, 2003, s. 115
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Tüm bu nedenlerle günümüz dünyasında denetimde
anlayış sorgulayıcı ve hesap sorucu olmaktan, çözüm
üretici ve kurum için katma değer yaratıcı, kurumun
risklerinin belirlenmesi ve elimine edilmesinde, hedeflerine ulaşmasında ona yol gösterici bir niteliğe
doğru kaymıştır ve kaymaya da devam etmektedir.
Belli bir plan ve program yapmadan, öncelikleri belirlemeden, belli bir strateji oluşturmadan denetim
yapmak yukarıda yer alan hususlarda gerekli faydayı
sağlayamamaktır. Bu nedenle denetçiler ve denetim
birimlerini, denetim planlamalarında kurumun veya
işletmelerin risklerine odaklanmalı, yönetimin uyguladığı risk yönetim süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğini inceleyerek, değerlendirerek, rapor ederek ve bu
konuda iyileştirici önlemler önererek yönetime yardımcı olmalıdır.
Kanaatimizce bugün için denetimden beklenen görev
ve fonksiyon temel olarak budur.
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BANKACILIK
SEKTÖRÜNÜN
KARŞILAŞTIĞI RİSKLER
VE RİSK YÖNETİMİ

ÖZET: Dünya’da son 3 yılda finans piyasasında yaşanan kriz finans piyasası aktörlerinin mercek altına
alınmasına neden olmuştur. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, finans piyasasının en önemli aktörleri olan
bankalarda iflaslar yaşanmış ve finansal sistemde yaşanan kriz reel sektöre de sirayet etmiş ve neredeyse
tüm ülkelerde resesyon yaşanmıştır. Yaşanan bu kriz
finans kesiminde yaşanacak bir krizin ne denli büyük
etkilere yol açtığını göstermesi açsından önemli olup
bundan ders alınması gerektiği ortadadır. Bu çalışmada bankaların ne tür risklerle karşı karşıya olduğu ve
bu risklere karşı ne tür araçlara sahip oldukları gösterilmeye çalışılmıştır. Burada açıklamaya çalışılan risklerin sadece bankalar için geçerli olmadığını hem özel
sektör hem kamu işletmelerinin hem de devlet kurumlarının bu risklerden bazılarıyla bir açıdan karşı karşıya kaldığını ifade etmek gerekmektedir. Bu çalışmayla
bankalar açısından risk yönetiminin arz ettiği önem ve
bankalar açısından çok aktif bir yönetim süreci olan
risk yönetiminin neyi ifade ettiği açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma risk yönetimi konusunda yazılmış makale ve kitapların taranması ve finans üzerine edinilen
tecrübelerin kullanılması yoluyla hazırlanmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Finans piyasası, bankacılık,
risk, iç denetim.
GİRİŞ

Hakan ERTÜRK
İç Denetçisi
Hazine Müsteşarlığı
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Bankacılık sektöründe de şirket yönetimlerinin temel
amaçları, şirket sahiplerinin sahip olduğu şirket varlıklarının değerinin arttırılmasıdır. Her alanda olduğu
gibi bu amacın gerçekleştirilmesi belli risklerin alınmasını getirmektedir. Finansal kesimin bu amacı gerçekleştirmek amacıyla karşı karşıya kaldığı riskler; faiz
riski, piyasa riski, kredi riski, bilanço dışı unsurlardan
kaynaklanan riskler, teknoloji ve operasyonel riskler,
döviz kuru riski, hükümranlık veya ülke riski, likidite
riski ve iflas riskleri şeklinde özetlenebilir. Çalışmamızda bu risklerin her biri bankacılık kesimi açısından ele
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alınmış ve söz konusu risklerin finansal kuruluşları nasıl etkilediği anlatılmaya çalışılmış ve bu risklere karşı yöneticilerin hangi araçlara sahip oldukları her bir
risk faktörü için ortaya konmuştur. Aşağıda finansal
kesimin karşı karşıya kaldığı risklere geçmeden önce
banka bilançolarının yapısından bahsedilerek bilanço
yapısının ne ifade ettiği ortaya konulmuştur.
A. BANKA BİLANÇOLARI
Bir bankanın belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans
sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara
ait finansal tabloların incelenmesini gerektirmektedir. Bankaların bilançolarının yükümlülükleri fon kaynaklarını, varlıkları ise bu fonların nasıl kullanıldığını
göstermektedir. Bankalar ticari işlerini öz kaynaklarını
kullanarak değil yabancı kaynakları kullanarak gerçekleştirmek üzere faaliyet gösterirler. Bankaların aktifleri genel olarak dört ana kalemden oluşur. Bunlar
krediler, menkul kıymetler (genel olarak hazine kağıtları), rezervler ve diğer varlıklardır. Bankaların pasifi
ise mevduatlar, mevduat dışı kaynaklar (İnterbank,
Merkez Bankası, Uluslararası menkul kıymetler) öz
kaynaklar ve diğer pasif hesaplardan oluşmaktadır.
Banka mevduatları kısa ve uzun vadeli olarak tasnif
edilmekte olup, tasarruf mevduatları, ticari mevduatlar ve diğer mevduatlardan oluşmaktadır. Mevduat
dışı kaynaklar ise, tahvil ve bono ihracı, merkez bankasından borçlanma, diğer bankalardan borçlanma
ve uluslararası piyasalardan sağlanan kredilerden
oluşmaktadır. Bu kredilere örnek olarak sendikasyon
kredileri verilebilir. Öz kaynaklar, esas itibariyle ödenmiş sermayeden oluşmakta olup, esas itibariyle banka varlıklarının düşmesine karşılık bir güvence temin
etmek amacıyla kullanılan bir kaynaktır. 1

kul kıymetler hisse senedi portföyünden ziyade (çoğu
ülkede bankaların hisse senedi portföyü oluşturması
yasak veya sınırlandırılmıştır) bankalara sabit getiri
sağlayan tahvil ve bonolardan oluşmaktadır. Bunlara
Hazine bonosu ve tahvili örnek gösterilebilir. Banka
rezervleri ise zorunlu ve serbest rezervlerden oluşmaktadır. Zorunlu rezervler banka mevduatlarının
belli bir oranı olarak, bankaların merkez bankasında
tutmak zorunda oldukları kısmı ifade etmektedir. Serbest rezervler ise bankaların acil nakit ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla tuttukları nakit veya nakde yakın
varlıkları ifade etmektedir.
B. BANKACILIK SEKTÖRÜ’NÜN KARŞI
KARŞIYA KALDIĞI RİSKLER2
1. Faiz Riski
Faiz riski bir bankanın varlık ve yükümlülükleri arasındaki vade uyumsuzlukları nedeniyle katlandığı riski
ifade etmektedir. Daha açık bir deyişle, bir bankanın
aktifte yer alan kredi ve menkul kıymetlerinin vade
yapısının, pasif hesapta yer alan mevduat ve mevduat dışı kaynakların vade yapısından farklılaşması nedeniyle karşı karşıya kaldığı faiz oranı riskini ifade etmektedir. Bunu aşağıdaki örnekle kısaca açıklayalım:
Bir bankanın 1 yıl vadeli 100 milyon TL değerinde
mevduatı veya ihraç etmiş olduğu borç senedi (tahvil,
bono gibi) olduğunu ve bunun karşısında, bankanın
100 milyon TL tutarında 2 yıl vade ile kredi verdiğini
varsayalım. Bu durumu aşağıdaki şekilde gösterelim:

0

←Yükümlülükler→

1

(100 Milyon TL)

Banka varlıklarına baktığımızda ise krediler önemli
yer tutmaktadır. Banka kredileri bankaların finansal sistemde üstlendikleri fon fazlası olanlardan fon
açığı olanlara transfer şeklinde özetlenebilecek temel fonksiyonunun yerine getirilmesinde kullanılan
temel araçlarıdır. Menkul kıymetler ise kredilerden
sonra bankalar için gelir getirici varlıklardır. Bu men-

Bu zaman çizgilerinden de açıkça görüleceği üzere
varlıkların finansmanı eksiktir. Çünkü, 2 yıllık varlıklar

1

2

Bankacılık: Yönetim ve Performans, http://www.ekodialog.com/
finansal_eko/fin_eko_konulari6.html
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1

2

←Varlıklar→
(100 Milyon TL)

Saunders, Anthony-Cornett, Marcia Millon; Financial Institutions
Management Six Edition, page: 168-188
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1 yıllık yükümlülükle finanse edilmektedir. Bankanın
borç senetleri karşılığında ödeyeceği faiz haddinin
%9 olduğunu, vermiş olduğu kredi karşılığında alacağı faiz haddinin ise %10 olduğunu varsayalım. 1 yıl
sonra banka %1 yani 1 milyon TL kar elde edecektir.
Bununla birlikte, ikinci yıl için kar tutarı belli değildir.
Eğer ikinci yıl faiz oranları değişmezse, banka tekrardan %9’dan menkul kıymet ihraç ederek yada borçlanarak kar haddini %1’de sabitleyebilecektir. Fakat faiz
hadlerinin her zaman birinci ve ikinci yıllar arasında
değişme riski vardır. Eğer faiz hadleri %11 olursa,
bankanın karı ikinci yıl negatif olacak ve banka 1 milyon TL zarar edecektir.
Örnekten de görüleceği üzere kredilerin vadesinin,
borçlanma vadesinden yüksek olması bankanın ikinci
yıl faiz riskiyle karşılaşmasına neden olmuştur. Banka
faiz oranlarının %1’den daha fazla artması durumlarında zarara girme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Sonuç olarak, bankaların yükümlülüklerine göre
daha uzun vadeli varlıklara sahip olması, bankaların
re-finansman riskiyle karşı karşıya kalmasına neden
olmaktadır. Vade yapısının tam tersi yani varlıkların
vadesinin daha kısa olduğu durumlarda ise “reinvestment” diye adlandırılan yeniden yatırım riskiyle karşılaşılacaktır. Bu duruma ilişkin zaman çizelgesi aşağıdaki gibi olacaktır.

0

0

←Varlıklar→
(100 Milyon TL)

1

1
←Yükümlülükler→

2

(100 Milyon TL)

Yukarıdaki şekilden de görüleceği üzere, banka iki yıl
vadeli 100 milyon TL’lik bir kaynağa sahipken, vermiş
olduğu kredi 100 milyon TL tutarındaki kredi ise 1 yıl
vadelidir. Bu pozisyonda da banka faiz riskiyle karşı
karşıyadır. Bankanın krediyi önceki örnekte olduğu
gibi krediyi %10 faiz haddi üzerinden verdiğini, kredinin finansmanında kullandığı fonun maliyetinin ise
%9 olduğunu varsayalım. Banka bu durumda birinci
yıl sonunda %1’lik yani 1 milyon TL tutarında bir kar
elde edecektir. Birinci yıl sonunda banka’nın elinde
tekrardan 100 milyon TL’lik bir kaynak olacağından
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bu paranın kullandırılması zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Önceki örnekte olduğu gibi faiz hadlerinde birinci ve ikinci yıllar arasında değişme riski vardır. Kredi faiz hadlerinin piyasa koşulları nedeniyle ikinci yıl
düştüğünü ve bankanın %8’den kredi kullandırdığını
varsayalım. Bu durumda banka %1 oranında yani 1
milyon TL zarar edecektir. Banka önceki örnekte olduğu gibi bir faiz riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu risk,
bankanın yükümlüklerine göre düşük vadeli kredi
kullandırmasından kaynaklanan yeniden yatırım “reinvestment” riskidir.
Bankaların faiz riskine karşı uygulayabilecekleri temelde iki politika vardır. Birincisi, vadelerin mümkün
olduğunca eşitlenmesi şekilde faiz riskinden korunulmasıdır. Bu yöntem faiz riskinin elimine edilmesine
karşı uygulanacak en etkin yöntem olarak görünmesine karşın uygulanması hemen hemen mümkün olmayan bir yöntemdir. Bankalar işlerinin yapısı gereği
genel itibariyle düşük vadeli kaynaklara karşın, uzun
vadeli kredi kullandıran bir finansal aracılardır. Buna
karşın mesela sigorta şirketleri uzun vadeli kaynak ve
varlık yapısına sahiptirler. Bankaların varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini eşitlemeye çalışmaları karlılıklarını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Örneğin
bankadan 5 yıl vadeli bir ev kredisi almak isteyen bir
müşteriye, bilanço yapısını olumsuz etkileyecek diyerek bankanın kredi vermemesi müşteri kaybına ve
karlılığının düşmesine neden olacaktır. Bu nedenlerden ötürü, faiz riski nedeniyle bilanço yapısının varlık
ve yükümlülüklerin eşitlenecek şekilde yönetilmesi
bir arzu olmakla birlikte kredi ve yükümlülüklerin
tutarlarının örneklerimizde gösterildiğinin aksine
(zorunlu karşılıklar, serbest karşılıklar gibi faktörler
nedeniyle) eşit olmaması nedeniyle teknik olarak da
mümkün olmamaktadır. Fakat bankacılıkta kullanılan
bazı yöntemler (Rgap, WATMgap gibi) hem vade yapısı hem de tutarlarını hesaba katacak şekilde karşılaştırma yapmayı mümkün kılmaktadır.
Faiz riskinden kaçınmanın ikincisi yöntemi ise risklerin türev enstrümanların kullanılmasıdır. Bankaların
faiz riskini elimine etmek için kullanabilecekleri türev
araçlar Forward ve Future sözleşmeleri, Opsiyon sözleşmeleri ve Faiz Swapları’dır. Bu sözleşmelerin nasıl
kullanıldığını göstermek çalışmamızın konusunun dışındadır. Fakat faiz riskinin türev piyasası araçları kul-
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lanılarak engellenmesinin arkasındaki mekanizma şu
şekilde özetlenebilir. Bankalar bilançolarındaki varlıklarını, faize duyarlı ve duyarlı olmayan (FDOV) varlıklar
ve aynı şekilde kaynaklarını da faize duyarlı ve duyarlı
olmayan (FDOK) kaynaklar şeklinde ikiye ayırmaktadırlar. Faize duyarlılık ile kastedilen faiz değişimlerine ne kadar zaman içerisinde tepki gösterileceğidir.
Örneğin, 3 aylık bir kredinin faize duyarlılığı, 1 yıllık
bir vadeye sahip krediye göre daha fazladır. Faizlerin
değişmesi 1 yıllık kredilerde daha geç yansıyacaktır.
Faize duyarlılık açısından bakıldığında bankaların bilançoları aşağıdaki şekilde olacaktır:
Banka Bilançosu
Varlıklar

Kaynaklar

FDV

FDK

FDOV

Özkaynaklar

FDOK ve

Yukarıdaki bilançodan da görüleceği üzere, bankaların FDV’leri ile FDK’larının toplam tutarları aynı olmayabilir. İşte FDV ile FDK arasındaki farka “repricing
gap” (yeniden fiyatlandırma boşluğu) denilmektedir.
Bu ifadeyi aşağıdaki şekilde de gösterebiliriz:
Rgap = FDV-FDK
Rgap pozitif, negatif veya sıfır olabilir. Faiz değişikliği durumunda Rgap’ın işaretine göre net faiz gelirinde ne gibi bir değişiklik olacağını bilebiliriz. Örneğin,
Rgap > 0 ve faiz oranı artmışsa, net faiz geliri pozitif
olarak değişecektir. Çünkü bankanın FDV>FDK olduğundan faiz artışı, bankanın varlıklarından elde ettiği
faiz gelirini, kaynakları nedeniyle katlandığı faiz giderinden daha fazla artıracaktır. Bu ise net faiz gelirinde
pozitif bir artışa yol açacaktır. Net faiz gelirindeki değişiklik aşağıda gösterilen formül ile hesaplanabilir.
∆ NFG = (RGAP) ∆R = (FDV -FDK) ∆ R
Burada, ∆ NFG, net faiz gelirindeki değişikliği; ∆ R faiz
oranındaki değişikliği göstermektedir. Bu hesaplama
yöntemi sahip olduğu eksikliklere rağmen bize hedging nasıl kullanıldığını göstermesi açısından yeterli
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olacaktır. Bu formül bize faiz oranlarındaki değişimin
bankanın bilanço yapısına göre pozitif net faiz geliri mi yoksa negatif net faiz geliri mi elde edileceğini
gösterecektir. Bankalar hesapladıkları Rgap ile kendi
pozisyonlarını belirleyeceklerdir. Eğer bankanın Rgap
pozisyonu negatif ise banka, faiz artışlarına karşı riskli
pozisyonda bulunacak ve bu pozisyonuna karşı kendisine uygun türev aracını kullanacaktır. Örneğin, bankanın faiz riskinin nedenin sadece sahip olduğu 1 milyon TL’lik 20 yıllık hazine tahvilinden kaynaklandığını
düşünelim. Faiz oranlarındaki artış bu varlığın fiyatının düşmesine yol açacak ve bankanın (Rgap negatif
olduğu için) zarar etmesine yol açacaktır. Bu riskin
gerçekleşmesinin 3 aylık bir dönem sonra olacağını
varsayalım. Hazine tahvilinden kaynaklanan zararı
ortadan kaldırmak için Banka bu tutarda ve vadede
üç ay sonrası için hazine tahvili teslim etmek üzere
bugün türev piyasalarda forward sözleşmesi imzalayacaktır. Piyasa faiz oranlarının 3 ay sonra %2 yükseldiğini varsayarsak banka, aktifinde bulunan hazine
tahvilinin değerinin düşmesinden kaynaklanan zararını, forward sözleşmesi nedeniyle elde edeceği kar
ile telafi edecektir. Yani banka’nın bugün imzaladığı
forward sözleşmesindeki tahvilin fiyatı bugünkü mevcut piyasa faiz hadleri üzerinden hesaplandığından
üç ay sonra faiz hadlerinin yükselmesi sonucu teslim
edeceği değeri düşen tahvillerin fiyatından yüksek
olacağından (banka forward sözleşmesi sonucu teslim edeceği tahvilleri piyasadan ucuza alıp forward
işlemindeki fiyattan karşı tarafa satacaktır) banka bu
forward işleminden bilançosunda hazine tahviline sahip olmaktan kaynaklanan zararını telafi edecek miktarda kar edecektir.
Türkiye’de vadeli opsiyon borsalarının daha yeni
kurulmuş olması ve ürün çeşitliliğinin azlığı nedeniyle henüz türev ürünler gelişmiş ekonomilerde
kullanıldığı kadar Türk bankacılık sisteminde yaygın
kullanılmamaktadır.3
2. Piyasa Riski
Piyasa riski, varlık ve yükümlülüklerin değişimi yani
ticari amaçlarla kullanılması esnasında döviz kurunda, faiz hadlerinde ve varlık fiyatlarında meydana
3

Ertürk, Hakan; Mortgage Krizi ve Türkiye yansımaları-Ekonomik
ve Finansal Analiz
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gelen değişme nedeniyle ortaya çıkan riski ifade etmektedir. Bankalar için piyasa riski bankaların varlık
ve yükümlülüklerini uzun dönemli yatırım ve fonlama
amaçları dışında kısa dönemde kar elde etmek amacıyla aktif olarak alım ve satımda (trading) kullanması
durumunda ortaya çıkmaktadır. Bankanın bir güne
kadar vadesi olan çok kısa dönem zarfında alım satımlarda (trading) bulunması, bankayı artan oranda
faiz, döviz kuru ve getiri riskleriyle karşı karşıya bırakmaktadır. Hipotetik olarak, bankaların bilançolarındaki uzun vadeli yatırımlarla ilişkilendirilebilecek
kredi ve mevduat kısmını banka bilançosundan çıkardığımızda bankalar günlük alım-satım olarak adlandırılabilecek trading portföyü şeklinde bir portföy yönetimi faaliyetlerini de yürütmektedirler. Bankaların
trading faaliyetleri kapsamında hem bono, emtia, döviz ve hisse senedi (izin verilmişse) alımlarında hem
de bu varlıkların satımı faaliyetinde bulunarak kısa
vadeli karlar elde etmeye çalışırlar. Bu tip faaliyetler
bankaları sürekli piyasa riskiyle karşı karşıya koyar. Piyasa riskine ekstrem bir örnek olarak İngiliz Barings
Bankı verebiliriz. 200 yıllık bir geçmişe sahip banka
1995 yılında trading faaliyeti sonucu uğradığı zararlar
nedeniyle iflas etmiştir. Banka’nın trading faaliyetlerini yürütmekle sorumlu elemanı Nick Leeson Japon
Nikkei Menkul Kıymetler Borsası endeks değerinin
gelecekte çok fazla yükseleceği yönünde bir spekülasyonda bulunarak 8 milyar dolar tutarında Future
sözleşmeleri almış ve bir ay içinde banka 1,2 milyar
dolar para kaybetmiştir. Kaybedilen bu para bankanın
sermayesinden fazladır.

"Piyasa riski, varlık ve yükümlülüklerin
değişimi yani ticari amaçlarla kullanılması
esnasında döviz kurunda, faiz hadlerinde
ve varlık fiyatlarında meydana gelen
değişme nedeniyle ortaya çıkan riski
ifade etmektedir"
3. Kredi Riski
Bankalar tarafından verilen kredi ve satın alınan menkul kıymetlerin vaat ettiği nakit akımlarının tam olarak
alınamaması şeklinde tanımlanmaktadır. Kısaca ban-
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kanın kullandırmış olduğu paranın kısmen veya tamamen tahsil edilememesidir. Genel olarak uzun vadeli
kredi ve tahvillerin kredi riskinin, kısa vadelilere göre
yüksek olduğu varsayılır. Verilen kredilerin veya alınan
tahvilin tüm ana para ve faizlerinin zamanında ve tam
olarak tahsil edilmesi durumda bankalar kredi riskiyle
karşı karşıya kalmayacaklardır. Fakat böyle bir durum
normal hayatın akışında mümkün değildir. Bankalar
kullandırdıkları fonlar nedeniyle her zaman kredi riski ile karşı karşıyadırlar. Aşağıdaki şekilde bankaların
kullandırdıkları fonlar nedeniyle karşı karşıya kaldıkları riski gösteren olasılık dağılımına yer verilmiştir.
Olasılık (P)
P=1
A

B

C

0

Anapara

Anapara ve Faiz

Nakit
Akımı

Şekilde A noktası verilen kredilerden anapara ve faiz
tahsilatı olasılığını, B noktası sadece anapara tahsil
edilme olasılığını (faizin tahsil edilememesi), C noktası ise hem anapara hem de faizin tahsil edilememe
olasılığını göstermektedir. Şekil bankalar tarafından
kullandırılan kredilerin büyük bir çoğunluğunun anapara ve faizlerinin tahsil edildiğini sadece çok küçük
bir olasılıkla (C) hem anapara hem de faizin tahsilinin
mümkün olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, hem anaparanın hem de faizin tahsil edilememe
olasılığı az da olsa mevcut olduğu için bankalar tahmini temerrüt oranlarını önceden tahmin etmeli ve
riske maruz kaldıkları tutarlar için risk primlerini faiz
oranlarına yansıtarak müşterilerinden talep etmelidirler. Örneğin bankaya kredi için başvuran müşteriye
banka müşterinin risk profiline uygun olarak uygun
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faiz oranını seçmelidir. Eğer müşterinin temerrüt riski
yüksekse, yüksek risk primi (faizi) talep etmelidir.
Kredi risklerinin yönetimi süreci, bilgi alma ve gözetim faaliyetlerini içermektedir. Bankalar kredi risklerini minimize etmek için fon kullandırdıkları müşterilerine ait bilgileri sürekli toplamalı ve müşterilerinin
faaliyetlerini gözetlemelidirler. Kredi risk yönetiminde bankaların sahip olduğu avantajlardan birisi de
ellerindeki fonları mümkün olduğunca çok müşteriler arasında dağıtabilme konusunda kapasitelerinin
yüksek olmasıdır. Bu şekilde bankalar bireysel firma
risklerini azaltabilmektedirler. Fakat hala bankalar
sistematik risk olarak adlandırabileceğimiz ekonomik
nedenlerden dolayı firmaların iflaslarının artması dolayısıyla temerrüde uğrayan kredi riskiyle karşı karşıyadırlar. Bu tip bir sistematik riske en güzel örnek
2007 yılında başlayan ve 2008 yılında şiddetli şekilde
hissedilen mortgage krizinin tüm küresel ekonomi
üzerindeki bankaların iflasına yada çok büyük zararlarla karşılaşmasına yol açması gösterilebilir.
Bankaların bu yöntemler dışında kredi riskini yönetmek amacıyla kullanabilecekleri ikinci bir yöntemde
faiz riskinde olduğu gibi türev araçların kullanılmasıdır. Bu amaçla bankalar Future, Forward, Opsiyon ve
Swap sözleşmelerini kullanabilmektedirler. Bu amaçla
en fazla kullanılan türev aracı CDS olarak adlandırılan
Credit Default Swap sözleşmeleridir. 2000 yılında kullanılan CDS tutarı (notional value) 426 milyar ABD Doları iken bu tutar 2006 yılında trilyon 7,9 trilyon ABD
Dolarına ulaşmıştır. Swap sözleşmeleri bir nevi sigorta sözleşmesini andırmaktadır. Swap sözleşmelerinin
tarafları ise genellikle bankalar ve sigorta şirketleridir.
Bankalar swap sözleşmeleri için swap sözleşmesinin
karşı tarafına sabit prim ödemesi yaparken, karşılığında sözleşmenin karşı tarafından kredinin temerrüde
düşmesi durumunda temerrüde düşen tutarı temin
etme garantisi almaktadır. Bu işlemi aşağıdaki şekille
özetleyebiliriz.

