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Yayın
Kurulundan
Değerli okurlarımız,
Dergimizin 7. sayısında yine birlikteyiz.Her sayının sizlerin huzuruna gelmesi uzun çalışmalar sonucunda olmaktadır. Ancak meşakkatli çalışmaların sonucunda
ortaya bir ürün çıkması bizleri fazlasıyla heyecanlandırmaktadır. Dergimizin 6. sayısı kamuoyunda büyük bir
yankı uyandırmış ve dergimize olan ilgiyi de artırmıştır.
Bu ilgi, bundan sonraki sayılar için bizlere ayrı bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluğu taşımak sizlerin
destek ve katkıları ile daha kolay olacaktır.
Dergimizin bu sayısında; İç Denetimin Danışmanlık
Fonksiyonu değerlendirilmiştir.
Beyin Fırtınası köşemizde İç Denetimin Danışmanlık
Fonksiyonu enine boyuna tartışılmıştır. Bu konuda tecrübelerini ve görüşlerini bizlerle paylaşan, Ahmet ATAY
(ERNST &YOUNG), Beril SAKALLI (DELOİTTE), Bertan
KAYA (Altran Conntrol Soluitions), Enis ÖS (KPI) ve Reşat
LÜLE’ye (RSM Bentley Jennison) teşekkür ediyoruz.
Birinci makalemizde, iç denetimin danışmanlık fonksiyonu, uluslar arası standartlar kapsamında değerlendirilmiş idarelerimiz açısından önemine değinilmiştir.
İkinci makalemizde; risk yönetimi ayrıntılı bir şekilde ele
alınmış, kurumsal risk yönetiminde İç Denetçilerin rolü
ve önemi üzerinde durulmuştur.
Üçüncü makalemizde; iç kontrol standartları uyarınca
idarelerimizin risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik bir sistem kurulması gereği
belirtilerek, bu sisteme yönelik uygulama önerisi aktarılmıştır.
Dördüncü makalemizde; toplantı yönetiminin iç denetim açısından önemine değinilmiş, etkin bir toplantı yönetimi hakkında öneriler sunulmuştur.

Beşinci makalemizde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu uyarınca idarelerimiz tarafından hazırlanmakta olan faaliyet raporlarının önemi mali sistem açısından değerlendirilmiştir.
Altıncı makalemizde; yaşam boyu eğitim modelinin
organizasyonlarının gelişimine olan katkısı ayrıntılı bir
şekilde ele alınmıştır.
Uygulama Önerisi köşemizde; mali denetim ile ilgili
olarak mali tablolar ve mizan kontrolüne ilişkin bilgiler
aktarılmıştır.
Dergimizin 8. Sayısında 5018 Sayılı Kanun kapsamında
İç-Dış Denetim ilişkisi ele alınacaktır. Okuyucularımızın
bu konudaki çalışmalarını bekliyor, bir sonraki sayıda
görüşmek üzere saygılar sunuyoruz.
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İç Denetimin
Danışmanlık Fonksiyonu

Hazırlayan:
Mustafa IŞIK
Gümrük Müsteşarlığı
İç Denetçi

Denetişim: Değerli meslektaşlarımız, bu toplantıya
katılarak görüşlerinizi paylaştığınız için, size, bütün
kamu iç denetçileri adına teşekkür ediyoruz. Bu sayıdaki konumuz: “İç Denetimin Danışmanlık Fonksiyonu”.
- Danışmanlık nedir?
- Güvence faaliyetinden farkı nedir?
- Hangi durumlarda denetim, hangi durumlarda danışmanlık yapılmalıdır?
- Danışmanlık nasıl icra edilmelidir?

Katılımcılar:
Ahmet ATAY
ERNST&YOUNG

Beril SAKALLI
Deloitte

- Danışmanlık hizmeti hangi alanlarda verilmelidir?
- Danışmanlık hizmetini veren iç denetçilerde hangi
niteliklerin bulunması gerekir?
Soruları ekseninde, bu konuyu tartışmak istiyoruz.

Dr. Bertan KAYA
Altran Control Solutions

Enis ÖS
KPI

Reşat LÜLE
RSM Bentley Jennison
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Ahmet ATAY: Değerli katılımcılar hepinizi saygı ile
selamlıyorum. Tanım olarak danışmanlık, bir organizasyonu faaliyetler, yapı ve benzeri konularda geliştirmek için herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeksizin değer katmak için verilen, kapsamı taraflarca
belirlenmiş organizasyonun genel değer ve hedefleriyle uyumlu hizmetlerdir. Danışmanlık hizmetleri
kapsamında neler yer aldığına bakacak olursak, organizasyonlardaki mevcut durumun incelenerek eksikliklerin belirlenmesi, eksikliklere istinaden önerilerde
bulunulması, uygulamaların takip edilmesi, eğitimlerin verilmesi gibi faaliyetleri sayabiliriz. Danışmanlık
hizmetlerinin en önemli özelliklerinden biri kapsamın
ve faaliyetlerin belirlenirken denetlenenin ihtiyaç ve
beklentilerinin göz önünde bulundurulmasıdır. İç Denetimin Danışmanlık boyutuna değinecek olursak,
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) İç denetim tanımından ortaya çıkmış olduğunu görmekteyiz.
IIA iç denetimi şöyle tanımlıyor: “İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence
ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk
yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik
sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun
amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.” İç Denetimin
danışmanlık rolünün bu tanımla ortaya çıktığını ama
denetimin son yıllarda içine girdiği trendle daha da
önem kazandığını söyleyebiliriz.
İç denetimin güvence ve danışmanlık faaliyetleri arasındaki fark gerçekten çok önemli. Güvence faaliyetleri organizasyon yapısı, süreçleri, sistemleri hakkında
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eksikliklerin belirlenerek durumla ilgili görüş vermek
üzere gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Danışmanlığa baktığımızda ise organizasyona değer katmak ve
yönetime destek vermek amacıyla gerçekleştirilen
faaliyetler olduğunu ifade edebiliriz. İç denetim olarak şirkete ya da kuruma fırsat yaratmak son derece
önemlidir ve sadece güvence vermek, yani olanın denetlenmesi ve raporlanmasından ziyade proaktif bir
yaklaşımla yönetime doğru karar alma noktasında yol
göstermek, danışmanlık yapmak önemlidir. Danışmanlık faaliyetlerinin yalnızca İç Denetim biriminin
planına göre değil, desteğe ihtiyaç duyulduğu anda
organizasyonel birimler ve yönetim tarafından talep
edilerek de hayata geçirilebilmesi, danışmanlık faaliyetlerini güvence faaliyetlerinden ayırmakta olan bir
özelliktir.
Ahmet ATAY Kimdir?
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü’nden mezun olmuştur. Ernst&Young Ankara
ofisinde Kamu ve AB Danışmanlık Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Yaklaşık 10 sene Başbakanlık ABGS’de AB Uzman Yardımcısı, AB Uzmanı
ve Koordinatör olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında
Ernst&Young bünyesine katılmıştır. Çalışma hayatının
ilk 10 senesini geçirdiği ABGS’de kamu alımları, tarım, gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı ve sivil toplum alanlarında uzmanlaşmıştır. Ulusal mevzuatın
AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi ve çeşitli AB
Müzakere Fasıllarının koordinasyonunda görev yapmıştır. AB tarafından finanse edilen pek çok projede
programlama, yönetim, izleme ve değerlendirme
süreçlerinden aktif rol almıştır. AB ile ilgili bir çok konuda çeşitli kuruluşlarda eğitici olarak görev almıştır.

İç denetim alanında güvence faaliyetleri ve danışmanlıkların birbirini tamamladığını düşünüyoruz.
Kurumlardaki durumu incelediğimizde; süreçler, yönetişim, kontrol ve risk yönetimi alanlarında durum
değerlendirmesi yaparak görüş vermek için denetim
çalışmaları düzenli olarak yapılırken, danışmanlık
hizmetlerinin ihtiyaca veya talebe bağlı olarak kuruma katma değer sağlamak için verildiğini görüyoruz.
Danışmanlık hizmetleri sürekli, proje bazlı ya da anlık olarak verilebilir. Hangi durumlarda danışmanlık
vereceğimize karar verme noktasında IIA ‘in Nitelik
ve Performans standartları ve kamu İç Denetim Standartları ışığında hareket etmek mantıklı ve uygun olacaktır. Kapsamı ve içeriği ne olursa olsun danışmanlık
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“Denetçilerin kendi kurumları ile ilgili
çok derin bilgisi olduğu gerçeği de göz
önünde bulundurulduğunda bu bilgi
birikimini yeterli derecede proaktif
olarak kullanması kuruma değer katması
açısından çok önemlidir”
hizmetinin, IIA’in 1130.C2 nolu standartında da belirtildiği üzere denetçinin bağımsızlığını ve objektifliğini zedelemeyecek ve denetçinin ilgili bilgi beceri ve
özelliklere sahip olduğu konularda verilmesi gerekmektedir.

Denetim faaliyetinin her alanında olduğu gibi danışmanlık faaliyetlerinin icra edilmesi sırasında
da dikkat edilmesi gereken bazı önemli unsurlar
bulunmaktadır. Bunlar, ilgili IIA standartlarıyla
da belirlenmiş konulardır ve denetçilere bir ışık
tutmaktadır. IIA’in standartları içinde C referansı
ile yer alan tüm standartlar danışmanlık görevi
icra edilirken uyulması gereken noktaları belirtir.
Bu standartlarda genel olarak neler yer aldığına
değinecek olursak, iç denetimin özen göstermesi gereken hususlar olarak objektiflik ve bağımsızlığın korunması, planlama, görev kaynaklarının tahsisi, görevin yapılması ve sonuçların
raporlamasına dair konular ön plana çıkmaktadır. Örneğin, danışmanlık faaliyetinin niteliğinin
iç denetim yönetmeliğinde tanımlanması 1000.
C1 referanslı standarttır. Yine aynı şekilde denetçinin göz önüne alması gereken noktalar, sahip
olması gereken vasıflar, danışmanlık görevinin
amaçları, yapılması gereken dokümantasyon ve
benzeri detaylar diğer C referanslı standartlarda
yer almaktadır. Bu standartların ne kadar detaylı
ve yol gösterici olduğunu vurgulamak açısından
IIA’in güvence görevi sırasında herhangi bir danışmanlık fırsatı çıkması durumunda dahi nasıl
davranılması gerektiği ile ilgili standardı bulunduğunu belirtmek isterim. Bu da bize aslında
regüle bir faaliyet olarak ister güvence ister danışmanlık olsun iç denetimin uygulama standartlarının çok net olduğunu gösteriyor.
Danışmanlık hizmetleri organizasyon süreçleri ile ilgili durum değerlendirmesi vb. konularda sözleşmele-
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re dayandırılmış faaliyetler için, kurum içinde devam
eden sürekli işlerle ilgili toplantılara katılım, sınırlı
süreli projelerde, birleşme ve devralma projelerinde,
sistem kurulumu projelerinde, dönüşüm ve yeniden
yapılandırma projelerinde proje ekibine katılım şeklinde, iş sürekliliği ile ilgili önleyici, düzenleyici ya da
iyileştirmeye yönelik projelerde veya organizasyondan gelen talepler doğrultusunda talep edilen iş IIA
standartlarında belirlenen kriterlere uygun bulunduğu takdirde verilebilir. Bütün bu örneklerden de göreceğimiz üzere danışmanlık faaliyeti, iç denetimin
projelerin içinde bir paydaş olarak yer alabildiği ve
proaktif olarak önerilerde bulunabildiği bir alandır.
Danışmanlık hizmetleri ihtiyaca ve talebe bağlı olarak
verilmektedir. Bu nedenle danışmanlık hizmetini veren iç denetçilerde mesleki deneyim, uzmanlık, yetkinlik özellikleri açısından yeterliliğin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca danışmanlık hizmeti verecek
iç denetçinin proaktif bir tutum sergileyebilecek niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bütün bunlarla
beraber IIA standartlarında belirtildiği şekilde bağımsızlık, objektiflik, yeterlilik gibi özelliklere sahip, IIA
etik kurallarına uygun olmalıdır.
Bizim dünyadaki ve Türkiye’deki gerek kamu gerek
özel sektörde gördüğümüz uygulamalar arasında;
ERP uygulaması, dönüşüm gibi önemli projelerde iç
denetimin yer alması, yeni ürün geliştirilmesinden
lansmanına kadar olan süreçte bir ekip kuruluyorsa
iç denetimin görüşünün alınarak proje ekibine dahil
edilmesi, iş sürekliliği planı oluşturulurken iç denetimin desteğinin alınması, iş prosedürleri ve kurum
politikalarının oluşturulması sırasında iç denetim tarafından gözden geçirilmesi, organizasyon süreçlerindeki değişikliklerde görüş vermesi sayılabilir.
Kamu sektöründe son yıllarda AB süreci ile birlikte iç
kontrol sistemlerinin kurulması ve buna bağlı olarak
iç denetimin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle kamuda çalışan iç denetçilere düşen görevlerin
öneminin arttığını düşünüyoruz. Kamu sektöründe
iç denetimin özel sektöre göre daha yeni bir oluşum
ve birçok kamu kuruluşunda iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ediyor olması
sebebiyle kamuda görev yapan iç denetçiler birçok
konuda danışmanlık görevi yapmak durumda kalıyorlar. Buna bağlı olarak denetçilerin kendi kurumları ile
ilgili çok derin bilgisi olduğu gerçeği de göz önünde
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bulundurulduğunda bu bilgi birikimini yeterli derecede proaktif olarak kullanması kuruma değer katması
açısından çok önemlidir. Ayrıca, değişen yapıya uyum
sağlamak açısından belli uzmanlık gerektiren mesela
bilgi teknolojileri, usulsüzlük gibi konularda en azında farkındalık sahibi olmaları önerilebilir. Tabiî ki, tüm

bunları yaparken IIA standartları ışığında ve o standartları tam anlamı ile uygulayarak ilerlemeliler.
Beril SAKALLI: Öncelikle, iç denetim mesleğine ilişkin
konuların böyle bir platformda tartışılmasını ve meslektaşlarımız ile bilgi paylaşımını sağlayan Denetişim
Dergisi’ne çok teşekkür ediyorum.
Uluslararası İç Denetim Standartları’na göre danışmanlık, “Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden,
bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer
katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetler...” olarak tanımlanmakta, usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak,
işleri kolaylaştırmak ve eğitim vermek gibi faaliyetler
danışmanlık işlevine örnek olarak gösterilmektedir.
Güvence hizmetlerinde ise, görüşme, gözlem, yeniden gerçekleştirme, kanıt inceleme gibi çeşitli denetim teknikleri kullanılarak risk yönetimi, kontrol ve
yönetişim süreçleri kapsamında bağımsız değerlendirmeler yapılmaktadır. Denetim bulgularının, kontrol ortamının iyileştirilmesini ve Kurum’un risklerini
daha etkin bir şekilde yönetmesini sağlayacak önerilerle desteklenmesi iç denetimin katma değerini
artıran ve en iyi uygulamalarda mutlaka görülen bir
husus olmakla birlikte, zorunlu değildir. Danışmanlık
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Beril SAKALLI Kimdir?
Beril Sakallı Deloitte Türkiye Kurumsal Risk
Hizmetleri’nde Kamu Sektöründen Sorumlu Müdür
olarak görev yapmaktadır. Beril Sakallı, iç denetim,
iç kontrol değerlendirmesi, risk değerlendirmesi, kurumsal risk yönetimi, Sarbanes-Oxley (SOX) denetimi/
danışmanlığı gibi risk hizmetlerinin yönetilmesinden sorumludur. Ayrıca, kıdemli denetçi unvanıyla,
BDDK Bağımsız Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri
Denetimleri kapsamında bankacılık süreçleri denetimlerini yürütmektedir. Deloitte Academy
bünyesinde İç Denetçiler için Uygulama Yaklaşımları,
Risk Değerlendirmesi ve Kurumsal Risk Yönetimi
eğitimleri de vermektedir. Kariyerine Akbank Teftiş
Kurulu’nda müfettiş olarak başlamış, 2003-2007 yılları
arasında Banka’nın birçok şube, genel müdürlük birimi ve iştirakinde denetim görevleri gerçekleştirmiştir.
Beril Sakallı, CIA (Sertifikalı İç Denetçi), CFSA (Sertifikalı
Finansal Hizmetler Denetçisi), SPK Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Uzmanlığı, SPK Kredi Derecelendirme
Uzmanlığı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey
lisans belgelerine sahiptir. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Beril Sakallı, yüksek
lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans
dalında tamamlamıştır.