4. Bilanço Dışı Riskler
Bilanço dışı riskler, bankaların şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerinden kaynaklanan riskleri ifade etmektedir. Bankaların şarta bağlı varlık ve yükümlülükleri
için verilebilecek en iyi örneklerden birisi kredi mektubu veya diğer bir değişle akreditiflerdir. Akreditifler
dış ticarette, belediyeler tarafından ihraç edilen tahvil
ödemelerinin garanti altına alınması gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Akreditife ilişkin işlemler bilançolarda yer almamaktadır. Bununla birlikte, akreditif
nedeniyle uğranılan bir zarar varsa o zaman garanti
kapsamındaki sorumluluk bilançolarda yükümlülük
olarak kaydedilmektedir. Akreditif nedeniyle kazanılan gelir veya uğranılan zararlar gelir tablolarında
gösterilmektedir.
Akreditif bilanço dışı risklerden sadece birisidir. Akreditifin yanı sıra bankalar tarafından kullanılan kredi
taahhütleri ve türev araçlardaki pozisyonlar bilanço
dışında takip edilmektedir. Türev araçlar riskten korunma amaçlı veya tam tersine spekülatif bir pozisyon alınmasında kullanılmaktadır. Spekülatif amaçla
kullanılan türev araçları bankalar için Baring Banks
örneğinde olduğu gibi çok büyük risklere neden olabilmektedir.
5. Döviz Kuru Riski
Döviz kuru riski, döviz kurunda meydana gelen değişmeler nedeniyle bankaların yabancı para varlıklarının veya yükümlülüklerinin değerinin değişmesi
nedeniyle uğrayabileceği zararları ifade etmektedir.
Döviz kuru riskinin nasıl ortaya çıktığını bir örnekle
açıklayalım. Varsayalım ki, bir Türk bankası, bir İngiliz
şirkete İngiliz sterlini üzerinden kredi açsın ve zaman
içinde İngiliz sterlininin değerinin Türk lirası karşısında düştüğünü varsayalım. Bu tip bir kredi sonucunda
Türk bankası, İngiliz şirketten alacağı faiz ve anapara
tutarlarının Türk lirası cinsinden değerindeki kayıp
nedeniyle vermiş olduğu kredinin anaparasından
daha az bir ödeme nedeniyle zarar etme durumunda
kalabilecektir.
Genel olarak, bankalar yabancı para varlıklarının yanı
sıra yabancı para yükümlülüklerine de sahiptirler. Mesela bir A bankası 100 milyon İngiliz sterlini kredi ver-
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mişken, 80 milyon İngiliz Sterlini tutarında mevduata
sahip olabilir. Aradaki 20 milyon sterlinlik fark ise Türk
lirası mevduatla finanse edilmektedir. Bu durumda, A
bankası 20 milyon sterlinlik bir uzun pozisyon içerisinde olup döviz varlıkları yükümlülüklerinden fazladır. A
bankası sterlin değerinde Türk lirasına karşı meydana
gelen bir değer kaybı durumunda, zarar etme durumuyla karşı karşıya kalacaktır.
A bankasının yukarıdaki durumun tam tersine 100
milyon İngiliz Sterlini mevduatı ve 80 milyon İngiliz
Sterlini kredi varlığı olduğu durumda ise, döviz kuru
riski bu sefer İngiliz sterlinin Türk lirasına karşı değer
kazanması durumunda ortaya çıkacaktır. Sterlinin liraya karşı değer kazanması A bankasının yükümlülüklerinin değerini, varlıklarına kıyasla daha fazla arttıracak ve yine zarar etmesine neden olacaktır.
Döviz kuru riski sadece bankalar için geçerli olmayıp
hemen hemen tüm ekonomik birimlerin karşı karşıya
kaldıkları bir risk unsurudur. Hazine Müsteşarlığı açısından döviz kuru riski, yabancı para türünden borçlanmalarda karşı karşıya kaldığı çok önemli bir risk
iken belediyelerce peşin bedelle doğalgaz satılması
da (alımların dövizle yapılması nedeniyle) çok önemli
başka bir döviz kuru riskidir.
Bankalar bu tip döviz risklerine karşılık döviz varlıkları ve yükümlülüklerini dengeleme yoluna gitmekte
böylelikle bu risklerden korunmaktadırlar. Dengeleme sadece tutar yönünden değil, aynı zamanda vade
yönünden de yapılmak zorundadır. Yukarıdaki örnekte A bankası 2 yıl vadeli 100 milyon İngiliz Sterlini
varlığına karşın 1 yıl vadeli 100 milyon İngiliz Sterlini
yükümlülüğe sahipse bu durumda banka yabancı varlıklar üzerinden faiz riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Piyasalardaki İngiliz sterlini faiz oranlarının yükselmesi
durumunda, banka kredi faizlerini değiştiremeyecek
ama İngiliz Sterlini mevduata ikinci yıl daha yüksek
faiz ödemeye başlamak zorunda kalacaktır.
Aynen diğer risklerde olduğu gibi bankaların döviz
kuru riskine karşı da Future, Forward, Opsiyon ve
Swap sözleşmeleri gibi türev araçlarını kullanabilmektedirler. Yukarıdaki A bankası örneğinde bankanın karşı karşıya kaldığı 20 milyon İngiliz Sterlini uzun
pozisyonu nedeniyle banka bir forward sözleşmesi
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satarak bu riskten korunabilir. Şöyle ki, banka hem
anapara hem de faiz ödemesi tutarları kadar bir miktar için, verdiği kredinin vadesine göre belirlenmiş bir
forward döviz kuru üzerinden şimdiden bir sözleşme
ederek döviz kuru riskinden korunabilmektedir.
6. Ülke Riski
Ülke riski, yabancı fon tedarikçilerinin vermiş oldukları krediler veya satın aldıkları menkul kıymetler
nedeniyle hak ettikleri geri ödeme tutarlarının ülke
yönetimi tarafından alıkonması riskini ifade etmektedir. Ülke risklerine karşı bankaların pek fazla bir şey
yapacak güçleri bulunmamaktadır. Bankalar bu gibi
durumlarda ya borçların vadesini ya da faiz oranları
üzerinde iyileştirmeler yaparak söz konusu ülkeyle
anlaşma yoluna gidecek veya ulusal ve/veya uluslararası mahkemelere başvuracaktır.
7. Teknoloji ve Operasyonel Riskler
Operasyonel risk, bankanın iç kontrol süreçlerinin,
insan kaynaklarının veya mevcut sistemlerinin yetersizliği veya işleyişindeki sorunlar nedeniyle karşılaştığı riskleri ifade etmektedir. Teknoloji riski ise yapılan
teknoloji yatırımlarının karşılığında ölçek ekonomisinin ve bazı faaliyetlerin birleştirilmesi sonucu oluşması beklenen sinerjinin sağlanamaması nedeniyle
yeterli maliyet tasarrufunun elde edilememesini ifade etmektedir.
Operasyonel riskler kısmen teknoloji riskiyle ilişkilendirilebilmektedir. Örneğin, 2001 yılı Eylül ayındaki
ABD’deki saldırılar Citibank’ın ATM sisteminin yedeklemesinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bankanın ATM hizmetleri 2 gün boyunca çalışmamıştır. Bununla birlikte operasyonel risklerin kapsamı sadece
teknoloji riskiyle ilişkilendirilmemelidir. Personelin
karıştığı yolsuzluklar ve yaptığı hatalar da bir çeşit
operasyonel risk tanımı içerisine girmektedir.
8. Likidite Riski
Likidite riski, bankacılıkta mevduat sahiplerinin ani
para çekim istekleri karşısında bankaların bu talepleri
karşılamak konusunda karşılaştıkları riski ifade etmektedir. Bankaların günlük ihtiyaç duyduğu nakit miktarı
bankalarca tahmin edilebilir olup bu miktarı ellerinde
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tutmakla birlikte anlık ve ani yüksek para çekişlerine
karşı yapabilecekleri ellerinde bulunan varlıkları, likit
varlıklara dönüştürmek veya borçlanmaktır. Bankaların ellerinde likit varlık tutmaları, tutukları bu likit
varlıklar için faiz kazancı elde etmelerini engellediğinden banka maliyetlerini artıran bir unsurdur. Tüm
sistemdeki bankaların bu tip taleplerle karşılaşması
durumunda ise ellerinde likidite kalmayan bankalar,
borç bulmak zorunda kalacaklar fakat tüm bankalar
borç aradığından borç bulmakta zorlaşacak ve bankalar ellerindeki öncelikle menkul kıymet şeklindeki
varlıkları satmak zorunda kalabilecektir. Bu ise bankaların söz konusu varlıkları çok ucuza satmalarına
neden olarak zarar etmesine veya gerekli nakdi bulamamaları durumunda ise iflaslarına yol açabilecektir.
Ani para çekimlerinin neden olduğu riskler dışında likidite yönetimi, bankalar için risk ve getiri şeklindeki
tercihleri doğrultusunda belirlenecektir. Yani banka
ellinde az likidite bulundurarak faiz getiren varlıklara
yatırım yapma veya daha fazla likidite tutma arasında bir tercihte bulunmak zorunda kalacaktır. Bununla
birlikte, bankalar kanunen mevduatlarının belli bir
oranını zorunlu olarak Merkez Bankası nezdinde likit olarak tutmak zorundadırlar. Bankalar açısından
bu tercih serbest likidite oranının belirlenmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.
9. İflas Riski
İflas riski bankaların yükümlülüklerine nazaran varlıklarının değerinde ortaya çıkan ani düşüşlere karşı yeterli sermayeye sahip olmamaları durumunda ortaya
çıkmaktadır. Bankaların iflas riskiyle karşılaşması yukarıda söz ettiğimiz risklerin ortaya çıkması durumunda söz konusu olabilmektedir. Bankaların borçlanmış
olduğu kaynaklara nazaran daha fazla sermaye bulundurmaları veya diğer bir deyişle, düşük kaldıraç
oranı ile çalışmaları onları faiz hadlerindeki olumsuz
değişmelere ve batık kredilerin neden olduğu zararlara karşı koymalarını kolaylaştırmaktadır.
C. İÇ DENETİM VE BANKACILIK
RİSKLERİNİN YÖNETİMİ
2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan “Bankaların İç Sistemleri
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Hakkında Yönetmelik” in risk yönetimi politikaları ve
uygulama usulleri başlığı altında bankaların faaliyetlerinden kaynaklanan risklerinin yönetilmesinde kullanılmak üzere yazılı politik ve uygulama usullerini
belirlemeleri gerektiği, bu usullerinde değişen koşullara uyum sağlaması ve hedging, sigorta veya kredi
türevleri gibi risk azatlım tekniklerinin nasıl kullanılacağını belirtmesi ve risk limitlerinin banka üst yönetimi tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
İç denetim fonksiyonu ile ilgili olarak, yönetmeliğin
iç denetim sisteminin amacı ve kapsamı bölümünde,
bankaların risk ölçüm modeli kullanması durumunda,
iç denetimin bu modelle ilgili olarak risk yönetimi modelinin risk yönetimine dahil edilip edilmediğini, modelin fiyatlama ve değerleme sistemlerini, risk ölçüm
modellerinin kapsadığı riskleri, modellerde kullanılan
verilerin ve varsayımların doğruluğu ve uygunluğunu,
veri kaynaklarının güvenliği, bütünlüğü ve zamanında
elde edilebilirliği konularında denetim yapabilecekleri ifade edilmektedir. Yönetmelik açısından bakıldığında bankalarda iç denetimin bankaların risk yönetiminde etkin rol oynaması öngörülmektedir. İç denetçilerin bu denetimi gerçekleştirebilmek için finansal
yönetim teknikleri hakkında yeterli donanıma sahip
olmaları gerekmektedir.

"İç denetim fonksiyonu ile ilgili olarak,
yönetmeliğin iç denetim sisteminin
amacı ve kapsamı bölümünde,
bankaların risk ölçüm modeli kullanması
durumunda, iç denetimin bu modelle
ilgili olarak risk yönetimi modelinin risk
yönetimine dahil edilip edilmediğini,
modelin fiyatlama ve değerleme
sistemlerini, risk ölçüm modellerinin
kapsadığı riskleri, modellerde kullanılan
verilerin ve varsayımların doğruluğu
ve uygunluğunu, veri kaynaklarının
güvenliği, bütünlüğü ve zamanında
elde edilebilirliği konularında denetim
yapabilecekleri ifade edilmektedir"
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D. SONUÇ
Yukarıda bahsedilen riskler ve buna karşı bankaların
elinde bulunan araçlar bankaların risk yönetimi süreçlerinin banka karlılığının sağlanması ve sürdürülebilmesi konusunda ne kadar önem arz ettiğini ortaya
koymaktadır. Yaşadığımız küresel finansal kriz bankaların sahip olduğu risklerin etkisinin yol açabileceği
hasarlar göz önüne alınarak çok iyi değerlendirilip,
riskleri en aza indirecek şekilde stratejilerin oluşturulması gerektiğini ortaya koymaktadır. Risk yönetimi
bankalar açısından yürütülmesi gereken herhangi bir
faaliyet olmayıp, finansal uzmanlık gerektiren ve dikkatle uygulanması gereken bir faaliyet alanıdır. Bankacılıkta iç denetim faaliyeti bankacılık sektörünün
karşı karşıya kaldığı risklere karşı risk modellerinde
kullanılan verilerin uygunluğu, yeterliliği, güvenirliliği
ve zamandalılığı ile modelin fiyatlama ve değerleme
sistemleri hususlarında denetim yaparak üst yönetime katma değer sağlaması risk yönetiminde yeni bir
anlayışı ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. İç denetim faaliyetlerinin etkin ve katma değer
sağlaması için iç denetimi yerine getiren denetçilerin
finansal konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olması beklenmektedir.
KAYNAKLAR
1. Bankacılık: Yönetim ve Performans, http://www.ekodialog.com/finansal_eko/fin_eko_konulari6.html,
2. Saunders, Anthony-Cornett, Marcia Millon; Financial
Institutions Management Six Edition, page: 168-188,
3. Ertürk, Hakan; Mortgage Krizi ve Türkiye yansımalarıEkonomik ve Finansal Analiz
4. Robert L. McDonald, Derivatives Markets
5. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe; Corporate Finance
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KAMU
İDARELERİNDE
BİLGİ SİSTEMİ
GÜVENLİK
RİSKLERİNİN
YÖNETİMİ

ÖZET: Bilgi sistemleri kurumların hedeflerine ulaşmasında ve bilginin doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde
kullanılmasında etkinlik sağlamakta ve gün geçtikçe kurumsal fonksiyonların bilgi sistemleri olmadan
yürütülmesi imkânsız hale gelmektedir. Bilgi sistemi
güvenlik risklerine karşı uygun kontrol önlemleri geliştirilmediği takdirde bilgi sistemi kaynaklı hatalar,
büyük itibar ve maddi kayıplara yol açabilmekte ve
kritik kurumsal fonksiyonların yerine getirilmesini engelleyebilmektedir. Bu nedenle bilgi sistemleri süreçlerinin farklı bir yaklaşımla ele alınması, bilgi sistemi
biriminin önceden tanımlı ve kontrol altında tutulan
süreçlerle yönetilmesi ve düzenli olarak kontrollere
tabi tutulması önem arz etmektedir. Bu nedenle bilgi
sistemlerindeki güvenlik riskleri yönetilirken; dünya
genelinde kullanılan ve ortak lisan olarak kabul gören
uluslararası standartlardan, metotlardan, modellerden ve çerçevelerden yararlanılmalıdır. Bu çalışmada
bilgi sistemleri güvenlik riskleri; bilgi güvenliği, mantıksal erişim ve fiziksel erişim riskleri olarak üç ayrı
başlık altında incelenmiş ve bu risklere karşı risk yönetimi metoduna uygun olarak öneriler geliştirilmiştir. Belirtilen riskler ve önerilen kontrol önlemleri ile
ilgili olarak, bu alanda görev yapan yöneticiler ve çalışanlar düzeyinde farkındalık yaratılacağı ve önerilerin
kamu idarelerinin bilgi sistemi güvenlik risklerinin yönetiminde etkin bir şekilde kullanılabileceği değerlendirilmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Bilgi güvenliği, mantıksal erişim, fiziksel erişim, risk, kontrol, risk yönetimi.
I. GİRİŞ

Erdal DAYIOĞLU
İç Denetçi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
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Risk kavramı, öngörülebilir zarara uğrama tehlikesini,
risk yönetimi kavramı ise kurumun hedeflerine ulaş-
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masını olumsuz yönde etkileyecek olası olay ve durumların önceden belirlenmesi, ölçülmesi ve en alt
düzeye indirilmesi sürecini ifade etmektedir1.
Bilgi sistemlerine dayalı süreçler, artık kurum ve kuruluşların varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından
olmazsa olmaz unsurlar arasında sayılmaktadır2. Bilgi sistemi süreçlerinin herhangi bir sebeple olumsuz
yönde etkilenmesi aynı zamanda kurum veya kuruluşların asli işlevlerini sürdürememesi anlamına gelmektedir. Teknolojinin gelişmesi; iş, işlem, ürün ve hizmet
çeşitliliğinin artması ve süreçlerin karmaşık hale gelmesi sistemler üzerindeki kontrolü zorlaştırmaktadır.
Bu nedenle, kurum ve kuruluşlar olası bir zarara karşı
kontrol önlemlerini önceden almalı ve gerekli altyapı
yatırımlarını önceden yapmalıdır.
26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde,
bilgi sistemleri kontrolleri ile ilgili standart ve şartlara
yer verilmiş ve kamu idarelerinde bilişim yönetişimini
sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi ve bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak
kontrollerin belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Kamu
idarelerinde bilgi sistemi güvenlik risklerinin yönetimi
konusu, bugün hem akademik çevrede, hem de uygulayıcılar tarafından üzerinde ciddi olarak durulması ve
geliştirilmesi gereken bir alan olarak kabul edilmektedir3.
1

2

3

ATAN, Murat: Risk Yönetimi ve Türk Bankacılık Sektöründe Bir
Uygulama, Doktora Tezi, Ankara 2002, s.5-6; DERİCİ, Onur/TÜYSÜZ, Zekeriya/SARI Aydın: Kurumsal Risk Yönetimi ve Sayıştay
Uygulaması, Sayıştay Dergisi, S. 65, s.151-172; KUMAŞ, Erhan:
e-Devlet Kapısı ve Risk Değerlendirme Metodolojisi, s.2; TEKTAŞ,
Halil: Kamu İdarelerinde Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, Mali
Hukuk, S:138, Kasım-Aralık 2008, s. 26; Türkiye Bilişim Derneği:
Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi, 2. Çalışma Grubu Raporu,
Mart 2006, s.2; ÇALIKUŞU, Faruk / KARAMEHMET, Bilge/ DENİZCİ, Ömer Mert: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında Risk
Yönetim Modeli (senkronbilisim.net/BGYS.pdf), s.5.
CEVHER, Ezgi: Bilişim Teknolojileriyle Yaratılan Yeni Bir Yaklaşım:
Yönetişim, Gazi Üniversitesi, MBA, 2003, s.1-6; AKIN, H.Bahadır:
Bilişim Teknolojileri Evrimi ve Bilişim Teknolojilerinin Çağdaş İşletmelerde Stratejik Yönetim Üzerindeki Etkileri, s.239-251.
ÇAYIR, Sinan / GÜNEŞ, Asım / BÜK, Ozan: Türkiye’deki Kamu Kurumlarında Bilişim Teknolojileri Yönetimi, Akademik Bilişim, OcakŞubat 2008, s. 544; KUMAŞ, Erhan: Kurumlar üstü Bilgi Güvenliği
Stratejisi, s.1-6; VURAL, Yılmaz / SAĞIROĞLU, Şeref: Kurumsal
Bilgi Güvenliği ve Standartları Üzerine Bir İnceleme, G.Ü.,Müh.,
Mim.Fak.Der., 2008, C: 23, s. 507-522; Devlet Planlama Teşkila-
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Bilgi sistemleri güvenlik riskleri ve bu risklere karşı
alınacak önlemler bilgi güvenliği riskleri, mantıksal
erişim riskleri ve fiziksel erişim riskleri olarak üç ayrı
başlık altında aşağıda inceleme konusu yapılmıştır.
II) BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ
A) Bilgi Güvenliği Yönetimi
Bilgi güvenliği yönetimi, riskler göz önünde bulundurularak işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların
azaltılmasını, bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını ve bilgi sistemi hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak bir kontrol yapısının kurularak sürdürülmesini
hedeflemektedir4. Bu çerçevede bilgi sistemi hizmetlerinin ve fonksiyonlarının devamlılığının sağlanması
için bir politika ve kontrol çerçevesi oluşturulması, yol
gösterici dokümanların hazırlanması, bilgi sistemlerini güvenlik altına almak için uygulanan kontrol mekanizmalarının incelenmesi ve bilgi sistemlerinden
alınan rapor ve çıktıların güvenilirliğinin ölçülmesi
gerekmektedir5.

"Bilgi güvenliği yönetimi, riskler göz
önünde bulundurularak işlerde meydana
gelebilecek aksaklıkların azaltılmasını,
bilginin geniş çaplı tehditlerden
korunmasını ve bilgi sistemi hizmetlerinin
sürekliliğini sağlayacak bir kontrol
yapısının kurularak sürdürülmesini
hedeflemektedir"
B) Bilgi Güvenliği Riskleri
Genel olarak kamu kurumlarında bilgi sistemine yönelik güvenlik önlemleri, uygulayıcı birimlerin inisiyatiflerine bağlı kalmakta ve mevcut önlemlerin ku-

4
5

tı, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Bilişim Teknolojileri ve Politikaları
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2001; Devlet Planlama
Teşkilatı, Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010); Devlet Planlama
Teşkilatı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010).
ÇALIKUŞU / KARAMEHMET / DENİZCİ, s.2
TBB Çalışma Grubu,: Risk Yönetimi Prensipleri, Bankacılar Dergisi, 2006, S. 57, s. 28-29.
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rumun tüm ihtiyaçlarını karşıladığından ve bilgi işlem
güvenliği konusunda dikkate alınması gereken her
konunun, kurumun amaçlarına uygun, sistematik ve
kontrol edilebilir bir şekilde ele alındığından emin
olunamamaktadır.
Bilgi sistemi ortamı için hazırlanan kapsamlı bir politika ve plan eksikliği, kamu kurumlarının çalışmalarının
sürekliliğini her zaman garanti edememektedir6. Deprem, yangın veya benzeri bir afetin meydana gelmesi
ve hizmet binasının zarar görmesi durumunda, sistem
ve veri tabanı yedeklerine zamanında ulaşılamaması,
hatta bunların tamamen kaybedilmesi söz konusu
olabilir. Böyle bir durumda bilgi sistemlerine bağlı
olarak yürütülen faaliyetlerde aksamalar meydana
gelebilir ve ortaya çıkan aksamalar telafisi mümkün
olmayan kayıplara neden olabilir.
Üst yönetici tarafından onaylanmış kapsamlı kriz
yönetimi ve iş sürekliliği planı bulunmadan ve buna
yönelik gerekli kaynaklar tahsis edilmeden, olası bir
felaket durumunda kritik iş süreçlerinin ayağa kaldırılabilmesi ve operasyonların devamlılığının sağlanabilmesi mümkün görülmemektedir7. Ayrıca, sistem
destek fonksiyonları ve ilgili bölümler arasında bir
plana bağlı olarak koordine edilen bir çalışma olmadan, kurtarma çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülme şansı azalmaktadır. Olası bir felaket anında kritik fonksiyonların yürütülememesi, telafisi mümkün
olmayan kayıplara yol açabilir.
Üst yönetimin ileriye dönük olarak felaket durumunda alınacak önlemleri planlaması, olası felaketlerin
kötü sonuçlarını azaltabilir, sistemin çökmesi sonucu
doğabilecek mali zararların, itibar kaybının ve faaliyetlerdeki yavaşlamanın önüne geçebilir veya bunların etkisini azaltabilir.
Bilgi sistemi ortamında depolanan verilerin her geçen
gün arttığı ve verinin kurumsal süreçler için daha kritik bir rol oynadığı günümüzde verinin sistemin işlerliğini sağlayacak şekilde ana sistemin kurulduğu bina
dışında yedeklenmemesi büyük risk oluşturmaktadır.
6
7

Sayıştay Başkanlığı: Hazine Bilişim Sistemleri Denetimi Raporu,
Ekim 2003, s.26-27.
Sayıştay Denetim Raporu, s.30-33.
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C) Bilgi Güvenliği Kontrol Önlemleri
1) Kamu kurumlarında bilgi sistemi ile ilgili güvenlik politikası oluşturulmalı ve üst yönetici tarafından
onaylanarak tüm personele duyurulmalıdır. Bu politika kurum bazında yapılacak çalışmalarla düzenli
olarak güncellenmeli ve uygun şekilde gözden geçirilmelidir.
Gözden geçirme işlemi, düzenli periyotlarla, yazılımlar, sistemler veya altyapı konusunda büyük değişiklikler ve güvenlikle ilgili önemli olaylar yaşandığında yapılmalıdır. Gözden geçirmelerde yapılacak
incelemenin başlıca konusu, güvenlik politikasının ve
mevcut kontrol yapısının etkinliği olmalıdır. Güvenlik
politikasının etkinliğinin değerlendirilebilmesi için,
güvenliği etkileyen olayların sayısı, tipi ve maliyetleri, gerçekleşen veya şüphelenilen olaylar neticesinde
değiştirilen şifre sayısı gibi kriterler kullanılabilir.
Bu politika güvenlik planları, standartlar, prosedürler
ve rehberlerle desteklenmelidir8. Güvenlik planı, prosedürler ve rehberler de uygun aralıklarla güncellenmelidir. Kullanıcılara, bilgi güvenliği konusundaki politikalar ve kendilerinden beklenen güvenlik önlemlerini tanıtıcı eğitimler verilmelidir. Kullanıcılar güvenlik
politikaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdır.
Bu politika, bilgi işlem güvenliğinin genel tanımını,
amaçlarını ve kapsamını, bilgi işlem güvenliği politika ve prensiplerini yönetimin desteklediğini göstermeye yönelik bir ifadeyi, kurum için önem arz eden
konular hakkında güvenlik politikalarını, prensipleri,
standartları ve uyumluluk gerekliliklerini içeren kısa
açıklamaları (örneğin kanuni yükümlülüklere uyum,
güvenlik eğitimi, virüs tespit ve virüs önleme politikaları, e-posta ve internet kullanımı, güvenlik kurallarının ihlali durumunda uygulanacak yaptırımları), bilgi
işlem güvenliğinin tüm konuları için genel ve detaylı
sorumlulukların tanımını, güvenlik politikasını desteklemeye yönelik diğer belgelere referansları, belirli
bazı yazılımlar için detaylı güvenlik prosedürleri, belirli kullanıcıların uymaları gereken güvenlik kuralla8

VURAL / SAĞIROĞLU, s.522; SOĞUKPINAR, s.26-30.
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rını ve fiziki güvenlik ile ilgili olarak genel ve detaylı
sorumlulukların tanımını içermelidir9.
2) Kamu kurumlarında bilgi sistemi güvenlik planı
oluşturulmalı ve üst yönetici tarafından onaylanıp
tüm personele duyurulmalıdır. Bu plan bilgi varlıklarını, yapılan işleri ve riskleri; politikaları uygulayan
birimlerin ve personelin idari ve teknik görev, yetki
ve sorumluklarını; uygulanması ve uyulması gereken
kuralları; alınan güvenlik önlemlerini ve kullanıcıların,
yöneticilerin ve teknik personelin sorunlarını hangi
kanallarla kimlere ne kadar zamanda rapor edeceklerini tanımlamalıdır.
Bu planda, bilgi sistemi güvenlik açıklarının ne şekilde tespit edileceğine ilişkin yöntemler, ağ cihazlarının
hangi yöntemler ile nasıl korunacağı, sunuculardan
kimlerin sorumlu olduğu ve yönetiminin nasıl yapılacağı, bilgisayar ağının nasıl yönetileceği, sistemde
oluşan güvenlik risklerinin nasıl değerlendirileceği
ve ne tür önlemler alınacağı, internet sunucularının
güvenlik kriterlerinin nasıl sağlanacağı, sistem yöneticilerinin hangi koşullarda sistem bakımı nedeniyle e-posta mesajlarına ve dosyalara girebileceği,
sistemi kimlerin hangi amaçlar için kullanabileceği,
yasaklanmış kullanım şekillerinin ne olduğu, kriz ve
acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği, sisteme erişimde kimlik doğrulama ve yetkilendirmenin
nasıl yapılacağı, sistemin fiziksel güvenliğinin nasıl
sağlanacağı, değişim yönetimi metodolojisinin nasıl
uygulanacağı ve verileri yedeklemenin nasıl yapılacağı hususlarına yer veren temel ilkeler ve prosedürler
yer almalıdır.
Bu plan, kurum bazında yapılacak çalışmalarla düzenli olarak güncellenmeli ve uygun şekilde gözden
geçirilmelidir.
3) Bilgi sistemi ile ilgili güvenlik politikası ve planı;
standartlar, prosedürler ve rehberlerle desteklenmeli
ve bu dokümanlar uygun aralıklarla güncellenmelidir.
Bilgi güvenliği konusundaki politika, plan, standartlar,
9

VURAL / SAĞIROĞLU, s. 509-510. SOĞUKPINAR, s.26-30; Bilgi Güvenliği Politikası Oluşturma Kılavuzu, TÜBİTAK, Ulusal Elektronik
ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, Mart 2008, Sayıştay Denetim
Raporu, s.28-29.
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prosedürler ve kendilerinden beklenen güvenlik önlemleri konusunda kullanıcılar eğitilerek yeterli bilgi
sahibi olmaları sağlanmalıdır10.
4) Bilgi sistemleri kapsamında değişik görevlere yönelik riskleri ve sistemin kaybedilmesinin kurumsal
fonksiyonların devamlılığına ne gibi etkileri olacağını
belirleyen, felaketten etkilenebilecek tüm unsurları
kapsayan ve kurtarma süresi boyunca bütün kritik iş
süreçlerinin sürdürülmesini güvence altına alan acil
durum ve kriz yönetimi planı, ilgili birimler arasında
eşgüdüm sağlanmak suretiyle geliştirilmeli ve üst yönetici onayı ile yürürlüğe konulmalıdır11.
Acil durum ve kriz yönetimi planında, acil durum düzeyleri ve senaryoları belirlenmeli, bunlara karşı gerçekleştirilecek faaliyetler ve acil durumdan sonra bilgi
işlem faaliyetlerinin sürdürülebileceği alternatif yerler tespit edilmelidir. Acil durum planında donanım,
yazılım, gerekli veriler, gerekli cihazlar, telekomünikasyon ve büro ekipmanlarının yenilenmesi konusunda tedarikçiler incelenmeli ve alternatif tedarikçiler
belirlenmelidir.
Ayrıca, kritik tedarikçiler ile acil durumda alınacak
hizmetlere ilişkin şartname ve sözleşmeler belirlenmeli, normal çalışma sisteminin kesintiye uğraması
durumunda hangi hayati unsurların ne şekilde devam
ettirileceği ve planın ne kadar sıklıkla test edileceği
tespit edilmelidir.
5) Bilgi sistemi kapsamında vatandaşlara hizmet veren birimlere yönelik riskleri ve birimlerin faaliyetlerinde oluşabilecek herhangi bir gecikmenin ne gibi
etkileri olacağını belirleyen ve felaketten etkilenmesi
muhtemel faaliyetleri (bilgisayar sistemleri haricindeki işlemler dahil) kapsayan ve yeniden kurulum dönemi esnasında bütün kritik fonksiyonların devamlılığını sağlayan bir iş sürekliliği planı12 hazırlanmalı ve üst
yönetici onayı ile yürürlüğe konulmalıdır.
Söz konusu plan, üst yönetimin gözetiminde, kritik
10 VURAL / SAĞIROĞLU, s. 510-511.
11 Sayıştay Denetim Raporu, s.30-31.
12 TBB Çalışma Grubu, Risk Yönetimi Prensipleri, s. 31-32; Sayıştay
Denetim Raporu, s.32-33.
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birimler ve bilgi işlem birimi ile birlikte yürütülecek
koordineli bir çalışma sonucunda oluşturulmalıdır. Bu
yapılırken mevcut risklerle kaynaklar arasında denge
gözetilmek suretiyle uygun çözüm yolları belirlenmelidir. Bu planda felaket düzeyleri, senaryolar ve bunlara karşı alınacak önlemler belirlenmelidir.
Planda, birimlerin kritik işlevleri ve bu işlevlere destek
veren uygulamalar ile hangi uygulamaların öncelikle
ayağa kaldırılacağı belirlenmeli, felaket sonrası iş süreçlerinin ve bilgi işlem operasyonlarının yürütülmesinde kullanılacak alternatif tesisler ve bölgeler, bu
tesislerin güvenliği ve bu bölgelerde gerekli bilgisayar
sistem donanımları ve iş destek ekipmanları (telefon,
faks, yazıcı, kişisel bilgisayar gibi) tespit edilmelidir.
Kurtarma ve yeniden kurulma aşamasında sistem
destek personelinin ve gerekli diğer personelin taşıyacağı sorumluluklar, felaket esnasında fonksiyonların bilgisayar sistemi olmaksızın yürütebilmesi için
gerekli prosedürler yazılı olarak belirlenmelidir. Bu
çerçevede, yeniden kurulum döneminde hangi işlerin manuel olarak yürütüleceği, bu sırada kullanılacak
belgelerin ne olduğu ve bu belgelerin çoğaltılarak kullanmaya hazır şekilde tutulmasını sağlayacak önlemlerin neleri kapsadığı ortaya konulmalıdır. Donanım,
yazılım, gerekli cihazlar, telekomünikasyon ve büro
ekipmanlarının yenilenmesi ile ilgili şartname ve sözleşmelerin ön hazırlıkları yapılmalıdır. Ayrıca planın
ne kadar sıklıkla test edilmesi gerektiği planda tespit
edilmelidir.
6) Yedekleme sisteminin kurulması, yedeklenecek
veri miktarı, yedekleme sıklığı, yedeklenen verinin
zaman içerisinde değişme oranı ve kabul edilebilir
maksimum veri kaybı gibi parametrelere bağlıdır. Veri
yedeklemesinin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için bu konuda yönetim prensiplerini, yedeklemenin önemini, bu sistemin asgari olarak hangi
unsurları içermesi gerektiğini tespit eden yedekleme
politikası belirlenmeli ve üst yönetici onayı ile yürürlüğe konulmalıdır.
Yedekleme politikasının13 yerine getirilmesi için, yedekleme donanımları ve altyapısı, hangi sıklıkla ve
13 Veri Yedekleme Kılavuzu, TÜBİTAK, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsü, Ocak 2008, s.16
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hangi türlerde yedek alınacağı, alınan yedeklerin ne
kadar süre saklanacağı, yedekleme testinin hangi
sıklıkta nasıl yapılacağı, yedekleme merkezinin ana
sistemde meydana gelebilecek bir felaketten etkilenmeyecek kadar uzak bir mesafede olması14 gibi
konularda detaylı bir analiz çalışması yapılarak bir
yedekleme planı15 hazırlanmalı ve üst yönetici onayı
ile yürürlüğe konulmalıdır. Yedekleme planının işletilmesi ve zaman içerisinde günün ihtiyaçlarına göre
güncellenmesi sağlanmalıdır.
7) Bilgi sistemi ile ilgili risk değerlendirme yaklaşımı16
yazılı olarak tanımlanmalıdır. Tanımlanan metodoloji,
risk değerlendirmesinin karşılaştırılabilir ve yeniden
elde edilebilir sonuçlar üretmesini sağlamalı, kabul
edilebilir risk seviyelerini ortaya koymalı, sistem bünyesindeki varlıklar ve bu varlıklar için var olan tehditler ile gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik kayıplarının
varlıklar üzerinde olabilecek etkilerini ortaya koymalıdır17.
Risk belirleme çalışmalarında potansiyel tehdit kaynakları [bu kapsamda doğal tehditler (sel baskınları,
deprem gibi), çevresel tehditler (yangın çıkması, binaya ait borulardan birinin patlaması ve sistem odasına zarar vermesi) ve insan tehditleri (kötü niyetli kişilerin sisteme zarar vermesi veya yetkin olmayan veya
eğitimsiz personelin istemeden sisteme zarar vermesi)] veya zayıflıklar (işten ayrılan personelin sistem ile
ilişiğinin kesilmemesi gibi) değerlendirilmelidir18.
Bilgi sistemi bünyesindeki riskleri önlemek için kontrol
amaçları tanımlanmalı ve ihtiyaçları karşılayan kontroller alternatifli olarak yazılı şekilde belirlenmelidir.
Belirlenen kontrollerin seçilme nedeni açıklanmalı ve
uygulanacak kontrol faaliyetleri sonrasında arta kalan
riskler konusunda yönetimin yazılı onayı alınmalıdır.
14 Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi,
s.22
15 DİNÇKAN, s.17-18
16 BGYS Risk Yönetimi Süreci Kılavuzu, TUBİTAK, Ulusal Elektronik
ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, 2007; Türkiye Bilişim Derneği:
Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi, s.15.
17 Türkiye Bilişim Derneği: Kuruluşlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamasında ISO/IEC 27001:2005, 1. Çalışma Grubu Raporu, Nisan 2008, s.8.
18 Türkiye Bilişim Derneği: Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi,
s.5-7.
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Bilgi sistemi güvenlik risklerini yönetme amaçlı risk
önleme planı hazırlanmalı, bu plan bilgi güvenliği
risklerini yönetmek için gereken yönetim etkinliklerini, kaynaklarını, sorumluluklarını ve önceliklerini içermelidir. Hazırlanan risk önleme planı kapsamında yer
alan güvenlik kontrolleri uygulanmalı ve kontrollerin
etkinliği ölçülmelidir.
Bilgi sistemi güvenlik olaylarını anında tespit etme ve
güvenlik ihlal olaylarına hemen yanıt verebilme yeteneğine sahip güvenlik prosedürleri oluşturulmalı ve
güvenlik ihlalleri ile ilgili kayıtlar tutulmalı ve saklanmalıdır.
Risk analizi ve risk değerlendirmeleri düzenli olarak
gözden geçirilmeli, bu kapsamda güvenlik açıkları,
teknoloji değişimleri, yasalarda ve düzenleyici işlemlerdeki yapılan değişiklikler dikkate alınarak, kabul
edilebilir risk düzeyleri tekrar değerlendirilmelidir.
8) Bilgi sistemi güvenlik yönetimi gerçekleştirilirken
uluslararası standartlardan, metotlardan ve modellerden yararlanılmalı ve uluslararası alanda genel
kabul görmüş güvenlik çerçevelerine uygun güvenlik
standartları belirlenmelidir19.
Bilgi sistemleri güvenlik yönetimi konusunda ISO
17799 standardı, kurumlarda bilgi güvenliği yönetim
sistemi kurmayı hedeflemekte ve bilgi varlıklarına yönelik tehditler karşısında uygun koruma önlemlerinin
alınmasını sağlayacak kurumsal bilgi güvenliği yönetimi altyapısının kurulmasında yararlanılmaktadır20.
Bu standardın son hali 2007 yılında ISO 27000 olarak
yeniden yayınlanmıştır21. Bilgi sistemi güvenlik yönetiminde bu standarttan yararlanılabilir.
Donanım ve hazır yazılımlar için ürün bazında bilgi
güvenliğine ilişkin olarak ISO 15408 Ortak Kriterler
19 VURAL / SAĞIROĞLU, s. 520, Türkiye Bilişim Derneği: Kuruluşlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamasında ISO/IEC
27001:2005, s. 6-8, Sayıştay Denetim Raporu, s.29
20 ÖZBİLGİN, İzzet Gökhan: Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Uluslararası Standartlar, Sayıştay Dergisi, sayı:49, s. 126; Türkiye Bilişim
Derneği: Bilgi Teknolojilerinde Yönetişim, 1. Çalışma Grubu Raporu, Nisan 2008, s.39-42.
21 ÇALIKUŞU / KARAMEHMET / DENİZCİ, s.1-8; Türkiye Bilişim Derneği: Kuruluşlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamasında ISO/IEC 27001:2005, s.6-7; VURAL / SAĞIROĞLU, s. 507-522
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(Common Criteria) standardı ve OECD Bilgi Güvenliği
Politikası Rehberinde22 yer alan ilkelerden yararlanılabilir. Güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesinde, Avrupa
Komisyonu IDABC (Birlikte Çalışabilir Avrupa e-Devlet
Hizmetlerinin İdareler, İşletmeler ve Vatandaşlara
Sunumu) Programı tarafından geliştirilen Ortak İlgi
Alanındaki Projeler İçin Güvenlik Anketi (PCI Security
Questionnaire) kaynak ve referans olarak kullanılabilir23.
Ayrıca, bilgi güvenliği yönetimi konusunda kurumsal
hedeflere uyumluluk açısından yaklaşan COBIT (Bilgi ve İlgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri - Control
Objectives for Information and Related Technology)
kapsamında yer alan planlama ve organizasyon, uygulama, hizmet verme ve destekleme, gözlemleme
ve değerlendirme kriterlerinden yararlanılabilir24.
COBIT çerçevesi, başarısızlıkla sonuçlanabilecek projeleri, yatırım yanlışlarını, güvenlik açıklarını, müşteri
/ kullanıcı ihtiyaçlarıyla uyumlu olmayan çözümleri,
muhtemel sistem kayıplarını üst yönetime görünür
kılmayı amaçlamaktadır. COBIT bu yönleriyle bilgi
sistemleri yönetişim modelinin oluşturulmasına yardımcı olmakta ve risk odaklı bir kontrol çerçevesi sunmaktadır. Bu model bilgi güvenliği süreç iyileştirmelerinde bir kaynak olarak kullanılabilir25.
9) Bilgi güvenliği altyapısının oluşturulmasında
e-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberinde26 ve Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Projeleri Hazırlama Kılavuzunda27 yer alan esaslara
uyulmalıdır.
22 OECD Bilgi Sistemlerinin Güvenliğine İlişkin Rehber İlkeleri, [C
(2002/131 FINAL], s.1-9
23 Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu, Temmuz 2009, s.14-15.
24 ÇAYIR / GÜNEŞ / BÜK s. 541; Türkiye Bilişim Derneği: Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi, s.33-51; UZUNAY, Vildan: COBİT (Bilgi ve İlgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri - Control Objectives
for Information and related Technology), (www.bumko.gov.tr/
KONTROL/Genel/dg.ashx?...DIL=1...COBIT... ).
25 Türkiye Bilişim Derneği: Bilgi Teknolojilerinde Yönetişim, S.21-27.
26 Devlet Planlama Teşkilatı, e-Dönüşüm Türkiye Projesi, Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi, Ekim 2007, s. 27-36.
27 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu,
s.14-15.
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III) MANTIKSAL ERİŞİM RİSKLERİ
A) Mantıksal Erişim Kontrolleri
Bilgi sisteminde yer alan programların kullanımı, sistemde yetkisi olmayan kişilerin bilgiye erişimini veya
bilginin değiştirilmesini engellemek amacıyla kısıtlanmalıdır. Mantıksal erişim kontrolleri, bu amaçla
kullanıcıların ve sistem yöneticilerinin programları
kullanmalarını kontrol altına almak için uygulanan
mekanizmalardır.
Bilgi kaynaklarının korunması ve sisteme yetkisiz girişlerin önlenmesi için sistemde kurulu yazılımlara girişi kontrol altında tutacak mantıksal erişim kontrollerinin oluşturulması gerekir. Mantıksal erişim kontrolleri kurulurken, öncelikle kurum içerisinde üretilen
ve kullanılan bilgilere ilişkin bir risk değerlendirmesi
yapılır. Bunu takiben bilgi sistemlerine ilişkin olarak
kullanıcıların hangi bilgiye hangi seviyede ulaşabileceği belirlenir ve bunu sağlayacak şekilde şifreleme
politikaları ve diğer kontroller tespit edilir.

"Bilgi sisteminde yer alan programların
kullanımı, sistemde yetkisi olmayan
kişilerin bilgiye erişimini veya bilginin
değiştirilmesini engellemek amacıyla
kısıtlanmalıdır. Mantıksal erişim
kontrolleri, bu amaçla kullanıcıların
ve sistem yöneticilerinin programları
kullanmalarını kontrol altına almak için
uygulanan mekanizmalardır"
Bilgi sistemlerinin kritik işlevleri yerine getirmesi sebebiyle bu sistemlerin güvenliğinin sadece kullanıcıların inisiyatifine bırakılmaması ve sistem üzerinden
erişim kontrolleri oluşturulması büyük önem arz etmektedir.
B) Mantıksal Erişim Riskleri
Risk analizine ve yetki-sorumluluk esasına dayalı
olarak bir kaynak sınıflandırması yapılmamış olması, mantıksal erişim risklerine ilişkin olarak kurulması
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gereken kontrollerin yeterli bir şekilde belirlenememesi riskini doğurmaktadır. Bunun bir sonucu olarak,
önemli olan ve risk altında bulunan bir kaynağın korunması için gerekli mantıksal erişim kontrolleri uygulanmazken, önem derecesi ve riski daha düşük bir
kaynak için daha yüksek mantıksal erişim kontrolleri
uygulanabilir. Yetki ve sorumluluk taşımayan bir kişi
bilgiye ulaşabilir ve sistemde herhangi bir işlem gerçekleştirebilir28.
Kurumdan veya görev yaptığı birimden ayrılan veya
görevine son verilen personelin sisteme erişim yetkilerinin bir süre için sistemde ve programlarda aktif
durumda kalabilmesi sisteme yetkisiz erişim yapılması riskini artırmaktadır. Personel yer değişikliklerinin
takibindeki gecikme, kullanıcıların sisteme erişim yetkilerinin görev ve sorumlulukları ile uyumlu olmamasına neden olabilmektedir.
İşletim sisteminde, ağ altyapısında ve yazılımlarda
değişiklikler, sistemin güvenliğini sağlamak amacıyla
önceden tasarlanmış olan mantıksal erişim kontrollerinin yetersiz hale gelmesine yol açabilir. Bilgi sistemine yapılan saldırıların yönetime düzenli olarak raporlanmaması halinde kurum yönetimi bu saldırılardan
haberdar olamadığından, risk değerlendirme çalışmaları yapılırken veya yeni yatırımlara karar verilirken
bu tehditler göz önünde bulundurulamayabilir29.
Bilgisayar sistemlerine uzaktan erişim gerektiren iş
amaçları belirlenmediğinde sistem güvenliğine veya
işlem güvenilirliğine zarar verilebilmesi mümkün olabilir. Bunun gibi, bilgi işlem ekipmanı imha edildiğinde veya başka bir yere gönderildiğinde belleğindeki
bilgiler uygun yöntemlerle temizlenmezse kurum için
kritik bilgiler kurum dışına çıkabilir veya yetkisiz kişilerin eline geçebilir.
Kullanıcılar ve sistem yöneticileri, sistem tarafından
şifrelerini önceden belirlenen sürelerin sonunda
değiştirmeye zorlanmaması şifre güvenliğini zayıflatmaktadır. Aynı şekilde belirli bir süre bilgisayarını
kullanmayan ve masasından ayrılan personelin bilgi28 SOĞUKPINAR, İ: Veri ve Ağ Güvenliği Ders Notları, s.46; Sayıştay
Denetim Raporu, s.35-36.
29 Sayıştay Denetim Raporu, s.46.
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sayarlarının korunmaması durumunda, yetkisi olmayan kişilerin bu bilgisayarları kullanarak sisteme erişmeleri ve işlem yapmaları riski doğmaktadır.
Kullanıcıların aynı anda birden çok bilgisayardan sisteme bağlanabilmesi, gerçek bir kullanıcının sisteme
bağlı olduğu bir anda yetkisiz bir kullanıcının da aynı
kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme erişmesi riskini doğurmakta ve denetim izi gibi önemli kontroller üzerindeki güvenilirliği de azaltmaktadır. Bunun gibi, aynı
kullanıcının birden fazla bilgisayarda çalışmasının gerekli olduğu durumlarda da bir bilgisayarda sisteme
eriştikten sonra oturumu kapatmadan başka bir bilgisayarda çalışmaları olanaklı olduğu için, yetkisiz kişilerin ilk bilgisayarda açık bırakılan oturumu kullanarak
sisteme erişmeleri mümkün hale gelebilmektedir.
C) Mantıksal Erişim Kontrol Önlemleri
1) Bilgi sistemi ortamında oluşturulan tüm kaynaklar
için yetki ve sorumluluk esasına dayalı olarak bir risk
değerlendirmesi gerçekleştirilmeli ve kurum kaynakları sınıflandırmalıdır. Yapılan kaynak sınıflandırması,
mantıksal erişim kontrollerinin belirlenmesi seviyesinde ana kriterlerden biri olarak kullanılmalıdır30. Bu
kaynak sınıflandırması göz önünde bulundurularak
veriye erişim uygun bir şekilde kısıtlanmalıdır. Ayrıca
kaynak sınıflandırması ile yetki ve sorumluluk çerçevesi düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli ve değişen
koşullara göre güncellenmelidir.
2) Bilgi sistemleri sadece bilgi işlem birimi süreçlerini
değil, tüm kurumsal süreçleri bünyesinde barındırmaktadır. Bunun sonucu olarak uluslararası uygulamalara uygun olarak bilgi sistemlerinin sistem sorumluluğu üst yönetici tarafından görevlendirilen kişilere
verilmelidir.
3) Kullanıcıların yetkilerini gösteren listeler güncel
şekilde tutulmalıdır. Görev yeri değişen veya işten
ayrılan personelin sisteme erişim yetkilerinin derhal
kaldırılması konusunda alınan kontrol tedbirinin uygulanabilirliğini sağlayacak önlemler alınmalıdır31.
30 Sayıştay Denetim Raporu, s.36.
31 KUMAŞ, Erhan: e-Devlet Kapısı ve Risk Değerlendirme Metodolojisi, s.4; Sayıştay Denetim Raporu, s.40-41
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4) İşletim sisteminde, ağ altyapısında ve yazılımlarda
değişikliklerin mevcut sistemler üzerinde mantıksal
erişim kontrolleri açısından ne gibi değişikliklere neden olacağı analiz edilmelidir. Bu kapsamda, uygulama ortamına aktarılmadan mantıksal erişim kontrollerini zayıflatacak hususlarla ilgili risk analizi yapılmalı
ve bu analiz sonuçlarına göre gerekli önlemler alındıktan sonra değişiklikler uygulamaya sokulmalıdır32.
5) Bilgi işlem ekipmanının imha edilmesine veya başka bir yere gönderilmesine karar verildiğinde, belleğindeki bilginin formatlanarak bilginin temizlendiğinden emin olunmalıdır33. Bilgi işlem ekipmanının
imhası veya elden çıkarılması ile ilgili olarak yazılı bir
prosedür hazırlanmalıdır.
6) Sisteme yapılan saldırıların yönetime düzenli olarak raporlanması sağlanmalı ve bu husus yazılı bir
prosedüre bağlanmalıdır34.
7) Bilgisayar sistemlerine uzaktan erişim uygun bir
şekilde kısıtlanmış olmalıdır. Bu bağlantılar, sadece
yazılı olarak belirlenen geçerli iş amaçları için kullanılmalı ve bu iş amaçları yapılan işlemin mahiyetini,
geçerliliğini ve güvenilirliğini etkilememelidir.
Uzaktan erişim için geçerli iş amaçları yazılı olarak
belirlenmelidir35. İş amaçları dışında erişimin engellenmesi ve bu bağlantıların sistem güvenliğine zarar
vermemesi amacıyla kontroller oluşturulmalıdır.
8) Belirli bir süre kullanılmayan bilgisayarlarda oturumun otomatik olarak kapanması veya şifre ile korunan ekran koruyucuların devreye girmesi sağlanmalıdır36. Bu kontrollerin ne kadar sürede devreye gireceği kullanıcı profilinin bir değerlendirmesi yapılarak
belirlenebilir.
9) Kullanıcıların sisteme, aynı anda, aynı kullanıcı adı
ve şifresiyle değişik bilgisayarlardan bağlanmasını önleyecek kontroller uygulamaya konulmalıdır37.
32
33
34
35
36
37

Sayıştay Denetim Raporu, s.44.
Sayıştay Denetim Raporu, s.35-36.
Sayıştay Denetim Raporu, s.46.
Sayıştay Denetim Raporu, s.35-36.
Sayıştay Denetim Raporu, s.42.
Sayıştay Denetim Raporu, s.42.
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Eğer kullanıcıların ihtiyaç gereği bilgisayarda birden
çok oturum açmaları gerekiyorsa, bu işlemi hangi
bilgisayarlarda gerçekleştirebilecekleri belirlenebilir
ve yalnızca bu terminali kullanarak oturum açmaları
veya roaming profile (gezici profil: aynı kullanıcının
değişik yerlerde ve bilgisayarlarda çalışmasına ihtiyaç
olduğunda bu profil kullanılarak kullanıcı adı güvenlik
altına alınmaktadır) kullanmaları sağlanabilir38.

Fiziksel erişim kontrolleri, bilgi sistemlerinin ve kullanıcıların bulunduğu binalara ve odalara fiziki olarak
ulaşılmasını kontrol altında tutmaya yönelik olarak
uygulanan kontrollerdir. Bu kontroller bilgi işlem merkezinde bulunan ve kuruma ait tüm bilgi işlem operasyonlarının yürütüldüğü, bilgilerin saklandığı ana
bilgisayarlara (server) ulaşılmasını da kontrol altında
tutmaya yöneliktir42.

10) Kullanıcılar ve sistem yöneticileri, sistem tarafından, şifrelerini önceden belirlenen sürelerin sonunda
değiştirmeye zorlanmalıdır. Sistem, kullanıcıların ve
sistem yöneticilerinin kullandıkları belirli sayıda şifreyi (örneğin son on şifreyi) geriye dönük olarak hafızasında tutmalı ve yeni şifre olarak bunların kullanılmasına izin vermemelidir39.

"Fiziksel erişim kontrolleri, bilgi
sistemlerinin ve kullanıcıların bulunduğu
binalara ve odalara fiziki olarak
ulaşılmasını kontrol altında tutmaya
yönelik olarak uygulanan kontrollerdir"

11) Kullanıcıların ve sistem yöneticilerinin, zorunlu
şifre değişikliklerinde (maksimum şifre ömrü parametresi oluşturulduğunda), şifrelerini ardı ardına değiştirip (örneğin on kez değiştirip) tekrar aynı şifreyi
kullanmalarını engellemek amacıyla şifreler için minimum şifre ömrü de tanımlanmalıdır40.

B) Fiziksel Erişim Riskleri
Bilgi işlem biriminin ve sistem odasının bulunduğu
alana güvenlik kameraları ve manyetik kartla açılan
kayar kapı konulmaması veya kullanılan kapının dayanıksız olması ve bir manyetik geçiş kartı kullanımıyla
bu kapıdan birden fazla kişinin geçmesinin mümkün
olması fiziksel güvenliği olumsuz etkileyen unsurlardır.

IV) FİZİKSEL ERİŞİM RİSKLERİ
A. Fiziksel Erişim Kontrolleri
Bilgi işlem biriminin bulunduğu alan kurumun çok
kritik işlevlerini yerine getirmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle fiziksel erişim kontrollerinin
uygulanması zorunluluğu olmalıdır.
Fiziksel erişim kontrollerinin amacı, bilgi sistemini
oluşturan temel unsurlardan biri olan bilgisayar donanımına yetkisiz kişilerin fiziki olarak ulaşmasını
engelleyici mekanizmaların kurulmasını sağlamaktır.
Ayrıca bu kontroller ile bilişim sisteminin yangın, su
baskını, nem, elektrik kesintisi gibi çevreden gelecek
risklere karşı korunması da amaçlanır41.
38
39
40
41

Sayıştay Denetim Raporu, s.42.
Sayıştay Denetim Raporu, s.39-40.
Sayıştay Denetim Raporu, s.40.
Türkiye Bilişim Derneği: Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi,
s.5-7.
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Bilgi işlem birimi ziyaretçileri için bu alanın dışında
ayrı bir görüşme odası bulunmaması, refakatçi kullanılmaması veya randevu alma mekanizmasının uygulanmaması bir risk olarak tanımlanmalıdır. Bunun
gibi sistem odasının ne şekilde korunacağına ilişkin
yönetsel onay içeren prosedürlerin bulunmaması da
fiziksel güvenliği olumsuz etkileyebilmektedir.
Deprem ve sel gibi gerçekleşmesi muhtemel doğa
olayları ile yangın ve boru patlaması gibi çevreden ve
insandan kaynaklanan olaylar da bilgi işlem birimi ve
sistem odasının fiziksel ve çevresel güvenliğini yönünden değerlendirilmesi gereken bir risk faktörüdür43.
C) Fiziksel Erişim Kontrol Önlemleri
1) Bilgi işlem biriminin bulunduğu bina ve mekânların
giriş ve çıkışlarında kullanılan sistem gerekli güvenlik
42 Sayıştay Denetim Raporu, s.47-48.
43 Türkiye Bilişim Derneği: Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi,
s.5-7.
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riskleri göz önünde bulundurularak gözden geçirilmelidir. Örneğin manyetik kartla geçilmesi uygulaması
varsa bu kartlara anti pass-back özelliği verilmesi sağlanarak çıkış yapılmadan tekrar giriş yapılmasına izin
verilmemelidir. Manyetik kartla açılan kayar kapı aynı
anda birden çok kişinin geçmesine elverişli olmamalıdır44.
2) Sistem odası yangın çıkış ve donanım tahliye kapıları olmalı ve bu kapılar fiziksel güvenliği sağlayacak
ve içeriden açılacak nitelikte olmalıdır. Bu kapının içine ve dışına kameralar konulmalı ve kameralar kapıyı
görecek şekilde konumlandırılmalıdır.
3) Güvenlik gereken tüm bölgelerde kapılar kilitli tutulmalıdır. Güvenlik görevlilerinin iş tanımlarında, kilitli olması gereken kapıların uygun aralıklarla güvenlik birimince kontrol edilmesine yönelik ifadeler yer
almalıdır.
4) Bilgi işlem birimi ziyaretçileri için bu alanın dışında
ayrı bir görüşme odası oluşturulmalıdır. Bilgi işlem birimine ziyaretçi alınması için farklı bir prosedür izlenmelidir. Refakatçi kullanımı veya randevu alma mekanizması düzenli bir şekilde uygulanmalıdır.
5) Bilgi işlem birimi ve sistem odasındaki kontrol prosedürleri ile donanımların korunmasına ve bakımına
uygulanacak prosedürler yazılı olarak belirlenmeli ve
onaylanmalıdır. Ayrıca merkez ve taşra birimlerinde bilgisayar donanımlarının korunmasına ilişkin bir
kontrol prosedürü oluşturulmalı ve ilgili birimlere bildirilmelidir.
6) Bilgi sistemlerine yönelik olarak hassas ve korunması gereken varlıklar ve bu varlıklara yönelik fiziksel
erişim tehditleri45 (sel baskınları, deprem gibi doğadan kaynaklanan tehditler; yangın çıkması, binaya ait
borulardan birinin patlaması gibi çevreden kaynaklanan tehditler; kötü niyetli, yetkin olmayan veya eğitimsiz kişiler gibi insandan kaynaklanan tehditler) risk
yönetimi metodolojisine uygun olarak belirlenmeli ve
önemlerine göre sınıflandırılmalıdır. Kurulmuş olan
44 Sayıştay Denetim Raporu, s.50.
45 Türkiye Bilişim Derneği: Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi,
s.5-7.
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fiziki erişim kontrolleri, risk değerlendirmesi sonucu
belirlenecek tehditler göz önünde tutulmak suretiyle
gözden geçirilmeli ve sürekli iyileştirilmelidir.
V) SONUÇ
Bilgi sistemleri, kamu idarelerinin gelecekteki hedeflerini elde etmede kullanacakları en önemli araçlardan biridir. Bilgi sistemlerine ilişkin risklerin kontrolündeki eksiklik, sistemi korunmasız bırakabilir, kritik
kurumsal fonksiyonların yerine getirilmesini engelleyebilir ve telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açabilir.

"Bilgi sistemlerine ilişkin risklerin
kontrolündeki eksiklik, sistemi
korunmasız bırakabilir, kritik kurumsal
fonksiyonların yerine getirilmesini
engelleyebilir ve telafisi mümkün
olmayan kayıplara yol açabilir"
Bir zincirin gücü, onu oluşturan halkalardan en zayıfının gücü kadardır. Kullanılmakta olan bir zincir, en
zayıf halkasından kopar ve fonksiyonunu yerine getiremez hâle gelir. Bu nedenle bilgi sistemleri sıkı bir
şekilde kontrol edilmeli ve bilgi sistemi birimi önceden tanımlı ve kontrol altında tutulan süreçlerle yönetilmelidir. Bilgi sistemleri kişilerin kafasında kalan,
sistematik şekilde yapılanmayan ve kurumsallaşmayan unsurlar içermemelidir.
Kamu idarelerinde bilgi sistemi güvenlik risklerinin
yönetimi konusu, üzerinde ciddi olarak durulması ve
geliştirilmesi gereken bir alan olarak kabul edilmektedir. Bu alanda kontroller, gerekli süreçlerin kurulup
kurulmadığını, kurulan süreçlere ne kadar uyulduğunu, verimlilik, gizlilik, doğruluk, bütünlük, süreklilik,
uyum ve güvenilirlik konularını ve bunların bilgi sistemi kaynakları üzerindeki etkilerini inceleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu yapılırken dünya genelinde
kullanılan ve ortak lisan olarak kabul gören uluslararası standartlardan, metotlardan, modellerden ve
çerçevelerden yararlanılmalıdır.
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İZİNLİ SAĞLIK
PERSONELİNE KATKI
ÖDENMESİNDEKİ
BAZI ÇELİŞKİLER VE
TAM GÜN YASASI

ÖZET: Ülkemizde aynı konularda yürürlükte olan mevzuat çokluğu ve çelişkili hükümleri nedeniyle idari
mahkemelerde ve Danıştay’da farklı kararlar alınabilmekte, bunun sonucunda da mahkeme kararlarını
uygulayan kurum ve kişiler tereddütler yaşayabilmektedir. Üniversitelere bağlı Döner Sermaye İşletmelerinin katkı payı dağıtımlarında, performans hesaplamalarında ve izinlerinin uygulanmasında çelişkiler
yaşanabilmektedir. Diğer taraftan 30 Ocak 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve kamuoyunda
Tam Gün Yasası olarak bilinen mevzuatta bazı ifade
eksiklikleri yer almıştır. Bu çalışmada Üniversite Döner
Sermaye İşletmeleri tarafından katkı, performans, ek
ödeme isimleri altında yapılan ödemelerde; mevzuat
çelişkilerinden ve karar vericilerin farklı düşüncelerinden kaynaklanan sorunlar ele alınacak, tam gün
yasasındaki ifade eksiklikleri vurgulanacak ve çözüm
önerileri sunulacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Yıllık izin, şua izni, mazeret
izni, evlilik ve doğum izinleri, tam gün yasası, denge
tazminatı, katkı ve performans ödemeleri.
GİRİŞ
Ülkemizde mevzuatı yorumlama ve uygulama bağlamında çok büyük çelişkiler yaşanmaktadır. Tamamen
aynı konular olmasına karşın, idari mahkemelerin verdiği kararlar birbiri ile çelişebilmekte ve Danıştay gibi
bir kurumun farklı daireleri; idari mahkemelerin aynı
konudaki kararlarını ayrı bir bakış açısıyla değerlendirerek, farklı kararlar verebilmektedir.

Prof. Dr. Asaf VAROL
Fırat Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi Müdürü
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Bu makalede ele alınacak konular, yaşanmış gerçek
olaylara dayanmaktadır. Danıştay’ın farklı daireleri
arasında dahi aynı konuda farklı kararların alınması,
mevzuatın farklı yorumlanmasından kaynaklanabilmekte ve çözümsüzlükler üretilebilmektedir.
Mevzuat hazırlayıcılarının konuyu yeterince araştır-
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mamaları, TBMM Genel Kurulunda ilgili mevzuatın
görüşülmesi sırasında analiz edilmeden ayaküstü alelacele hazırlanan önergeler ile değiştirilen tasarıların
yasalaşması, mevzuatın çelişkili ifadeler içermesine
sebebiyet verebilmektedir.