faaliyetinde ise işin doğası gereği görüş ve önerilerin
sunulması beklenmektedir. Danışmanlık faaliyetinden yoksun bir iç denetim biriminin amaç ve hedeflerine ulaşması tam olarak mümkün olmayabilir. Çünkü
iç denetimin hedeflerinden biri, kurumun iç kontrol
ve risk yönetim sistemlerinin etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunmaktır, iç denetimin danışmanlık
fonksiyonu da bu amaca hizmet eden etkili araçlarından biridir.
Riskin gerçekleşmesi halinde Kurum’a etkisi ve riske
açıklığı yüksek olan süreç veya faaliyetler danışmanlık faaliyeti için daha uygun alanlardır. İç Denetim Birimi tarafından yapılan yıllık risk değerlendirmesinde
sürece ilişkin risklerin gerçekleşmesi halinde Kurum
üzerindeki etki düzeyi ve sürecin riske açıklığı değerlendirilmeli ve yılık denetim planında, riskli çalışma
düzeyinin azaltılması gerekli olan söz konusu alanlar,
bağlı bulunulan yönetim kademesinin dikkatine sunulmalıdır. Yönetimin yazılı veya yazılı olmayan talep
ve ihtiyaçları da danışmanlık görevlerini belirlerken
dikkate alınmalıdır.
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Danışmanlık görevlerinde, iç denetçilerin idari sorumluluk almamaları, görüş ve tavsiyeleri ile karar
alma mekanizmalarına destek olmaları gerekmektedir. Tavsiyelerin yöneticiler ve süreç sahiplerince “uygulanması zorunlu” hususlar olarak algılanmaması
için bu konudaki farkındalığı artırmak ve idari sorumluluk üstlenilmeyeceğine dair bilgilendirmelerde bulunmak gereklidir. Bağımsızlığı sağlayan bu hükümlere İç Denetim Yönetmeliği/Birim Yönergesi’nde de
yer verilmeli ve uygulanması sağlanmalıdır.
İç denetçiler, idarede iç denetçi olmadan önce bulundukları görevlere ilişkin danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirebilirler. Hatta önceki tecrübeler ve mesleki
uzmanlıklar, ilgili danışmanlık faaliyetini yürütecek
ekibin kurulması aşamasında tercih nedeni bile olabilir. Ancak, danışmanlık faaliyetini gerçekleştiren iç
denetçilerin konuyla ilgili görevlere atanmasında ise
durum farklıdır. İç denetçilerin bağımsızlığı koruyabilmek adına, danışmanlık görevlerinde bulunan iç
denetçilerin konuyla ilgili birimlerde en az 1 yıl süreyle görev yapmaması hususu, gerek Kamu İç Denetim standartlarında gerekse Uluslararası İç Denetim
Standartları’nda vurgulanmaktadır.
“Danışman” olarak nitelendirilen kişilerin en temel
özelliği ve onlara ihtiyaç duyulmasının başlıca nedeni,
danışmanların ilgili alandaki yetkinlikleri ve bilgi birikimleridir. Bu bakımdan, İç Denetim Yöneticisi, danışmanlık alanında görevlendireceği iç denetçilerin,
gerekli yetkinliğe sahip olduklarından emin olmalıdır.
Danışmanlık görevleri öncesinde, bu görevlerde yer
alacak iç denetçilerin konuyla ilgili teknik bilgilerini
derinleştirmek adına, eğitim almaları ve konu uzmanlarından tavsiye veya destek alınması da İç Denetim Yöneticisi tarafından sağlanmalıdır. Yıllık denetim
planı onaylandıktan sonra, belirlenen danışmanlık
görevleri için eğitim ve altyapı gereklilikleri de belirlenmelidir. Eğer, İç Denetim Yöneticisi, danışmanlık faaliyeti gerçekleştirmek için iç denetçilerin ilgili
alandaki mevcut yetkinliklerini yeterli görmüyorsa ya
da konunun oldukça farklı bir uzmanlık alanı gerektirdiğine inanıyor ise, görevi usullere uygun bir şekilde reddedebilir. İç denetimin danışmanlık nosyonu,
idare tarafından uzman desteği veya dış hizmet alımı
gerektiren her konu için alternatif bir çözüm olarak
algılanmamalıdır. İç denetim yöneticisi, danışmanlık
görevlerini kabul etmeden önce görevin risk yönetimini geliştirme, katma değer yaratma ve faaliyetleri
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“Danışmanlık faaliyeti yalnızca iç
denetçiler tarafından gerçekleştirilen bir
çalışma olabileceği gibi, iç denetçilerin,
kurum yönetimi, çalışanları, hizmet
alınan firmalar gibi tarafların katılımıyla
kurulmuş proje ekiplerinde yer alması
şeklinde de gerçekleşebilir”
geliştirme potansiyelini de değerlendirmelidir.
İç denetçiler, danışmanlık görevlerini Kamu İç Denetim standartlarının ve uluslararası en iyi uygulamaların gereklerini gözeterek, planlı ve disiplinli bir
yaklaşım çerçevesinde yerine getirmelidirler. Kamu
idarelerinde 5 yılda bir yapılması öngörülen Kalite
Güvence Değerlendirmelerinde iç denetçilerce gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetlerinin de standartlara uygunluğu değerlendirilmelidir.
Danışmanlık görevlerinin İç Denetim Birimi açısından kaynak maliyeti de göz önünde bulundurulmalıdır. Kabul edilen danışmanlık faaliyetleri iç denetim
planına işlenmelidir. Kontrol ortamında önemli zayıflıklar bulunan, yeniden yapılanan, organizasyonel
veya operasyonel bakımdan önemli değişim süreçleri
yaşamakta olan kurumlarda danışmanlık faaliyetleri, denetim (güvence) görevlerine kıyasla daha fazla
zaman alabilir. Kurum’un yapısına, ihtiyaçlarına ve
güncel koşullara göre değişebilecek olmakla birlikte,
genellikle güvence faaliyetlerine daha fazla kaynak
ayrıldığını görmekteyiz.
“İç denetimin danışmanlık işlevi ne tür faaliyetleri
kapsar?” sorusunun kurumların faaliyet alanlarına
ve farklı iş ihtiyaçlarına göre pek çok alternatif cevabı
olabilir. Danışmanlık işlevi yazılı olarak tebliğ edilen
görevlerin yanı sıra, geçici veya sürekli komitelerde veya proje ekiplerinde yer almak gibi farklı kapsamlarda da olabilir. Danışmanlık faaliyeti yalnızca
iç denetçiler tarafından gerçekleştirilen bir çalışma
olabileceği gibi, iç denetçilerin, kurum yönetimi, çalışanları, hizmet alınan firmalar gibi tarafların katılımıyla kurulmuş proje ekiplerinde yer alması şeklinde
de gerçekleşebilir. İç denetçilerin, bir felaket veya
olağanüstü nitelikte bir olay sonrasında, faaliyetlerin
sürdürülmesi veya yeniden yapılandırılması amacıyla
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kurulan bir ekibe katılması da danışmanlık faaliyeti
kapsamında yer almaktadır. Planlı danışmanlık işlerine örnek vermek gerekirse, kurumda devreye alınacak yeni bir yazılım/uygulamanın analiz ve implementasyon sürecindeki proje ekibine iç denetçilerin de
katılımı sağlanırsa, sistemsel iç kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi, raporlama olanaklarının artırılması, uygulama fonksiyonalitesinin güçlendirilmesi, yetkilerin görevler ayrılığı dahilinde yapılandırılması gibi
birçok konuda iç denetçilerin de katkıları alınarak,
ileride kontrol eksikliği olarak değerlendirilebilecek
hususların süreç tasarlanırken dikkate alınması sağlanabilir. Kurum içi politika ve uygulama usulleri ile
ilgili hazırlanan mevzuat, yönetmelik, talimatları vb.
dokümanlara görüş vermek de danışmanlık faaliyeti
olarak değerlendirilebilir.
Eğitim faaliyetleri de danışmanlık kapsamında değerlendirilmektedir. İç kontrol ve risk yönetim sistemleri, etik ilkeler gibi alanlarda iç denetçiler tarafından
eğitim faaliyetleri yürütülebilir. Organizasyonun farklı
kademe ve birimlerinde çalışmalar gerçekleştirmeleri sebebiyle, iç denetçiler, özellikle taşra teşkilatına
sahip olan idarelerde iyi uygulama örneklerini paylaşabilir, gelişime açık yönler veya genellik arz eden iç
kontrol eksikliklerine ilişkin bilgilendirmede bulunabilirler.

Dr. Bertan KAYA: Değerli meslektaşlarım, iç denetim
mesleğinin kamu sektöründeki gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu düşündüğüm “danışmanlık
fonksiyonu” konusunda bizlere fikir beyan etme imkanı veren ve bu toplantının tertiplenmesinde emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.
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Kamu İdarelerinde, 5018 sayılı kanun ile hayata geçirilen iç denetim faaliyetleri, dünyada iç denetim alanında en iyi uygulamalar göz önünde bulundurulmak
suretiyle yapılandırılmış olup, eksiklikleri olsa da günümüzde iç denetim mesleğinin geldiği noktanın tüm
önemli özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bugün dünyanın önde gelen çok uluslu şirketleri ve gelişmiş ülkelerin kamu yönetimi sistemleri dâhilinde var
olan güncel iç denetim uygulamaları, büyük oranda
ülkemiz kamu sektöründe de tecrübe edilmektedir. İç
denetimin “danışmanlık fonksiyonu” da bu çağdaş iç
denetim uygulamalarının en başında gelmektedir.
İç denetim mesleğinin kavramsal gelişimi ve dönüşümünün yaşandığı, başka ABD olmak üzere gelişmiş
ülkelerin, özellikle de 1990’lı yılların ikinci yarısından
itibaren iç denetimin danışmanlık fonksiyonuna büyük önem atfettiği görülmektedir. Kurumsal amaç
ve hedeflere katkı sağlama bağlamında, geleneksel
Dr. Bertan KAYA Kimdir?
Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesinde tamamlamasının ardından, Başkent Üniversitesinden Yüksek
Lisans, Ankara Üniversitesinden Doktora derecesini
almıştır. İç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri üzerine akademik çalışmalar yürütmüştür.
Meslek hayatına Bilgi Teknolojileri alanında danışman olarak başlayan Kaya, bu görevini takiben uluslararası bir bağımsız denetim firmasında denetçi
olarak görev yapmıştır. 2003 yılının Eylül ayından itbaren Merkez Bankasında iç denetçi olarak görev almış, aralıksız 7 sene bu görevini sürdürmüştür. Kamu
Sektöründe ilk uluslararası standartlarda iç denetim
Birimini kuran ekipte yer alan Kaya, 2007-2009 yılları
arasında kamu idarelerine iç denetim faaliyetlerinin
geliştirilmesine ilişkin danışmanlık yapmıştır. Yine
aynı dönemde 500’den fazla kamu ve özel sektör iç
denetçisine, iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol
konularında eğitim vermiştir. Hali hazırda dünyanın
önde gelen uluslararası iç denetim & risk yönetimi
danışmanlık şirketi Altran Control Solutions’da Direktör olarak görev yapmaktadır. Meslekte yetkinliğin göstergesi olan CIA (Sertfikalı İç Denetçi) ünvanına sahip olan Kaya, kendi kurduğu ve alanında en
önemli referans sitelerden birisi olarak gösterilen
www.bertankaya.net üzerinden mesleki bilgi paylaşımı gerçekleştirmektedir. İç denetim fonksiyonu oluşturma, iç kontrol sistemleri denetimi ve risk odaklı iç
denetim konularında uzmandır.
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“teftiş” yaklaşımlarının, “risk odaklı iç denetim” yaklaşımlarına dönüşümünün tek başına yeterli olmayacağı yönünde meslek otoriteleri nezdinde ortak
görüş oluşmuş ve risk odaklı bir perspektifle evrilen
“güvence” fonksiyonuna ek olarak, örgütün amaç ve
hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir
“danışmanlık” rolünün de üstlenilmesi gerektiği ortak aklın sonucu olarak benimsenmiştir.
Bu durum, İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından
ortaya koyulan iç denetim tanımında açıkça vurgulanmıştır. IIA’in Haziran 1999’da kabul etmiş olduğu
tanım şudur; “İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini
geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden
bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve
yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve
geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir
yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına
yardımcı olur.”
İç denetçilerin risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal
yönetim sistem ve süreçleri ile ilgili danışmanlık görevleri tanımda ve Standartlarda açıkça yer almaktadır. Konuya kamu perspektifinden baktığımızda,
“danışmanlık hizmetlerinin” iç denetçiler açısından
İdarelere değer katmada son derece önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Elbette çok farklı konu ve
kapsamlarda danışmanlık hizmeti sağlama imkanları
mevcut olsa da, bugünkü oturumda en önemli olduğunu düşündüğümüz konuya odaklanacağız. Kamudaki iç denetçi meslektaşlarımızın, özellikle son
yıllarda gündemi epey meşgul eden ve kanuni olarak
zorunlu olan “iç kontrol sistemleri oluşturma” konusunda görev yaptıkları İdarelere önemli danışmanlık
hizmetleri sunma imkanları bulunduğu düşüncesindeyiz. İç denetçilerin, görev yaptıkları İdarelerde
5018 sayılı Kanun ve Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği doğrultusunda kurulması zorunlu olan iç kontrol sistemleri ile ilgili danışmanlık yapması birkaç nedenden ötürü oldukça değer katan ve kritik bir hizmet olacaktır.