"Mevzuat hazırlayıcılarının konuyu
yeterince araştırmamaları, TBMM Genel
Kurulunda ilgili mevzuatın görüşülmesi
sırasında analiz edilmeden ayaküstü
alelacele hazırlanan önergeler ile
değiştirilen tasarıların yasalaşması,
mevzuatın çelişkili ifadeler içermesine
sebebiyet verebilmektedir"
Mevzuat hazırlayıcıların kısa ve net cümleler kullanmalarının aksine, çok uzun cümleler kurmaları ve çok
uzun cümlelerin içerisine “…hariç olmak üzere, …”
gibi ifadeler koyarak önceki satırlarda yazılan cümleleri olumsuz kılmaları, uygulayıcıların mevzuyu anlamalarını güçleştirebilmektedir.
30 Ocak 2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam
Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı ifadeleri net olarak kaleme
alınmadığından, bu husus ileride bu ifadelerin farklı
yorumlanmasına neden olabilecektir. Bu makalede
halk arasında Tam Gün Yasası olarak da adlandırılan
5947 sayılı Kanunun bazı hükümleri de irdelenecek
ve farklı bir bakış açısıyla değerlendirilecektir.
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM
KANUNUNUN 58 İNCİ MADDESİ
Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunun 58 inci maddesi kapsamında
kurulabilmektedir. Üniversite ve Sağlık Personelinin
Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun1 ile 2547 sayılı Yükseköğretim
1

Resmi Gazete, Tarih: 30 Ocak 2010, Sayı: 27478, Üniversite ve
Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
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Kanununun 58 inci maddesi değiştirilmiştir. Ancak 58
inci madde ile ilgili değişikliklerin büyük bir bölümü
2011 yılında yürürlüğe gireceği için, 2010 yılı süresince mevcut eski hükümler geçerli olmaya devam edecektir.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin değişik dördüncü paragrafında “Her eğitimöğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan
döner sermaye gayrisafi hasılatının en az yüzde 35’i
o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer
ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı ise üniversite yönetim
kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile
döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü,
yüksek okul, konservatuar ile uygulama ve araştırma
merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve aynı birimlerde görevli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tâbi personel (döner sermaye
işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personel arasında katkıları da dikkate alınmak suretiyle paylaştırılır. ....Öğretim üyelerine saat 14.00’den sonra döner
sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almakta oldukları aylık (ek
gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve
her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının on katına kadar pay verilebilir.
....” ifadeleri yer almaktadır.
Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri gereğince,
Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri üzerinden kâr
dağıtılmasının mümkün olabilmesi için personel tarafından katkı sağlanması gerekmektedir. Öğretim
üyelerine de saat 14.00’den sonra döner sermayeye
yaptıkları doğrudan gelir getirici (performans) katkılarından dolayı ilave olarak bir ödeme daha yapılacağı
belirtilmektedir. Ancak birçok üniversite hastanesinde katkı ve doğrudan gelir getirici katkı ödemelerinde
hatalı ödemeler yapılabilmektedir. Hastaneye hiçbir
katkısı olmayan, ancak ya 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 13b-4 maddesi kapsamında hastanede
şeklen görevlendirilmiş (fiilen hastanede çalışmayan)
ya da Tıp Fakültesi bünyesinde çalışıp da hastaneye
hiçbir katkısı olmayan personele, yasal olmayan katkı
paylarının ödendiği görülebilmektedir.
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Danıştay Dairelerinin Çelişkili Bazı Kararları
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde personele katkı ödenebilmesinin olmazsa
olmaz şartlarından biri, fiilen katkı sağlamak olduğu
açıkça ifade edilmiştir. Bu durumda yıllık izin, şua izni,
mazeret izni, doğum öncesinde, doğum anında ve
sonrasında kullanılan izin sürelerinde, evlilik vb izinlerde döner sermaye gelirlerinden katkı ödenmemesi
gerekir.
Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mazeret izinlerini düzenleyen 104. ve hastalık
izinlerini düzenleyen 105. Maddelerinde izinler ve
hastalıklar sırasında çalışanların özlük haklarına dokunulmayacağı emredici hükmünü göz önüne alan Danıştay Sekizinci Dairesi, 2007 yılında aldığı bir kararla2
yıllık izin, şua izni, mazeret izni, doğum öncesi ve sonrası kullanılan izinlerde, evlilik ve doğum izinlerinde
döner sermayeye katkı sağlamamalarına rağmen,
kendilerine katkı ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir. Danıştay Sekizinci Dairesinin aldığı bu karar, 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi ile
çelişmektedir. Çünkü döner sermaye gelirlerinden ek
ödeme yapılması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ödenen mali haklardan değildir.
Elazığ İdare Mahkemesi şua izni süreleri için döner
sermaye işletmesince ödenmeyen ek ödeme tutarlarının ödenmesi gerektiği yönünde bir karar vermiştir3. Danıştay Onbirinci Dairesi ise aldığı bir kararla4
şua izni döneminde katkı ödenmemesi gerektiğini
düşünerek Elazığ İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur.
Danıştay Onbirinci Dairesi “Her ne kadar 657 sayılı
Kanun ile ilgili mevzuatta yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve şua (sağlık) izinleri devlet memurlarının
faydalanabilecekleri haklar arasında sayılmış ve bu
haklarını kullanmaları nedeniyle mali haklarından
mahrum bırakılmamaları güvence altına alınmışsa
2
3
4

Danıştay Sekizinci Dairesi, Esas no: 2005/5657, Karar no:
2007/1700, 27.03.2007.
Elazığ İdare Mahkemesi, Esas no: 2007/375, Karar: 2007/1924,
03.08.2007.
Danıştay Onbirinci Dairesi Esas no: 2007/15270, Karar no:
2009/10109, 23.11.2009.
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da, döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılması uygulaması, 657 sayılı Kanun kapsamında ödenen
mali haklardan olmayıp, kurum ihtiyaçları karşılandıktan sonra personele döner sermaye gelirlerinin
elde edilmesinde fiili katkıları ve performansları oranında, aylık ya da sözleşme ücretlerine ilaveten ödenebilen bir teşvik uygulaması niteliğinde olduğundan,
657 sayılı Kanunda öngörülen mali haklar ve bunlara
ilişkin güvencelerle kıyaslanması mümkün değildir.
Bu durumda, şua (sağlık) izni süresince döner sermaye gelirlerinin elde edilmesinde fiilen katkıda bulunmadığı açık olan davacıya, bu dönemde ek ödeme
yapılmamasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır5”
kararına varmıştır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi göz önüne alındığında, Danıştay
Onbirinci Dairesinin vermiş olduğu kararın mevzuata
uygun olduğu değerlendirilmektedir. Görüldüğü üzere aynı konuda Danıştay Sekizinci ve Danıştay Onbirinci Dairelerinin aldıkları kararlar birbiri ile çelişmektedir.
Elazığ 2. İdari Mahkemesinin Eksik Kararı
Doçentlik sınavını başararak doçent unvanını alan,
ancak doçentlik kadrosunun açılmaması nedeniyle
Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı öğretim kadrosunda görev yapan bir öğretim elemanının, aynı anabilim dalında görev yapan diğer öğretim üyeleri gibi
performans katkı payından yararlandırılması talebiyle kadrosunun bulunduğu üniversiteye yaptığı müracaat reddedilmiştir. Oysa 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanununun 58 inci maddesinde “...Öğretim üyelerine saat 14.00’den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave
olarak, almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil),
ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının on katına kadar pay verilebilir...” hükmü yer
almaktadır. Yani performans alabilmek için öğretim
üyesi olmak ve doğrudan gelir getirici katkı sağlamak
gerekmektedir.
Davacının atandığı kadrosu öğretim görevlisi olmasına karşın, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından
5

Danıştay Onbirinci Dairesi Esas no: 2007/15270, Karar no:
2009/10109, 23.11.2009.
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kurulan jüri karşısında başarılı olarak doçent ünvanı almıştır. Kanunda performans almak için öğretim
üyesi kadrosunda bulunma koşulu aranmamaktadır.
Bu nedenle öğretim üyesi unvanını alan, ancak öğretim görevlisi kadrosunda bulunan öğretim üyelerine de performans ödemesi yapılması gerekir. Fakat
uygulama noktasında sıkıntı yaşanmaktadır. Çünkü,
performans öğretim üyesinin her ayın sonunda beyan ettiği her bir hizmetin Hastane Başhekimliğince
onaylanmasının ardından öğretim üyesine ödenen
bir ek ödemedir.
Elazığ 2. İdare Mahkemesi 2009 yılında verdiği bir kararda6 Üniversitelerarası Kurulca doçent unvanı alan,
ancak öğretim görevlisi kadrosunda bulunan davacıya performans ödenmesine hükmetmiştir. Mevzuata
uymakla birlikte, davacıya performansın ne miktarda
ödeneceği konusunda kararda eksiklik bulunmaktadır. Çünkü, aynı anabilim dalında görev yapan kadroya atanmış diğer doçentler, her ay doğrudan gelir
getirici katkılarını tek tek listeleyip Başhekimlik Makamının onayı sonrasında performans almışlardır.
Yani yazılı bir beyan söz konusudur ve aynı anabilim
dalında olan doçentlerin aldıkları performans miktarları da birbirinden çok farklıdır. Bu durumda davacının performansa esas olan hizmetleri nasıl tespit edileceğinin mahkeme kararında belirtilmemiş olması
bir eksikliktir ve davacıya yapılacak ödeme miktarının
nasıl hesaplanacağı konusuna açıklık getirilmemiştir.
Çözüm olarak aynı anabilim dalında görevli diğer doçentlerin aldıkları performas miktarlarının aritmetik
ortalaması alınarak bulunacak bir meblağın ödemesi de adil değildir. Çünkü söz konsusu davada doçent
adayının doğrudan gelir getirici katkı sağlaması ile
ilgili ne bir beyanı ne de belgelendirilmiş yazılı bir puantajı söz konusudur.
TAM GÜN YASASINDAKİ BAZI
EKSİKLİKLER VE İFADE YETERSİZLİKLERİ
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun7, 30 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayım6
7

Elazığ 2. İdare Mahkemesi, Esas no: 2009/245, Karar no:
2009/910, 31.12.2009.
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
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lanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi ile ilgili yapılan
değişikliklerden “Yükseköğretim kurumlarının tıp ve
diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin
isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar
ve işler için görevlendirilebilir. Belirli bir vaka ve iş için
görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla
görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye
işletmesinden, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda tavan oranları geçmemek üzere
döner sermayeden ek ödeme yapılır” hükmü hemen
uygulanmaya sokulmuştur. Diğer değişiklikler ise bir
yıl sonra, 2011 yılı başında yürürlüğe girecektir. Ancak
yasa yeni kanunlaşmasına rağmen ileride tartışmalara sebebiyet verecek ifadeler ve eksiklikler içermektedir. Tartışmalara sebebiyet verebilecek veya eksik
ifadelerin bazıları aşağıda belirtilmiştir.
Değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin
b) bendinde “Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık
uygulama ve araştırma merkezleri için asgari yüzde
35’i, ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ile bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 25’i,
diğer yükseköğretim kurumları için ise yüzde 15’i,
ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve
hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama,
devam etmekte olan   projelerin tamamlanmasına
yönelik inşaat işleri ve   diğer ihtiyaçlar ile yönetici
payları için kullanılır. Bu oranları yüzde 50’sine kadar
artırmaya üniversite yönetim kurulu yetkilidir” ifadesi
yer almaktadır. Bu ifadede eczacılık fakültelerinin mal
ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama,
devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları
için ne oranda bir pay ayrılması hususu belirtilmemiştir. Mevcut düzenlemeye göre ileride eczacılık fakültelerinin bazılarının yüzde 35, bazılarının ise yüzde 25
pay ayırmaları söz konusu olabilir. Oysa bu fakültelerin de, tıp ve diş hekimliği fakülteleri kapsamına alınması gerekirdi.
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Diş hekimliği fakültesi bulunmayan ancak üniversitelerin medikososyal bölümlerinde çalışan diş hekimleri için nasıl bir uygulama yapılacağı da belirtilmemiştir. Mevcut düzenlemeye göre, diş hekimliği fakültesi
bulunmayan üniversitelerde medikososyal bölümlerinde çalışan diş hekimleri için telafi edici bir ödenek
öngörülmemiştir8.
Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinin Yabancı
Diller, Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı vb bölümlerinde mal ve hizmet alımları, her türlü bakım,
onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar
ile yönetici payları için ne oranda bir pay ayrılacağı da
net değildir. Yasanın ilgili hükmünü okuyan uygulayıcıların büyük bir bölümü bu payın yüzde 15 olacağını iddia edebilirler. Oysa bu oranın yüzde 25 olması
gerekir. Çünkü, “Döner sermaye gelirlerinden tahsil
edilen kısmın, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri için asgari yüzde 35’i, ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık
yüksekokulu ile bünyesinde atölye veya laboratuvar
bulunan yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 25’i, diğer yükseköğretim kurumları için ise yüzde
15’i,...” ifadesi yer almaktadır. Yukarıda adı geçen bölümlerin ders müfredatları incelendiğinde tamamen
sosyal içerikli oldukları görülür. Ancak derslerden bir
veya ikisi yabancı dil dersidir ve bu derslerin uygulamaları dil laboratuvarında sürdürülür. Yani laboratuvarda kulaklık takılarak yabancı dil uygulaması yapılır.
Oysa kanunda vurgulanmak istenen laboratuvar dil
laboratuvatı olmayıp, teknik branşlara ait laboratuvar
kast edilmektedir. Çünkü laboratuvarlar ve atölyelerdeki malzemeleri almak daha fazla masraf gerektirdiği için, ayrılan payın da en az yüzde 25 olması düşünülmüştür.
Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul veya meslek yüksek okullarında döner sermaye aracılığı ile yapılan işlerin artırılması ve öğretim
elemanlarının döner sermaye aracılığı ile iş yapmalarını teşvik edebilmek için, kamuoyunda denge tazminatı olarak bilinen 31.03.2006 tarihli Resmi Gazete’de
8

Sağlığın Sesi, http://www.sagliginsesi.com/news_detail.
php?id=2475, 06.02.2010
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yayımlanan 5473 sayılı Kanunun9 Ek 3. maddesi mutlaka değiştirilmelidir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde yüksek yargı organları, zaman zaman çelişkili kararlar alabilmektedir. Çelişkili kararların alınmasında ülkemizde uygulanmakta olan mevzuat çokluğu
ve mevzuat kirliliği neden olabilmektedir. Mevzuat
hazırlayıcılarının kaleme aldıkları ifadeleri iyi analiz
etmemeleri, Meclis Genel Kuruluna gönderilen yasa
ve yönetmeliklere son anda milletvekilleri tarafından
acele hazırlanarak verilen önergelerle bazı ifadelerinin değiştirilmesi, mevzuat çelişkilerini doğurmaktadır.

"Tam Gün Yasasının üniversite döner
sermayeleri ile ilgili maddelerinin büyük
bir bölümü 2011 yılı başında yürürlüğe
girecektir. Ancak Kanunun yukarıda
açıklanan bazı maddeleri açık olmayıp
ileride uygulama sürecinde sıkıntılar
yaratabilecektir"
Yıllık izin, şua izni, mazeret izni, doğum öncesi, doğum esnasında ve sonrasında kullanılan izinlerde ve
evlilik izinlerinde döner sermayeden katkı ödenmesi;
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine aykırıdır. Bu konuda Danıştay Sekizinci Dairesinin
2007 yılında aldığı karar10, 2547 sayılı Kanunun 58 inci
maddesi ile çelişmektedir.
Öğretim Görevlisi kadrosunda olmasına karşın Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) aracılığı ile doçent olan
öğretim üyelerinin üniversite hastanelerinden performans almaları gerekir.
Kamuoyunda denge tazminatı olarak adlandırlan
5473 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi değiştirilerek,
9

Varol, A. Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri Aracılığı ile Ödenen Katkı Payı Uygulamalarındaki Bazı Çelişkiler”, Mali Kılavuz
Dergisi, Sayı: 45, 2009
10 Danıştay Sekizinci Dairesi, Esas no: 2005/5657, Karar no:
2007/1700, 27.03.2007.
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tıp ve diş hekimliği fakülteleri dışında kalan fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim
elemanlarının üniversite döner sermaye işletmeleri
aracılığı ile iş yapmaları ve bilime katkı sağlamaları
teşvik edilmelidir.

KAYNAKLAR
1.
2.
3.

"Döner sermaye işletmeleri ile ilgili
33 ayrı mevzuat yürürlüktedir. Bunlar
arasında birbiri ile çelişen hükümler
bulunabilmektedir. Mevzuat çokluğu ve
çelişkileri yüzünden farklı uygulamalarla
karşılaşılabilmektedir"
Tam Gün Yasasının üniversite döner sermayeleri ile ilgili maddelerinin büyük bir bölümü 2011 yılı başında
yürürlüğe girecektir. Ancak kanunun yukarıda açıklanan bazı maddeleri açık olmayıp ileride uygulamalarda sıkıntılar yaratabilecektir. Kanunda eczacılık fakültelerine mal ve hizmet alımlarında uygulanacak pay
oranı belirlenmemiştir. Eczacılık fakültelerinin de yüzde 35’lik dilim içerisinde değerlendirilmesi gerekir.

4.
5.
6.
7.

Danıştay Sekizinci Dairesi, Esas no: 2005/5657, Karar
no: 2007/1700, 27.03.2007.
Danıştay Onbirinci Dairesi Esas no: 2007/15270, Karar
no: 2009/10109, 23.11.2009.
Elazığ İdare Mahkemesi, Esas no: 2007/375, Karar:
2007/1924, 03.08.2007.
Elazığ 2. İdare Mahkemesi, Esas no: 2009/245, Karar
no: 2009/910, 31.12.2009.
Resmi Gazete, Tarih: 30 Ocak 2010, Sayı: 27478, Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
Sağlığın Sesi, http://www.sagliginsesi.com/news_detail.php?id=2475, 06.02.2010
Varol, A. Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri Aracılığı ile Ödenen Katkı Payı Uygulamalarındaki Bazı Çelişkiler”, Mali Kılavuz Dergisi, Sayı: 45, 2009

Medikososyal birimlerinde çalışan diş hekimlerinin
tam gün yasasında nasıl bir uygulamaya tabi olacakları belirlenmemiş ve bu birimlerde çalışan diş hekimleri mağdur edilmiştir. Yasada medikososyal birimlerinde çalışan sağlık personeli için nasıl bir uygulama
yapılacağı açıkça ifade edilmelidir.
Döner sermaye işletmeleri ile ilgili 33 ayrı mevzuat
yürürlüktedir. Bunlar arasında birbiri ile çelişen hükümler bulunabilmektedir. Mevzuat çokluğu ve çelişkileri yüzünden farklı uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle Maliye Bakanlığı Muhasebat
Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarının kısa sürede tamamlaması için çalışmalar hızlandırılmalıdır.
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KAMU
İDARELERİNDE
İÇ DENETİM
FAALİYETİNİN
YÖNETİMİ

ÖZET: İç denetim faaliyetinin yönetimi konusunda, Uluslararası İç Denetim Standartları, 5018 sayılı Kanun ve İç
Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen
üçüncül düzey mevzuatta esası ilgilendiren bir farklılık
söz konusu değildir. Ancak, İç Denetçilerin Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bu konuyu içeren 13
üncü maddesi, hem Kanunun ilgili hükmü, hem Uluslararası İç Denetim Standartları, hem de Kamu İç Denetim
Standartları ile çelişmektedir.
Bu çalışma ile, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin, iç denetim
faaliyetinin yönetimi konusunda, uygulamada neden olduğu yanlış anlamaların giderilmesi amaçlanmaktadır.
Kanaatimizce, Uluslararası İç Denetim Standartları,
5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ve üçüncül düzey
mevzuattan yola çıkılarak, iç denetim faaliyeti yürütülen
her kamu idaresinde, iç denetçi sayısı bir bile olsa, iç denetim biriminin oluşturulması, faaliyetin olmazsa olmaz
koşullarından biridir.
ANAHTAR KELİMELER: İç denetçiler, iç denetim birimi, iç
denetim birimi başkanlığı, iç denetim faaliyeti.
1. GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun
Geçici 5 inci maddesi uyarınca yapılması gereken iç denetçi atamaları1, 31.12.2007 tarihi itibariyle, tüm kamu
kurum ve kuruluşlarında tamamlanmıştır. Diğer bir deyişle, 31.12.2007 tarihinden bu yana hemen hemen tüm
kamu kurum ve kuruluşlarında iç denetçi unvanına sahip
kişiler görev yapmaktadır. Dolayısıyla Türk İdare Hukukuna “iç denetim”, “iç denetçi”, “iç denetim birimi”, “iç
denetim birimi başkanlığı” gibi yeni kavramlar girmiştir.

Faruk UYSAL
İç Denetçi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Ancak, “iç denetim birimi” ve “iç denetim birimi başkanlığı” kavramları konusunda mevzuatta çelişkiler olduğu ve
bu çelişkilerin beşten az iç denetçisi bulunan bazı kamu
1

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003
tarih, 25326 sayılı T.C. Resmi Gazete).
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idarelerinde iç denetim faaliyetinin yönetimi konusunda zaaflara neden olduğu görülmektedir. İç denetçiler,
üst yöneticiye bağlı ama birbiriyle bağlantısız görevliler
olarak kabul edilmekte ve iç denetçilerin kurum içinde
yazışma yapmalarına bile izin verilmemektedir. Buna
karşın yine beşten az iç denetçisi bulunan bazı kamu
idarelerinde, iç denetim birimlerinin kurulmuş olduğunu ve iç denetçilerden birinin iç denetim faaliyetinin yönetimi ile görevlendirildiğini görmekteyiz. Örneğin, üç
iç denetçisi bulunan kamu idarelerinden TBMM Genel
Sekreterliğinin teşkilat şemasında “iç denetçiler”2, Pamukkale Üniversitesinin teşkilat şemasında “iç denetim
birimi”3 ifadesi yer almaktadır.
Bu çalışmanın amacı, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Bundan böyle Yönetmelik olarak ifade edilecektir.) 13 üncü maddesinin, iç
denetim faaliyetinin yönetimi konusunda tatbikatta neden olduğu yanlış anlaşılmaların giderilmesine ve konuya açıklık getirmek suretiyle uygulama birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla, iç denetimin yönetimi konusu, Uluslararası
İç Denetim Standartları, 5018 sayılı Kanunun 63 üncü
maddesi, İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Bundan
böyle Kurul olarak ifade edilecektir.) tarafından düzenlenen üçüncül düzey mevzuat ve Yönetmeliğin 13 üncü
maddesi çerçevesinde aşağıda ayrı ayrı başlıklar hâlinde
tartışılacaktır.
2. ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI
AÇISINDAN İÇ DENETİM FAALİYETİNİN YÖNETİMİ
Avrupa ülkelerinin kurum ve kuruluşlarının teşkilat şemalarında, iç denetim faaliyeti “Internal Audit Unit” (İç
Denetim Birimi), faaliyetin idarecileri de “Internal Audit
Manager”, “Internal Audit Administrator” (İç Denetim
Yöneticisi) ya da “Head of Internal Audit” (İç Denetim
Başkanı) olarak belirtilmektedir.

"İç denetim birimi ve iç denetim birimi
başkanlığı kavramları konusunda
mevzuatta çelişkiler olduğu ve bu
çelişkilerin beşten az iç denetçisi bulunan
bazı kamu idarelerinde iç denetim
faaliyetinin yönetimi konusunda zaaflara
neden olduğu görülmektedir"
Örneğin, “Kurum İçi Bağımsızlık” başlıklı 1110 numaralı
standartta, iç denetim yöneticisinin, kurum içinde iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine
imkân sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olması4;
“İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi” başlıklı 2000 numaralı standartta da, iç denetim yöneticisinin, iç denetim
faaliyetini, faaliyetin kuruma değer katmasını sağlayacak tarzda yönetmesi gerektiği belirtilmektedir5.
Ayrıca, yine Uluslararası İç Denetim Standartları uyarınca, iç denetim yöneticisinin, kalite güvence ve geliştirme
programı hazırlamakla, iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı plan ve programlar yapmakla,
onaylı plan ve programın uygulanabilmesi için, iç denetim kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir
şekilde kullanılmasını sağlamakla, iç denetim faaliyetini
yönlendirme amacına yönelik politika ve prosedürleri
belirlemekle, diğer iç ve dış sağlayıcılarla mevcut bilgileri paylaşmak ve faaliyetleri bunlarla eşgüdüm içinde
yürütmekle, iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve sorumlulukları ve plan ve programa kıyasla performansı konularında üst yönetime dönemsel raporlar
sunmakla, görev kayıtlarına erişimi kontrol etmekle,
görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin esasları belirlemekle, görev sonuçlarını gerekli yerlere raporlamakla,
yönetime rapor edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi
için sistem kurmakla, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili
bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve gelişmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip süreci oluşturmakla görevli, sorumlu ve yetkili olduğunu görüyoruz6.

Uluslararası İç Denetim Standartları ise, iç denetim faaliyetinin, kurum içinde, raporlama açısından üst yönetimle ilişkilendirilen bir birim tarafından yürütülmesini
ve faaliyetin başında bir yöneticisinin olmasını öngörmektedir.

Özetle, Uluslararası İç Denetim Standartlarına göre; iç
denetim, kurum ya da kuruluş içi bir faaliyet olarak ta-

2

4

3

Türkiye Büyük Millet Meclisi, http://www.tbmm.gov.tr/genser/
teskilat_semasi.htm (Erişim Tarihi 9 Mart 2010).
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, http://pau.edu.tr/yonetim/
default.aspx (Erişim Tarihi 9 Mart 2010).
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5
6

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, İstanbul, s. 7.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası…a.g.k., s. 13.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası…a.g.k., s. 10-23.
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nımlanmakta, bu faaliyetin kurum ya da kuruluş içinde
üst yönetime bağlı iç denetim birimi adında bir fonksiyon tarafından yürütülmesi ve bu fonksiyonun iç denetim yöneticisi veya iç denetim başkanı olarak ifade edilen bir yöneticisinin olması gerektiği açık ve net olarak
anlaşılmaktadır.
3. 5018 SAYILI KANUN AÇISINDAN İÇ
DENETİM FAALİYETİNİN YÖNETİMİ
5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 63 üncü
maddesinde; “Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon
Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.”7
hükmü yer almaktadır.
Kanun Koyucu burada, kamu idarelerindeki iç denetim
faaliyetinin, iç denetim birimi başkanlığı şeklinde örgütlenmesi hususunu, Kurulun yetkisine bırakmıştır. Kurul,
bu yetkisini kullanırken, ilgili kamu idaresinin yapısını ve
personel sayısını dikkate alacaktır. Kanaatimizce burada,
Kanun Koyucunun maksadını, iç denetim birimlerinin
başkanlık şeklinde örgütlenebilmesi Kurulun uygun görüşüne bağlıdır, şeklinde anlamak ve yorumlamak daha
doğru olacaktır. Zira, söz konusu hükmün bu şekilde
anlaşılması, Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygunluk açısından da daha doğru olacaktır. Nitekim Kurul
tarafından da bu şekilde yorumlanmaktadır ki, üçüncül
düzey mevzuatta da, iç denetim faaliyetinin iç denetim
birimi tarafından yürütülmesi öngörülmüştür.
Belki burada, maddenin sonunda geçen “kurulabilir”
ifadesinin, “kurulur” şeklinde değiştirilmesine vurgu
yapmak gerekebilir. Zira “kurulur” ifadesi, konuya netlik
ve açıklık getirecektir.
4. ÜÇÜNCÜL DÜZEY MEVZUAT AÇISINDAN
İÇ DENETİM FAALİYETİNİN YÖNETİMİ
Kurul, 1 Sıra No’lu İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas
ve Usuller Hakkında Tebliğin “2.1. İç Denetim Birimi Başkanlıkları” başlıklı bölümünde, konuya şu şekilde açıklık
getirmiştir: “(1) 5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla
değişik 63 üncü maddesinin son fıkrasında ‘Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak sure-

tiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü
üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi
başkanlıkları kurulabilir.’ hükmü yer almıştır.”
“(2) Buna göre, kamu idarelerinde iç denetim birimi
başkanlıklarının kurulabilmesi İDKK’nın uygun görüşüne
bağlıdır. Atanan iç denetçi sayısı beş ve üzerinde belirlenen idarelerin iç denetim birimi başkanlığı kurmalarına
Kurulumuzca genel uygun görüş verilmiştir. Bu hususta
ayrıca İDKK’nın görüşünün sorulmasına gerek yoktur.
Ancak, iç denetim birim başkanı olarak görevlendirilenler Kurula bildirilecektir.”8
Ayrıca Kurul tarafından, iç denetim faaliyeti açısından
temel ya da esas nitelikte olan üçüncül düzey mevzuat
çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Sayısı 17’yi bulan
üçüncül düzey mevzuattan konumuz açısından belirleyici nitelikte olanları şunlardır: Kamu İç Denetim Standartları, Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları, Kamu İç
Denetim Birim Yönergesi, Kamu İç Denetim Raporlama
Standartları, Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi, Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi ve Kamu İç Denetim Rehberi.
Esasen yukarıda belirtilen üçüncül düzey mevzuatın tamamı, bire bir olmasa bile, Uluslararası İç Denetim Standartları ve Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama
Standartlarının tercümesi durumundadır. Dolayısıyla, iç
denetim faaliyetinin kamu idarelerindeki konumu hususunda, Kurul tarafından yapılan üçüncül düzey mevzuat
düzenlemeleri ile Uluslararası İç Denetim Standartları
ve Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları arasında önemli bir farklılık söz konusu değildir.
Örneğin iç denetim faaliyetinin yönetimi hususu, Uluslararası İç Denetim Standartlarında, “iç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin kuruma değer katmasını sağlayacak şekilde etkili bir tarzda yönetmelidir.”9
şeklinde ifade edilirken; Kamu İç Denetim Standartlarında bu husus daha geniş tutularak şu şekilde belirtilmiştir: “İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini
idareye değer katacak şekilde yönetmelidir. İç denetim
birimi yöneticisi; iç denetim yönergesinde tanımlanan
genel amaç ve sorumlulukların yerine getirilmesi, iç denetim kaynaklarının etkin, etkili ve verimli bir şekilde
8

7

5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (24.12.2005 tarih, 26033 sayılı T.C. Resmi Gazete).
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1 Sıra No’lu İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller
Hakkında Tebliğ (08.09.2006 tarih ve 26283 sayılı T.C. Resmi Gazete).
Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası…a.g.k., s. 13.
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kullanılması ve iç denetim faaliyetinin Standartlara uygun yapılmasını sağlayacak şekilde iç denetim birimini
yönetmekten sorumludur.”10
Özetle, konuyla ilgili üçüncül düzey mevzuata bakıldığında da, iç denetim faaliyetinin, bir iç denetçinin bireysel
olarak başlayıp tamamlayabileceği bir faaliyet olmadığı,
idare içinde bir birim olarak düzenlendiği ve bu birimin
bir yöneticisinin olması gerektiği, açık ve net olarak anlaşılmaktadır.
5. YÖNETMELİK AÇISINDAN İÇ DENETİM
FAALİYETİNİN YÖNETİMİ
Aynı husus Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst
yöneticiye bağlı iç denetim birimi kurulabilir. İç denetçi
sayısının beşten fazla olması hâlinde üst yönetici, iç denetçiler arasından birini koordinasyonu sağlamak üzere
görevlendirir. Bu görevlendirme Kurula bildirilir.”11
Dikkat edilirse, Kanunda iç denetim birimi başkanlığının,
Yönetmelikte ise iç denetim biriminin kurulabileceği ifade edilmektedir. Yönetmeliğe göre, mefhumu muhalifinden hareketle, iç denetim birimi kurulmayabilir şeklinde bir anlam da çıkmaktadır. Oysa, yukarıda 2 ve 4
numaralı başlıklar altında belirtildiği üzere, gerek Uluslararası İç Denetim Standartları, gerekse Kamu İç Denetim Standartları açısından, iç denetim birimi, iç denetim
faaliyetinin olmazsa olmaz koşuludur.
Öte yandan “iç denetim birimi” ile “iç denetim birimi
başkanlığı” birbirinden farklı kavramlardır. Genel müdürlük, daire başkanlığı, müdürlük ve başkanlık gibi
kavramlar, idare hukukumuzda yeri olan kavramlardır.
Genel müdürlük olarak tanımlanan fonksiyonun başında genel müdür, daire başkanlığı olarak tanımlanan
fonksiyonun başında daire başkanı, müdürlük olarak tanımlanan fonksiyonun başında müdür, başkanlık olarak
tanımlanan fonksiyonun başında başkan unvanına sahip birer yönetici bulunur. Oysa birim kavramı, genel bir
ifadedir. Sözlük anlamıyla, bir kümenin her elemanını,
ya da ünite manasında bir çokluğu oluşturan varlıkların
10 İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetim Standartları,
Ankara, 2006, s. 12.
11 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(22.07.2006 tarih ve 26226 sayılı T.C. Resmi Gazete).
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her birini ifade eder. Birim olarak ifade edilen bir fonksiyon veya faaliyetin, başkan, genel müdür, müdür, amir,
koordinatör ya da şef gibi unvanlardan birine sahip bir
yöneticisi olabilir. Zira birim tabiri; idare hukukumuz açısından tanımlanmış, belli bir yönetim kademesini ifade
etmez.
Yönetmeliğin söz konusu hükmü bazı üst yöneticiler
tarafından, benim teşkilatımda beş iç denetçi yok, dolayısıyla iç denetim birimi kurulamaz, her bir iç denetçi doğrudan benimle çalışan birer denetim görevlisidir
şeklinde yorumlanmaktadır. Bu durum da, iç denetim
faaliyetinin hem Kamu İç Denetim Standartlarına, hem
de Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun olarak
yürütülmesini engellemekte; iç denetim faaliyetinin bağımsızlığını zedelemekte; dolayısıyla da iç denetimden
beklenen idarenin çalışmalarına değer katma fonksiyonunun gerçekleşmesine mâni olmaktadır.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bundan önceki bölümlerde, Uluslararası İç Denetim
Standartları, 5018 sayılı Kanun, üçüncül düzey mevzuat
ve Yönetmelik acısından iç denetim birimi ve iç denetim
birimi başkanlığı kavramları etraflı bir şekilde tartışılmıştır. Söz konusu düzenlemeler birlikte değerlendirildiği
zaman şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

"Uluslararası İç Denetim Standartları,
5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ve
üçüncül düzey mevzuattan yola çıkılarak,
iç denetim faaliyetinin yürütüldüğü her
kamu idaresinde, iç denetçi sayısı bir bile
olsa, iç denetim biriminin oluşturulması,
bu durumun kuruluş kanunu ve teşkilat
şemalarında da, bu şekilde ifade
edilmesi gerekmektedir"
1. İç denetim birimi ve iç denetim birimi başkanlığı kavramları konusunda, Uluslararası İç Denetim Standartları, 5018 sayılı Kanun ve Kurul tarafından düzenlenen
üçüncül düzey mevzuatta esası ilgilendiren bir farklılık
olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, Yönetmeliğin bu konuyu içeren 13 üncü maddesi, hem Kanunun ilgili hükmü,
hem Uluslararası İç Denetim Standartları, hem de Kamu
İç Denetim Standartları ile çelişmektedir. Dolayısıyla,
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yanlış anlaşılmaları önlemek ve uygulama birliğinin sağlanması için Yönetmeliğin söz konusu maddesinin değiştirilmesi gerekmektedir. Esasen kanuna aykırı yönetmelik olamayacağına göre, Yönetmeliğin 13 üncü maddesi
kanaatimizce yok hükmündedir.

idare içinde yazışma yapmalarına müsaade edilmemesi,
bilgi ve belgeye erişimlerine mâni olunması, iç denetim
faaliyetinin yürütülmesini engelleyecek ve bağımsızlığına zarar verecektir.
KAYNAKLAR

2. Bu çelişkili duruma rağmen, iç denetim birimi başkanlığı kurulması yetkisi kanunla, Kurula verildiğinden,
Kurul da Tebliğle, atanan iç denetçi sayısı beş ve üzerinde olan idarelere iç denetim birimi başkanlığı kurmaları
yönünde genel uygunluk görüşü verdiği için, iç denetçi
sayısı beş ve üzerinde olan kamu idarelerinde iç denetim birimi başkanlığının kurabileceği açık ve net olarak
anlaşılmaktadır. Nitekim, bu konuda uygulamada da,
herhangi bir farklılık söz konusu değildir.
Ancak, belirtmek gerekir ki, beş ve daha fazla iç denetçisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında, iç denetim
birimi başkanlıklarının kadroya kavuşturulması, iç denetim faaliyetinin idare içi etkinliğinin artırılması açısından
daha uygun olacaktır.
3. Burada tartışılması gereken konu, bir idarede iç denetçi sayısının beşten az olması hâlinde, iç denetim faaliyetinin yönetiminin nasıl yürütüleceği ve kuruluş kanunu ile teşkilat şemalarına nasıl adapte edileceği hususudur. Kanaatimizce, Uluslararası İç Denetim Standartları,
5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi ve üçüncül düzey
mevzuattan yola çıkılarak, iç denetim faaliyetinin yürütüldüğü her kamu idaresinde, iç denetçi sayısı bir bile
olsa, iç denetim biriminin oluşturulması, bu durumun
kuruluş kanunu ve teşkilat şemalarında da, bu şekilde
ifade edilmesi gerekmektedir. Üst yöneticiler de, iç denetçiler arasından birini iç denetim faaliyetinin yönetimini sağlamak üzere görevlendirmeli ve bu görevlendirme de Kurula bildirilmelidir.

1.

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (12.07.2006 tarih, 26226 sayılı T.C. Resmi
Gazete).
2. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetçileri
Meslek Ahlak Kuralları, Ankara, 2006.   
3. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetim Birim Yönergesi, Ankara, 2007.
4. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi, Ankara, 2007.
5. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetim Raporlama Standartları, Ankara, 2007.
6. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetim
Planı ve Programı Hazırlama Rehberi, Ankara, 2007.
7. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetim
Rehberi, Ankara, 2007.
8. İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetim
Standartları, Ankara, 2006.
9. Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası İç Denetim
Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, İstanbul.
10. 1 Sıra Numaralı İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas
ve Usuller Hakkında Tebliğ (30.12.2006 tarih, 26392
sayılı T.C. Resmi Gazete).
11. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(24.12.2003 tarih, 25326 sayılı T.C. Resmi Gazete).
12. 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (24.12.2005 tarih,
26033 sayılı T.C. Resmi Gazete).

Ayrıca, bir idarenin teşkilat şemasının, fonksiyonlar ve/
veya faaliyetler itibariyle oluşturulması gerekir. Bu bakımdan da iç denetim faaliyetinin, teşkilat şemalarında
“iç denetçiler” şeklinde değil, tıpkı Avrupa ülkelerindeki
kurum ve kuruluşların teşkilat şemalarında olduğu gibi,
“iç denetim birimi” şeklinde ifade edilmesi daha doğru
ve uygun olacaktır.
Aksi taktirde, idarede sanki bir iç denetim faaliyeti yokmuş da, sadece üç-dört iç denetçi varmış gibi, teşkilat
şemalarına “iç denetçiler” diye yazılması, iç denetçilerin
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1. Giriş
Değişimin hızlandığı küreselleşme ve bilişim teknolojisinin gelişmesi ile birlikte yönetim sorumluluğu, katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir yönetim anlayışına dayalı olarak ülkelerin idari, mali yapılanma sistemlerinde
değişim ihtiyacı öne çıkmıştır. Bu değişimin etkisi ile
var olan yönetim ve denetim sistemleri gelişmelere
ayak uyduramamış, sistemi yönetme ve denetlemede
zayıf kalmışlardır. 21. Yüzyılda devlete biçilen rolün değişmesi, vatandaş tercihlerinin değişmesi, bilgi toplumunun gelişmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından da
sistemler sorgulanır hale gelmiştir. Küresel dünyadaki
sosyal, politik, teknolojik değişim ve gelişmeler küresel dünyadaki tüm aktörlerin ekonomilerini, yönetimlerini, sosyal hayatlarını, dünya üzerindeki konumlarını değiştirmekte ve değişime ayak uyduramayan
aktörleri olumsuz etkilemektedir. Nitekim küreselleşme, bilişim teknolojisinin geliştiği bu yüzyılda ülkeler
değişime ayak uydurabilmeleri için yönetim yapılarını
bu gelişmeler ayak uyduracak, bu değişim ve gelişimi yönetebilecek şekilde geliştirmek ve güçlendirmek
zorundadırlar. Nitekim küresel ekonomik krizler artık
ülkelerin dışa açılımı ile birlikte anlık olarak tüm ülkeleri etkiler hale gelmiştir. Bu değişim veya ekonomik
krizlerden olumsuz etkilenmemek için saydam, güçlü
bir yönetim ve yönetimin en önemli fonksiyonu olan
denetimin güçlü, değişimi izleyebilir, değerlendirip,
analiz edebilir ve sonuçta menfaate çevirebilir bir kapasitede olması gerekir.
Dünyadaki ekonomik krizler, büyük yolsuzluk olayları
ülkeleri yönetim ve denetim sistemlerini gözden geçirmeye, süreçleri şeffaflaştırmaya, risk noktalarını
tespit etmeye yarayan sistemler üretmeye itmiştir.
Bu süreç gelişimini tamamlayan devletlerde daha hızlı
olmuştur. Değişimde gecikmeyenler yeniden yapılanmayla sisteme ayak uyduranlar bugünün gelişmiş
devletleri, aktörleri olmuştur. Değişimi yakalamayanlar ise büyük tartışma ve sıkıntılardan sonra yine de
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küresel dünyanın etkisiyle bu değişimi tamamlayan
ülkelerden neredeyse yarım asrı aşkın gecikme ile bu
sistemleri transfer etmeye çalışmaktadırlar.
Dünyada 1929 yılı Ekonomik Buhranı, ABD ve
Avrupa’da ortaya çıkan Enron, Worldcom, Xerox, Wickes, Bulmers gibi hile ve yolsuzluk vakaları ABD’de yönetim ve denetim sistemlerini gözden geçirmeye ve
yeni bir sistem kurmaya itmiştir. 1933–34 yıllarında
yapılan yasal düzenlemelerle denetim alanında dış
denetimin yanında sürekli mali işlem, muhasebe sistemleri ve bunların ürettikleri raporların güvenirliğini
test eden değerlendiren bir kontrol sistemi ve denetimde iç denetim sistemini kurmaya yöneltmiştir.
Daha sonra bu iç denetim sistemi, 1941 yılında
Newyork’ta çalışan küçük bir İç Denetçi grubu Uluslararası iç Denetçiler Enstitüsünü (Institute of Internal
Auditors (IIA)) kurdular. Bu iç denetçiler denetimde
sadece dış denetim teknikleri denetim için yeterli
olmadığı ileri sürülmüş ve iç denetçiler için bir organizasyon içinde bağımsız bir kimlik oluşturma süreci
başlatmıştır. 1941 yılında Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsünün kurulması ile İç Denetim Sistemi profesyonel bir meslek haline gelmiştir. Artık geçmişi, işlem
ve kişi odaklı sorgulayan, kısmi zamanlı belge üzerinde
denetim yapan geleneksel denetimden farklı olarak
yönetimlerin kontrol ve süreçlerini risk bazlı olarak
değerlendiren, faaliyetlerin hukuka uygun olup olmadığı, üretilen bilgilerin doğru ve güvenirliği hakkında
bağımsız ve objektif olarak güvence veren ve kurumu
geliştirmek için önerilerde bulunan çağdaş iç denetim
sistemine geçmişlerdir. Bu sistem geliştirilerek, İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), iç denetim mesleğine yönelik
olarak tüm dünyada kabul edilen “İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları”nı belirlemiştir. İç denetim
alanında dünyada küresel lider olmuştur. Uluslararası
İç Denetim Enstitüsü, 165 ülkede 160.000 iç denetçinin üye olduğu küresel bir topluluk haline gelmiştir.
Bu kuruluşlar, yönetimde ise, mali raporlamanın iş
ahlakı, etkili iç kontroller ve kurumsal yönetim aracılığıyla kalitesinin artırılmasını amaç edinmiş beş gönüllü kuruluştan oluşan Treadwey Komisyonu kısa adı
COSO olan iç kontrol sistemini geliştirmişlerdir. Özel
sektörde gelişen iç denetim ve iç kontrol sistemi AB
ülkeleri başta olmak üzere kamu idarelerinde uygulanmaya başlanmıştır.

94

Dış denetimde ise yüksek denetleme kurumları olan
Sayıştaylar arasındaki ilişkileri geliştirerek güçlendirmek, özellikle kamu mali denetimi alanında bilgi ve
görüş alış verisi ile deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, gereksinim duyulan alanlarda üyelerine destek vermek ve kamuda dış denetim standartlarını
geliştirmek ve izlemek için 1953 yılında Uluslar arası
Sayıştaylar Birliği kurulmuş bugün itibariyle 189 ülke
Sayıştay’ının üye olduğu bir birlik haline gelmiştir. Artık dünyada ABD ve AB kamu kurumlarında iç denetiminde IIA uluslar arası iç denetim standartları, yönetimde COSO iç kontrol standartları ve dış denetimde
ise INTOSAI dış denetim standartları uygulanmaya
başlanmıştır. AB kendi birliğine katılan ülkelere bu iç
denetim ve iç kontrol standartlarını kendi ülkelerinin
de özel durumlarını dikkate alarak uygulamalarını istemektedir.

"Dünyadaki değişim ve gelişim ile birlikte
ülkelerin yönetim ve denetim sistemleri
merkeziyetçi yapıdan esnek yönetime,
dışa kapalılıktan şeffaf yönetime,
hantal bürokratik yapıdan etkileşimli ve
işlevsel yapıya, yurttaşı dışarıda bırakan
karar alma süreçlerinden katılımcı
uygulamalara, bu yapıyı korumak,
işlemek ve geliştirmek için sisteme değer
katan, bu işlerliğe güvence veren bir
çağdaş denetim yapısına kaymıştır"
Bugün itibariyle özel sektörde ortaya çıkan ve kamu
sektöründe uygulama alanı bulan Uluslar arası iç denetim standartları, COSO iç kontrol standartları, İNTOSAİ dış denetim standartları, COBİT, İSACA, SAC,
e-SAC gibi bilgi teknolojileri gibi standartlar uygulanmaktadır. Gelişen bilişim çağında geleneksel denetimin anlamı kalmamıştır. Bilişim teknolojileri sayesinde kısmi geleneksel denetimden sürekli çağdaş iç
denetim sistemine geçilmiştir.
Dünyadaki değişim ve gelişim ile birlikte ülkelerin
yönetim ve denetim sistemleri merkeziyetçi yapıdan
esnek yönetime, dışa kapalılıktan şeffaf yönetime,
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hantal bürokratik yapıdan etkileşimli ve işlevsel yapıya, yurttaşı dışarıda bırakan karar alma süreçlerinden
katılımcı uygulamalara, bu yapıyı korumak, işlemek
ve geliştirmek için sisteme değer katan, bu işlerliğe
güvence veren bir çağdaş denetim yapısına kaymıştır.
Bu katılımcı ve şeffaf, hesap verebilir yönetim ilkeleri
ve bu süreçleri değerlendiren, geliştiren, değer katan,
sürecin sahibi olan yönetici ve paydaşlarına güvence
veren çağdaş denetim sistemleri ile verimsizlik ve yolsuzluklarla mücadele verilmeye başlanmıştır. . Nitekim kapalı, iyi yönetim ve denetim ilkelerinin olmadığı sistemlerde halk büyük yolsuzluklarla karşı karşıya
gelmiştir.

ramlar, Dünya Bankası ve İMF ile ilgili görüşmelerde
denetim sisteminde eleştirilen ortak tespitler ve sonuçta yapılan ortak önerilerde, denetim yapısında
koordinasyonsuzluğun varlığı, ortak standartların
olmadığı, geçmişe yönelik ve hata arayıcı denetim
yapıldığı, yönetime yardımcı olmayan ancak kişi ve işlemlere yönelik korku salan, işbirliğine dayanmayan,
paylaşımcı olmayan, kısır yetki çekişmelerinin ve anlamsız saygınlık arayışlarının olduğu enformel moral
değerlerin ön plana çıktığı ve yolsuzlukları önlemede
caydırıcı etkisi olamayan sayıca fazla, koordinesiz, bir
teftiş yapısının olduğu değerlendirilmekte ve eleştirilmektedir.

Bu yeniden yapılanma süreci yavaşta olsa ülkemizde
de yaşanmaktadır. Dünyadaki değişim ve 1980 sonrası ülkemizin ithal ikameci ve içe dönük bir kalkınma
stratejisinden ihracata dayalı dışa dönük bir stratejiye
geçmesi, özellikle piyasa ekonomisini geliştirmeye dönük politikalar, kamu yönetimi alanında da değişimi
uyaran önemli bir faktör olmuştur. Türkiye’de idari ve
denetim yapısı çeşitli değişikliklerle birlikte tanzimattan gelen özelliklerini muhafaza etmektedir. Kamu
yönetim ve denetim sisteminin yapısı uzun yılardır
tartışılmaktadır. 2000’li yıllarda AB üyelik sürecinde
reform sürecine girmiş olmak ile birlikte 1923’ten gelen kamu yönetimi yapısı ve felsefesi zihniyet bazında önemli değişiklik yaşamamıştır. AB yolunda kanun
bazında idari ve denetim reform denilebilecek yapıda önemli değişiklikler yapılmakla birlikte korumacı,
kapalı, taassupçu zihniyet değişimi sağlayamamıştır.
Günümüzde değişen ortam koşulları ve idari ihtiyaçları ışığında, bürokratik yapılanma çoğunlukla kırtasiyecilik, yabancılaşma, verimsizlik, doyumsuzluk,
kapalılık gibi olumsuzlukların kaynağı olarak değerlendirilmekte ve eleştirilmektedir.

Mali yönetim ise politika oluşturma sürecinin zayıf
olması, kamu mali sisteminin kapsamının dar olması, izleme ve denetim sisteminin zayıf olması yetki ve
sorumluluk dengesinin iyi kurulamamış olması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde inisiyatif tanınmaması, sürecin şeffaf olmaması, hesap verilebilirlik
sisteminin kurulmamış olması içten ve dıştan tartışılmıştır.

Yönetim yapısına paralel olarak geleneksel teftiş yapısı da uzun yıllardır tartışılmaktadır. 1930’lardan
bugüne yapılan, Fritz Neumark Raporu, James M.
Barker Raporu, MEHTAP, KAYA, gibi komisyonlar özel
komisyonlar tarafından yazılan raporlar, DPT Beş Yıllık
Kalkınma Planları Çerçevesinde Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladıkları raporlar, 58. ve 59. Hükümet
Programı ve Acil Eylem Planları ve AB’ye tam üyelik
sürecinde yapılan görüşmeler çerçevesinde Katılım
Ortaklık Belgeleri, İlerleme Raporları, Ulusal Prog-
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Bu süreçte 2003 ve 2004 yıllarında iki önemli yasal
süreç yaşanmıştır. Biri 2004 yılında, 5227 sayılı Kamu
Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması
Hakkında Kanun Tasarısı ile yönetim ve denetim sistemi yeniden yapılandırılmış ve yeni anlayış getirilmek
istenmiştir. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından tekrar
görüşülmesi için veto edilmiş ve ikinci kez Meclis tarafından yürürlük maddesine kadar aynen kabul edilmiş
fakat yürürlük maddesinde bekletilmiştir. Yasallaşma
süreci tamamlanmamıştır. Bu tasarıda kamu idari yapısı yeniden dizayn edilmiş, kurumların teşkilatında
teftiş birimlerine yer verilmemiştir. Denetim iç ve dış
denetim birimleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.
İç denetim tanımı, yukarıda bahsedilen çalışmalarda
önerilen uluslar arası standartlardaki tanıma paralellik yapılmıştır. İkincisi, 24.12.2003 tarihli ve 25326
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunudur.
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 81. Maddesinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve diğer
kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır.
Geçici 1. maddesin de geçiş dönemi 31.12.2007 tari-
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hini geçemez diyerek bu kanuna aykırı tüm düzenlemeleri kaldırılmış ve 31.12.2007 itibariyle geçiş süreci
tamamlanmıştır.
Kamunun yönetim ve denetim sistemi hesap verilebilirlik, saydamlık, vatandaş esaslı, etkinlik, verimlilik,
ekonomiklik ilkeleri esas alınarak kamu yönetim ve
denetiminde yönetim sorumluluğu esas alan uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği müktesebatı dikkate alınarak değiştirilmiştir. Bu kanun 55. ve müteakip maddeleri ile yönetim sorumluluğu temelinde
oluşturulan yeni yönetim anlayışına sahip iç kontrol
sistemini, denetimde ise kanunun 63. ve müteakip
maddeleri, idarelerin yönetim süreçleri, iç kontrol
süreçlerini, risk yönetim süreçlerini sistematik olarak
uluslar arası standartlara göre değerlendirecek/denetleyecek iç denetim sistemini getirmiştir. İç Kontrol
Sistemi yönetim sistemi reformu, iç denetim sistemi
denetim reformudur.
Anlaşılması gereken nokta, Kanun isminde her ne
kadar mali kelimesi geçiyor ve çoğu maddeleri mali
yönetim ve muhasebe sistemini düzenliyorsa da belki
AB müktesebatına uyum sürecinin verdiği bir aceleciliğin etkisi ile de İç Denetim ve İç Kontrol Sistemi mali
olan ve olmayan tüm sistemi kapsamaktadır. Kamu
yönetimine hesap verilebilirlik, saydamlık, etkinlik verimlilik ilkelerini, mali yönetime stratejik plan, çok yıllı
bütçeleme, tahakkuk esaslı muhasebe, performans
analitik bütçe sistemi, yönetim sorumluluğu ilkeleri
getirmiştir. Bu yasa ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve sistematik bir biçimde işleyen bir iç
denetim sistemi kurulması amaçlanmaktadır. Özetle
kanun yönetim ve denetim sisteminde iç kontrol ve iç
denetim sistemini getirerek reform niteliğinde değişiklikler düzenlemiştir.
Gelişmiş ülkelerde uygulanan uluslar arası standartlarda iç denetim sistemi, ülkemizde 2003 yılında mevzuat düzenlemesi yapılmış ancak süreç 2006 yılında
başlamıştır. Sistemin yeni olması hasebiyle üzerinde
bilimsel ve akademik olarak çok çalışılan bir alan değildir. Yöntem olarak teorik çalışmalar, makaleler çokça yayınlandığı için iç denetimin tanımı, fonksiyonları,
denetim süreci, geleneksel denetimden ayrı yönleri,
üstünlüklerinden bahsedilmeyecek bu konu yapılan
diğer çalışmalara havale edilecektir.
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Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu ile Türk idari yapısına giren modern denetim sistemi İç denetim sisteminin uluslar arası standartlarda fiili olarak 2006 yılında yerini bulmuş ve ilk
ürünlerini 2008 ve 2009 yılında vermiştir.
İç denetçiler, genel bütçeli, özel bütçeli idareler, mahalli idareler, il özel idareleri, üniversiteler gibi tüm
kamu idarelerinde çalışmaya başlamış ve iç denetim
sistemlerini kurmaya başlamışlardır.
Bu çalışma ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde çalışmaya başlayan
iç denetçiler nezdinde anket yöntemi ile alan araştırması yapılmıştır.
Kamu idarelerinde çalışan iç denetçiler nezdinde iç
denetçilerin ve üst yönetici ile kurum çalışanlarının
insan kaynağı profili, iç denetim fonksiyonlarını algılama durumu ve sistemden beklentileri, uygulamaya girdiği ilk yıllarda çalışmaları, uygulamadaki diğer
aktörlerle ilişkileri, uygulamada karşılaşılan sorunlar
gibi konuları içeren sorular e-mail yoluyla gönderilerek anket yapılmıştır. Yapılan ankette iç denetçiler iç
denetim sistemini tüm unsurları ile nasıl algıladıkları
ve kamu idarelerinde iç denetim uygulamasının hangi
aşamada olduğu ve pratikte karşılaşılan sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.
Gelişme bölümünde, alan araştırması hakkında genel
bilgi, araştırmanın tanımı, amacı, varsayımları, araştırma yapılırken karşılaşılan sınırlılıklar, alan araştırmasının yöntem ve modeli, açıklanmış ve kamuda
iç denetim sürecinde gerek iç denetçiler, gerekse iç
denetimin diğer aktörleri olan üst yöneticiler, merkezi uyumlaştırma birimi, kurum çalışanları nezdinde iç
denetim sisteminin uygulaması, aktörlerin iç denetim
sistemine ve fonksiyonlarına bakışı, iç denetimin pratiği hakkında tespit edilen bulgular değerlendirilmiştir.
Sonuç ve öneri kısmında ise iç denetim sistemi genel
olarak değerlendirilmiş ve etkin işleyebilmesi için tespit edilen sorunlar bazında önerilerde bulunulmuştur.
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2. İç Denetimin Kamuda Uygulamasına Yönelik Alan
Araştırması
Bu alan araştırmasında, Türkiye’de 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun geçici 5. Maddesi ile kamu idarelerinde 5 yıl denetim elemanı olmak şartıyla kamu idarelerinin üst yöneticileri tarafından başvuranlar arasında doğrudan 2006 ve 2007
yıllarında kamu idarelerine atanan ve Merkezi Uyumlaştırma Birimi olan İç Denetim Koordinasyon Kurulu
tarafından 26.02.2007–23.07.2008 tarihleri arasında
gruplar halinde 3 aylık eğitime tabi tutularak Kamu iç
Denetçisi sertifikası almaya hak kazanan 786 tane iç
denetçi hedef olarak seçilerek anket yöntemi ile kamu
iç denetçilerinin iç denetimi nasıl algıladıkları, kamuda iç denetim uygulamalarının durumu, iç denetçilerin bireysel özellikleri incelenecektir. Türkiye’de kamu
idarelerinde görev yapan iç denetçileri kapsayan anket çalışmasının yöntemi, amacı, çerçevesi, sınırlılıkları ve anket neticesinde elde edilen bulgular ve yorumlar bu kısımda başlıklar halinde ifade edilecektir.
Öncelikli olarak saha çalışmasında elde edilen verilerin analiz edilmesi ve bulguların değerlendirilmesi
yapılacaktır. Anket çalışması sonucunda elde edilen
veriler “SPSS” analiz programında oluşturulan veri tabanına girildikten sonra sonuçlar tablolar yardımı ile
gösterilecektir.
Alan araştırmasıyla elde edilen bulguların etkin bir
şekilde değerlendirilmesi ve yorumlanabilmesi için
öncelikle araştırmanın hedef kitlesi olan kamu idarelerindeki iç denetçiler hakkında kısa bilgi verilecektir.
2.1. Ankete Katılan Kamu İdarelerindeki İç Denetçiler Hakkında Genel Bilgi
Uluslar arası standartlarda iç denetim sistemi kamu
idarelerinde 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı resmi
gazetede yayınlanan 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi
Kontrol Kanunu” ile uygulamaya başlanmıştır. Geçiş
sürecinde aynı kanunun geçici 5. maddesine göre
kamu idarelerinde beş yıllık denetim elemanı tecrübesi olanlar istekleri ve kurumlarının muvafakati ile
kamu idarelerindeki üst yöneticiler tarafından doğrudan atanmışlardır. Bu şekilde atanan iç denetçiler
26.02.2007–23.07.2008 tarihleri arasında gruplar halinde İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından üç

2010/4

aylık eğitime tabi tutularak 786 kişi Kamu İç Denetçisi
sertifikası almaya hak kazanmıştır. Anket yaptığımız
tarihte bu usulün dışında iç denetçi atanmamıştır. Hedef kitlemiz geçici madde ile atanan daha önce kamu
idarelerinde en az beş yıl süre ile müfettiş, kontrolör,
denetmen gibi unvanlar ile çalışmış ve 5018 sayılı Kanun ile iç denetçi olarak atanarak alınan iç denetim
eğitimi sonrasında sertifika almaya hak kazanmış Sertifikalı Kamu İç Denetçileridir. Bugün itibariyle ülkemizde kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanunun geçici
5. maddesine göre atanan 786 Sertifikalı Kamu İç Denetçisi mevcuttur.
2.2. Alan Araştırmasının Değerlendirilmesi
Dünyadaki ekonomik krizler, büyük yolsuzluk olayları
ülkeleri yönetim ve denetim sistemlerini gözden geçirmeye, süreçleri, şeffaflaştırmaya, risk noktalarını
tespit etmeye yarayan sistemler üretmeye itmiştir.
Bu süreç gelişimini tamamlayan devletlerde daha
hızlı olmuştur. Dünyada 1929 yılı Ekonomik Buhranı, ABD ve Avrupa’da ortaya çıkan Enron, Worldcom,
Xerox, Wickes, Bulmers gibi hile ve yolsuzluk vakaları
ABD’de yönetim ve denetim sistemlerini gözden geçirmeye ve yeni bir sistem kurmaya itmiştir. İç denetim sisteminde profesyonel anlamda özel sektörde
1941 yılında Newyork’ta çalışan küçük bir İç Denetçi
grubunun Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünü (Institute of Internal Auditors (IIA)) kurmaları ile hayat
bulmuştur. Bugün itibariyle İç Denetçiler Enstitüsü
(IIA), iç denetim mesleğine yönelik olarak tüm dünyada kabul edilen “İç Denetim Mesleki Uygulama
Standartları”nı belirlemiştir. İç denetim alanında
dünyada küresel lider olmuştur. Uluslararası İç Denetim Enstitüsü, 165 ülkede 160.000 iç denetçinin üye
olduğu küresel bir topluluk haline gelmiştir. Bu süreç
gelişerek özel sektörde ortaya çıkan ve kamu sektöründe uygulama alanı bulan uluslar arası iç denetim
standartları, COSO iç kontrol standartları, İNTOSAİ dış
denetim standartları, COBİT, İSACA, SAC, e-SAC gibi
bilgi teknolojileri gibi standartlar halini almıştır.
Türkiye’de idari ve denetim yapısı çeşitli değişikliklerle birlikte Tanzimattan gelen özelliklerini muhafaza etmektedir. Kamu yönetim ve denetim sisteminin
yapısı uzun yılardır tartışılmaktadır. 2000’li yıllarda
AB üyelik sürecinde reform sürecine girmiş olmak ile
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birlikte 1923’ten gelen kamu yönetimi yapısı ve felsefesi zihniyet bazında önemli değişiklik yaşamamıştır.
AB yolunda kanun bazında idari ve denetim reform
denilebilecek yapıda önemli değişiklikler yapılmakla
birlikte korumacı, kapalı, taassupçu zihniyet değişimi
sağlayamamıştır. Günümüzde değişen ortam koşulları ve idari ihtiyaçları ışığında, bürokratik yapılanma
çoğunlukla kırtasiyecilik, yabancılaşma, verimsizlik,
doyumsuzluk, kapalılık gibi olumsuzlukların kaynağı
olarak değerlendirilmekte ve eleştirilmektedir.