1) İdarelerde iç kontrol kavramı ve iç kontrol
sistemleri ile ilgili yeterli bilgi ve yetkinlikte
personel bulunmadığından, konuyla ilgili gelişme sağlamak pek mümkün olmamaktadır.
2) İdarelerin konuya ilişkin yeterli düzeyde rehberlik sağlayamadıkları görülmektedir. İlgili
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“Danışmanlık faaliyetlerinin, iç
denetçilere idarelerine değer katma ve
kendilerini ifade edebilme adına büyük
fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İç
denetçilerin danışmanlık faaliyetleri ile
idarelerinin güncel sorunlarına yönelik
aktif rehberlik sağlamaları ve bu şekilde
kendilerini idarelerinin stratejik plan ve
risk yönetimi faaliyetlerine daha sağlıklı
entegre edebileceklerini düşünüyoruz”
mevzuat ne ve neden sorularına yanıt verse
de nasıl kısmını açıklamamaktadır. Bu durum İdarelerin hata yapma korkusu ile adım
atmasını güçleştirmekte, birkaç istisna hariç
somut adımlar atılmasını önlemektedir. Kamuda henüz bir tane dahi tamamlanmış ve
iyi uygulama olarak baz alınabilecek bir örnek ortaya çıkmamıştır.
3) İç denetçiler, görev yaptıkları İdarelerin iş süreçlerinde tecrübe kazanmaya başlamış olsalar da, tüm İdarenin iç kontrol sistemi hakkında detay bilgiye sahip değildirler. Kendi
gerçekleştirdikleri risk değerlendirmelerinin
sonuçlarına itibar etmek durumundadırlar.
Oysa ki, ideal olan İdare bünyesinde bir iç
kontrol sisteminin mevcut olması ve iç denetçilerin bu sistemi denetlemeleridir. Bu şekilde faaliyet alanlarından gelen risk ve kontrol
bilgilerinin, o alanın yönetim ve çalışanlarınca tespit edilmesi, ölçümü ve önceliklendirilmesinin daha objektif, doğru ve güvenilir
olacağı aşikardır.
İç denetçiler, yukarıdaki sebeplerle, iç kontrol sistemi
oluşturma çalışmalarına, bağımsızlıklarını ve objektiflerini tehlikeye düşürmeyecek şekilde katkı sağlamalı
ve danışmanlık yapmalıdırlar. Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı sorunları aşmada iç denetçilerin danışmanlık
faaliyetlerine yönelmeleri ve bu zorlu konuda İdare
Yönetimine yardımcı olmaları etkin bir çözüm olarak gözükmektedir. Bunun en önemli sebebi, iç denetçilerin iç kontrol, risk değerlemesi, risk yönetimi
ve gözetim sistemleri konusunda İdaredeki hemen
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tüm personelden daha bilgili ve tecrübeli olmalarıdır. İkinci bir sebep, iç denetçilerin gereken rehberliği
yapabilecek, tam anlamıyla yapamasa bile konuları
belirli bir sistematik doğrultusunda açıklayabilecek,
anlatabilecek birikimleri olmasıdır. Bu hususlara ek
olarak konuyla ilgili dış eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının gündeme gelmesi halinde, bu ihtiyaçların
analizi ve bu hizmetlerin dışarıdan sağlanması gibi
konularda, iç denetçilerin araştırma ve karar süreçlerine danışman sıfatıyla dahil edilmeleri büyük fayda
sağlayacaktır. Buna ek olarak, 3 numaralı maddede
belirttiğimiz konu dahilinde, bu tür danışmanlık faaliyetlerinin iç denetçilerin İdarelerin iç kontrol sistemleri ve süreçleri ile ilgili daha bütüncül ve gerçekçi bilgi edinmelerini sağlayacağı inancındayız. Bu durum,
iç denetçilerin etkinliğini de artıracak önemli bir fırsat
olarak gözükmektedir.
21 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “İç Kontrol Sistemleri” konulu bir seminer sırasında seminer
katılımcılarına ki aralarında ağırlıklı olarak iç denetçiler ve strateji geliştirme başkanlıklarının personeli
vardı, aralarındaki işbirliği derecesini sorduğumuzda,
ancak %10’unun aktif bir işbirliği içerisinde olduğunu
gözlemledik. Yaklaşık 40 farklı İdareden gelen katılımcıların ortaya koyduğu tablo maalesef bu şekildeydi.
Bu tablonun mutlaka aktif işbirliği yönünde geliştirilmesi gerekmektedir.
Özetle, danışmanlık faaliyetlerinin, özellikle kısa
vadede, iç denetçilere idarelerine değer katma ve
kendilerini ifade edebilme adına büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İç denetçilerin danışmanlık
faaliyetleri ile idarelerinin güncel sorunlarına yönelik
aktif rehberlik sağlamaları ve bu şekilde kendilerini
idarelerinin stratejik plan ve risk yönetimi faaliyetlerine daha sağlıklı entegre edebileceklerini düşünüyoruz.

Bu paylaşım fırsatını sağladığınız için şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Enis ÖS: Herkese merhaba! Danışmanlık işinin içinde
biri olarak, danışmanlık ve danışmanlığın iç denetim
kapsamında nasıl icra edilebileceği hakkındaki fikirlerimi paylaşma şansı tanımış olmanızdan dolayı teşekkür eder, bu ortamın oluşturulması adına çabasını ve
heyecanını ortaya koyanları içtenlikle tebrik ederim.
İç Denetimi, “Danışmanlık” yönü ile ele alabilmek
için her iki kavramı tanımlamakla başlamak uygun
olacaktır.
Danışmanlık kavramını, biz danışmanların içinde yer
aldığı sektörün katma değeri yönüyle bakıldığında
belli bir konudaki uzmanlığın ve deneyimin sunulması şeklinde tanımlayabiliriz. İç Denetçiler Enstitüsü
(IIA – Institute of Internal Auditors) danışmanlığı tanımlarken Türkçe karşılığı öğüt, tavsiye olan bir sözcük (advisory) kullanmaktadır. Bu tanım, İç Denetim
kapsamındaki danışmanlık için, yönlendiricilikten,
karar vermekten ve operasyonel sorumluluktan (işi
yapmaktan) arındırılmış, alternatif yolları gösteren,
bilgisini saf haliyle sunan bir fonksiyonu işaret etmektedir.
Peki bir de denetime göz atalım: En basit hali ile yönetimin bir fonksiyonudur. Bir kurumda işler planlanır, organizasyon sağlanır, yürütülür ve kontrol edilir/
denetlenir. İç Denetimi bu doğrultuda tanımlarsak,
mevzuattaki tariflerden de esinlenerek, üst yönetim
adına denetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesini
sağlayan dahili bir faaliyet olduğunu söyleyebiliriz.
Elbette tanımlar zenginleştirilebilir. Buradaki amaç
doğrultusunda, bu basit tanımların yeterli olduğunu
düşünüyorum. Şimdi danışmanlık faaliyetinin temel
süreçleri nelerdir diye bakarak İç Denetim kapsamında bu süreçlerin nasıl işletilebileceğini konuşabiliriz.
Danışmanlık işinin temel olarak 4 süreci vardır; araştırma (nicel & nitel), bilgiyi yayma (eğitim, seminer,
panel vb.), yönlendirme ve uygulama/operasyon.
Bu süreçlerden yola çıkarak şu söylenebilir ki; danışman, öğrenir, öğretir, yönlendirir ve/veya uygular.
Gerek İç Denetim fonksiyonunun amacı gerekse ilgili
mevzuat, İç Denetçilerin uygulamaya dahil olmaması, sorumluluğu almaması gerekliliğini anlatmaktadır.
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Buna göre, İç Denetim kapsamındaki danışmanlık
fonksiyonunun araştırma, bilgiyi yayma ve yönlendirmeye (yol gösterme, akıl verme, öğütleme anlamıyla
kullanılmış olup belirli bir yöntem ve sonuca doğru
yöneltme anlamı taşmamaktadır) odaklı bir yapıda
tasarlanmasının uygun olacağını söyleyebilirim. Öyleyse bu bölümün sonunda şu tarif verilebilir; danışman olarak iç denetçi, iç kontrol ve risk yönetimi
sisteminin kurulması ve işletilmesi sürecinde; sürekli
araştırarak öğrenmeli ve bilgi üretmeli, belirli format
ve dönemlerde bilgiyi yaymalı, işleyişin, kurum ve
Enis ÖS Kimdir?
2005 yılında Gazi Üniversitesi, Mimarlık – Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden
mezun olmuştur. İş hayatına, danışmanlık sektöründe, araştırma, süreç modelleme, süreç analizi, süreç
iyileştirme, yazılım implementasyonu projeleri ile
başlamıştır. 2006 yılı başında KPI Danışmanlık firmasının kurulmasında bulunmuş; bugün halen yönetici
ortak, danışman ve eğitmen olarak görevini sürdürmektedir. Özel sektörde, çeşitli büyüklükteki imalat
işletmelerinde, bankalarda; kamu sektöründe Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı,
Atatürk Yüksek Kurumu, İnönü Üniversitesi, Lüleburgaz Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
gibi farklı nitelik ve yapılardaki kurumlarda süreç
yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi konularında danışmanlık projelerinde rol almış, eğitimler vermiştir.
Uzmanlığı ve ana çalışma alanları; Stratejik Yönetim,
Süreç Yönetimi, Proje Yönetimi, İç Kontrol, Risk Yönetimi ve ilişkili konulardır. Bu konulara ilişkin eğitim
materyalleri, makaleler ve yazılar da hazırlamaktadır.

paydaşların yararını maksimize edecek şekilde gerçekleşmesini sağlayacak iyileştirme önerilerini sunmalı/önerilerin önünü açmalıdır.
Oturumun akışı doğrultusunda biraz da “Güvence”
kavramına değinelim. Bu noktada da yine IIA’nın tanımından yola çıkalım: “Risk yönetimi, kontrol süreçlerinin bağımsız bir değerlendirmesini yapmaktır.”
Bu tanım şunu söylemektedir; mevcut durumda işlemekte olan sistemleri değerlendir, denetle, incele vb. Güvence kavramı bu noktada danışmanlıktan
ayrışmaktadır. Güvence faaliyetleri, iç kontrol ve risk
yönetimi sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgiliyken, bu sistemlerin kurulması, izleme ve
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değerlendirmeyi takip eden eylemler (iyileştirme uygulamaları) danışmanlık konusuna girer. “Güvence”
tespit eder, “Danışmanlık” düzeltme için yol gösterir.
“Güvence” özellikle alarm durumlarında (iç kontrol
ve risk yönetim sistemlerinin performansını ölçen
göstergelerde tolerans dışı sapmalar) devreye girerken, “Danışmanlık” süreklidir.
Danışmanlık ve güvence arasındaki ilişkiye bu şekilde
değindikten ve danışmanlığın süreklilik arz ettiğinden
bahsettikten sonra, danışmanlığın nasıl icra edilmesi
hakkında konuşalım.
Danışmanlık fonksiyonunun başarısı en temel olarak,
getirilen iyileştirme önerilerinin uygulanması ile ölçülebilir. Buna göre, danışmanlık yaparken kurumun iş
yapma kültürü, süreçleri icra eden çalışanların bilgi
seviyesi, deneyimi, yetkinlik düzeyi, kurumun içinde
bulunduğu çevre gibi etmenlerin analiz kapsamına
alınması; gözlem, belge inceleme, mülakat gibi nitel
araştırma yöntemlerinin kullanılması, sonuç olarak
pratikte fayda sağlayacak, uygulanabilir öneriler getirilmesi ideal olandır.
Genel olarak danışmanlık için en kritik konu olmakla birlikte, İç Denetimin danışmanlık fonksiyonu için
iletişim daha kritik hale gelmektedir. Zira İç Denetçi,
denetlenen ile aynı işletme çatısı altında, aynı amaç
ve hedefler için çaba göstermektedir. Sistemlerin
mevcut durumlarının analiz edilmesinde sayısal, görünen, somut verilerin analiz edilmesinin yanısıra;
görünmeyen, soyut, nitel verilerin analiz edilmesi
önem taşımakta hatta kaliteli ve tam sayısal veriye
ulaşmanın zor olduğu, karmaşık iş ortamlarında daha
öncelikli olmaktadır. Nitel verinin toplanmasında kullanılan yöntemlerden biri olan yüzyüze görüşmelerde, iş ortamı, kültür, algı gibi, iyileştirme çabalarını
etkileyecek konularla ilgili kritik bilgiler üretilebilir.
Bilgiyi yayma noktasında yapılabilecek faaliyetler,
eğitim, seminer, panel, ikili görüşme, atölye çalışması
vb. olabilir. İç Denetçi, araştırmaları sonucunda ürettiği bilgiyi belirli formatlarda materyal haline getirmeli ve tüm kademelerdeki çalışanlara yayılımı için
etkinlikler organize etmelidir. Bu noktada İç Denetçinin, İnsan Kaynakları ve Eğitim fonksiyonları ile dirsek
teması çalışıyor olması şarttır. Düzenlenecek etkinliklerin, yıllık eğitim planlarında yer alması, gelişim ihtiyaçlarına göre organize edilmesi, eğitim sonrası çabaların takip edilerek etkilerinin ölçümlenmesi gerekir.

2011/7

BEYİN FIRTINASI

“İç Denetim kapsamındaki danışmanlık
fonksiyonunun araştırma, bilgiyi yayma
ve yönlendirmeye odaklı bir yapıda
tasarlanmasının uygun olacağını
söyleyebilirim”
İç Denetçi, başta Kontrol ve Risk Yönetimi süreçleri
olmak üzere, performans, insan kaynakları, bilgi sistemleri alanlarında danışmanlık yapabilir ve yapmalıdır. Genel olarak, kurumun operasyonları hakkında
bilgi sahibi olmakla birlikte, yapılan işin doğasını,
detaylarını ancak işi gerçekleştiren kişiler bilebilirler.
İç Denetçi ise çözümleme ve iyileştirme yöntemlerinde uzman olan kişidir. Dolayısı ile İç Denetçi, kontrol
testleri ve diğer analiz çalışmaları sonucunda, performans, insan kaynakları, bilgi sistemleri, yöntemler
gibi kategorilerde iyileştirme önerileri geliştirmelidir.
Bu öneriler, mümkünse bir öneri sistemi dahilinde
kurum çapında erişime açık ortamda işlenmelidir.
Önerilerin, hangi mevcut durum tespitine karşı geliştirildiği, uygulama adımlarının neler olduğu, hangi
kaynakların gerektiği ve mümkünse maliyeti ile birlikte tanımlanması önemlidir.
Şimdi tüm bu söylemlerin üzerine, danışmanlık rolü
için “İç Denetçide bulunması gereken özellikler neler olmalı?” sorusunu yanıtlamak zor olmasa gerek!
Liste uzatılabilir elbette ancak en kritikler diye düşünecek olursak; araştırma (internet, basılı malzemeler,
kişiler), çözümleme (sistem yaklaşımı uygulayabilme,
bölümlendirme, sıralama, yorumlama vb.), problem
çözme (kök sebebi teşhis etme ve giderilmesine yönelik öneri geliştirme), iletişim (yazılı, sözlü, birebir,
bire çok vb.) yetkinliklerini sayabilirim. Bu yetkinlikler, gerek eğitimlerle, gerekse mesleki deneyim ile
geliştirilebilir. Önerim, “Araştırma Teknikleri”, “Veri
Toplama ve Analiz”, “Problem Çözme Teknikleri”,
“İletişim” konulu eğitimlerin, İç Denetçiler için her yıl
alternatif içeriklerle eğitim planına dahil edilmesidir.
Bu noktaya kadar, konuyla ilgili açıklamalarımda önerilerimi de paylaşmaya çalıştım. Birkaç tavsiye ekleyerek konuşmamı tamamlayacağım.
Kamu kurumlarında denetim – teftiş ayrımı yavaş yavaş oturmakta olduğundan, denetim modern kimliği
henüz tam olarak anlaşılamadığından denetlenenle-
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rin algısı halen işin iyileştirilmesi değil kendilerinin
izlenmesi, değerlendirilmesi, sorgulanması şeklindedir. Bu nedenle de tedirginlikten kaçılamamaktadır.
Danışmanlık yaparken çalışmayı, denetimin çıktıları
şeklinde değil denetim müşterisinin (denetlenenlerin) faydaları şeklinde tanımlamak gerekir. Sürekli
olarak ortak amaçlar ve faydalar vurgulanmalı, aynı
tarafta olunduğunun mesajı verilmelidir. Kaldı ki esası
da budur.
İyileştirmenin bir değişim olduğu unutulmamalı, çalışanların algısı bu yönde geliştirilmeli, eğitim, birebir
görüşme, seminer, görsel materyaller vb. ile değişim
yönetilmelidir. İyileştirmeyi, önce işi yapanın kabul
etmesi sağlanmalıdır.
Sistem yaklaşımına her zaman bir ilke olarak bağlı
kalınmalıdır. Artımlı başarım hedeflenmeli, tabiri caiz
ise büyük lokma yutmaya çalışılmamalıdır. Tavsiye-

lerin ve iyileştirmelerin yönetilebilir küçük parçalar
halinde yapılandırılması, paydaşları ürkütmeden ve
yabancılaştırmadan uygulanmasının sağlanması uygun olacaktır.
Reşat LÜLE: Değerli meslektaşlarım, iç denetim konusunun ülkemizde - gerek mevzuatla, gerekse mevzuattan bağımsız olarak - gündeme gelmesinden bu
yana önemli sayılabilecek bir zaman geçmiştir. Konunun anlaşılması, benimsenmesi ve iç denetimin
amacına hizmet eder şekilde kullanılması elbette bir
süreçtir. Gelinen noktada artık, irdeleme ve tartışma
niteliğindeki toplantıların bu sürece daha fazla katkı
yapacağına inanıyor, öncülük eden ve katkısı olanlara
teşekkür ediyorum.
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Bilindiği üzere danışmanlık faaliyeti, iç denetimin
tanımı içerisinde güvence ile birlikte yer almaktadır.
Güvence değerlendirme amaçlı, danışmanlık ise geliştirme amaçlı faaliyetlerdir. Ancak her iki faaliyet de
Reşat LÜLE Kimdir?
Reşat Lüle, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra üç yıl süre ile T.İş Bankası İktisadi Araştırmalar
Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak çalışmış,
1990 yılında Deloitte & Touche danışmanlık ve denetim firmasına katılmıştır. Deloitte & Touche’ta çalıştığı 11 yıllık süre zarfında yurt içinde ve yurt dışında,
farklı sektörlerden yüzden fazla kurumda bağımsız
dış denetim projeleri yürütmüştür. Danışmanlık faaliyetleri, Özelleştirme İdaresi’ne verilen hizmetler,
potansiyel alıcılar için şirket değerlemeleri, yurt içi
yurt dışı halka arz çalışmalarına katılım, muhtelif yatırım kararları için durum tespiti (due diligence) çalışmaları, iç denetim ve çeşitli yönetim danışmanlığı
hizmetlerini kapsamıştır. 2001 yılından itibaren bir
grup danışmanla birlikte kurduğu Call Finansal ve
Yönetim Danışmanlık Şirketi aracılığı ile AB ve Dünya
Bankası tarafından finanse edilen projelerde yeniden
yapılandırma ağırlıklı danışmanlık hizmetleri vermiş,
proje yönetmiştir. 2008 yılından itibaren Türkiye’de
faaliyet göstermeye başlayan RSM Bentley Jennison
Risk Güvence ve Danışmanlık Hizmetleri Limited şirketinin yönetici ortağı olup ayrıca risk yönetimi faaliyetlerinden sorumludur. Türkiye’de SMMM olan
Lüle, TİDE ve İngiltere-İrlanda İç Denetim Enstitüsü
üyesidir.

kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçleri ile ilgili olmalıdır. Bu nedenle her iki faaliyeti farklılaştırmak yerine aralarındaki ilişkiyi araştırmak, bunu
tartışmak daha açıklayıcı olacaktır.
Danışmanlık iç denetim tanımına sonradan dahil olmuştur. Şimdi danışmanlık fonksiyonunun iç denetim
tanımına neden dahil olduğunu çeşitli açılardan sorgulamak gerekir. Her şey yerli yerindeyse iç denetçinin danışmanlık yapmasına gerek olur mu? Denetim
görevi sırasında elde edilen bulgular karşısında yapılan öneriler ya da çoğu zaman bulguların gerekçeleri
danışmanlık niteliğinde değil midir? Denetim ihtiyacı
analizi yapılırken, denetim yerine danışmanlık ihtiyacı
olduğunun farkına vardığımızda hala denetim yapar
mıyız? İç denetçilerin sahip oldukları bilgi ve becerilerin, gerekmesi halinde, kurum tarafından, denetim
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görevi dışında da kullanılması anlamlı değil midir?
Sanıyorum ki bu sorular - standarlar hariç- kıstlamaya tabi tutulmadan rasyonel bir biçimde cevaplandığında denetim ve danışmanlık arasındaki makul ilişki
anlaşılacaktır.
Danışmanlık ihtiyacı risk bazlı denetim planlaması
sırasında iç denetçi tarafından belirlenebilir ya da
yöneticiler tarafından bu yönde talepler gelebilir.
Taleplerin tümünün karşılanamayacağı göz önüne
alınırsa, bir önceliklendirme sürecine ihtiyaç duyulacaktır. Hangisi kurumun risk ve kontrol öncelikleri
açısından daha önemlidir? Hangi talep, maksimum
değerin sağlaması için potansiyel oluşturuyor? Hangi talepler, geldikleri yer açısından sorunlarını kendi
kaynakları ile çözmeye müsait? Hangi taleplerin geldikleri yer açısından zaten planlanmış bir güvence faaliyeti bulunmaktadır? Hangi talepler “ders çıkarma”
niteliğinde olup, kurum içindeki diğer alanlara transfer edilebilir?
İç denetimin öncelikli faaliyeti elbette güvence sağlamaktır. Danışmanlık ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirilmesi sonucu ne kadarlık bir kaynak ve buna
ilişkin planlama yapılacağına dair standart bir formül
bulunmamaktadır. Danışmanlık taleplerinin ne ölçüde karşılanacağına Denetim Komitesi (ya da karşılığı
olan) ile istişare edildikten sonra karar verilmelidir.
İstişare, ayrılacak kaynak ile elde edilecek faydanın
anlaşılmasına yönelik olmalıdır.
Danışmanlık hizmetinin sonunda bulgular raporlanmalı, bu raporlar iç denetim birimi tarafından değerlendirilmeli, risk ve kontrol öncelikleri açısından
önemli durumlarının “toplam güvence” içinde yer
alması sağlanmalıdır. Denetim komitesine yapılan ara
raporlamada, danışmanlık faaliyetlerinden elde edilen bulgular ile planlanmış danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleşme durumu açıklanmalıdır.
Danışmanlık faaliyeti muhtemelen kontrol çerçevesinin henüz oluşturulmadığı alanlarla ilgili olacaktır.
Danışmanlık rolü kapsamında iç denetim tarafından
yapılan öneriler; karşılaşılan durumların analizi, risk
analizi ve değerlendirmesi, problemlere potansiyel
çözümler geliştirilmesi ve sistemler hakkında olabilir.
Danışmanlık hizmetinde, iç denetçilerin gerekli ve
yeterli eğitim ve tecrübeye sahip olmadığı konu ve
alanlar kapsanmamalıdır. Danışmanlık hizmetlerinin
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“Kurumsal yönetim sürecinde; risk
yönetimi, iç kontrol ve güvence, sırasıyla
akar. İç kontrol konusunun tam olarak
anlaşılmadığını, risk yönetimi alanına
henüz girilmediğini, kontrollerin risklerle
ilişkilendirilmediğini söyleyebilirim. Böyle
olunca iç denetim faaliyeti kendi başına
kalmakta, ‘risk’le değil ‘kontrol riski’yle
ilgilenmektedir. ‘Olması gereken’ değil
‘mevcut kontrol’ denetlenmekte, faaliyet
uygunluk denetimine dönüşmektedir.”
yönetime destek sağlamakla sınırlı kalması, sorunların çözümünde, iç denetçinin kendisini yöneticinin
yerine koymaması gerekir. Danışmanlık rolü, “önerilerin yöneticilerle katılımcı bir biçimde oluşturulması” ile sınırlı kalmalıdır.
Yeni sistemlerin geliştirilmesinde ya da mevcut sistemlerin yeniden yapılandırılmasında belirli risk ve
kontrol konularında iç denetçi önerilerde bulunabilir.
Bu önerilerin yönetim tarafından kabul edilmesi, ilgili
yöneticinin sorumluluğunun iç denetçiye devri anlamına gelmez, sorumluluğunu azaltmaz. Öte yandan,
sorumlu olmaması da iç denetçinin danışmanlık işini
en iyi şekilde yapma sorumluluğunu azaltmaz.
Herhangi bir iç denetçi, iç denetim bilgisi dışında, örneğin, bilgi teknolojileri, muhasebe ya da hukuk alanlarında gerekli uzmanlığa sahipse, yöneticiler bundan
faydalanmak isteyebilir. Bu özelliklerin yapacağı katkının faydasına inanılıyorsa, denetçilerin görevlendirilmesi doğal olacaktır. Bununla birlikte, bu danışmanlık görevi kapsamında, iç denetim birimi yöneticisinin
sorumluluğunun yalnızca, risk ve kontroller hakkında
verilecek tavsiyelerin layıkıyla yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu danışmanlık görevi sözleşmesinde açıkça
belirtilmelidir. Eğer yönetim, söz konusu iç denetçinin denetim mesleği dışındaki becerilerinden yararlanmak istiyor ve önerilerine güveniyorsa buna ilişkin
riskler ilgili yöneticinin sorumluluğunda olup, bu iç
denetim faaliyetlerinin dışında yapılan bir çalışmadır.
Bu hususların da mutabık kalınan hizmet sözleşmesinde yer alması yararlı olacaktır.
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Bu bölümde ana konumuzdan ayrılıp, iç denetim faaliyetlerinin gösterdiği gelişim hakkındaki gözlemlerimi ve bazı önerilerimi belirtmek istiyorum. Geçen zaman dikkate alındığında uygulama açısından gelinen
nokta kanımca yetersizdir. Kurumsal yönetim sürecinde; risk yönetimi, iç kontrol ve güvence, sırasıyla akar.
İç kontrol konusunun tam olarak anlaşılmadığını, risk
yönetimi alanına henüz girilmediğini, kontrollerin
risklerle ilişkilendirilmediğini söyleyebilirim. Böyle
olunca iç denetim faaliyeti kendi başına kalmakta,
“risk”le değil “kontrol riski”yle ilgilenmektedir. “Olması gereken” değil “mevcut kontrol” denetlenmekte, faaliyet uygunluk denetimine dönüşmektedir.
Oysa, özellikle kamu sektöründe iç denetçilerin sahip
olduğu bilgi ve beceriler daha fazlasını yapmak için,
katma değer sağlamak için oldukça fazladır (Özel sektörde büyük çoğunlukla finansal alanda uygunluk denetimi yapılmaktadır). Yöneticilerin bu kapasiteden
faydalanamadığını, farkında olmadığını düşünüyorum. Bu sorun mutlaka aşılmalıdır.
Mesleğin gelişimine katkı yapmak amacıyla düzenlenen geniş katılımlı toplantılarda yapılan sunumlar
çoğunlukla birbirinin benzeri olup aynı şeyler söylenmekte, “İç denetim nedir?” “Faydaları nelerdir?”
genel literatürden anlatılmaktadır. Artık bir üst aşamaya geçilmesi mesleğin gelişimi, geleceği ve önemi
açısından gereklidir.
Denetim faaliyetinin kurum içinde benimsenmesi üst
yöneticilerin talebine bağlıdır. Ancak, talep beklenen
düzeyde değildir. Bunun aşılabilmesi için, iç denetçilerin “başarı hikayesi” olabilecek, katkısı yadsınamayacak alanlara odaklanmaları, denetim konularını bu
alanlardan seçmelerini faydalı olabilir. Örneğin, hizmetin kalitesi, satın alma, performans denetimi.
Son olarak iç denetçilere faydalı olabilecek bir “kısa
yol” dan söz etmek istiyorum. Güvence ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesine ilişkin olabilecek tüm soruların cevaplarını almak için detaylarda
kaybolmamalı, doğrudan amaç ve tanıma başvurulmalıdır. Standartların ihlal edilmemesi şartıyla amaca hizmet eden her şey yapılabilir ve doğru olandır.
“Özün önceliği” ve “önemlilik” kavramları yol gösterici olacaktır.
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İÇ DENETİMİN
DANIŞMANLIK
FONKSİYONU VE
KAMU İDARELERİ
İÇİN ÖNEMİ

Giriş: Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (The
Institute of Internal Auditors-IIA) kabul ettiği tanıma
göre; “İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız
ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç
denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim
süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek
amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım
getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı
olur.” 1
Bu tanım incelendiğinde iç denetim faaliyetinin “güvence” ve “danışmanlık” şeklinde iki temel fonksiyonunun olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, iç
denetimin güvence sağlama ve danışmanlık hizmetleri verme seklinde iki farklı boyutu/yüzü bulunmaktadır.2 Güvence sağlama fonksiyonu aslında denetim
faaliyetinin en klasik olarak nitelendirilebilecek fonksiyonudur. Güvence Hizmetleri (Assurance Services),
Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak
amacıyla delillerin objektif bir şekilde incelenmesidir.
Mali yapıya, performansa, mevzuat ve düzenlemelere uyuma, bilgi sistemleri güvenliğine ve ihtimam
denetimine (due diligence; ayrıntılı durum tespit çalışması) yönelik görevler bu kapsamdaki örneklerdir.
3
Güvence hizmetleri, iç denetçinin, bir kurum, faaliyet, fonksiyon, süreç, sistem veya bir başka unsur
hakkında bağımsız görüş veya kanaat sunabilmek
için, eldeki delillerin objektif bir şekilde değerlendirmesini içerir. Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı
iç denetçi tarafından belirlenir. Güvence hizmetlerinin, genellikle, üç tarafı vardır: (1) Bir kurum, faaliyet, fonksiyon, süreç, sistem veya bir başka unsurun
doğrudan içinde olan kişi veya grup (süreç sahibi), (2)
1
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2

Tekstilbank İç Kontrol Merkezi ve Uyum
Başkanı-TİDE Yönetim Kurulu Üyesi

3

Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ), The Institute of Internal Auditors (IIA),
Çeviri: Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Ocak 2010, s.2
C. Sabri Midyat, Teftiş ve Geleneksel Denetimden İç Denetime
1, http://www.stratejikboyut.com/article_detail.php?id=40,
(16/03/2011)
Uluslararası İç Denetim Standartları, s.40
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"Danışmanlık Hizmetleri (Consulting
Services), Her hangi bir idari sorumluluk
üstlenmeden, bir kurumun faaliyetlerini
geliştirmek ve onlara değer katmak
amacını güden, niteliği ve kapsamı
denetlenen ile birlikte kararlaştırılan
istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı
diğer hizmetlerdir"
Değerlendirmeyi yapan kişi veya grup (iç denetçi), (3)
Değerlendirmeyi kullanan kişi veya grup (kullanıcı).4
Bununla birlikte gerek iç denetim faaliyetlerinin etkinliği, gerekse de güvence faaliyetlerine olan katkıları bakımından iç denetim faaliyetinin danışmanlık
fonksiyonu büyük fırsatlar yaratmaktadır. Esasında
bu iki boyut birbirine tamamlamakta ve iç denetim
faaliyetinin amaç ve fonksiyonunun icra edilebilmesine imkan tanımaktadır.5 Fakat özellikle ülkemiz
şirket ve kurumlarındaki iç denetim uygulamalarına
genel olarak bakıldığında istisnaları olmakla birlikte,
iç denetimin daha çok güvence sağlama faaliyetlerine yoğunlaştığı, danışmanlık fonksiyonuna yeterince
önem verilmediği görülmektedir. Bu durumun çok
çeşitli nedenlerinden bahsedilebilir. Fakat danışmanlık fonksiyonu iç denetim faaliyetinin günümüzde çok
önemli bir alanını oluşturmaktadır/oluşturmalıdır ve
bu fonksiyonun etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Belirtilen nedenlerle bu çalışmada iç denetimin danışmanlık fonksiyonunun ne olduğu, neleri kapsadığı,
neleri kapsamadığı, nasıl yerine getirileceği, özellikle
kamu idareleri açısından ne tür faydalarının olduğu,
geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği hususlarında bazı değerlendirmelerde bulunulmaya çalışılacaktır.