"Denetim yapısında
koordinasyonsuzluğun varlığı,
ortak standartların olmadığı, geçmişe
yönelik ve hata arayıcı denetim yapıldığı,
yönetime yardımcı olmayan ancak
kişi ve işlemlere yönelik korku salan,
işbirliğine dayanmayan, paylaşımcı
olmayan, kısır yetki çekişmelerinin
ve anlamsız saygınlık arayışlarının
olduğu, enformel moral değerlerin ön
plana çıktığı ve yolsuzlukları önlemede
caydırıcı etkisi olamayan, sayıca fazla,
koordinesiz bir teftiş yapısının olduğu
değerlendirilmekte ve eleştirilmektedir"
Yönetim yapısına paralel olarak geleneksel teftiş yapısı da uzun yıllardır tartışılmaktadır. 1930’lardan
bugüne yapılan, Fritz Neumark Raporu, James M.
Barker Raporu, MEHTAP, KAYA, gibi komisyonlar özel
komisyonlar tarafından yazılan raporlar, DPT Beş Yıllık
Kalkınma Planları Çerçevesinde Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladıkları raporlar, 58. ve 59. Hükümet
Programı ve Acil Eylem Planları ve AB’ye tam üyelik
sürecinde yapılan görüşmeler çerçevesinde Katılım
Ortaklık Belgeleri, İlerleme Raporları, Ulusal Programlar, Dünya Bankası ve İMF ile ilgili görüşmelerde
denetim sisteminde eleştirilen ortak tespitler ve sonuçta yapılan ortak önerilerde, denetim yapısında
koordinasyonsuzluğun varlığı, ortak standartların
olmadığı, geçmişe yönelik ve hata arayıcı denetim
yapıldığı, yönetime yardımcı olmayan ancak kişi ve işlemlere yönelik korku salan, işbirliğine dayanmayan,
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paylaşımcı olmayan, kısır yetki çekişmelerinin ve anlamsız saygınlık arayışlarının olduğu enformel moral
değerlerin ön plana çıktığı ve yolsuzlukları önlemede
caydırıcı etkisi olamayan, sayıca fazla, koordinesiz bir
teftiş yapısının olduğu değerlendirilmekte ve eleştirilmektedir.
Mali yönetim ise politika oluşturma sürecinin zayıf
olması, kamu mali sisteminin kapsamının dar olması, izleme ve denetim sisteminin zayıf olması yetki ve
sorumluluk dengesinin iyi kurulamamış olması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde inisiyatif tanınmaması, sürecin şeffaf olmaması, hesap verilebilirlik
sisteminin kurulmamış olması içten ve dıştan tartışılmıştır.
Bu süreçte 2003 ve 2004 yıllarında iki önemli yasal
süreç yaşanmıştır. Biri 2004 yılında, 5227 sayılı Kamu
Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile yönetim ve denetim
sistemi yeniden yapılandırılmış ve yeni anlayış getirilmek istenmiştir. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından
tekrar görüşülmesi için veto edilmiş ve ikinci kez
Meclis tarafından yürürlük maddesine kadar aynen
kabul edilmiş fakat yürürlük maddesinde bekletilmiştir. Yasallaşma süreci tamamlanmamıştır. Bu tasarıda
kamu idari yapısı yeniden dizayn edilmiş, kurumların
teşkilatında teftiş birimlerine yer verilmemişti. Denetim iç ve dış denetim birimleri tarafından yapılacağı
belirtilmişti. İç denetim tanımı, yukarıda bahsedilen
çalışmalarda önerilen uluslar arası standartlardaki tanıma paralellik yapılmıştı.
İkincisi, 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Mali
Yönetim ve Kontrol Kanunudur. Bu kanun ile tüm
kamu idarelerinde uluslar arası standartlarına uygun
iç denetim sisteminin getirilmesi öngörülmüştür.
Bu alan çalışması bu yasa ile getirilen iç denetim
sisteminin en önemli uygulayıcıları olan kamu iç denetçilerinin iç denetim sistemini nasıl algıladıkları, iç
denetçilerin özellikleri, iç denetçiler ile üst yöneticiler ve diğer çalışanlar arasındaki ilişkileri, iç denetimi nasıl algıladıkları, iç denetim birimlerinin kurulup
kurulmadıkları, uluslar arası standartlara uygun iç denetim sisteminin uygulamada yer bulup bulmadığı, iç
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denetimin tanımında yer alan objektiflik, bağımsızlık,
standartlara uygunluk ilkelerinin uygulamada uygulanıp uygulanmadığı, merkezi uyumlaştırma birimi olan
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun işlevlerini yerine
getirip getirmediği, iç denetçilerinin çalışmalarında
gelindiği durumu, getirilen iç denetim sisteminin kamuda hayat bulup bulmadığı, iç denetim sisteminin
ve uygulayıcısı olan iç denetçilerinin uygulamada karşılaştığı sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada hedef kitle kamu iç denetçileri seçilmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesi ve bulguların
değerlendirilmesi amacıyla “SPSS” analiz programı
kullanılmış, elde edilen bulgular oluşturulan veri tabanına girildikten sonra ortaya çıkan sonuçlar tablolar yardımı ile değerlendirilmiştir.
2.3. Araştırmanın Tanımı
Günümüzde geçmişi belge üzerinde kişi ve olay odaklı
sorgulayan geleneksel denetim sisteminin artık faydalı olmadığı, beklenen denetim işlevlerini yerine getirmediği, kurumların çalışmalarına rehberlik etmediği,
çalışmalara değer katmadığı bu sistemin çağdaş denetim sistemleri ile ikame edilmesi ihtiyacı tartışmazsız ortaya çıkmıştır. Türkiye’de de kamu yönetiminde
1930’lardan bugüne değin kamu yönetiminin yeniden
yapılanması konusunda yapılan çalışmalar bunun bir
elzem derecesinde ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Uluslar arası standartlara uygun, süreç bazlı geleceğe
yönelik risk bazlı denetim yapan ve kuruma değer katan, bağımsız ve objektif olarak kurumun paydaşlarına makul güvence sağlayan iç denetim sistemi, nihayet 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
ile kamu idarelerinde uygulamaya geçilmiştir.
Araştırmada uygulamada bu dönüşümün iç denetçiler tarafından nasıl algılandığı, iç denetim sisteminin
uygulamada uluslar arası standartlara uygun olarak
hayat bulup bulmadığı, gerekli zihniyet dönüşümü
ve farkındalığının yaratılıp yaratılmadığı, üst normlar
olan kanuni düzenlemelerin uygulamada hayat bulup
bulmadığı ve geline nokta tespit edilip değerlendirilecektir.
2.4. Araştırmanın Amacı
5018 sayılı Kanunun 63. maddesinde, “İç denetim,

2010/4

kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan
bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol
yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve
kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir
yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Takibinde iç denetim iç denetçiler tarafından yapılır
demektedir.
Çalışmadaki amaç, ülkemizde tüm kamu idarelerine
uluslararası standartlara uygun getirilmek istenen iç
denetim sisteminin tüm aktör ve işlevleri ile uygulamada hangi düzeyde olduğu ve iç denetçiler tarafından nasıl algılandığı, iç denetim faaliyetlerinin kamu
sektöründe hangi aşamada olduğu, genel olarak iç
denetim sistemi ve birimlerinin varlık kazanıp kazanmadığı, iç denetim sistemindeki sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.
2.5. Araştırmanın Varsayımları
İç denetimin kamu sektöründe uygulaması ve iç denetimin farkındalığını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen alan araştırmasının temel varsayımları iç denetim
sisteminin farkındalığının kamuda oluşturulmadığı,
kamu iç denetçilerinin iç denetim sisteminin tanımındaki iç denetimin unsurlarını farklı algıladıkları,
üst yöneticilerde ve kamunun diğer birimlerinde iç
denetim sisteminin faydalarının anlaşılmadığı, iç denetimi benimsemedikleri veya anlayamadıkları, merkezi uyumlaştırma biriminin iç denetim farkındalığını
yaratamadığı, bu birimin kurumsal kapasitesinin düşüklüğü nedeniyle kanunun verdiği görevlerini yapamadığı, iç denetim birimlerinin kamu idarelerinde
kurulamadığı, iç denetçiler ile diğer denetim birimleri
arasında fonksiyon çakışmaları olduğu bunun sisteme zarar verdiği, iç denetçilerin iç denetim faaliyetlerini yerine getiremediği, iç denetim sisteminin kamu
iç denetim standartları ve uluslar arası standartlara
uygun bağımsız ve objektif olarak faaliyet gösteremediği, iç denetim kurumsal kapasitesinin zayıflığıdır.
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Diğer ve en önemli varsayım ise, iç denetimin kurumlarda en önemlisi üst yöneticiler tarafından anlaşılmadığı ve kanunla getirilen bu üst normların zihniyet
dönüşümü yaşanmadığından uygulamada dezenformasyona uğradığıdır.
2.6. Araştırmanın Sınırlılıkları
Yapılan alan çalışması birincil veri toplama yöntemi
olan anket yöntemi kullanılmıştır. Modern anket yöntemi olan internet üzerinden e-mail yöntemi ile alan
çalışması yapılmıştır. Çalışma evreninin ana kütlesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile
atanan ve kamu idarelerinde çalışan sertifikalı iç denetçilerdir. Bu iç denetçilerin sayısı 786 kişidir.
Anket formu, kamuda çalışan iç denetçilerin direkt
e-mail adresine ve Kamu İç Denetçileri Derneği tarafından oluşturulan ve sadece kamu iç denetçilerin
üye olabileceği ortak e-mail grubu adresine gönderilmiştir. Çalışma evreninin ana kütlesi tüm kamu iç
denetçileri olarak seçilmiştir. Ancak ankete cevap verenlerin tümünün cevapları olasılığa dayalı olamayan
örnekleme tekniklerinden kolay örneklem tekniği seçilmiştir. Ankete cevap verilen her iç denetçi örneklemede kabul edilmiştir.
Anketimizin mevcut sınırlılığı ankete cevap verenlerin
sayısının sınırlı kalmış olmasıdır. Ancak ankete cevap
verenlerin sayısı tüm ana evreni temsil edecek sayıya
ulaşılana kadar cevaplar kabul edilmiştir. Zaman periyodu cevap verenlerin sayısı % 10’u aşana kadar olarak belirlenmiştir. Anketimizin en güçlü yönü form direk e-maillerine ulaştığı için güvenirliliği sağlamıştır.
Anketin son sınırlılığı anket yapılmak istenen kamu iç
denetçilerinin tabi olduğu kamu iç denetim sisteminin yeni olması ve iç denetim sistemi farkındalığının
yeterince sağlanmamış olmasıdır. Ankete cevap verenlerin sayısı 95 İç Denetçi olup bu sayı toplam iç
denetçi sayısı olan 786 kişinin (95/786=) % 10’nunu
aşıp % 12’dir. Ankete katılan iç denetçiler bütçe türü
itibari ile her farklı bütçeli kurumu kapsaması çalışmanın sınırlılıklarını ortadan kaldıran olumlu durumlardan biridir.
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2.7. Araştırmanın Yöntem ve Modeli
Çalışma Türkiye’de 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile aşamalı olarak
kamuda uygulama alanı bulan uluslar arası standartlarda iç denetim sisteminin uygulamadaki yeri, ilgili
aktörlerin iç denetimi algılama durumları, etkinliğini
ve geldiği noktayı, kamu iç denetim profilini tespit
etme açısından önemlidir.
Türkiye açısından bir genel durum değerlendirmesi
yapılması amaçlandığından araştırmada modern anket yöntemi olan e-mail usulü uygulanmıştır. Bu çerçevede araştırma, kamu idarelerinde istihdam edilen
786 iç denetçi hedef olarak yürütülmüştür. İç denetçilere yönelik hazırlanan anket formları iç denetçilerin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Yüksek ve güvenli bir geri dönüş oranı sağlanması amacıyla Kamu
İç Denetçileri Derneğince oluşturulan ortak e-mail
grubundan yararlanılmıştır. Böylece 95 iç denetçiden
geri dönüş sağlanmıştır. Bu tüm kamu iç denetçilerinin %12’sine tekabül etmektedir.
Yapılan araştırmada gerek nitel ve gerek nicel yöntemlerin üstünlüklerinden yararlanmak gerekse yöntemlerin eksik noktalarını gidermek ve etkin bir sonuca ulaşmak için her iki yöntemde tercih edilmiştir.
Anket yapılmadan önce iç denetim sistemi, iç denetçi,
iç denetim sisteminin diğer aktörleri olan üst yönetici,
İDKK hakkında geniş bir kaynak taraması yapılmıştır.
Sorular uluslar arası standartlara uygun olarak hazırlanan kamu iç denetim standartlarındaki iç denetim
tanımı, nitelik ve çalışma standartlarına uygun olarak
sorulmuş ve Türkiye’deki iç denetim sisteminin yapısı,
durumu, sorunları, iç denetçiler ve diğer personel tarafından algılamaları anlaşılmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmalar çerçevesinde iç denetim sisteminin
farkındalık düzeyi en yüksek olan kamu iç denetçileri ana kütle olarak kabul edilmiş ve anket çalışması
yürütülmüştür. Çalışma evreni ise iç denetçi çalıştıran tüm kamu idareleridir. Anketlerdeki iç denetçilerin seçiminde olasılığa dayalı olmayan örnekleme
tekniklerinden kolayda örneklem tekniği seçilmiştir.
Anketler bireysel e-mail ve kamu iç denetçilerin üyesi
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olduğu e-mail gruplarına gönderilmiş ve cevap veren
iç denetçiler değerlendirmeye alınmıştır. Süreç cevap verenler iç denetçilerin % 10’unu geçene kadar
izlenmiştir. Kolayda örneklem yöntemi ile elde edilen
küme seçilen evreni ve an kütleyi temsil eder niteliğindedir. 95 iç denetçi farklı bütçe türünden kurumları kapsadığından evrenin bütün özelliklerini yansıtır
nitelikte olduğu veri olarak alınmıştır. Betimsel araştırmalarda minimum %10 olan sınır % 12 ile aşılmıştır. Bu çerçeve ile sınırlı olarak Türkiye’deki iç denetim
uygulaması hem beklentiler hem de uygulama olarak
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Ankette iç denetim sistemini algılamaya yönelik sorularında likert ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, cevaplayıcıların belirli ifadelere ne ölçüde katılıp katılmadıklarını gösterir. Seçenekleri kesinlikle katılıyorumkatılıyorum-kararsızım-katılmıyorum-kesinlikle katılmıyorum şeklindedir. Uygulamaya yönelik sorularda
evet-hayır şeklinde cevaplar istenmiştir. Sorular konuyu anlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.
2.8. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
2.8.1. Anket Çalışmasının Genel Özellikleri
Araştırmada anket yönteminin kullanılmasının en
önemli nedeni arzu edilen bilgilere ulaşmada anketin
en etkin araç olmasıdır. Anket çalışmasında modern
anket yönetimi olan e-mail ile anket yöntemi kullanılmıştır. Anket çalışması hazırlanmadan önce gerek
tez konusu ile ilgili gerekse anketin sistematik açıdan
doğru bir şekilde hazırlanması ile ilgili kapsamlı bir
araştırma yapılmıştır. Ayrıca anketin gerek teorik çerçevesi gerekse uygulama ile ilgili sorular hazırlanırken
tüm kaynak taraması yapılmıştır.
Sorular hazırlanırken ulaşmak istediğimiz iç denetim
sisteminin iç denetçiler ve diğer aktörleri tarafından
algılamada hangi derecede olduğunu ölçmeye yönelik sorular hazırlanmıştır. Bunun yanında uygulamanın
kamu idarelerinde hangi aşamada olduğunu tespit etmek açısından uygulamaya yönelik sorular sorulmuş
bu sorular iç denetimin uluslar arası standartlara ve
kamu iç denetim standartlarına uygun yapılıp yapılmadığına yönelik net sorular sorulmuştur.
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Anket yapılmadan önce sorular birkaç iç denetçi nezdinde ön araştırmaya yönelik olarak ön anket yapılmış
ve soru tekniklerinde amacımıza ulaşmak için engel
oluşturabilecek riskler en aza indirgenmiştir.
Yapılan anket ile iç denetçilerin iç denetim sistemini
nasıl algıladıkları, beklentileri, iç denetimin tanımındaki unsurlardan hangisine öncelik verdikleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar, uygulamanın hangi
aşamada olduğu, iç denetim uygulayıcıları ve diğer
paydaşlarının iç denetimi nasıl algıladıkları, iç denetimde zayıf olan noktaları, iç denetimde karşılaşılan
sorunları ve iç denetimin diğer aktörü olan İDKK’nun
mevcut durumunun etkinliği tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anket çalışması 3 ana bölüm ve 47 sorudan oluşmaktadır. (Anket soruları Ekler kısmında yer almaktadır)
İç Denetimin uygulamasına yönelik sorular bölümünde son soru olarak “Sizce İç Denetimin Önünde En
Önemli Engeller Nelerdir?” diye ankete katılanlara
serbest soru sorulmuştur.
Tablo 1. Anketin Soru ve İçerik Dağılımı
Bölüm

Bölüm Başlıkları

Soru Sayısı

1.

Bölüm

İç Denetçiyi Tanımaya
Yönelik Sorular

8

2.

Bölüm

İç Denetçinin İç Denetimi
Algılama/Beklentilerine
Yönelik Sorular

11

Bölüm

İç Denetimin Kamuda
Uygulamasına Yönelik
Sorular ve Bir Adet
Serbest Soru

29

3.

2.8.2.Anketin Veri Çözümleme Yöntemi
Yapılan anket çalışmasının birinci bölümünde ankete
katılan iç denetçilerin yaşı, cinsiyeti, öğrenim durumu,
çalıştığı kurumun bütçe türü, uluslar arası iç denetim
sertifikasına sahip olup olmadığı ve çalıştığı kurumda
iç denetçi kadro sayısı, personel sayısı ve iç denetimin
dışında çalışan iç denetçinin olup olmadığına yönelik
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genel sorular sorulmuş ve bu soruların cevapları tespit edilmiştir.
İkinci olarak, iç denetçilerin iç denetim sistemi ve iç
denetim tanımındaki iç denetim unsurlarını nasıl algıladıkları ve iç denetim sisteminden beklentileri tespit
etmek amacıyla sorular sorulmuş ve ankete katılan
iç denetçilerin “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”,
“kararsızım”, “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum” şeklinde fikirlerini belirtmeleri istenmiştir.
Son olarak uygulamaya yönelik sorular sorulmuş, bu
sorular iki tipte sorulmuştur. Birinci kısımda, iç denetçilerden “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum”
şeklinde fikirlerini belirtmeleri; ikinci kısımda “evet”
veya “hayır” olarak durumu belirtmeleri istenmiştir.
En sonda “iç denetim sisteminin önünde en önemli
engel nedir” diye serbest bir soru sorulmuş ve fikirlerini beyan etmeleri istenmiştir. Anketler tek tek sosyal bilimlerde veri çözümleme yöntemi olan “SPSS”
sistemine tüm veriler girilmiş. Veri havuzu oluşturduktan sonra analiz edilmiştir.
2.9.Anketin 1. Bölümünün
Analizi ve Değerlendirilmesi
Bu bölümde kamu idarelerinde görev yapan iç denetçilerin profilleri tespit etmeye yönelik sorular sorulmuştur. Bu amaçla soruların akış sırasına göre iç denetçilerin özellikleri ile ilgili tespitler ele alınacak ve
değerlendirilecektir.

Tablo 2. İç Denetçilerin Yaş Durumları
YAŞ DURUMLARI

F

%

23-30

2

2,2

31-45

67

75,3

46 +

20

22,5

Toplam

89

100

Tablo 3’te iç denetçilerin cinsiyet durumları tespit
edilmeye çalışılmıştır. Yapılan ankette ankete katılanların % 84,2’si Erkek, % 15,8’i Kadın olduğu tespit
edilmiştir.
Tablo 3. İç Denetçilerin Cinsiyet Durumu
CİNSİYET DURUMU

F

%

Erkek

80

84,2

Kadın

15

15,8

Toplam

95

100

2.9.2.İç Denetçilerin Öğrenim Durumu ve Uluslar
arası İç Denetim Sertifikası (CİA) Sahiplik Durumu
Burada iç denetçilerin öğrenim durumu ve uluslar
arası iç denetim sertifikası sahibi olup olmadıkları
tespit edilmeye çalışılmıştır. Tablo 4’te görüldüğü gibi
ankete katılan iç denetçilerin % 75,8’i lisans mezunu,
% 24.2’si yüksek lisans mezunudur. Doktorasını tamamlamış iç denetçi olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 4. İç Denetçilerin Öğrenim Durumu

2.9.1. Ankete Katılan İç Denetçilerin Yaşları ve Cinsiyet Durumları
Bu kısımda iç denetçilerin yaş durumları ve cinsiyetleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Ankete katılan iç denetçilerin yaşını tespit etmek için üç sınıftan oluşan çoktan
seçmeli sorular sorulmuştur. Tablo 2’de ankete katılan 95 kişiden 89’u yaş sorusunu cevaplandırmıştır.
Bu durumla % 2,2’si 2 iç denetçi (23-30) yaş aralığında, % 75,3’ü 67 kişi (31-45) yaş aralığında, % 22,5’i 20
kişi ise 46’dan yüksek yaştadır.
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ÖĞRENİM DURUMU F

%

Lisans

72

75,8

Yüksek Lisans

23

24,2

Doktora

0

0

Toplam

95

100

Tablo 5’te iç denetçilerin uluslar arası iç denetim sertifikasına sahip olup olmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ankete çatılanlardan %2,2’si 2 kişi uluslar
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arası iç denetim sertifikasına sahip olduğu %97,8’inin
bu sertifikaya sahip olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 5. İç Denetçilerin Uluslar arası İç Denetim Sertifikasına (CIA) Sahiplik Durumu
CIA BELGESİ
SAHİPLİĞİ

F

%

Evet

2

2,2

Hayır

89

97,8

Toplam

91

100

Bu durum kamu iç denetçilerden uluslar arası iç denetim sertifikasına sahip olanların düşük olduğu, bu
durumun iç denetim sisteminin ülkemizde yeni olduğu, iç denetçi olarak atananların daha önce kamuda
denetim elemanı oldukları ve daha önceki görevlerinde bu tür uluslar arası standartların olmadığından
kaynaklanmaktadır.
2.9.3. İç Denetçilerin Çalıştıkları Kurumların Bütçe
Türleri ve Bu Kurumlarda İç Denetçi Kadro Sayısı
Bu kısımda iç denetçilerin çalıştıkları kurumların bütçe türleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ankete katılanların %12,8’i genel bütçeli, % 20,2’si özel bütçeli diğer
idareler, % 17’si özel bütçeli üniversiteler, % 44,7’si
mahalli idare olan belediyeler, % 5,3’ü ise mahalli
idare olan il özel idarelerinde çalıştıkları tespit edilmiştir.
Tablo 6. İç Denetçilerin Çalıştıkları Kurumun Bütçe
Türleri
Çalıştığınız Kurumun Bütçe Türü

F

%

Genel Bütçeli Kurumlar

12

12,8

Özel Bütçeli Diğer İdareler

19

20,2

Özel Bütçeli Üniversiteler

16

17,0

Mahalli İdareler (Belediyeler)

42

44,7

Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri)

5

5,3

Toplam

94

100
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İç denetçilerin dağılımının bütçe türleri itibari ile
mahalli idareler ve özel bütçeli idarelerde çalıştıkları
ancak Türk İdari Yapısı göz önünde bulundurulduğunda özel bütçeli idare ve mahalli idareler çoğunlukta
olduğu düşünüldüğünde katılımın dengeli olduğu ve
anketin tüm kamu kurumlarında çalışan iç denetçileri
yani ana kütleyi temsil edebilecek durumda olduğu
düşünülmektedir.
Bu kısımda, iç denetçilerin çalıştıkları kurumlarında
iç denetçi kadro sayıları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Ankete katılan iç denetçilerin çalıştıkları kurumlarındaki iç denetçi kadro sayısını tespit etmek için beş
sınıftan oluşan çoktan seçmeli sorular sorulmuştur.
Ankete katılanların % 25,3’ü (1-3), % 30,5’i (4-6), %
29,5’i (7-10), % 9,5’i (11-15) arasında kurumlarında iç
denetçi kadro sayısı olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 7. İç Denetçilerin Çalıştıkları Kurumlardaki İç
Denetçi Kadro Sayısı
İç Denetçilerin Çalıştıkları
Kurumlardaki İç Denetçi
Kadro Sayısı

F

%

1-3

24

25,3

4-6

29

30,5

7-10

28

29,5

11-15

9

9,5

16+

5

5,3

Toplam

95

100

2.9.4.İç Denetim Görevi Dışında İç Denetçinin Görevlendirilmesi Durumu
Uluslararası standartlarda olduğu gibi ülkemizde
de gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu’nda gerekse yönetmeliklerde ve kamu iç denetim standartlarında esas olan iç denetçiler, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında
hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. Bu durum, iç
denetçilerin objektifliği ve bağımsızlığı ve mesleki güvencesi açısından olmazsa olmaz standarttır.
Bu soru ile Türkiye’de kamu idarelerinde çalışan iç de-
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netçilerin bu standartların dışında iç denetim görevi
dışında çalıştırılıp çalıştırılmadığı durumu tespit edilmeye çalışılmıştır.
Tablo 8. İç Denetçilerin İç Denetim Görevi Dışında
Görevlendirilip Görevlendirilmediği
Çalıştığınız Kurumda En
Az Bir İç Denetçinin İç
Denetim Görevi Dışında
Görevlendirilmiş Olup
Olmadığı

F

Evet

17

17,9

Hayır

78

82,1

Toplam

95

100

%

Tablo 8’de ankete katılan iç denetçilerin % 17,9’u
kendi kurumlarında çalışan en az bir iç denetçinin iç
denetim görevi dışında görevlendirildiği, % 82,1’i ise
kendi kurumlarında çalışan iç denetçilerin iç denetim
görevi dışında görevlendirilmediğini belirtmişlerdir.

"İç denetçilerin standartlara aykırı
olarak iç denetim görevi dışında
görevlendirildiği ve bu durumun
iç denetçilerin bağımsızlık ve
objektifliklerini zedelediği, uygulamada
aksaklıkların yaşandığı görülmektedir"

Tablo 9. İç Denetçilerin Çalıştıkları Kurumların Personel Sayıları
Kurumların Personel Sayısı

F

%

1-500

14

15,9

501-1000

28

31,8

1001-1500

10

11,4

1501+

36

40,9

Toplam

88

100

Tablo 9’da görüldüğü üzere 88 iç denetçinin 36’sı
1501’den daha fazla personel istihdam eden kurumlarda çalışmaktadır. Bu sayı % 40,9’a tekabül etmektedir. % 11,4 oranında 10 iç denetçi de 1001–1500 aralığında personel istihdam eden isletmelerde çalışmaktadır. 501-1000 aralığında %31.8, 1-500 aralığında %
15,9 oranında 14 iç denetçi çalışmaktadır. Görüldüğü
gibi cevaplayıcılardan yaklaşık yarısı (%40,9) 1501 ve
fazla sayıda personel istihdam eden kurumlarda çalışmaktadırlar.
2.10. Anketin 2. Bölümünün Analizi ve Değerlendirilmesi

Tabloya göre, iç denetçilerin standartlara aykırı olarak iç denetim görevi dışında görevlendirildiği ve bu
durumun iç denetçilerin bağımsızlık ve objektifliklerini zedelediği, uygulamada aksaklıkların yaşandığı
görülmektedir.

Anketin bu kısmında, iç denetçilerin iç denetim tanımını, iç denetim unsur ve özelliklerini nasıl algıladıkları ve iç denetimden beklentileri ölçmek amacıyla
11 soru hazırlanmıştır. Bu soruların hazırlanmasında
5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Bu kısımda 11 ayrı tablo
şeklinde değerlendirme yerine birbirleri ile ilgili olanlar aynı tabloda gerçek soru numaraları verilerek birlikte değerlendirilecektir. İç denetçilerin iç denetim
tanımındaki iç denetimin unsurlarını nasıl algıladıkları ve bu unsurlara katılma düzeyleri ile iç denetimden
beklentileri analiz edilmeye çalışılacaktır.

2.9.5. İç Denetçilerin Çalıştıkları Kurumlarda personel Sayısı

2.10.1. İç Denetçilerin İç Denetim Tanımını Algılama
Durumları

Bu kısımda, cevaplayıcılara kurumlarında kaç kişinin
istihdam edildiğini öğrenmeye yönelik dört sınıftan
oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilmiştir. Elde edilen verilerin frekans dağılımları Tablo 9’da yer almaktadır.

Bu kısımda iç denetçilere, iç denetim uygulamalarını
dikkate alarak, iç denetim tanımında yer alan unsurlara katılma düzeylerini (1 Kesinlikle Katılıyorum…5
Kesinlikle Katılmıyorum) tespite yönelik olarak verdikleri cevaplar Tablo 10’da gösterilmiştir.
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1-İç denetim bir
danışmanlık faaliyetidir.

17 17,9 58 61,1

2

2,1

2-İç denetim bir
güvence (paydaşlarının menfaatlerini
koruyan) faaliyetidir.

43 45,7 48 51,1

0

0

%

F

%

F

%

14 14,7

4

4,2

95

100

2

1

1,1

94

100

2,1

Tablo 10’da iç denetçilerin iç denetim tanımında yer
alan ve iç denetimin en önemli iki fonksiyonu olan iç
denetimin güvence ve danışmanlık faaliyetlerini katılma düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada kesinlikle katılanlar ile katılanları birleştirdiğimizde ankete katılan iç denetçilerin %79’nun iç
denetimin bir danışmanlık faaliyeti olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılanların % 4,2 oranla iç denetimin danışmanlık faaliyeti olduğuna kesinlikle katılmayanları ile katılmayanlar birleştirdiğimizde ankete
katılan iç denetçilerin % 18,9’u iç denetimin bir danışmanlık faaliyeti olduğuna katılmamışlardır.
İç denetimin en önemli fonksiyonlarından biri olan iç
denetimin güvence faaliyetidir sorusuna ankete katılan iç denetçilerin % 96,8 iç denetim bir güvence faaliyetidir, % 3,2’sinin ise iç denetimin güvence faaliyeti
olduğuna katılmadıklarını belirtmişleridir.

2.10.2. İç Denetçilerin İç Denetim Görevleri Arasında Yer Alan Unsurları Algılama Durumları
Bu kısımda, kamu idarelerinde çalışan iç denetçilerin
çalıştıkları kurumlarda mali ve mali olmayan tüm işlemlerin, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin, kurumun
varlık ve kaynaklarının etkinlik ve verimliliğini, bu faaliyetlerinin strateji, politika ve hukuka uygunluğunu
risk esaslı denetleyip değerlendirildiğine ilişkin görevlerini nasıl algıladıklarına yönelik sorulara verdikleri cevaplar Tablo 11’de gösterilmiştir.
Tablo 11. İç Denetçilerin Görevlerini
Algılama Düzeyleri

İç Denetçilerin
Görevlerini
Algılama
Düzeyleri

F

Bu cevaplar göstermektedir ki, modern iç denetim
tanımında yer alan iç denetim paydaşlarının menfaatini koruyan bir güvence faaliyetidir unsuruna % 96,8
oran ile katıldıklarını belirtip kamu iç denetçilerin iç
denetimi en üst seviyede benimsediklerini göstermektedir. Modern iç denetimi geleneksel teftişten
ayıran danışmanlık fonksiyonuna % 79 ile katıldıklarını ancak % 18,9’u katılmadıklarını belirtmişlerdir. Danışmanlık faaliyeti olduğuna katılmayan % 18,9’unun
sebebinin iç denetimin Türkiye’de yeni bir model ol-
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%

F

%

F

%

F

3-İç denetçiden
mali yolsuzlukları ve yanlışlıkları ortaya
19 20,0 53 55,8
çıkarması ve/
veya engellemesi beklenir.