her türlü riski bulmak ve ortadan kaldırmaktır. Günümüzde ise iç denetim bireye ve hataya dayalı yaklaşımdan, organizasyona, sürece ve sisteme odaklı
bir yaklaşıma dönüşmektedir. Diğer bir ifadeyle işin
doğru yapılıp yapılmadığı yerine doğru işin yapılıp
yapılmadığını irdeleyen bir yaklaşım gündemdedir.6
İç denetim üst yönetim için aynı zamanda müşavirlik/danışmanlık hizmeti de vermekte ve yönetimin
bilgiye dayanan kararlar almasını sağlamaktadır. İç
denetim raporlarında faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği araştırılarak bu konuda yönetime tavsiyelerde
bulunulur.7
Danışmanlık Hizmetleri (Consulting Services), Her
hangi bir idari sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun
faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak
amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile
birlikte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla
bağlantılı diğer hizmetlerdir.
Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri
kolaylaştırmak ve eğitim vermek, bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir. 8 Danışmanlık fonksiyonu olmayan
ve salt güvence sağlamaya yönelik bir iç denetim dış
denetim faaliyetinden farksız bir nitelik kazanacak ve
fonksiyon itibariyle zayıflayacaktır. Böylece, denetimin amaç ve fonksiyonlarına tam olarak ulaşılması
mümkün olmayacaktır. Çünkü denetim faaliyetinin
esas gayesi kurumun faaliyetlerinin, çalışmalarının
geliştirilmesidir.9
İç denetimin danışmanlık fonksiyonunun kapsamını ortaya koyabilmek için Uluslararası İç Denetim
Standartları’na başvurmak doğru olacaktır. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından yayımlanan ve Kırmızı Kitap (Red Book) olarak da bilinen
Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi dokümanında yer alan iç denetim faaliyetinin danışmanlık fonksiyonu ve bunun kapsamı ile
ilgili bazı önemli nitelik ve performans standartlarına
aşağıda yer verilmiştir. 10

İç Denetimin Danışmanlık Fonksiyonu ve Kapsamı:
Geleneksel anlamda iç denetim faaliyetlerinin hedefi
4
5

Uluslararası İç Denetim Standartları, s.13
C. Sabri Midyat, Teftiş ve Geleneksel Denetimden İç Denetime
1, http://www.stratejikboyut.com/article_detail.php?id=40,
(16/03/2011)
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6

Ali Kamil Uzun, Organizasyonlarda İç Denetim Fonksiyonu Ve
Önemi, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:1, Sayı:6, NisanMayıs 1999, s.70
7 Ersin Güredin, Denetim, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 10. Bası,
İstanbul, Ekim 2000, s.15
8 Uluslararası İç Denetim Standartları, s.40
9 Midyat, a.g.e., 1.
10 Uluslararası İç Denetim Standartları, s.15-38

17

MAKALE

Nitelik Standartları:
• Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönetmeliğinde tanımlanmalıdır. (1000.C1)

• Danışmanlık görevinin amaçları, kurumun genel
değerleri ve hedefleriyle uyumlu olmak zorundadır. (2110.C1)

• İç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları faaliyetlere ilişkin danışmanlık hizmeti verebilir. (1130.
C1)

• İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin amaçlarıyla uyumlu şekilde riski ele almak
ve diğer önemli risklere karşı uyanık olmak zorundadır. (2120.C1)

• İç denetçiler, önerilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili bağımsızlıklarına ve objektifliklerine zarar
verecek hususlar söz konusu ise, görevi kabul etmeden önce denetlenene özel durum açıklaması
yapmak zorundadır. (1130.C2)

• İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, kurumun risk yönetim süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır.
(2120.C2)

• İç Denetim Yöneticisi, iç denetçilerin görevin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi için gereken bilgiye, beceriye ve diğer vasıflara sahip olmadığı durumlarda, danışmanlık görevini reddetmek
veya yeterli tavsiye ve yardımı temin etmek zorundadır. (1210.C1)
• İç denetçiler bir danışmanlık görevi sırasında, aşağıdakileri göz önüne alarak azami mesleki özen ve
dikkat göstermelidir: (1220.C1)
- Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dahil denetlenenlerin/ müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri,
- Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmanın boyutu ve nisbi karmaşıklığı,
- Danışmanlık görevinin potansiyel faydalarının maliyeti.
Performans Standartları:
• İç denetim yöneticisi, görevin risk yönetimini geliştirme, katma değer yaratma ve faaliyetleri geliştirme potansiyelini değerlendirerek, öne sürülen
danışmanlık görevlerini kabul etmeyi düşünmelidir. Kabul edilen bu görevler, plana dahil edilmek
zorundadır. (2010.C1)
• İç Denetim Yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz
yere tekrarlanmasını asgariye indirmek ve işin
kapsamını en uygun şekilde belirlemek amacıyla,
güvence ve danışmanlık hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve dış sağlayıcılarla, mevcut bilgileri
paylaşmalı ve faaliyetleri bunlarla eşgüdüm içinde
sürdürmelidir. (2050)
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• Danışmanlık görevleri sırasında, iç denetçiler, görevin amaçlarıyla uyumlu bir şekilde kontrolleri
ele almak ve önemli kontrol sorunlarına karşı uyanık olmak zorundadır. (2130.C1)
• İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri kontrol bilgilerini, kurumun kontrol süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır.
(2130.C2)
• İç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek sorumluluklar ve diğer müşteri beklentileri hakkında, danışmanlık hizmeti verecekleri müşterileriyle anlaşmak zorundadır. Çok
önemli görevlendirmelerde bu anlaşma yazılı hale
getirilmek zorundadır. (2201.C1)
• Danışmanlık görevlerinin amaçlarında, müşteriyle
mutabık kalındığı ölçüde, yönetişim, risk yönetimi
ve kontrol süreçlerine de temas etmek zorunludur. (2210.C1)
• Bir güvence görevi sırasında önemli danışmanlık
fırsatları çıkarsa, görevin amaçları, kapsamı, karşılıklı sorumluluklar ve diğer beklentilerle ilgili yazılı
bir anlaşma hazırlanmalı ve danışmanlık görevinin
sonuçları, danışmanlık standartlarına uygun olarak raporlanmalıdır. (2220.A2)
• İç denetçiler, danışmanlık görevlerini yaparken,
görevin kapsamının, üzerinde mutabık kalınan
amaçlara yeterince temas ettiğinden emin olmak
zorundadır. İç denetçiler, eğer görev sırasında kapsamla ilgili ihtirazi kayıtları olursa, göreve devam
edilip edilmeyeceğini belirlemek üzere, bunları
müşteri ile tartışmak zorundadır. (2220.C1)
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• Danışmanlık görevleri için hazırlanan iş programlarının şekli ve içeriği, görevin niteliğine bağlı olarak değişebilir. (2240.C1)
• İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevi kayıtlarının tutulması, saklanması ve kurum içi ve dışı
taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar belirlemek zorundadır. Bu politikalar, kurumun düzenlemelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere
uygun olmak zorundadır. (2330.C1)
• İlerlemenin ve danışmanlık görevlerinin sonuçlarının raporlanmasının, şekil ve içeriği görevlendirmenin niteliğine ve müşterinin ihtiyaçlarına bağlı
olarak, değişir. (2410.C1)
• İç Denetim Yöneticisi, danışmanlık görevlerinin
nihai sonuçlarının müşterilere raporlanmasından
sorumludur. (2440.C1)
• Danışmanlık görevleri sırasında, yönetişim, risk
yönetimi ve kontrol sorunları tespit edilebilir. Bu
sorunlar, kurum için önemli hale gelir gelmez üst
yönetime ve yönetim kuruluna bildirilmek zorundadır. (2440.C2)
• İç denetim faaliyeti, müşterileriyle mutabık kalındığı ölçüde, danışmanlık görevlerinin sonuçlarının
akıbetini gözlemek zorundadır. (2500.C1)
İç denetim standartlarına yönelik olarak ayrıca uyulması isteğe bağlı olmakla birlikte uygulanması kuvvetle tavsiye edilen çeşitli uygulama önerileri söz
konusudur.
Danışmanlık hizmetleri, tabiatı gereği tavsiye niteliğinde olup genellikle görevlendirmeyi talep eden
müşterinin özel talebi üzerine gerçekleştirilir. Danışmanlık hizmetlerinin nitelik ve kapsamı, değerlendirmeyi talep eden müşteriyle iç denetçi arasındaki
sözleşmeye tabidir. Danışmanlık hizmetlerinin genellikle iki tarafı vardır: (1) Tavsiye veren kişi veya grup
(iç denetçi), (2) Tavsiye talep eden ve alan kişi veya
grup (görevin müşterisi). İç denetçi danışmanlık hizmeti verirken, objektifliğini muhafaza etmeli ve idari
sorumluluk almamalıdır. 11
Danışmanlık hizmeti yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise bu hizmetin her11 Uluslararası İç Denetim Standartları, s.13
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hangi bir idari sorumluluk alınmadan yerine getirilmesidir. Danışmanlık hizmeti, zaman zaman yanlış
yorumlandığı şekilde sürecin içine girerek verilen
onay kapsamında sürecin devam etmesini içeren bir
yaklaşım olarak algılanmamalıdır. Belirtilen yöndeki
uygulamalar iç denetimin günlük faaliyetlerden bağımsızlığı ilkesine aykırılık oluşturacak ve icrai nitelikte iş süreçlerine dahil olması gibi hatalı sonuçlar
doğurabilecektir.
Ülkemiz Mevzuatında İç Denetimin Danışmanlık
Fonksiyonu
Ülkemizde 2000’li yıllarla birlikte iç denetim ile ilgili
her alanda art arda düzenlemeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Başta Bankacılık olmak üzere, sermaye piyasaları, sigortacılık, kamu ve suç gelirlerinin
aklanmasının önlenmesi alanlarında iç denetim ile
ilgili çok önemli düzenlemeler yapıldı, zorunluluklar getirildi. Bütün bu düzenlemelerde temel olarak
Uluslararası İç Denetim Standartları’nın referans olarak alındığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle doğal
olarak bu düzenlemelerde iç denetimin danışmanlık
fonksiyonu ile ilgili çeşitli hükümlere de yer verilmiştir.
Konuya bu konuda ilk düzenlemelerin yapıldığı sektör olan bankacılık açısından bakıldığında BDDK tarafından hazırlanıp 01/11/2006 tarihinde yürürlüğe
giren İç Sistemler Yönetmeliği’nin 33.maddesinde iç
denetim birimlerinden alınabilecek danışmanlık hizmetlerine ilişkin hususlar düzenmiş ve “Bankalarda
yeni ürünler ve hizmetler veya politika ve uygulama
usulleri konusunda iç denetim biriminden danışmanlık hizmeti alınabilir. Ancak verilen danışmanlık hizmetleri, danışmanlık konusuna giren hususlara onay
verildiği anlamına gelmez.” ifadelerine yer verilmiştir.
Yine İç Sistemler Yönetmeliği’nin 27/3.maddesinde iç
denetim planlarının dönem içinde gerçekleştirilecek
danışmanlık hizmetlerinin de dikkate alınarak hazırlanmasının gerekliliği hususunda düzenlemeye yer
verilmiştir.
Kamu idareleri açısından konuya bakıldığında ise 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63.
maddesinde iç denetimin tanımı yapılmıştır ve “İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak
ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik
ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla
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yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, 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.” ifadelerine yer
verilmiştir. İç denetimin uluslararası kabul görmüş tanımına uygun olarak yapılan bu tanımda görüldüğü
üzere iç denetimin güvence sağlama fonksiyonunun
yanı sıra danışmanlık fonksiyonu üzerinde önemle
durulduğu görülmektedir.
5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun ilk kabul edilen metninde iç denetimin
tanımında “...ve nesnel güvence sağlayan sağlayan
danışmanlık faaliyetidir.” ibaresine yer verilmişti. Bu
ifade nedeniyle iç denetimin güvence sağlama ve
danışmanlık fonksiyonlarının birleştirildiğini hatta iç
denetimin temel olarak bir danışmanlık faaliyeti şeklinde ifade edildiğini belirtmek yanlış olmayacaktır.
İç denetimin uluslararası anlamda geçerli olan tanımı dikkate alındığında bu ifadenin bu şekilde kanun
metnine doğru bir şekilde yansıtılmamış olduğunu
ifade etmek gerekmektedir. Nitekim bu yanlışlık kısa
sürede fark edilmiş ve 22/12/2005 tarihli ve 5436
sayılı Kanunun 10. maddesiyle 63. maddenin birinci
cümlesinde yer alan “...ve nesnel güvence sağlayan
danışmanlık faaliyetidir.” ibaresi, “...nesnel güvence
sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Böylece yapılan bu yanlışlık
düzeltilerek, iç denetimin güvence sağlama ve danışmanlık fonksiyonları uluslararası standartlara uygun
olarak tanımlanmıştır.
5018 sayılı kanun kapsamında T.C. Maliye Bakanlığı
bünyesinde kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere kurulan İç Denetim Koordinasyon
Kurulu’nun (İDKK) yapmış olduğu özellikle üçüncül
düzey mevzuat düzenlemelerinde iç denetimin danışmanlık fonksiyonu ile ilgili hükümlerin bulunduğu
görülmektedir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)’in
geliştirmiş olduğu “Uluslararası İç Denetim Standartları” esas alınarak 5018 sayılı Kanunun 67. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca “Kamu İç
Denetim Standartları” belirlenmiş ve üçüncül düzey
mevzuat kapsamında yayımlanmıştır. İç Denetçilerin
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Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9.
maddesinin 1. fıkrası uyarınca da, iç denetçilerin bu
standartlara uymaları zorunludur. Kamu İç Denetim
Standartlarının danışmanlık fonksiyonu ile ilgili esaslarına bakıldığında bunların Uluslararası İç Denetim
Standartlarında belirtilen esaslara benzer şekilde
belirlendiği görülmektedir. Kamu İç Denetim Standartlarında danışmanlık faaliyeti; “İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem
süreçlerinin sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde
bulunulmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Daha önce
Uluslararası İç Denetim Standartlarındaki danışmanlık fonksiyonuna yönelik esaslar belirtildiği için Kamu
İç Denetim Standartlarındaki benzer esaslar burada
tekrarlanmayacaktır.
Danışmanlık Fonksiyonu Nasıl Yerine Getirilir?
Danışmanlık hizmetleri kurum yönetiminin talebi
üzerine veya normal çalışmalarının bir parçası olarak
yerine getirilebilir. Bunun için çok çeşitli yöntemler
söz konusu olabilir. Bunlardan bazılarına aşağıda yer
verilmeye çalışılmıştır.
• Kurum içindeki stratejilerin, politikaların veya uygulama usullerinin oluşturulması toplantılarına
katılmak ve görüş vererek katkı sağlamak,
• Strateji, politika ve uygulama usulleri ile ilgili hazırlanan yönetmelik, uygulama talimatları vb. dokümanlara görüş vermek,
• Yeni ürün veya hizmetlerin tasarlanması ve uygulamaya alınması aşamasında görüş vermek,
• İç denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi aşamasında, uygulayıcılara yapılan yanlışlıklar ve yapılması gerekenler ile ilgili yol göstermek, tavsiyede
bulunmak,
• İç denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi aşamasında, iş yapış yöntemlerinin kolaylaştırılmasına
yönelik önerilerde bulunmak,
• İletişimde olunan çalışanlar ile yapılan görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve uyulması gereken kurallar ile ilgili hatırlatma ve bilgilendirmelerde bulunmak,
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"Kamu idaresinin çalışmalarına
değer katmak ve geliştirmek için
kaynakların ekonomiklik, etkililik ve
verimlilik esaslarına göre yönetilip
yönetilmediğini değerlendirmek ve
rehberlik yapmak amacıyla yürütülen iç
denetim faaliyetlerinde belirlenen bu
amaçlara ulaşılabilmesi için danışmanlık
fonksiyonu büyük önem taşımaktadır"
• Çalışanların tereddüt ettikleri hususlar ile ilgili danışmak amacıyla sorduğu soruları cevaplamak,
• Çalışanlar arasında bilgi alışverişi sağlamak,
• Kurum personeli için gerekli olan, konusuyla ilgili
çeşitli eğitim programları düzenlemek ve eğitimler vermek,
• Daimi veya geçici yönetim komitelerine dahil olarak görüş bildirmek,
• Amaca yönelik toplantılara katılmak ve görüş bildirmek,
• Kurum içi sınırlı süreli veya belirli projelere katılmak, proje ekiplerinde yer alarak, gerçekleştirilen
proje adımlarına ilişkin görüş vermek,
• Sistem dönüşümlerine yönelik proje ekibi içinde
yer almak,
• Birleşme veya devir almalarda, bu amaçla oluşturulan ekipler içinde yer almak,
• Bir felaket veya olağanüstü nitelikteki olaydan
sonra oluşturulan acil durum ekipleri içinde yer
almak,
• Özel bir talebi karşılamak amacıyla oluşturulan
ekiplere katılmak,
• Acil bir işi yetiştirmek amacıyla kurulan geçici
ekiplere katılmak.
Doğal olarak danışmanlık hizmetinin çerçevesi burada belirtilen uygulamalar ile sınırlı değildir. Danış-
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manlık görevleri, resmi, gayriresmi, özel ve acil durumlar şeklinde ayrımlara tabi tutulabilir. Yukarıda
belirtilen uygulamalar da genellikle bu kategoriler
çerçevesinde değerlendirilebilir. Fakat kurumların
yapısına ve ihtiyaçlarına göre çok çeşitli danışmanlık
yöntemlerinin geliştirilmesi mümkündür. Verilebilecek bu hizmetin genel çerçevesinin belirlenerek, iç
denetim standartlarında belirtildiği gibi kurum içindeki tüm personele duyurulacak iç denetim yönetmeliğinde belirtilmesi gereklidir.
İç Denetimin Danışmanlık Fonksiyonunun Kamu
İdareleri Açısından Önemi
Denetimin katma değer yaratma işlevi sadece güvence hizmetlerine münhasır değildir. Böyle bir algılama
denetimi sadece güvence hizmetlerine yöneltecek
ve bu da denetimin katma değer yaratma yönünü kısırlaştıracaktır. Genel olarak denetim faaliyetlerinin,
özel olarak da iç denetimin baskın yönünün güvence
verme olduğu tartışmasız olmakla birlikte, özellikle
iç denetim bakımından danışmanlık hizmetlerinin de
essiz bir önemi haiz olduğu kabul edilmelidir. Danışmanlık yönü olmayan bir denetim anlayışı ve uygulaması denetimin kurum içindeki konumunu ve algılamasını olumsuz etkileyecek ve zamanla idareyle/
yöneticilerle denetçiler arasındaki ilişkinin boyutu
değişime uğrayacaktır. Böyle bir değişim, denetçilerin sadece hesap soran, sorgulayan, eksiklikleri tespit
edip raporlayan bir rol üstlenmesi ve böyle algılanması anlamına gelecektir ki, sonuç olarak böyle bir
ilişki biçimi denetimin kurum içi etkinliğini yaralayacaktır. Su halde, kati olarak söylenmelidir ki, denetim
faaliyetinin danışmanlık boyutu denetimin güvence
verme fonksiyonunun da etkili bir şekilde icrasına ve
denetimin kurum içi konumunun güçlendirilmesine,
değerinin anlaşılması ve olumlu bir şekilde algılanmasına önemli katkıları olacaktır.12
Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve
verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yürütülen iç denetim faaliyetlerinde belirlenen bu amaçlara ulaşılabilmesi için danışmanlık fonksiyonu büyük
12 Midyat, C. Sabri Midyat, Teftiş ve Geleneksel Denetimden İç
Denetime 1, http://www.stratejikboyut.com/article_detail.
php?id=40, (16/03/2011)
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önem taşımaktadır. Sadece güvence sağlamaya yönelen bir iç denetim faaliyeti ile kamu idarelerinde
beklenen amaçlara ulaşılabilmesinin mümkün olamayacağı açıktır.
İç denetimin danışmanlık fonksiyonunun geliştirilmesi ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi sayesinde hem kamu idarelerinin, hem de bu idarelerde
yürütülen iç denetim faaliyetinin çok yönlü faydalar
sağlaması mümkündür. Bu olası faydalardan bazıları
aşağıda belirtilmeye çalışılmıştır.
• İç denetim birimlerindeki nitelikli personelin görüşlerinden yararlanmak suretiyle kurumun faaliyetleri gelişecek ve kuruma sağlanan katma değer
artacaktır. Danışmanlık hizmetleri iç denetim faaliyetinin katma değer sağlayıcı yönünü zenginleştirici niteliğe sahiptir.
• Danışmanlık görevinde elde edilen risk bilgileri,
iç denetçiler tarafından kurumun maruz kaldığı
önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde kullanılabilir.
• Danışmanlık görevinde elde edilen kontrol zaafiyetleri, iç kontrol sisteminin etkinlik ve yeterliliği
ile ilgili değerlendirmelerde kullanılabilir.
• İç denetimin danışmanlık boyutu, iç denetimin
güvence verme fonksiyonunun da etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır. Danışmanlık
hizmetlerinin bir çoğunun güvence hizmetlerinin
doğal uzantısı olduğu dikkate alınmalıdır.
• Danışmanlık hizmeti, iç denetçinin güvence göreviyle ilgili iş süreçleri ve bu süreçlerdeki sorunları daha kolay ve iyi bir şekilde anlamasına imkan
sağlayacaktır.
• İç denetim faaliyetinin kurum çalışanları tarafından doğru ve olumlu bir şekilde algılanmasına neden olacaktır.
• İş süreçlerinin hatalı oluşturulması ve bundan
kaynaklanan riskler önemli oranda azaltılacaktır.
Belirtilen sonuç gerçekten son derece önemlidir.
Hatalı iş süreçlerinin oluşturulması nedeniyle ortaya çıkabilecek riskler ve olumsuz sonuçlar bazen
çok büyük olabilmekte ve geç fark edilmesi nedeniyle büyük zararlara neden olabilmektedir. İç
denetimin, süreçlerin oluşturulması aşamasında
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verdiği danışmanlık hizmetleri ile hatalı iş süreci
ve uygulamaların oluşmasının başlangıçta önüne geçilebilecektir. Bu durumda iç denetim birimi yalnızca yapılan yanlışlıkları, hataları bulmaya
odaklanmaktan kurtulabilecektir. Bunun tersi durumda iç denetimin fonksiyonu oluşturulan hatalı
iş süreci nedeniyle ortaya çıkan risk veya zararın
tespiti ile sınırlı kalacaktır. Fakat sonuç itibariyle
bu durum kuruma beklenen faydayı sağlamaktan
uzak kalacaktır.
• İç denetimin kurum içindeki etkinliği ve saygınlığı
artacak, konumu güçlenecektir. Danışmanlık hizmetinin kalitesi bu süreci doğrudan etkileyecektir.
Öneriler
		 Danışmanlık fonksiyonu, iç denetim faaliyetinin
temel iki fonksiyonundan birisidir ve iç denetim
faaliyetlerinin etkinliği için büyük öneme sahiptir.
Fakat özellikle ülkemiz iç denetim uygulamalarında istisnaları bulunmakla birlikte bu fonksiyona
yeterince önem verilmediği, daha çok iç denetim
faaliyetlerinin güvence sağlama fonksiyonunun
ön planda olduğu görülmektedir. İç denetim faaliyetlerinin etkinliği bakımından büyük önemi olan
danışmanlık fonksiyonunun oluşturulması, geliştirilmesi ve yerine getirilmesi bakımından önemli
olduğu düşünülen bazı hususlara aşağıda yer vermeye çalışılmıştır.
• İç denetimin danışmanlık fonksiyonunun yerine getirilmesinde en önemli kural bu hizmetin
herhangi bir idari sorumluluk alınmadan yerine
getirilmesidir. İç denetim yönetmeliğinde de bu
konuda açık ifadelere yer verilmesi önemlidir. Zaten temel olarak iç denetimin idari bir karar alma
işlevi bulunmamaktadır. İç denetimin danışmanlık
hizmeti sonucunda önerdiği hususları uygulama
kararı kurumun yöneticilerine aittir. Danışmanlık
konusuna giren hususlarda iç denetim biriminin
onayı söz konusu değildir. Aksi durumda uygulayıcı birimlerin, iç denetim biriminden onay aldığını
düşünerek işlem yapması gibi riskli sonuçlar ortaya çıkabilecektir.
• İç denetim faaliyetinin danışmanlık fonksiyonunun etkinleştirilmesi için iç denetim yöneticisi ve
personelinin danışmanlık hizmeti verme konusunda istekli olması, önem vermesi, bu fonksiyonun
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güvence fonksiyonu kadar önemli işlevinin olduğunu kabul etmesi öncelikle önemli bir husustur.
Çünkü iç denetim yönetici ve personelinin bu
fonksiyonu önemsememesi ve gerekli görmemesi, bu fonksiyonun geliştirilmesi yönündeki en temel sorundur ve sıklıkla görülmektedir.
• Danışmanlık fonksiyonunun etkinleştirilmesi için
iç denetim biriminde yeterli sayıda ve özellikle
nitelikte mesleki deneyim, tecrübe, sertifikasyon
ve uzmanlığa sahip iç denetçinin görev yapması
önemlidir. Ancak yaptığı işi özümsemiş, her açıdan değerlendirebilen nitelikli personel sayesinde
danışmanlık fonksiyonu etkinleştirilebilir. Nitelik
olarak yetkin olmayan iç denetçilerin görev yaptığı iç denetim birimleri, danışmanlık fonksiyonun
önemini anlasalar dahi, bu fonksiyonu yerine getirmede gönüllü olmayıp, çekingen davranabilmekte, verilen danışmanlık hizmetlerinin kalitesi
de oldukça düşük olmaktadır. Danışmanlık hizmeti alan yönetici ve birimlerin, danışmanlık hizmeti
veren iç denetçilerin niteliklerinin yeterli olmaması ve bunun sonucunda alınan hizmetten memnun
olmamaları nedeniyle danışmanlık hizmeti almakta çekingen davranmaları veya istekli olmamaları
görülebilen uygulamalardır.
• Danışmanlık hizmetleri, tabiatı gereği tavsiye niteliğinde olup genellikle görevlendirmeyi talep
edenin özel talebi üzerine gerçekleştirilir ve bu
boyutuyla güvence hizmetlerinden farklılık göstermektedir. Yani bu fonksiyonun işletilebilmesi
için yönetim kademelerinden veya çalışanlardan
bu yönde bir talep gelmesi, bu tespitin doğal bir
sonucu da belirtilen yönde bir talebin oluşmasının sağlanmasının önemli olduğudur. Tabii ki talepte bulunması gerekenleri bu yönde zorlamak
mümkün değildir. Bu noktada önemli olan yetkili yönetim kademelerine ve tüm çalışanlara bu
fonksiyonun öneminin anlatılması ve bu yönde
taleplerde bulunmalarının sağlanmasıdır. Genel
olarak kurumlar iç denetim faaliyetini klasik anlamda öncelikle güvence sağlama fonksiyonu boyutunda değerlendirmekte ve birime bu yönde
görevlendirmeler vermektedirler. Danışmanlık
fonksiyonunun iç denetim birimlerinin güvence
sağlamak kadar önemli bir fonksiyonu olduğunun
anlatılabilmesi için iç denetim birimi yöneticileri
ve çalışanlarına büyük sorumluluklar düşmekte-
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dir. Kurum yönetim kademelerine bu yönde taleplerle gidilmesi, bu fonksiyonun öneminin ve
kuruma faydalarının, katabileceği katma değerin
anlatılması, danışmanlık taleplerinde bulunmaları gerektiğinin ifade edilmesi, yöneticilerin bakış
açılarını etkilemesi ve fonksiyonun etkinleştirilmesi açısından önemlidir. İç denetçiler, kurum
yönetiminin, denetim komitesinin ve yönetim
kurulunun danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi için gereken kavramları, işletme ilkelerini ve
raporlamaları anladığından ve kabul ettiğinden
emin olmak için gerekli önlem ve aksiyonları almak durumundadır. İç denetim biriminden alınan
danışmanlık hizmetinin kaliteli olması ve kuruma
katma değer yarattığının üst yönetim tarafından
görülmesi durumunda belirlenen süreç daha da
etkinleştirilerek sürdürülebilecektir.
• Danışmanlık işlevlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesine zemin oluşturan ve kurumun bütün
çalışanları tarafından anlaşılan temel kuralları
bulunmalıdır. Bu kurallar, iç denetim yönetmeliğinde belirtilmeli ve tüm kuruma ilan edilmelidir.
Danışmanlık görevinin çerçevesi, kurumun genel
değerleri ve hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Gerçekten de tüm çalışanlara duyurulması gereken iç
denetim yönetmeliğinde, iç denetim biriminden
alınabilecek danışmanlık hizmetlerinin niteliği ve
kapsamı ile ilgi tanımlar ve hükümler bulunması
çok önemlidir. Ancak bu şekilde çalışanlar, iç denetimin danışmanlık fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olabilecekler ve talepte bulunabileceklerdir.
Ayrıca yine bu yönetmelikte danışmanlık hizmetinin idari olarak onay verme anlamına gelmeyeceği, sorumlulukların işlemleri yapanlarda olacağı
belirtilmelidir.
• Yıllık denetim planlarında verilecek danışmanlık
faaliyetleri de dikkate alınmalı ve planlama buna
göre yapılmalıdır. Danışmanlık için yapılan programlar görevin niteliğine göre değişken olmalıdır.
• Danışmanlık hizmetleri de IIA tarafından yapılan
iç denetim tanımında belirtildiği gibi güvence
fonksiyonu gibi sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla
yerine getirilmelidir.
Geleceğin yönetim uygulamalarında iç denetimin danışmanlık fonksiyonuna olan ihtiyaç ve önemin daha
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"İç denetim yöneticisinin danışmanlık
hizmetleri konusunda kurumun üst
yöneticilerini bilgilendirmesi, kuruma
sağlanabilecek katma değeri doğru
bir şekilde anlatabilmesi, danışmanlık
hizmetlerine talip olması ve alınan
danışmanlık hizmetlerinin nitelikli bir
şekilde tamamlanabilmesi sayesinde
zaman içinde kamu idarelerinde de iç
denetimin danışmanlık fonksiyonundan
daha fazla yararlanılmasına
imkan sağlayacağından şüphe
duymamak gerekir"

de kamu idarelerinde de iç denetimin danışmanlık
fonksiyonundan daha fazla yararlanılmasına imkan
sağlayacağından şüphe duymamak gerekir. İç denetimin danışmanlık fonksiyonundan çok daha fazla
yararlanılması halinde kamu idarelerinin kaynaklarının çok daha ekonomik, etkili ve verimli kullanılması mümkün olabilecek, faaliyetleri daha fazla katma
değer ortaya çıkaracak şekilde geliştirilebilecek ve bu
da ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli ve olumlu sonuçlar doğuracaktır.
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İç denetim yöneticisinin danışmanlık hizmetleri konusunda kurumun üst yöneticilerini bilgilendirmesi,
kuruma sağlanabilecek katma değeri doğru bir şekilde anlatabilmesi, danışmanlık hizmetlerine talip
olması ve alınan danışmanlık hizmetlerinin nitelikli
bir şekilde tamamlanabilmesi sayesinde zaman için-
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KURUMSAL RİSK
YÖNETİMİNDE İÇ
DENETİMİN ROLÜ VE
KAMU İDARELERİNDE
YAŞANAN GELİŞMELER

1. GİRİŞ: Kamu yönetim sisteminin toplumun gereksinimlerini karşılamada etkin bir araç durumuna dönüştürülebilmesinin başlıca koşullarından birisi, sistemin, gelişen ve değişen koşullara ayak uydurmasını
sağlayıcı yönde sürekli yenilenmesidir.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşümün
ve küreselleşmenin etkisiyle bu sürecin hız kazandığı
günümüzde, içerisinde yer aldığı ekonomik, siyasal
ve sosyal çevrenin bir fonksiyonu olan kamu yönetimi de dünyada meydana gelen bu değişimlerden
kaçınılmaz bir şekilde etkilenmektir. İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler ve dünya ile
entegrasyon çabaları beraberinde hızlı bir etkileşimi
de getirmekte ve kamu yönetimleri bilgi toplumuna
geçiş ve küreselleşme sürecinde bu değişim dinamiklerinin belirlediği yönde değişime ayak uydurmak zorunda kalmaktadır.
Artık kamu sektörü de özel sektörün başarılı uygulamalarını, verimliliği artırmaya yönelik organize olma
biçimlerini daha etkin ve hedef odaklı yönetim biçimlerini uygulama gerekliliğini duymaya başlamıştır.
Gün geçtikçe artan bürokrasi, hantallaşan örgüt yapısı ve yönetim bilimi alanındaki gelişmelerden çok
uzak insan kaynağı yapısı, başarılı olmak için değişmeyi ve gelişmeyi zorunlu kılmakta ve kamu yönetimi
de vatandaşların artan bilinci ve beklentileri doğrultusunda değişim çabaları içerisine girmektedir.