8

8,4

4-İç denetçi, iç
kontrol sisteminin etkin bir
şekilde çalışıp
59 62,1 33 34,7
çalışmadığını
değerlendirmelidir.

1

1,1

%

Toplam

F

Kesinlikle Katılmıyorum

%

Toplam

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

F

Katılmıyorum

%

Kararsızım

F

"Kamu idarelerindeki iç denetçilerin,
iç denetim sisteminin en önemli iki
unsurunun güvence ve danışmanlık
faaliyeti olduğunu üst seviyede
algıladıkları görülmektedir"

Katılıyorum

%

duğu ve farkındalık yaratılmasının zamanla olacağı
faktörüne bağlanabilir. Ancak kamu idarelerindeki iç
denetçilerin iç denetim sisteminin en önemli iki unsuru olan güvence ve danışmanlık faaliyeti olduğunu
üst seviyede algıladıkları görülmektedir.

Kesinlikle Katılıyorum

F

Kararsızım

İç Denetçilerin İç
Denetim Unsurlarını Algılama
Düzeyleri

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 10. İç Denetçilerin İç Denetim Unsurlarını Algılama Düzeyi

F

%

F

13 13,7

2

2,1

95 100

1

1

1,1

95 100

1,1

%
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5-İç denetim
kurumun
karşılaşabileceği risklerin
belirlenmesine
ve yönetilmesine yardımcı
olacak bilgileri
sunmalıdır.

34 35,8 52 54,7

5

5,3

3

3,2

1

1,2

95 100

6- İç denetim
yönetim süreçlerinin etkinliği- 43 45,3 48 50,5
ni değerlendirmelidir.

3

3,2

1

1,1

0

0

95 100

7- İç denetim
kurumun iş
süreçlerinin
geliştirilmesini
43 45,3 47 49,5
sağlayacak
yaklaşımları/
önerileri kapsamalıdır.

3

3,2

2

2,1

0

0

95 100

8- İç denetim,
gerçekleştirilen
iş ve eylemlerin
belirlenmiş
strateji ve
39 41,5 49 52,1
politikalara/
mevzuata
uygunluğunu
denetlemelidir.

3

3,2

3

3,2

0

0

95 100

9- İç denetçi,
kurumun
varlıklarının ve
kaynaklarının
etkin bir şekil56 58,9 38 40,0
de kullanılıp
kullanılmadığını
değerlendirmelidir.

1

1,1

0

0

0

0

95 100

Yukarıda Tablo 11’de görüldüğü gibi anketi cevaplayan
iç denetçilerin büyük çoğunluğu iç denetim görevleri arasında yer alan sistemi iyileştirmeye, etkinlik ve
verimlilik sağlamaya, işlemlerin hukuka uygunluğunu
sağlamaya, mali yolsuzluk ve usulsüzlükleri önlemeye, kurumun hedefine ulaşmayı engellemeye yönelik
riskleri belirleme ve yönetilmesine yardımcı olmasına
yönelik geleneksel denetimden farklı kuruma değer
katan tüm unsurlara kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir.
Kesinlikle katılanlar ile katılanları birleştirdiğimiz takdirde; ankete katılan iç denetçilerin %75,8’i iç denetçilerden mali yolsuzlukları ve yanlışlıkları ortaya
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çıkarması ve/veya engellemesi beklendiğini, % 96,8’i
iç denetçiler, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını değerlendirmeli, % 90,5’i iç denetim kurumun karşılaşabileceği risklerin belirlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olacak bilgileri sunmalı,
% 95,8’i iç denetim yönetim süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmeli, % 94,8’i iç denetim kurumun iş süreçlerinin geliştirilmesini sağlayacak yaklaşımları/
önerileri kapsamalı, % 93,6’sı iç denetim, gerçekleştirilen iş ve eylemlerin belirlenmiş strateji ve politikalara/mevzuata uygunluğunu denetlemeli, % 98,9’u iç
denetçi kurumun varlıklarının ve kaynaklarının etkin
bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmeli
demektedir.
İç denetimin fonksiyonları ve iç denetçinin görevleri
arasında yer alan ve yukarıda tek tek katılım oranları
ile gösterilen sorulara ankete katılan iç denetçilerin %
90- 96,8 arasında yüksek katılım göstermesi iç denetçilerin modern iç denetimi, uluslar arası ve kamu iç
denetim standartlarında yer alan modern anlamıyla
algıladığını göstermektedir. Türkiye’de modern iç denetim başlangıcı yeni olması ve mevcut iç denetçilerin
daha önce kamuda geleneksel denetim olarak tabir
edilen sistemde en az 5 yıllık denetim elemanı geçmişleri olmasına rağmen iç denetimin modern fonksiyonlarını algıladıkları, iç denetimin tanımına yönelik
iç denetçilerde yüksek oranda zihniyet dönüşümü
yaşandığı, mevcut iç denetçilerin modern iç denetimi
algılama sorunu yaşamadığını göstermektedir.
Bu olumlu algılama, iç denetimin sadece hukuka uygunluk denetimi olmadığı, kurumların iç kontrol ve
yönetim süreçlerini risk esaslı olarak etkinlik ve verimliliğini değerlendirdiği, iş süreçlerini geliştirdiği,
kurum varlıklarını etkin kullanılıp kullanılmadığını
değerlendirdiği, yetersizlikler ile ilgili kuruma öneriler de bulunduğu ve katma değer sağladığını göstermektedir.
Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile getirilen yeni denetim modelinin en önemli
aktörleri olan iç denetçilerin, iç denetimi uluslar arası
standartlardaki tanımı ile algıladıkları anlaşılmış olup,
bu algılama düzeyinin diğer aktörler ve uygulayıcılar
olan üst yöneticiler ve kurum çalışanlarında da sağlanması gerekmektedir.
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2.10.3. İç Denetim Türkiye’de Sadece Mali Denetim
Olarak mı Algılanmaktadır?

hasebe hata ve hileleri önleme odaklı yürütüldüğü
şeklinde bir algılama olduğunu belirtmiştir.

Türkiye’de denetim ve yönetim sistemi çalışmamızda
ayrıntıları ile açıklandığı üzere 1930’lardan beri bir
yeniden yapılanma arayışı içinde olduğu görülmektedir. Yapılan tüm çalışmalarda, denetim ve yönetim
sisteminin modernleştirilmesi, uluslar arası standartlara göre yeniden yapılandırılması, denetim sistemini
kurumlara değer katacak, paydaşlarına güvence verecek şekilde mali ve mali olmayan tüm kontrol, yönetim, iş süreçlerini sistematik ve sürekli olarak etkinlik,
verimlilik ve hukuka uygunluk ilkelerine göre değerlendirecek şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği
önerilmiştir.

İç denetim sadece mali denetim yapmaz. Mali denetim ile birlikte mali olmayan tüm yönetim ve kontrol
süreçlerinin etkinlik ve verimliliğini değerlendirir ve
denetler. Sistematik olarak süreç denetimi yapar, kurum paydaşlarına objektif ve bağımsız makul güvence
sağlar. İç denetim; mali, performans, uygunluk, bilgi
teknolojileri ve sistem denetimi yapar.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile
modern anlamda ve uluslar arası standartlara uygun
iç denetim sistemi getirilmiştir. İç denetim sistemi
mali ve mali olmayan tüm süreçleri denetler. Tablo
12’de kamu kurumlarında iç denetimin sadece mali
denetim olduğuna yönelik algılama olduğu şeklinde
iç denetçilere soru sorulmuş ve bu soruya iç denetçiler tarafından verilen cevaplar aşağıda gösterilmiştir.

F

10- İç denetimin
ağırlıklı olarak mali
denetim/ muhasebe hata ve hileleri
önleme odaklı
yürütüldüğü şeklinde bir algılama
vardır.

%

F

%

21 22,1 62 65,3

2.10.4. İç Denetimin Kuruma Değer Katan Danışmanlık Fonksiyonunu Algılama Durumu
Toplam

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

İç Denetimin
Ağırlıklı Olarak
Mali Denetim
Olduğuna Yönelik
Algılanma Düzeyi

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 12. İç Denetimin Ağırlıklı Olarak Mali Denetim
Olduğuna Yönelik Algılanma Düzeyi
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Yukarıdaki tabloda kesinlikle katılanlar ile katılanları birleştirdiğimizde ankete katılan iç denetçilerin, %
87,4’ü iç denetimin ağırlıklı olarak mali denetim/mu-
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Ancak ankete verilen cevapta % 87,4 oranla iç denetimin mali denetim/muhasebe hata ve hileleri önleme odaklı yürütüldüğüne yönelik algılama olduğunu
göstermektedir. Bu durum iç denetimin kamuoyu
tarafından yeterince anlaşılmadığı, iç denetim farkındalığının yaratılamadığını göstermektedir. İç denetim
sisteminin sadece mali denetim olarak algılanmasının
en önemli nedenleri, iç denetim sistemini düzenleyen
kanunun isminde mali kavramının geçmesi, kanun çoğunlukla mali hükümler ile devlet muhasebesini düzenlemesi ve Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini almasıdır. İç denetimin iyi anlaşılması, kamu idarelerine beklenen katkıyı sağlaması için sistemin doğru
algılanmasına yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması gerekir. Aksi takdirde sistemden beklenen yarar
sağlanmaz ve kısa sürede tartışılır hale gelir.

İç denetimin tanımında da anlaşıldığı üzere iki fonksiyonu vardır. Birincisi, makul güvence sağlama, ikincisi
iş ve süreçlerin etkinlik ve verimliliğine yönelik danışmanlık faaliyetidir. Danışmanlık hizmeti, herhangi bir
idari sorumluluk üstlenmeden, kurumun faaliyetlerini
geliştirmek ve değer katmak amacını güden, niteliği ve
kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan iştişari
faaliyetler ile buna bağlı diğer faaliyetlerdir. Bu sistem
geleneksel denetim sisteminde kısıtlıdır. Uluslar arası
sisteme uygun iç denetim sisteminde danışmanlık en
önemli ikinci fonksiyondur. Modern denetim sisteminin geleneksel denetim sisteminden en önemli farkı
kuruma değer katan danışmanlık fonksiyonunun olmasıdır. İç denetimin yönetim ve kontrol süreçlerini
iyileştirmeye yönelik görevleri ön plandadır.
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Kamu kurumlarında iç denetçiler dışındaki diğer çalışanların iç denetimin kuruma değer katan danışmanlık fonksiyonunu hangi düzeyde algıladıklarına yönelik sorulan soru ve ankete katılan iç denetçiler tarafından verilen cevap aşağıda Tablo 13’te gösterilmiştir.

11- İç denetimin katma
değer yaratan
danışmanlık
yönüne ilişkin
işlevleri, iç
denetçiler
dışında yeterince anlaşılamamaktadır.

29 30,5 55 57,9

4

4,2

5

5,3

2

2,1

Toplam

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

İç Denetimin
Danışmanlık
Fonksiyonunun Algılanma Düzeyi

Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 13. İç Denetimin Danışmanlık Fonksiyonunun
Algılanma Düzeyi

95 100

Yukarıdaki tabloda ankete katılan iç denetçilerden
kesinlikle katılanlar ile katılanları birleştirdiğimizde %
88,4 gibi yüksek oranla iç denetimin katma değer yaratan danışmanlık yönüne ilişkin işlevleri iç denetçiler
dışında yeterince anlaşılamadığı görülmektedir.
Bu durum göstermektedir ki; iç denetçiler dışında
kamu kurumlarında gerek üst yöneticiler gerekse diğer çalışanlar tarafından iç denetimin ana unsurlarından biri olan kuruma değer katan danışmanlık yönü
pek algılanmamaktadır. İç denetim sisteminin amacı
anlaşılamamıştır. İç denetimin danışmanlık unsuru
anlatılmalıdır ve geleneksel denetim sisteminde var
olan sorgulayıcı, hata arayıcı ve cezalandırıcı sistemden farklı olduğu ortaya konulmalıdır. Yoksa iç denetim sisteminden beklenen fayda sağlanamaz. Bu yanlış algılamanın en önemli sebebi iç denetim sisteminin
kamu kurumlarında yeni olması ve teftiş sisteminden
farkının yeterince anlatılamamasıdır.
Devam edecek...

108

2010/4

GÖRÜŞMELER

AKDENİZ
ÜNİVERSİTESİ
İÇ DENETİM
BİRİMİ

1- Birim olarak kendinizi tanıtır mısınız? İç Denetim
Biriminin üniversitenizde oluşumu hakkında bilgi verir misiniz?
Akdeniz Üniversitesine verilen İç Denetçi kadrolarına
2007 yılı başında atamalar yapıldı. Atama sırasına göre
üç kişi (Bayındırlık Bakanlığı Müfettişi B.Deniz ATİLLA
ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenleri Şafak
OKAN ile Ahmet ERDOĞAN) olarak göreve başladık.
2008 yılı Şubat ayında sertifikaların alınmasından sonra iç denetim faaliyetlerini uygulamaya geçtik. Bu arada geçen sürede bir yandan kurumumuzu tanımaya
çalışırken bir yandan da iç denetimin kurum içinde tanınmasına çaba harcadık. Üniversitelerde iç denetimden önce herhangi bir denetim biriminin olmaması
ile yapılan faaliyetlere yönelik denetim alışkanlığının
olmaması zaman zaman zorlanmamıza neden oldu.
İç denetim faaliyetlerine başlanılmasından sonra bu
sıkıntılar azalmaya başladı. 2009 yılı başında iç denetim için daha uygun çalışma ortamının sağlanması ve
Ahmet ERDOĞAN’ın birim koordinatörü olarak görevlendirilmesiyle birim olarak çalışmalarımızı daha rahat
bir şekilde yürütmeye başladık. Tabii ki bu konularda
Rektörümüz Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE’ nin büyük
desteği olduğunu da belirtmek isteriz.
2- İç denetim faaliyetleriniz nasıl algılanıyor? Üniversite içi ilişkiler hakkında bilgi verir misiniz?
İç denetim faaliyetlerimiz genelde olumlu karşılanıyor. Özellikle üst yönetimden bu konuda büyük destek görüyoruz. Tabii ki ilk zamanlarda iç denetimi belli
bir yere oturtamadılar. Herhalde daha önce üniversitelerde herhangi bir denetim biriminin olmaması da
bunda etken oldu. Üniversitede daha önce sadece Sayıştay denetimi ile Maliye Bakanlığının denetimleri biliniyordu. Bu denetimlerden de sadece üniversitenin
belli birimleri haberdarken iç denetimin mali olan ve
olmayan bütün faaliyetlerle ve bütün birimlerle ilgi-
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lenmesi oldukça değişik geldi. Üniversite Rektörümüzün destekleri ile birimlerle olan ilişkimiz gelişerek,
belli noktalara geldi. Ancak halen denetim faaliyetine
karşı birimlerde bir direnç mevcut, ama zaman içinde
bu direncin kırılmasıyla iç denetimin daha iyi anlaşılacağını düşünmekteyiz.
3- İç denetim faaliyetleriniz için mevcut kaynaklar
yeterli midir?
Üniversitemizde boş İç Denetçi kadrosu bulunmamaktadır. Ancak faaliyet alanımızın genişliği düşünüldüğünde iç denetçi sayısının artmasında yarar
olacağını düşünmekteyiz. Bu haliyle birçok alanın iç
denetim faaliyetine tabi tutulması pek mümkün gözükmüyor.
2009 yılı başında, daha uygun bir çalışma ortamına
kavuştuk. Yazışmalar, evrak kaydına ve diğer büro işlerine bakan bir personelimiz var. Büro malzemesi ve
diğer kaynaklar anlamında ise herhangi bir sıkıntımız
bulunmamaktadır.
4 - Bu güne kadar gerçekleştirdiğiniz iç denetim faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?
İç Denetçi sertifikalarımızı aldıktan sonra ilk iç denetim programını hazırladık. 2008 yılı içerisinde muhasebe ve mali raporlama süreci ile maaş ödemeleri
sürecinin denetimlerini gerçekleştirdik. 2009 yılında
ise; yatırım harcamaları, taşınır işlemleri, gelir getirici
faaliyetler, döner sermayeden gerçekleştirilen hizmet
alımları ve yine döner sermaye bütçesinden gerçekleştirilen mal alımları konulu denetim alanlarının
denetimleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz
denetimlerin kurumumuza önemli katkı sağladığı düşüncesindeyiz.
5- İç denetim faaliyetlerinin üniversitelerde etkinliğinin geliştirilmesinde kritik başarı faktörleri ve ihtiyaçlar nelerdir? Nereden başlamalı ve nasıl bir süreç
takip edilmelidir? Üniversiteler için İç Denetimin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Üst yönetimin iç denetime olumlu bakışı ve desteği
ne kadar önemli ise, bunun yanında iç denetçiler olarak bizim yapacağımız çalışmalar ve çalışmalarımız
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sonucunda kuruma kattığımız değere paralel olarak
iç denetimin başarılı olacağını ve benimsenip destekleneceğini düşünmekteyiz.
Ayrıca idari yapıdaki yerimizin oluşması için tüm kurumlarda iç denetim birimlerinin kurulması, gerekli
mevzuat değişikliklerinin yapılması ve iç denetçilerin
yaptıkları tüm çalışmaları belirlenmiş standartlara
uygun yapmalarının iç denetimin etkinliğinin geliştirilmesinde yararlı olacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki ilgili
standartlar da bu amaçları sağlamaya yöneliktir.
Üniversitelerde önceden bir denetim biriminin olmaması, kurumun birimlerinde ilk başlarda denetime
karşı bir direnç ile karşılaşmanıza neden olmakta,
ama zaman içinde denetim yapılan birim ve süreçlere
ilişkin konulardaki bilginiz ve konulara hâkimiyetiniz,
belli bir süre sonra size olumlu yansımaları ile dönmektedir. Bu durum bizlere, Üniversiteler için İç Denetimin geleceğinin olumlu olacağını göstermektedir.
6- Üniversitelerde İç kontrol ve risk yönetiminin kurulup işletilmesi, iyi yönetim modellerinin ve ilkelerinin yerleştirilmesi konularında düşünce ve önerileriniz nelerdir?
Kamuda iç kontrol ve risk yönetimi kavramları henüz
çok yeni kavramlar olup bu konuda yolun çok başında
olduğumuzu, daha önümüzde çok uzun bir yol olduğunu düşünüyoruz. İç kontrol sisteminin kurulması
5018 sayılı Kanunda yer almakla birlikte herhangi bir
zorlama veya yönlendirme yapılmadan bu sistemlerin kolayca kurulamayacağı anlaşılmaktadır. Maliye
Bakanlığı İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimince yayımlanan iç kontrol standartlarına uygun olarak
idarelerin kendi iç kontrol standartlarını belirlemeleri
gerekmektedir. Maliye Bakanlığınca, bu konu, canlı
tutulduğunda kurumların da bir şeyler yapma gayreti
içinde olduğu, aksi takdirde bu durumun unutularak
bir kenarda bırakıldığı görülmektedir. Zaman zaman
Maliye Bakanlığının muhtelif yazılarla hatırlatma yapmasının ve sonucunu takip etmesinin, sistemin etkin
bir şekilde kurulup işletilmesine yardımcı olacağı düşüncesindeyiz.
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7- Üniversiteniz bünyesinde mali yönetim ve kontrol sistemlerini oluşturma ve uygulama çalışmaları
üzerinde, varsa gerçekleştirdiğiniz faaliyetleriniz nelerdir?
Üniversitemizde mali yönetim ve kontrol sisteminin
oluşturulması gerektiğini her fırsatta ve uygun ortamda dile getirmenin yanında iç denetim raporlarımızda da iç kontrol sisteminin kurulmadığını, kurulması
gerektiğini vurgulamaktayız. Ayrıca, kurumumuzda
kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planının
hazırlanmasında da iç denetim birimi olarak danışmanlık yapılmıştır.

10- İç Denetçilere mesajlarınız var mı?
Mesleki paylaşımların değerlendirilmesi amacıyla
daha sık ve düzenli paylaşım toplantılarının yapılmasının, ortak hususlar ve çözümleri konusunda katkı
sağlamak için derneğimizin internet sitesinde yer
alan forum sayfalarında bu çalışmaların genel kullanıma açılmasının faydalı olacağı hem de standartlara
ulaşılmasında katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

8- İç denetim faaliyetleriniz çerçevesinde biriminizin
ihtiyaç duyduğu danışmanlık faaliyeti oldu mu? Hizmet alımı yapıldı mı?
İç denetim faaliyetleri çerçevesinde birimimizce bugüne kadar herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
9- Risk yönetiminin kurumsallaşması çerçevesinde
üniversiteniz faaliyetleri hakkında bilgi ve izlenimlerinizi, görüş ve önerilerinizi paylaşır mısınız?
Risk yönetimiyle ilgili olarak üniversitemizde ciddi
anlamda bir faaliyete başlanılmamıştır. Daha önce
de belirttiğimiz gibi risk yönetimi çok yeni bir kavram
olup henüz tam anlamıyla algılanamadığı, gerekli ve
yararlı olduğu konusunda henüz genel bir kabul görmediği düşüncesindeyiz. Kurumlarda genelde risk
yönetimi yerine deneme - yanılma veya “ben yaptım
oldu” şeklinde eski alışkanlıklar devam etmektedir.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; hayatımıza
giren risk yönetiminin üst yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve diğer görevlilerce
öğrenilmesini, algılanmasını ve benimsenmesini gerektirmektedir. Risk yönetim uygulamasının başarıya
ulaşabilmesi için, belli bir süre zarfında uygulamacılara mümkün olduğunca çok eğitim ve destek verilmesinin gerekli olacağı düşüncesindeyiz. Kendi haline
bırakıldığında şüphesiz ki bu süreç çok fazla zaman
alacaktır.
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PİLOT İÇ DENETİMLERİN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
PROJESİ

İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK), mevcut kamu iç
denetim uygulamalarının desteklenmesi ve iç denetçilerin teknik kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla, Dünya
Bankası yönetimindeki Kurumsal Gelişim Fonundan “Kamuda iç denetiminin kapasitesinin geliştirilmesi projesi”
için bir hibe temin etmiştir. Bu hibe kapsamında, İDKK,
iç denetçilerin almış oldukları teorik eğitimlere ilaveten
belli alanlarda pilot denetimlerin yapılması amacıyla Firmamızdan bir danışmanlık hizmeti almıştır. Bu amaçla;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gazi Üniversitesi,
YURTKUR, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Özel
İdaresinde Firmamız danışmanları ve Kurum iç denetçilerinden oluşan ekiplerin yaklaşık bir aylık tam zamanlı
çalışmaları sonucunda seçilen süreçlerin sistem denetimleri gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen pilot denetimler ile sistem denetiminin
kurum iç denetçileri tarafından özümsenmesi, çalışma
kâğıtlarının etkin ve verimli dokümantasyonu ve denetim yöntem ve uygulamalarına yönelik tecrübe paylaşımının sağlanması hedeflenmiştir. İç denetim metodolojisinin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yoluyla
da iç denetim birimlerinin etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır.
Pilot kurumların Eylül 2009 ile Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri bu çalışmalardan edindikleri
tecrübeleri diğer kamu iç denetçileri ile paylaşmalarını
sağlamak üzere “Pilot İç Denetim Uygulama Sonuçları
Paylaşımı Seminerleri” 22-26 Şubat tarihleri arasından
Ankara’da düzenlenmiştir. Pilot denetimler sonucu elde
edilen bilgi birikimi, güncellenen çalışma kağıtları ve seminer sunumları İDKK web sitesinde (www.idkk.gov.tr)
kamu iç denetçileri ile paylaşılmıştır.

Mehmet DOĞANYİĞİT, CISA, CIA
Kıdemli Müdür
PricewaterhouseCoopers
Türkiye İç Denetim Hizmetleri Sorumlusu
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Kamu İç Denetim Rehberinde belirtilen metodoloji ve
kullanımı tavsiye edilen çalışma kâğıtları temel alınarak,
Firmamız danışmanlarının iyi uygulamalara yönelik bilgileri ve kamu iç denetçilerinin kurum süreçlerine yönelik tecrübelerinin harmanlanması sonucunda denetim
çalışmalarının en etkin şekilde yürütülmesine yönelik
olarak mevcut çalışma kâğıtları düzenlenmiş ve denetim
süreci de bu kapsamda oluşturulmuştur.
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Gerçekleştirilen çalışmalarda süreçlerin mevcut durumunun incelenmesi ve kontrollerin etkin olarak tasarımının ve işleyişinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Bu aşamada tespit edilen bulguları iyileştirmeye yönelik
olarak gerekli eylem planlarının oluşturulmasına temel
teşkil edecek öneriler, ilgili birimlerin de bilgisine başvurularak oluşturulmuştur.

sürecinde, tespit edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin
risk ve önerilerden oluşan taslak rapor, süreç sorumlusu
ile paylaşılarak ilgili yöneticinin bulgulara ilişkin eylem
planları alınmıştır. Sonrasında hazırlanan nihai raporun,
Kurum İç Denetim Birimi tarafından gerekli birimlere
gönderilmesi ile birlikte denetim çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Gerçekleştirilen çalışma; planlama, saha çalışması ve
raporlama bölümlerinden oluşmaktadır. Planlama sürecinde, İç Denetim Birimi tarafından, denetimi yapılacak sürece ilişkin ön bilgiler alınmış ve taslak olarak
süre planlaması yapılmıştır. Denetim kapsamında denetim ekibiyle ve denetlenecek alan yönetimiyle yapılan
açılış toplantısı ile denetimin saha çalışmaları bölümü
başlamıştır. Açılış toplantısında denetlenecek birim yöneticisine, yapılacak çalışma hakkında bilgi verilmiş ve
yöneticinin denetimden beklentileri ve görüşleri alınmıştır. Açılış toplantısı sonrasında Kurum iç denetçileri
ile birlikte denetimi yapılacak süreçler alt süreçler bazında belirlenerek süre planlamaları yapılmıştır. Pilot
denetimlerde her Kamu iç denetçisinin bir sürecin denetimini başından sonuna kadar yapmasının sağlanmasına özen gösterilmiştir.

Gerçekleştirilen çalışmada düzenlenen Risk Kontrol
Matrisi ve Gözden Geçirme dokümanı tüm pilot kurum
iç denetçileri tarafından faydalı bulunarak özümsenmiştir. Ayrıca, yeniden geliştirilen Bilgi Toplama Formu, Bireysel Çalışma Planı ve rapor ve eylem planları da pilot
denetimlerin önemli çıktıları arasındadır. Bunun yanında, Firmamız danışmanları ile YURTKUR iç denetçileri
tarafından gerçekleştirilen BT Genel Kontrolleri süreci
ile Kamu İç Denetim birimlerinde BT denetimine giriş
yapılması da projenin diğer bir önemli çıktısıdır. Böylece, benzer faaliyetlerde bulunan Kurumlara yönelik BT
denetimi konusunda da bir iyi uygulama örneği sağlanmıştır.

Ayrıca, denetlenen birimin iç kontrol ortamı İç Kontrol
Sorgu Formu doğrultusunda değerlendirilmiştir. Belirlenen alt süreçlerin anlaşılması ve süreç içerisindeki kontrol aktivitelerinin belirlenmesi için süreç sorumluları ile
görüşmeler yapılmış ve süreçteki mevcut dokümanlar
incelenmiştir. Bu aşamada edinilen bilgiler ile gözden
geçirme dokümanları hazırlanmıştır. Gözden geçirme
dokümanı gerek süreci bir bütün olarak görmeyi sağlaması gerekse diğer aşamalara bilgi aktarımı açısından
oldukça önemli bir adımdır. Bu aşamadan sonra hazırlanan risk kontrol matrisleri, gözden geçirme dokümanlarında belirtilen kontrol aktivitelerinden oluşmaktadır. Risk kontrol matrislerinde sürece ilişkin belirlenen
risklerin analizi, kontrol faaliyetinin yapısı ve kontrolün
test edilmesine yönelik gerekli dokümantasyon yapılarak denetim testleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen
test çalışmalarında görüşme, gözlem, inceleme ve yeniden uygulama yöntemleri kullanılmıştır. Bu aşamada
tespit edilen bulgulara ilişkin bulgu formları hazırlanarak tespite yönelik riskler ve iyileştirme önerileri hazırlanmıştır. Denetlenen süreç yöneticileri ile kapanış toplantısı yapılarak, tespit edilen bulguların paylaşılması
ve eylem planlarının hazırlanmasına ilişkin yöneticinin
görüşlerinin alınması ile denetimin saha çalışmaları bölümü tamamlanmıştır. Denetim çalışmamızın raporlama
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Kamu denetimi anlayışında yeni bakış açısı
Kamu kurumlarından vatandaş olarak en büyük beklentimiz; kaliteli, hızlı, verimli hizmet almak ve bu hizmeti
alırken kaynakların optimum kullanıldığını bilmek, bir
diğer deyişle kurumların iyi yönetimidir. İyi yönetim etkin kaynak kullanımının yanında varlıkların korunması,
faaliyetlerin verimli olması gibi diğer boyutlarıyla da değerlendirilmesi gereken çok önemli bir kavram olup, bu
kavramın içini dolduran faktörler şüphesiz ki önümüzdeki dönemde paydaş memnuniyetinin en önemli öğesi
olacaktır.

"İç denetim, sadece mevcut faaliyetlerin
denetimi ile değil, kuruma direkt katkı
sağlayan danışmanlık faaliyetleri yoluyla
da üst yöneticilerin önemli bir
yardımcısı olacaktır"
Son yıllarda özel sektörde “kurumsal yönetim”, kamuda
“iyi yönetim” adıyla anılan, adil, hesap verebilir, şeffaf
ve sorumluluk ilkelerine bağlı yönetim anlayışının hayatımıza girmesiyle birlikte tüm kurumlar bu kapsamda
bir gözden geçirme sürecine girmiştir. Kimi kurumlar bu
aşamayı sistematik olarak ele alıp bir iyileştirme fırsatı
olarak görürken, kimi kurumlar ise alışılmış yapı ve uy-
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gulamalarından taviz vermeden faaliyetlerine devam
etmiştir. Daha çok stratejik yönetim, performans değerlendirme, risk yönetimi ve iç kontrol sistemi olarak
karşımıza çıkan bu yapının devamlılığının tesisi amaçlı
gözden geçirilmesi ve gerekli durumlarda iyileştirme
noktalarının belirlenmesi aşamalarını yürüten iç denetim fonksiyonları önümüzdeki dönemde oldukça önemli
roller üstleneceklerdir. Bazı kurumlar bu konuda önemli
ilerlemeler kat etmiş, bir kısmı yapılanmalarını tamamlamaya çalışmakta ve iş yapma biçimlerini belirlemeye
yönelik aksiyon almakta iken bir kısım kurumlar ise henüz başlangıç aşamasındadır.