Gürkan AKÇAY
İç Denetçi
Sosyal Güvenlik Kurumu
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Genel olarak ifade edilecek olursa, toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf,
daha küçük ancak daha etkin bir kamu talebi dile getirilmiştir. Hizmetten yararlanan insanlar başarılı özel
sektör şirketlerinin de etkisiyle kamu kurumlarından
daha fazlasını bekler hale gelmişlerdir. Bu nedenle artık eskiden kullanılan yöntemlerle kamusal hizmetin
sunumunu sürdürmek olanaksız hale gelmiştir.
Diğer yandan, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi
doğrultusunda yönetim yapısını katılmayı hedefledi-
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"Başka bir tanıma göre risk; 'Gelecekte
karşılaşabilecek olan ve amaçların
gerçekleştirilmesini engelleyebilecek
tehditler/olumsuzluklar veya amaçlara
ulaşmayı kolaylaştırabilecek fırsatlar'
olarak ifade edilebilir"
ği topluluk standartlarına kavuşturma çabası, kamu
yönetiminde yeniden yapılanma açısından önemli bir
değişim faktörü olarak gündeme gelmektedir. Türkiye ve Türk kamu yönetimi sistemi 17 Aralık 2004 AB
Zirvesi ardından önemli bir döneme girmiştir. AB üyesi devlet ve hükümet başkanları Brüksel’de gerçekleştirdikleri zirvede, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3
Ekim 2005 tarihinde başlatılmasına karar vermiştir.
Üyelik müzakereleri çerçevesinde Mali Kontrol başlıklı 32inci fasıl açılmış ve mali kontrol yapımızın AB
ile uyumlu hale getirilmesi yönünde adımlar atılarak
çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda
1927 yılından bu yana uygulanan Muhasebe-i Umumiye Kanunu yürürlükten kaldırılarak yerine 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kabul
edilmiştir.
Bu kanunla kamu mali yönetim ve kontrol sistemimiz,
uluslararası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılmıştır. 5018 sayılı kanun
ile, özel sektör işletmelerinde uygulanan ancak kamu
sektöründe pek sık rastlanılmayan risk, risk yönetimi,
iç kontrol, iç denetim gibi kavramlar kamu yönetim
sistemimize girmiştir.
Yazımızda yeni yönetim yaklaşımı çerçevesinde yönetim sistemimize dahil edilen söz konusu kavramlar
ve kamu idarelerinde yaşanan gelişmeler ele alınarak
değerlendirilmeye çalışılacaktır.

sektöründeki faaliyetlerde kendini gösterir. Risk çeşitli şekillerde tanımlanabilir;
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) riski şöyle
tanımlamıştır; “Hedeflere ulaşmak üzerinde bir etkisi
olabilecek bir olayın oluşmasına dair belirsizliktir.”
Başka bir tanıma göre risk; 'Gelecekte karşılaşabilecek olan ve amaçların gerçekleştirilmesini engelleyebilecek tehditler/olumsuzluklar veya amaçlara
ulaşmayı kolaylaştırabilecek fırsatlar' olarak ifade
edilebilir. Bu tanım, riskle ilgili iki kilit unsuru ihtiva
etmektedir. Birincisi; ‘gelecekte olma ihtimali’, diğeri
ise ‘fırsat veya tehdit’dir.
Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi’ne
göre risk, idarelerin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek
durum yada olaylardır.1
Risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba yada zarara uğrama olasılığıdır. İstenmeyen bir olayın, zararın veya kaybın oluşma
olasılığı ve oluşması durumunda yaratacağı olumsuz
etkinin şiddeti olarak da tanımlanabilir. Risk, gelecekte oluşabilecek potansiyel problemlere, tehdit ve
tehlikelere işaret eder.2
Son yıllarda riskin tanımı, daha geniş anlamda ele
alınmaya başlanmış ve riskin ‘kayıp’ olarak tanımlanması, eski bir kavram haline gelmiştir. Güvenlik ve
finanssal kontrollerle kayıpları azaltmak için tasarlanmış destek fonksiyonu olarak görülen riskin geleneksel tanımı, bazıları tarafından günümüzün karmaşık
şirketlerinin karşı karşıya kaldığı risklere bütünlemesine cevap verebilmek için yetersiz görülmüştür.Yeni
bakış açısı kapsamında risk, “Kurumun hedeflerine
ulaşmasına engel olan herhangi bir olay veya durum”
olarak tanımlanabilir.3

2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ KAVRAMINA GENEL
BAKIŞ

Riskin tanımlanmasında geleneksel ve yenilikçi bakış
açıları farklılıkları;

2.1. Risk Kavramı ve Risk Çeşitleri

1

Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi. (http://

Risk günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Risk
insan faaliyetlerinin olduğu her yerde kaçınılmazdır.
Kişilerin kendi yaşamlarında, özel sektörde ve kamu

2

FIKIRKOCA Meryem, Bütünsel Risk Yönetimi, Birinci Basım,Pozitif
Matbaacılık,Ankara,2003,s.24.
PricewaterhouseCoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri,Her
Yönüyle Kurumsal Risk Yönetimi,Eylül 2006,s.7.
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www.idkk.gov.tr/web/guest/risk_degerlendirme_rehberi).
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"Geleneksel risk yönetimi yöntemleri,
kurumun hedeflerine ulaşmasını
kolaylaştırmak ve kurumun değer
yaratma sürecine katkıda bulunmaktan
çok, kayıpları engellemeye yönelik
olduğundan çoğu kurum risk yönetimini
yeniden tanımlamak zorunda kalmıştır"
Geleneksel Bakış
Risk kontrol edilmesi gereken
olumsuz bir faktördür.
Risk organizasyonel silolarda
yönetilir.
Risk yönetiminin sorumluluğu
aşağı seviyelere delege edilir.
Risk ölçümü sübjektiftir.
Yapılanmamış ve tutarsız
risk yönetim fonksiyonları
bulunur.
Yönetim kurulunun iç kontrolünü sağlayan bir denetleme komitesi vardır.

Yeni Bakış
Risk bir fırsattır.
Risk bir bütün olarak kurum
çapında yönetilir.
Risk yönetiminin sorumluluğu
üst yönetim ve kısım yönetimleri
tarafından kabul edilir.
Risk ölçülebilir.
Risk yönetimi bütün kurum
yönetim sistemlerine kurulur.
Yönetim kurulunun, etkili risk
yönetimi yapısını sağlayan bir
risk komitesi vardır.

Bir organizasyonun karşılaşabileceği riskler çok farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Organizasyonun yapısal ve sektörsel özellikleri bu sınıflandırmayı önemli
ölçüde etkileyecektir. Riskleri sınıflandırmanın birçok yolu olmasına rağmen en kabul görmüş sınıflandırma metodu ise riskleri dört ana başlık altında
toplamaktadır;4
1-Finanssal riskler; finanssal riskler kurumun finanssal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya
çıkan riskleri ifade eder. Finanssal riskler içerisinde
kredi, nakit, finanssal piyasalar, emtia fiyatları gibi
riskler ilk akla gelenleridir.
2-Operasyonel riskler; Operasyonel riskler bir kurumun temel iş faaliyetlerini yerine getirmesini engelleyecek riskleri ifade eder. İç kontrollerdeki aksamalar
sonucu, hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından,
üst yönetim ve diğer personel tarafından zaman ve
koşullara uygun hareket edilmemesinden, yönetimden kaynaklanan hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangın, sel

gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kayıpları ya da
zarara uğrama ihtimalini ifade etmektedir.5
3-Stratejik riskler; Bir kurumun kısa, orta veya uzun
vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını
engelleyebilecek yapısal riskler bu başlık altında sınıflandırılabilir. Planlama, iş modeli, kurumsal yönetim
gibi riskler stratejik risklere tipik örneklerdir.
4-Dış çevre riskleri; Bu kategoride yer alan riskler kurumun faaliyetlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan,
ancak kurumun tercihlerine bağlı olarak şirketi etkileyen risklerdir. Katastrofik riskler, yasal düzenlemeler,
müşteri trendleri, ekonomik ve politik değişiklikler,
rakipler ve sektördeki değişiklikler bu kategorideki
risklere örnek olarak sayılabilir.
2.2. Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi
Risk yönetimi; riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi, onlara karşı yürütülecek faaliyetleri belirlemeyi,
sorumlulukları tayin etmeyi, belirlenen faaliyetleri
uygulamayı ve bunları izlemeyi ve sonuçlarını gözden
geçirmeyi kapsayan bütün süreçlerdir.
Birey hayatında olduğu gibi kurumlar için de gelecekte karşılaşılabilecek olaylardan en az zarar ve en fazla
fayda elde edebilmek, onları önceden fark edebilmeye ve onlar için en uygun eylemlerde bulunmaya
bağlıdır.
Yeni yönetim anlayışında, “bir işi ilk seferinde doğru
yapmak” ve “hata ortaya çıkmadan önlem almak”
şeklindeki iki önemli ilkeden ilkinin gerçekleşebilmesi, ikincisinin yerine getirilmesi ile çok ilgilidir. Bu
nedenle, bir olay gerçekleşmeden önce onu tahmin
etmek ve ona karşı yapılacakları önceden belirlemek,
bu olaydan doğabilecek olumsuzlukları en aza indirmek, fırsatları ise azamileştirmek için en iyi yoldur.
Kurumun başarısıyla doğrudan alakası olan bu durum, risk yönetiminin konusunu teşkil eder.6
Risk yönetiminin önemi arttıkça geleneksel risk yönetimi yöntemlerinin, riski tanımlama, değerlendirme
ve yönetmede yetersiz olduğu görülmüştür. Gelenek5

4

TÜSİAD Risk ve Değer Yönetimi Çalışma Grubu, Kurumsal Risk
Yönetimi, 2006,s.14.
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6

ÜZER Hüseyin Emre,Risk Yönetiminde Kullanılan Stres Testi
Yöntemi,Yeterlilik Etüdü,Ankara,2002,s.4. (www.spk.gov.tr).
DERİCİ Onur, TÜYSÜZ Zekeriya, SARI Aydın, Kurumsal Risk Yönetimi ve Sayıştay Uygulaması,Sayıştay Dergisi,Sayı.65,s.153.
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sel risk yönetimi yöntemleri, kurumun hedeflerine
ulaşmasını kolaylaştırmak ve kurumun değer yaratma sürecine katkıda bulunmaktan çok, kayıpları engellemeye yönelik olduğundan çoğu kurum risk yönetimini yeniden tanımlamak zorunda kalmıştır.
Bu yeni tanımı ile risk yönetimine kurumsal risk yönetimi denilmektedir. Kurumsal risk yönetiminin odaklandığı konu risk yönetimi süreci ile var olan yönetim
sürecini kaynaştırmak, pozitif veya negatif etkisi olabilecek gelecekteki olayları tanımlamak, kurumun bu
olaylardan ne kadar etkileneceğini gösteren “olaylara
maruz kalma oranını” belirleyip yönetmek için etkili
stratejiler geliştirmektir. Kurumsal risk yönetiminin
altındaki dayanak noktası her kurumun paydaşlarına
değer sağlamak için var olduğudur.7
Kurumsal risk yönetimi, COSO (Committee of Sponsoring Organization) tarafından; “Yönetim kurulu,
yönetim ve personelden etkilenen; strateji belirleme
ve iç denetimlerde tüm işletme yapısında uygulanan;
işletme varlığını etkileyebilecek olası oluşumları belirleyen; yönetim hedeflerine uyumlu kalan, makul
güvenceleri sağlamak için tasarlanmış bir süreçtir”
seklinde tanımlanmıştır.8
Kurumsal risk yönetimi, işletmenin amaçlarına ulaşmasını hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilecek
belirsizliklerin yönetilmesi yoluyla ortak değeri yaratmak, korumak ve artırmaktır. Bu noktalardan hareketle geleneksel risk yönetimi ve kurumsal risk yönetimi arasındaki temel farklar odak, amaç, kapsam,
vurgu ve uygulama alanlarında olup bunların kısaca
açıklanmasında yarar görülmektedir;9
- Geleneksel risk yönetiminde amaç kurum değerini
korumak iken, kurumsal risk yönetiminde amaç kurum değerini korumak ve artırmak olarak belirlenmiştir.
- Geleneksel risk yönetiminde uygulamalar seçilmiş
risk alanları, üniteler (birimler) ve süreçler üzerineyken, kurumsal risk yönetiminde bütün değer
7
8
9

ARSLAN Işılda, Kurumsal Risk Yönetimi, Uzmanlık Tezi,Mart
2008,s.20.
COSO, Enterprise Risk Management – Integrated Framework,
Executive Summary, September 2004,s.2.
YILMAZ
Küçük
Ayşe,Havaalanlarında
Kurumsal
Risk
Yönetimi,Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir,2007,s.47.
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kaynakları için kurum çapında strateji geliştirilerek
her seviye ve birim için kurum çapında uygulanmaktadır.
- Geleneksel risk yönetimi finanssal ve operasyonel
yönetim vurgusuna sahip iken, kurumsal risk yönetimi strateji geliştirme vurgusuna sahiptir.
- Kurumsal risk yönetimi, geleneksel risk yönetimini
proaktif, sürekli, değer-temelli, geniş odaklı ve süreç belirli aktivitelere dönüştürmüştür.
- Kurumsal risk yönetimi, geleneksel risk yönetiminden odak, amaç, kapsam, önem vurguları ve uygulama konularında farklılıklar göstermektedir.
Geleneksel risk risk
yönetiminde
amaç kurum
değeriniinsan,
korumak süreç,
iken, kurumsal
risk
- -yönetiminde
Kurumsal
yönetimi
strateji,
teknoamaç kurum değerini korumak ve artırmak olarak belirlenmiştir.
-Geleneksel
yönetiminde
risk alanları, risk
üniteleryönetiminde
(birimler) ve süreçler
loji veriskbilgi
sıralıuygulamalar
olup,seçilmiş
kurumsal
üzerineyken, kurumsal risk yönetiminde bütün değer kaynakları için kurum çapında strateji
stratejiherüzerinde
vurgu
vardır
ve uygulama kurum
geliştirilerek
seviye ve birim için
kurum çapında
uygulanmaktadır.
- Geleneksel risk yönetimi finanssal ve operasyonel yönetim vurgusuna sahip iken, kurumsal
çapında
gerçekleşmektedir.
risk
yönetimi strateji
geliştirme vurgusuna sahiptir.
- Kurumsal risk yönetimi, geleneksel risk yönetimini proaktif, sürekli, değer-temelli, geniş

ve süreç belirli aktivitelere dönüştürmüştür.
- odaklı
riskgeleneksel
yönetimi
fırsatları
artırmaya
vevurguları
risk-Kurumsal
Kurumsal risk yönetimi,
risk yönetiminden
odak, amaç,
kapsam, önem
ve uygulama konularında farklılıklar göstermektedir.
leri en aza indirmeye çalışırken; stratejik amaçlarla
- Kurumsal risk yönetimi strateji, insan, süreç, teknoloji ve bilgi sıralı olup, kurumsal risk
yönetiminde
strateji üzerinde
vurgu dikkate
vardır ve uygulama
kurumyollarını
çapında gerçekleşmektedir.
ilişkili tüm
riskleri
alma
araştıran
- Kurumsal risk yönetimi fırsatları artırmaya ve riskleri en aza indirmeye çalışırken; stratejik
amaçlarla
ilişkili tüm riskleri dikkate alma yollarını araştıran bir yaklaşımdır.
bir yaklaşımdır.
Klasik Risk Yönetimi Yaklaşımı