"5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun çizdiği çerçeve ile
ikincil ve üçüncül düzey mevzuatların
rehberliğinde devam eden kamudaki iç
denetim faaliyetleri son üç yıldır ortaya
koyduğu denetim uygulamaları ile daha
çok uygunluk denetimine dayalı kamu
denetimi anlayışına farklı bir
bakış açısı getirmiştir"
Mevzuatta da tanımlanan, iç denetim uygulamalarından sistem denetimi ve mali denetimle ilgili çeşitli uygulamalar hayata geçirilirken, bilgi teknolojisi denetimi
ve performans denetimi gibi iç denetim uygulamaları
ise önümüzdeki dönem için gündeme alınmıştır. İç denetimin bağımsız, objektif ve yetkin denetçiler tarafından hayata geçirilmesi gerekliliğinden dolayı mevcut iç
denetçilerin yetkinliklerinin artırılması ve uluslararası iyi
uygulamalar ile entegre olması kritik başarı faktörlerindendir.
Pilot denetimler sırasında, kamu iç denetçileri tarafından halihazırda kullanılmakta olan çalışma kâğıtlarına
ilaveten gözden geçirme gibi yeni ilaveler ve risk-kontrol
matrisi gibi iyileştirmeler de yapılmıştır. Pilot idarelerin
iç denetçileri bu değişiklikleri benimsemiş ve denetimlerinde kullanmaya başlamışlardır. Yeniliklere ve sürekli
gelişime açık bir yaklaşım olduğu sürece, iç denetimin
gelişmemesi ve katma değer sağlamaması mümkün değildir.
Uzun yıllardır yurtdışında, on yılı aşkın süredir Türkiye’de
ve son iki yıldır kamuda yürüttüğümüz iç denetim, iç
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kontrol, risk değerlendirme, kurumsal risk yönetimi ve
eğitim faaliyetleri sırasında edindiğimiz bilgi birikimini bu proje yoluyla kamu iç denetçileri ile paylaşırken,
kamu idarelerinin işleyişi, mevcut uygulamalar ve nedenleri konusunda da bilgi sahibi olduk. Pilot denetimler sırasında birlikte çalıştığımız kurumlarda şahit olduğumuz üst yönetici desteğinin diğer kamu kurumlarında
da bulunmasını temenni ediyoruz. Üst yönetici, gerek
iç denetime olan desteğin tüm kuruma gösterilmesi sonucu iç denetime olan bakışın kuvvetlenmesi, gerekse
de iç denetçilerin motivasyonu açısından son derece
önemli bir rol oynamaktadır. Üst yönetici desteği olmayan iç denetim biriminin, ne kadar donanımlı olursa
olsun, kapasitesini kullanma ve kurumuna katma değer
sağlama imkanı çok kısıtlıdır. Dolayısıyla iç denetçilerin
kurum içerisinde, İDKK ve Kamu İç Denetçiler Derneği
gibi kurum dışı organizasyonların da dışarıdan üst yöneticileri iç denetimin önemi, etkin kullanım alanları ve
gerekli yönlendirmenin sağlanması konularında dönem
dönem bilgilendirmeli ve bu yolla ilave farkındalık da
oluşturulmalıdır.
Seminerler sırasında, kurumların genelinde henüz kamu
iç kontrol standartlarının uygulanmadığı, dolayısıyla sistem denetimi yapmak için bu uygulamanın beklendiği
görüşü ifade edilmiştir. Bu noktada Kamu İç Kontrol
Standartları ile iç kontrol sistemi konusundaki bir karışıklığı ortadan kaldırmak gereklidir. Güçlü ya da zayıf,
sistematik veya kişiye bağlı da olsa her kurumda muhakkak bir iç kontrol yapısı vardır. Sistem denetimi sırasında bir süreçteki mevcut risk ve kontroller tespit edilip
incelenmektedir. Görüşme, inceleme, gözlem, yeniden
uygulama gibi teknikler kullanılarak yapılan bu incelemeler herhangi bir sistem veya süreçte gerçekleştirilebilmektedir. Burada karışıklığa neden olan konu, kamu
iç kontrol standartlarına uyumdur. Kamu iç kontrol standartları dünyada yaygın olarak kullanılan çeşitli kontrol
çerçevelerini referans aldığı için temel mesele kurumda
mevcut yapı ile standartlarda öngörülen yapıyı kıyaslamak ve ortaya çıkan boşlukları tamamlamak üzere bir
“Eylem Planı” hazırlayıp hayata geçirmektir. Dolayısıyla
kamu iç kontrol standartlarına uyum ile sistem denetimi
iki ayrı konu olarak birbirini engelleyebilecek konumda
değildir. Ayrıca, iç kontrol yapısının kuvvetli olmadığı
bir kurumda yapılacak sistem denetimi sonucu ortaya
çıkacak iyileştirme önerileri kuruma kendini geliştirme
imkanı sunacak ve önemli bir katkı sağlayacaktır.
İç denetimin kuruma katkısının ve kapasitesinin geliştirilmesinin öneminin konuşulduğu bir ortamda muhakkak bilgi teknolojisi denetiminden de bahsetmek gerek-
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lidir. Bilgi teknolojilerinin kurumlarda artan ağırlığı ve
kullanımı beraberinde iyi yönetilmesi gereken bazı riskler de getirmektedir. BT sistemlerinin uygunluk riskleri,
sistemlere yetkisiz erişim ile ilgili sistem güvenliği riskleri, verilerin zamanında, tam ve doğru olarak işlenememesine yönelik sistem bütünlüğü riskleri, sistemlerinin
ve operasyonların sürdürülebilirliğine ilişkin riskler, verilerin bütünlüğü, gizliliği, mahremiyeti ile ilgili riskleri
kurumlarımızın yönetmek durumunda oldukları temel
risklerden ilk akla gelenlerdir.

"Özel sektörde Yönetim Kurulu’nun iç
denetime olan desteği ne kadar
kritik ise kamuda da üst yöneticinin
desteğinin aynı ölçüde önemli
olduğunu düşünmekteyiz"
İç denetim birimleri bilgi teknolojisi denetimi ile üst
yöneticiye, bilgi teknolojilerinin kurumun hedeflerine
ulaşması hususunda yeterliliği ve mevcut kontrollerin etkinliğinin değerlendirilmesi yönünde denetim ve
danışmanlık hizmetleri sunabilmektedir. Bu kapsamda
gerçekleştirilen faaliyetler, bilgi teknolojilerinin ve bu
teknolojilere ilişkin kontrollerin yeterliliği hakkında,
nesnel ve makul bir güvence sağlamak amacı ile bilgi
teknolojisi sistemlerinin incelenmesi, gerekli kanıtların
toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını kapsamaktadır. İç denetçilerimiz, İç
Denetim Standartlarında belirtilen verimlilik, etkinlik,
gizlilik, bütünlük, doğruluk, erişilebilirlik, uygunluk ve
güvenilirlik kriterleri çerçevesinde BT sistemlerine ilişkin değerlendirmelerini önümüzdeki dönemde yapmak
durumundadırlar. Dolayısıyla bu kapsamdaki çalışmalar
ve özellikle iş başında eğitimler yakın gelecekte muhakkak gündeme alınmalıdır.
Önümüzdeki dönemde denetim dünyasını etkisi altında
bulunduran uygunluk merkezli yaklaşımın geçerliliğini
yitirmesi beklenmektedir. Bu değişim gerçekleşirken, iç
denetim birimi yöneticilerinin, sağladıkları katma değeri
yeniden tanımlamaları, denetim ve risk yönetimi alanlarındaki etkinliklerini koruyabilmeleri için risk merkezli
bir yaklaşımı benimsemeleri gerekmektedir. İç denetim
liderleri, bu eğilimleri ve etkilerini anlayarak üst yönetimin riskleri tanımlamasına ve yönetmesine katkıda
bulunabilirler ve iç denetim birimlerinin kurum bünyesindeki etkinliğinin artmasını sağlayabilirler.
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"Türkiye’deki iç denetimin durumuna dair
gerçekleştirdiğimiz “İç Denetim 2009”
araştırmasına göre risk değerlendirme,
risk yönetimi, veri madenciliği & analizi
ve bilgi sistemlerine dair yetkinlikler, iç
denetimin sahip olması gereken dört
temel yetkinlik olarak ortaya çıkmıştır"
Önümüzdeki dönemde iç denetimi iyi yönetimin önemli bir parçası olarak görüp, bu mevcut potansiyeli etkin
kullanan kurumlar fark yaratacak ve bu farkı sundukları hizmetlere de yansıtacaklardır.
Bu aşamada projeye ilişkin Pilot Kurum İç Denetçilerinin
görüş ve değerlendirmelerini sizinle paylaşmak isteriz.
Yorumlar ve Öneriler…
Kurumda 2008 yılından itibaren gerçekleştirilen iç denetim faaliyetlerinde, iç denetim anlayışı ve yaklaşımı doğrultusunda denetimler yürütülmüştür. Danışman firma
ile gerçekleştirilen pilot iç denetimde, önceki denetimlere göre farklı yapılan uygulamalar olarak;
•

Denetim süreciyle ilgili mevzuatı elektronik ya da
manüel ortamda edinerek sürece yönelik ön çalışmalara başlarken, pilot denetimde tüm bunları tek
bir formda bir arada görebileceğimiz “Bilgi Toplama
Formu” nu,

•

Denetlenen sürecin ayrıntılarıyla süreç sorumlularından dinlenilmesi ve sürece yönelik soruların
sorulmasıyla birlikte doldurulan “Gözden Geçirme
Dokümanı”nı,

•

Zaten kullanmakta olduğumuz risk kontrol matrisinden farklı olarak yine gözden geçirme dokümanından hareketle; süreç, sürece yönelik kontroller,
kontrollere ilişkin yapılacak testler, test sonuçları
ve bulguların gösterildiği, elde edilen kanıtların basılı ya da elektronik ortamda görülebildiği kısacası
sürecin her bir adımının başlangıcından sonuna kadarki aşamalarını tek satırda toplayan “Risk Kontrol
Matrisi”ni,
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•

Denetim Raporunda, incelenen sürecin tanımlandığı “İncelenen Süreçler” ve tespit edilen bulgulara
yönelik idarece yapılması öngörülen icraatların belirtildiği “Eylem Planı” bölümlerinin ayrı birer bölüm olarak gösterilmesini,

İfade edebiliriz.
Şeniz Esener, T.C. Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, İç Denetim Birimi Başkanı
Pilot iç denetim sayesinde;
•

•

Çalışma şeklimizi ve çalışma metodolojimizi değiştirme ihtiyacı hissettik. İç denetimin ekip ruhu ile
gerçekleştirilmesinde hemfikir olduk. Raporumuzda
özellikle çalışma kâğıtlarımızda revizyona gittik. İç
denetim rehberimizi nasıl oluşturacağımıza ilişkin
bilgi edindik.
İç denetim raporlarındaki ifadelerimizde değişiklik
yapma ihtiyacı hissettik ve nasıl bir profesyonel iç
denetçi olunacağını öğrendik.

En önemlisi de kamu iç denetçisinin sorumluluklarının
özel sektör iç denetçilere göre daha fazla olması gerektiğini idrak ettik. Kamu iç denetçilerinin gerçek gücü bu
olsa gerek.
Birgül Ede, Gazi Üniversitesi, İç Denetim Birimi Başkanı
İç Denetim faaliyeti tüm iç denetçiler tarafından iyi
özümsenmeli, özellikle teftişten farklı bir yaklaşımla ele
alınıp değerlendirilmelidir. Daha olaylar sonuçlanmadan
(testi kırılmadan) riskler belirlenerek kontrol faaliyetleri
uygulanmalı ve İç Denetçilere sık sık eğitim verilmelidir.
Cengiz Ulutaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
İç Denetim Birimi Başkanı
Kamuda iç denetimin sağlıklı olarak gelişebilmesi, iç
denetimden beklenen faydaların sağlanabilmesi, üst
yöneticilerin iç denetime ve iç kontrole bakış açılarının
olumlu olması ile mümkün olabilecektir. Bu sebeple Üst
yöneticilerin, İç denetime gereklikli önem ve desteği vermeleri sağlanmalıdır. Bu konuda İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, kurumların üst yöneticilerine İç kontrol
ve İç denetim konusunda gerekli ve yeterli bilgilendirmenin yapılması, bazı üst yöneticilerin iç denetçiyi müfettiş
olarak görmesi veya fazladan oluşturulmuş bir denetim
birimi olarak algılamasının yanlışlığı düzeltilerek üst yöneticilerin iç denetime bakışının pozitif hale getirilmesi
gerekir.
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Kurumlara atanmış ve 2 yıldır yoğun olarak iç denetim
faaliyeti yürüten iç denetçilerin tecrübe ve görüşlerinden
yararlanılamadığı düşünülmektedir. İç Denetim Koordinasyon Kurulundaki iç denetim ve iç kontrole ilişkin yapılan çalışmalara katkı sağlamaları için kurumlardaki iç
denetçilerden; kurula dönemlik veya uzun süreli görevlendirme yapılması faydalı olacaktır. Ayrıca uzun yıllardır fiilen özel sektörde iç denetim faaliyeti gerçekleştiren
kişi ve kuruluşların tecrübelerinden yararlanılması için
bu kişi ve kuruluşlarla sık sık ortak çalışma ve iç denetim
yapılmalıdır.
İç denetçiler arasında yaygın ve yoğun biçimde bilgi ve
tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmesi halinde iç denetim
faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin yapılması iç denetime
ilişkin standartların daha çabuk yerleşmesi sağlanabilecektir.
İstanbul İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Birim Başkanlığımızdaki iç denetçiler açısından iç denetim öncelikle “yeni” bir yaklaşımdır. Bu nedenle de ilk
hedefimiz klasik denetim anlayışından ve alışkanlıklarından hızla uzaklaşmak ve yeni denetim metodolojisini olabildiğince hızla benimsemek şeklinde olmuştur.
Dolayısıyla eski denetim anlayışı ve alışkanlıklarımız
ile yeni denetim anlayışı arasında orta bir yol aramadık. Kurumuzdaki iç denetim faaliyetlerine “Denetim
evreninin” belirlenmesiyle başlayıp, risk odaklı denetim
plan ve programı hazırlayarak devam ettik ve bu plan
ve programlara uygun denetimleri gerçekleştirerek iç
denetim faaliyetini sürdürmekteyiz. Birim denetimi yerine süreç denetimine, işlemlere değil kontrollere yönelmemiz gerektiğini düşünerek sistem denetimine ağırlık
verdik. Metodolojiyi önemsedik, şekli bir unsur gibi görmedik ve eğitimlere önem vererek, kendimizi bu konuda geliştirmeye çalıştık. Bu nedenle de pilot denetimin
gerçekleştirileceği idarelerden birisi olarak belirlenmiş
olmakla, hem özel sektördeki iç denetim uygulamalarını
görmek hem de uygulamak fırsatını elde edecek olmamız nedeniyle kendimizi şanslı olarak addettik ve meslek
mensubu olarak da mutlu olduk.
Cahit Kurtulan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İç Denetim Birimi Başkanı
Volkan Ünlü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İç Denetçi
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KİDDER YÖNETİM KURULU ÖNEMLİ ZİYARETLERDE BULUNDU
KİDDER Yönetim Kurulunca; 18 Aralık 2009 tarihinde, İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) Başkanı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ.İlhan HATİPOĞLU ile İDKK üyesi ve DPT Müsteşar
Yardımcısı Sayın Erhan USTA; 21 Aralık 2009 tarihinde İDKK üyesi ve İçişleri Bakanlığı I.Hukuk Müşaviri Sayın
Murat KOCA; 28 Aralık 2009 tarihinde İDKK üyesi ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Sayın Abdullah KAYA ile İDKK eski Başkanı ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ömer DUMAN ziyaret
edilmiştir. Ayrıca, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Adnan ERTEM ziyaret edilerek, idarelerce Başbakanlığa gönderilen teşkilat kanunlarında iç denetim birimlerine de yer verilmesi konusunda kendilerinin desteği
istenmiştir.
Diğer taraftan, 5 Ocak 2010 Salı günü ise Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL ziyaret edilmiştir. Ziyaret sırasında Sayın Müsteşara öncelikle, kamudaki iç denetim faaliyetlerinde gelinen seviye ile Dernek faaliyetleri hakkında genel olarak bilgi verilmiş, iç denetim sisteminin karşı karşıya bulunduğu sorunlar sıralanmış
(bazı iç denetim birimlerinin yerleşim sorunları dâhil) ve sonrasında özellikle İDKK’nın yeniden yapılandırılması, iç denetim ve teftiş görev ayrıştırmasının yapılması, iç denetçi adayı alım sistemi hakkında ayrıntılı ve faydalı
bir sohbet gerçekleştirilmiştir.
Ziyarette ayrıca, iç denetim sistemine ilişkin biriken sorunların çözümünde Maliye Bakanlığının önemli bir rolünün olduğu, İDKK’nın şimdiye kadar iç denetçilere yeterli desteği veremediği, kamudaki iç denetim faaliyetlerinin kalitesi ve hızını da olumsuz etkilemeye başlayan söz konusu sorunların çözümüne yönelik Maliye Bakanlığınca acilen adım atılmasının gerektiği, aksi takdirde iç denetçilerin moral ve motivasyonlarının bundan
olumsuz etkilendiği/etkileneceği ve sonuçta da bir bütün olarak Reformdan istenen sonuçların alınmasının
mümkün olmayacağı (haliyle ülkemizin kaybedeceği) kendilerine açıkça ifade edilmiştir.
Yönetim Kurulunca yapılan bir diğer önemli ziyaret de 2 Şubat 2010 Salı günü Sayıştay Başkanı Sayın Dr. Recai
AKYEL ile Sayıştay Genel Sekreteri Sayın Erol AKBULUT’a yapılmıştır. Ziyaret sırasında Sayın Başkan ve Genel
Sekretere, kamudaki iç denetim faaliyetlerinde gelinen seviye ile Dernek faaliyetleri hakkında genel olarak bilgi verilmiş ve sonrasında özellikle; İDKK’nın yeniden yapılandırılması, İç denetim ve teftiş görev ayrıştırmasının
yapılması, Sayıştay’ın yeni sistemdeki konumu, İç denetim birim yönetimlerinin mevcut durumu, İç denetçi
adayı alım sistemi hakkında ayrıntılı ve faydalı bir sohbet gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, 4 Şubat 2010 Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Birol AYDEMİR ziyaret
edilmiştir. Ziyaret sırasında Sayın Müsteşara, kamudaki iç denetim faaliyetlerinde gelinen seviye hakkında genel
olarak bilgi verilmiş ve sonrasında özellikle; İDKK’nın yeniden yapılandırılması, İç denetim ve teftiş görev ayrıştırmasının yapılması, Üst yöneticilerin iç denetim faaliyetlerine yaklaşımı, İç denetim birim yönetimlerinin mevcut
durumu, İç denetçi adayı alım sistemi hakkında ayrıntılı ve faydalı bir sohbet gerçekleştirilmiştir.

KİDDER I. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU YAPILDI
Kamu İç Denetçileri Derneği I. Olağanüstü Genel Kurulu, 10 Ocak 2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Gazi Konser
Salonunda gerçekleştirilmiştir. Başarılı geçen ve tüzük değişikliğinin de yapıldığı Genel Kurulda yönetim kurulu, denetim kurulu, etik ve danışma kuruluna yeni üyeler seçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt GÜLER,
İDKK Başkanı İ.İlhan HATİPOĞLU ve İDKK Üyesi H.Abdullah KAYA birer konuşma yapmışlardır.
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Genel Kurul sonucunda Dernek organları şu şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kuruluna; Cüneyt Güler (Maliye Bakanlığı), Hasan Erken (Hazine Müsteşarlığı), Ömer Geçgil (Gümrük
Müsteşarlığı), Sevgi Yılmaz (Gazi Üniversitesi), Gökhan Macit (Karayolları Genel Müdürlüğü), M. Enver Özaydın
(Vakıflar Genel Müdürlüğü), Süleyman Tütüncü (Ankara Büyükşehir Belediyesi), Kerim Üstün (Tarım Bakanlığı),
Hasan Özçelik (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Yüksel Terkan (Sosyal Güvenlik Kurumu),Yavuz Değirmencioğlu
(Dış Ticaret Müsteşarlığı),
Denetim Kuruluna; Erhan Arıcı (Ulaştırma Bakanlığı), İbrahim Uzal (Ankara Büyükşehir Belediyesi), Zeliha Ekşi
(ASKİ Genel Müdürlüğü)
Etik Kuruluna; Abdullah Erdem İşbilir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Doç. Dr. Ahmet Onay (Diyanet İşleri
Başkanlığı), Ahmet Sandal (Çevre ve Orman Bakanlığı), H.Şeniz Esener (YURTKUR Genel Müdürlüğü), Hüseyin
Gedikli (Orman Genel Müdürlüğü), Ünsal Artur (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı), Yaşar Öktem (SHÇEK Genel Müdürlüğü),
Danışma Kuruluna; Ahmet Önal (Sanayi ve Ticaret Bakanı), A.Ünal Mercimek (İçişleri Bakanlığı), Cahit Kurtulan (İzmir Büyükşehir Belediyesi), Hami Örenay (Maliye Bakanlığı), İdris Küçüker (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı), İdris Yeleker (SHÇEK Genel Müdürlüğü), Musa Altıntaş (Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Şener Gönülaçar (Milli
Eğitim Bakanlığı), Yaşar Şimşek (Adalet Bakanlığı) seçilmişlerdir.
Yönetim, Denetim, Etik, Danışma Kurulu üyesi meslektaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz.

SAYDER YÖNETİM KURULU DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) Başkanı Kemal ÖZSEMERCİ ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin ALTINTAŞ, Mehmet ALTINTAŞ, Ahmet Turan ADIYAMAN, Duygu BAYKAL ve A.Ali Ertuğrul YURT, 21 Ocak 2010 Perşembe günü Dernek Genel Merkezimize ziyarette bulunmuşlardır.
Bu ziyarette, Yönetim Kurulu Üyelerimize yeni çalışma döneminde başarı dileklerinde bulunulmuş ve 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu çerçevesinde dış ve iç denetimin koordinasyonu ve işbirliğine vurgu
yapılmıştır. Ayrıca, her iki Dernekçe gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılması planlanan işler konusunda bilgi
paylaşımında bulunulmuştur.

YENİ İÇ DENETÇİLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ
13 Şubat 2010 tarihinde İç Denetçi Sertifika Sınavı yapılmış ve sınav sonucunda 88 aday başarılı olmuştur. Başarılı olan iç denetçi adaylarına 30 Mart 2010 tarihinde 19.00–21.00 saatleri arasında Ankara Dedeman Otelinde Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Maliye Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL ve İDKK Üyelerinin katılımıyla
sertifika töreni düzenlenerek sertifikaları takdim edilmiştir.

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLARI TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Geleneksel hale gelen İç Denetim Birimi Başkanları Yemekli Toplantısının üçüncüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı İç
Denetim Birimi Başkanının ev sahipliğinde 16 Şubat 2010 Salı günü gerçekleştirilmiştir.
İç denetim birimi başkanları ile Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcı-
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sı Sayın Prof. Dr. İzzet ER ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi ve DPT Müsteşar Yardımcısı Sayın Erhan
USTA’nın katıldığı yemekli toplantıda; İç denetim birim yönetimlerinin statü sorunları, İDKK ile sekretarya görevini yürütmekte olan merkezi uyumlaştırma biriminin idari kapasitesinin arttırılması gerekliliği, İç denetçi
sertifika sınavına başvuru ve sınav koşullarına ilişkin sorunlar, İç denetim uygulamalarının artmasıyla birlikte
mevzuatta ortaya çıkan düzenleme ve güncelleme ihtiyaçları gibi konular hem Dernek Yönetim Kurulunca hem
de iç denetim birimi başkanlarımızca dile getirilmiştir.

İÇ DENETİM SEMİNERİ YAPILDI
Bilindiği üzere, iç denetim uygulamalarının desteklenmesi ve iç denetçilerin teknik kapasitelerinin geliştirmesi
amacıyla, İDKK tarafından yürütülen ve Dünya Bankası fonlarıyla finanse edilen bir projeyle beş kamu idaresinde PricewaterhouseCoopers firması danışmanlığında pilot iç denetimler gerçekleştirilmişti.
Bu denetimler sonucu elde edilen tecrübelerin diğer iç denetim birimleriyle paylaşılması amacıyla 22-26 Şubat 2010 tarihleri arasında projede yer alan idarelerin iç denetçileri tarafından Ankara Dedeman Otel’de birer
gün süreyle paylaşım seminerleri yapılmıştır.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARI ZİYARET EDİLDİ
Derneğimiz Yönetim Kurulu 25 Şubat 2010 Perşembe günü DPT Müsteşarı Sayın Kemal MADENOĞLU’nu ziyaret etmişlerdir. Ziyaret sırasında Sayın Müsteşara, kamudaki iç denetim faaliyetlerinde gelinen seviye ile
Dernek faaliyetleri hakkında genel olarak bilgi verilmiş ve sonrasında özellikle; Üst yöneticilerin farkındalığının
artırılması, İDKK’nın yeniden yapılandırılması, İç denetim ve teftiş görev ayrıştırmasının yapılması, İç denetim
birim yönetimlerinin mevcut durumu, İç denetçi adayı alım sistemi konularında sohbet gerçekleştirilmiştir.

OECD-SİGMA HEYETİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
AB’ne tam üyelik müzakereleri (32 nci fasıl) kapsamında, resmi temaslar için Ülkemize gelen OECD-SİGMA
heyetiyle, 9 Mart 2010 Salı günü bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Dernek Genel Merkezimizde yapılan görüşmeye;
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt GÜLER, Başkan Yardımcıları Hasan ERKEN ve Sevgi YILMAZ ile Üyeler
Yavuz DEĞİRMENCİOĞLU ve Kerim ÜSTÜN,
OECD-SİGMA heyetinden; Ulrika KLINGENSTIERNA (OECD Senior Adviser), Noel HEPWORTH (İngiltere İç Denetim Uzmanı), Jan Pieter LINGEN (Avrupa Birliği Sayıştayı) ve Jose Viegas RİBERİO (Portekiz AB Fonları Denetim Otoritesi) katılmışlardır.
Görüşmede; İç denetim ve teftiş görev ayrıştırmasının yapılması ile İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Biriminin ne şekilde yeniden yapılandırılması konularında kapsamlı ve faydalı bir görüş alış-verişinde bulunulmuştur.
Ayrıca, kamu iç denetim sisteminin mevcut sorunlarını ihtiva eden İngilizce bilgi notu anılan Heyete verilmiştir.

ANTALYA’DA KAMU İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SEMİNER YAPILDI
Mart ayı içerisinde tüm iç denetçilere Antalya’da dört grup halinde Kamu İhale Kurumu uzmanlarının eğitici
olarak katıldığı kamu ihale mevzuatı ile ilgili birer hafta eğitim semineri düzenlenmiştir.
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MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK ZİYARET EDİLDİ
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt GÜLER, Başkan Yardımcısı Hasan ERKEN, Derneğimiz Danışma
Kurulu Üyeleri; A.Ünal MERCİMEK, İbrahim KÜÇÜKER, Ahmet ÖNAL ve Derneğimiz Üyesi Yusuf Faruk DUMAN,
24 Mart 2010 Çarşamba günü Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’i ziyaret etmişlerdir.
Ziyarette Sayın Bakana, “Kamu İç Denetim Sisteminin Aciliyet Arzeden ve Maliye Bakanlığını Birincil Düzeyde
İlgilendiren Sorunlar ve Öneriler”i içeren bir Bilgi Notu sunulmuş ve Sayın Bakanla yapılan görüşme, söz konusu bilgi notundaki bütün hususların teker teker ele alınması şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Görüşmede Sayın Bakan; kamu iç denetim sisteminin mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin olarak İç Denetim
Koordinasyon Kurulu’yla bir araya geleceğini ve söz konusu sorunlu alanların çözümüne yönelik birlikte çalışma yapacaklarını ifade etmişlerdir.

OECD SİGMA HEYETİYLE TOPLANTI YAPILDI
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 32. Fasıl kapsamında KİMK Sistemine ilişkin durum tespiti yapmak ve
değerlendirme raporu yazmak üzere görevlendirilen ve 7 – 9 Nisan 2010 tarihlerinde Ülkemizde resmi temaslarda bulunan OECD-SİGMA heyetiyle 9 Nisan 2010 tarihinde Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde
bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye Derneğimiz adına, Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt GÜLER, Başkan
Yardımcıları Hasan ERKEN ve Sevgi YILMAZ, Genel Sekreter Gökhan MACİT ve Üye Yavuz DEĞİRMENCİOĞLU
katılmışlardır.
Görüşmede öncelikle Derneğimizce 3 yıllık süreçte yürütülen faaliyetler kendilerine anlatılmış ve sonrasında;
İç denetim faaliyetlerine ilişkin idarelerimizde yeterince farkındalık oluşup oluşmadığı, İç denetim ve teftiş
görev ayrımı ve birbirlerini tamamlayıcı görev yürütmeleri, Hem iç kontrol hem de iç denetim merkezi uyumlaştırma birimlerinin ivedilikle yeniden yapılandırılması gerektiği, İç denetçilerin mesleki yetkinliklerinin nasıl
artırılacağı ve ne tür eğitimlere ihtiyaçlarının olduğu konuları üzerinde durulmuştur.
  
SİGMA Heyeti, Derneğimizce şimdiye kadar yürütülen faaliyetlere (özellikle, farkındalık ve meslektaşlarımızın
yetkinliklerini artırma ve mesleki yayın çıkarılmasına yönelik olarak) ilişkin takdirlerini ifade etmişlerdir. Ayrıca
Raporlarında, KİDDER’den de mutlaka bahsedeceklerini vurgulamışlardır.

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLARI TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Geleneksel hale gelen İç Denetim Birimi Başkanları Yemekli Toplantısının dördüncüsü, Gazi Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanının ev sahipliğinde 19 Nisan 2010 Pazartesi günü gerçekleştirilmiştir.

DERNEĞİMİZ CGAP EĞİTİMLERİ BAŞLAMIŞTIR
Derneğimizce organize edilen ve dört gün sürecek olan CGAP Eğitim Seminerleri 17 Nisan 2010 tarihi itibariyle
başlamıştır.

120

2010/4