Kurumsal Risk Yönetimi Yaklaşımı

İç
enetim
Operas
yon

Hukuk
Strateji

Hazine

Hukuk

KRY

Operas
yon
İç
enetim

Hazine
BT
üvenlik

Strateji

Hazine

2.3. Kurumsal Risk Yönetimini Gerekli Kılan Etkenler
Kurumsal risk yönetimi ihtiyacını doğuran etkenler
5
“Dışsal Etkenler” ve “İçsel Etkenler” olarak iki başlık
10
altında sınıflandırılmıştır;

10 GÜNEŞ Şule, Kurumsal Risk Yönetimi ve Türkiye’de Farkındalığına
İlişkin Bir Uygulama,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,s,20.
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Dışşal Etkenler
Küreselleşme
Politik istikrarsızlık
Derecelendirme
Kuruluşları
Ekonomik Belirsizlik
Finans
Kuruluşlarının
Beklentileri
Müşterilerin,
Satıcıların ve
Medyanın ilgi ve
Beklentileri

İçsel Etkenler
Sistem Değişiklikleri
Kurum Kültürü
Performans Ölçümü
Erken uyarı sistemi
ihtiyacı
Çeşitli endüstriler,
lokasyonlar,
şirketler
Hızlı ve doğru karar
verebilme ihtiyacı
Emeğin, çabanın
bölünmesi ve
çoğalması
Hissedarların
kontrol
fonksiyonuna
yetişememeleri

Karmaşıklaşan
ürün ve
servisler

Müşteri Beklentileri
Teknolojik Yenilikler
Paydaşlar ve
Yatırımcılar
Coğrafi Çeşitlilik
Değişen Dünya
ile Artan ve Yapısı
Değişen Risk
Çeşitleri
Örgütlerin
Uluslar arası
Platformda Faaliyet
Göstermeleri, İş
Dünyasının Değişimi

Artan Rekabet
Doğal Afetler
Pazar Çevreleri

Kurum Kültürü
Azalan etik değerler
Risk alma isteği
Kurumsallaşma
isteği
Hizmet verilen
pazarların
Çeşitliliği
Organizasyonel
değişiklikler

Çalışanlarla İlişkiler
Yönetim ve yöneticiler
Hesap verme zorunluluğu
Daha iyi iç denetim

Risklerin karşılıklı
Bağlılıkları
Büyüyen ve
karmaşıklaşan
şirketlerin farklı
risklerle
karsı karsıya
kalmaları
Bazı risklerin etkin
olarak
yönetilememesi,
piyasa, çevre
ve itibar riski vs.

Değişen Mevzuat
Artan Krizler ve Ciddi
Kayıp Olayları

Yatırımcıların, düzenleyici
kurumların,
derecelendirme
kuruluslarının, ve
sermaye
piyasalarının artan ilgileri

Risk transfer
uygulamalarının
genişletilmesi
Dağıtılmış operasyonlar
ve
ilişkiler
Etik değerlere verilen
önem
Finansal performans
dışında
risk değerlendirmesi
ihtiyacı

Riskleri tespit etme,
anlama ve
risklere hızlı ve kapsamlı
cevap
verme

Ayrıca kurumsal risk yönetimi aşağıdaki soruların cevaplanmasına da yardımcı olacaktır;11
Doğru Riskleri Mi
Almaktayız?

- Risklerimizin farkında mıyız, öncelikli risklerimiz
belirli mi?
- Aldığımız riskler stratejilerimiz ve hedeflerimiz
ile ne kadar ilişkili?
- Bu riskler bizim için değer yaratıyor mu,
rekabet gücümüzü arttırıyor mu?
- “İş yapma”nın risk almak demek olduğunun
farkında mıyız ve bu riskleri almak bilinçli
tercihimiz mi?

Doğru Miktarda
Mı Risk
Almaktayız?

- Getirilerimiz almakta olduğumuz risklerin
boyutları ile orantılı mı?
- Risk almak, kurumsal kültürün bir parçası mı?
- Risk alma isteğimiz açık ve net olarak
tanımlanmış mıdır?
- Almakta olduğumuz risklerin boyutu, risk alma
isteğimiz ile uyumlu mu?
- Gerçek risk seviyemiz, risk alma isteğimize göre
gerçekte nerede?

Riskleri Yönetmek
İçin Doğru
Süreçlerimiz Var
Mı?

Risk yönetim süreçlerimiz, stratejik karar alma
süreçleri ve mevcut performans kriterlerimiz ile
uyumlu mu?
Risk yönetim süreçleri tüm şirket faaliyetlerine
entegre ve koordineli bir şekilde yürütülüyor
mu?

- Ortak bir risk dili şirket içerisinde mevcut mu?
- Risk yönetimi maliyetlerimiz ve getirilerimiz
birbirleri ile orantılı mı?

2.4. Kurumsal Risk Yönetiminin Önemi ve Faydaları
Kurumsal risk yönetiminin kuruma sağladığı gerçek faydayı kesin olarak belirlemek hemen hemen
imkânsızdır. Karın artması veya maliyetlerin düşmesi
gibi para birimi ile ölçülebilen faydalarda bir problem yoktur. Ancak ortaya çıkması engellenmiş olayların gerçek faydasını bilebilmek son derece zordur.
Örneğin bir fabrikaya otomatik yangın sisteminin
kurulması kararının faydası eğer bir yangın çıkar ve
çok büyümeden bu sistem yardımı ile önlenirse net
bir şekilde görülebilirken, söz konusu fabrikada eğer
hiçbir zaman yangın çıkmaz ise görülemeyecektir. O
nedenle üst yönetimler kurumsal risk yönetimi uygulamalarından her zaman birebir ve kısa bir süre içerisinde bir fayda beklentisinde olmamalıdır. Kurumsal
risk yönetimi sonuçta kurumun her hücresine nüfuz
etmesi gereken bir yönetim tarzıdır. Bazı alanlarda
faydası hemen bazı alanlarda ise çok daha sonra görülebilir.
Kurumsal risk yönetiminin dayandığı gerekçe; her
kurum, kar amacı olsun olmasın veya kamu kurumu
olsun, ortaklar için değer sağlamak üzere mevcuttur.
Bütün kurumlar belirsizlikle karşı karşıyadır, yönetimin çabası ortak değerini artırmaya çalışırken kurum
için ne kadar belirsizliğin alınmaya hazır olunduğunun kararını vermektir. Belirsizlik hem riski hem de
fırsatı içermektedir. Bu ise, değerin azalması veya artması potansiyelini taşımaktadır.

11 SAKA Tamer,Kurumsal Risk Yönetimi Sunumu.
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Kurumsal risk yönetimi, yönetime belirsizlikler ve
onunla birleşmiş risk ve fırsatlarla, değer oluşturma
kapasitesini artırma yoluyla etkin ve verimli bir yapı
sağlamaktadır.12

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN
SAĞLADIĞI FAYDALAR

Değişik kaynaklarda kurumsal risk yönetiminin çeşitli
faydalarına yer verilmiştir. Bu doğrultuda kurumsal
risk yönetiminin faydalarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz;
Karar almanın ve planlamanın daha özenli hazırlanması ve daha
emin temellere oturtulması.
Karlılığın artması.
Sürprizlerin minimize edilmesi ve daha hazırlıklı olunması.
Stratejilerin daha sağlıklı belirlenmesi.
Yatırımcıların ilgisinin artması.
Daha etkin risk bilgisine daha çabuk ulaşılması.
Fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi.
Belirsizlikten ve değişkenlikten değer yaratılması.
Rekabet gücünün artması.
Reaktif yönetim yerine proaktif yönetim yapılabilmesi.
Kaynakların daha etkin tahsisi ve kullanımı.
Sermayenin iş birimleri arasında daha etkin dağılımının
sağlanması.
Olayların daha iyi yönetilmesi ve zararlarının azaltılması, dolayısı
ile riskin maliyetinin düşürülmesi.
Menfaat sahiplerinin güveninin ve itimadının geliştirilmesi.
Kanun ve mevzuatlara uygunluğun sürekliliğinin sağlanması.
Birimler arası iletişim ve işbirliğinin artması.
Kurumun hedefleri ve önceliklerine ulaşılmasındaki engelleri
ortadan kaldırmayı/kabul edilebilir seviyeye indirmesi.
İç denetim fonksiyonunun geliştirilmesi.
Kişileri, yeniliklere açık olma hususunda cesaretlendirir.

3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ
3.1. Kurumsal Risk Yönetiminin Temel Öğeleri

Söz konusu tanımdan hareketle kurumsal risk yönetiminin temel öğeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
- Kurumsal risk yönetimi bütün kurumlarda süregelen ve devam eden bir süreçtir.
- Sadece fonksiyon bazında değil, kurumun tamamında uygulanır.
- Kurumun yöneticilerine makul bir güvence verebilir.
- Sadece tehlikelerden korunma değil, değer yaratma odaklıdır.
- Kurumun her seviyesindeki çalışanlar tarafından
etkilenir.
- Strateji belirlemede kullanılır.
- Tüm risklerin yönetildiğine makul bir oranda güvence sağlar.
- Sonuç değil, sonuca ulaşmak için kullanılan bir
araçtır.
Kurumsal risk yönetimi uygulaması için pek çok teknik kullanılmaktadır. Ancak adımları farklı olsa da
hepsinin temelinde şu aşamalar vardır;13
-

Temel oluşturma
Dönüşüm süreci
Risk yönetiminin uygulanması
Güçlendirme

Kurumsal risk yönetimi, organizasyonu etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri organizasyonun kurumsal risk alma profiline uygun olarak
yönetmek ve organizasyonun hedeflerine ulaşması
ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak
amacı ile oluşturulmuş; organizasyonun yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından
etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan,
kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreç
olarak tanımlanmıştır.

3.2. Kurumsal Risk Yönetimde Temel Oluşturma Süreci

12 YILMAZ Küçük Ayşe, Havaalanlarında Kurumsal Risk Yönetimi,
Yayınlanmamış Doktora Tezi ,Eskişehir, 2007,s.88.

13 ARSLAN Işılda, Kurumsal Risk Yönetimi,Uzmanlık Tezi,Mart
2008,s.48.
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Başarılı ve sağlam bir kurumsal risk yönetimi sisteminin oluşturulmasında ilk aşama temel oluşturma sürecidir. Bu başlangıç aşaması bundan sonra atılacak
tüm adımları etkileyecek bir aşama olduğundan çok
titiz bir çalışma yürütülmesi gereklidir.
Kurumsal risk yönetiminde temel oluşturulabilmesi
için önemli iki unsur vardır;
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- Ortak bir dil oluşturulması

- Mevcut Durum Analizi

- İdarenin desteğini ve gözetimini elde etmek

- Hedef Yapının Tespiti

Ortak bir dil oluşturulması; Kurumsal risk yönetimine geçiş sürecinde riskleri yönetmeye yönelik adımlar atılmadan önce bir kurumun sorması gereken
soru kurumda riskler ve risk yönetimi için ortak bir
dilin bulunup bulunmadığıdır. Risk yönetiminin başarıyla gerçekleştirilebilmesi ve kurumun hedeflerine
ulaşabilmesi için yönetilecek olan riskler konusunda
herkesin aynı kavramlarla düşünmesi ve risk yönetimine dair aynı pencereden bakabilmesidir.
İdarenin desteğini ve gözetimini elde etmek; Risk yönetiminin kurumsal düzeyde genişletilmesi ve sadece
belirli konuların değil kurumun var olma amacının
gerçekleştirilebilmesini ve hedeflerine ulaşabilmesini tehlikeye düşüren her türlü konunun risk yönetimi
kavramı içine girmesi nedeniyle risk yönetimi artık
sadece belirli riskleri yöneten belirli kişilerin inisiyatifinden çıkmıştır. Kurumun tamamını ilgilendiren bir
konu haline gelmiştir. Bu nedenle de kurumsal risk
yönetimiyle ilgili gerekli yapılanmanın gerçekleşebilmesi idarenin desteğinin alınmasına bağlıdır. İdarenin tam destek vermediği bir kurumsal risk yönetimi
dönüşüm sürecinin gerçekleştirilmesi düşünülemez.
Ancak idarenin sadece destek vermesi yeterli değildir. İdare yapıya yukardan gözetlemeli ve gerektiğinde yön belirlemelidir.
3.3. Kurumsal Risk Yönetimi Dönüşüm Süreci
Kurumsal risk yönetimi dönüşüm süreci; organizasyonun risklerinin birbirlerinden bağımsız bloklar halinde yönetildiği klasik risk yönetim anlayışından, bir
bütün olarak yönetildiği entegre risk yönetimi, başka
bir ifade ile kurumsal risk yönetimi anlayışına geçiş
sürecini ifade eder. Bu süreçte gösterilecek performans başarı için en önemli etkendir. Bu süreç basit
bir proje yönetimi anlayışı ile yürütülemeyecek kadar
önemli ve karmaşıktır. İdeal bir kurumsal risk yönetimi dönüşüm sürecini aşağıdaki şekilde özetlemek
mümkündür;14

- Fark Analizi ve Planlama
- Görev ve Sorumluluklar
- Temel Dokümanlar
- Yöntem
- Eğitim
- İyileştirme Faaliyetleri
Hedeflerin
Belirlenmesi

Mevcut
Durum
Analizi

Hedef
Yapının
Tespiti

Fark Analizi
ve Planlama

Dönüşüm
Sürecinin
Uygulanması

Sürekli gelişim için gözden geçirmeler

3.3.1.Hedeflerin Belirlenmesi
3.3.1.
Hedeflerin Belirlenmesi
Kurumsal risk yönetimi açısından hedeflerin belirlenmesi iki başlık altında incelenmelidir;
Genel kurum stratejileri ve risk profili. Risk profilinin seviyesinin ne olacağına karar
verilebilmesi için öncelikle kurumun genel mevcut konumunu, hedeflerini ve bu hedeflerine
nasıl ulaşacağını tanımlayan bir kurum stratejisi ve politikası bulunmalıdır. Bu strateji
bilinmeksizin kurumun risk profilinin uygunluğunu değerlendirebilmek mümkün değildir.
Esasen kurumun stratejileri ve risk profili birbirlerinden etkilenen kavramlardır. Bu nedenle
biri diğerinin bir sonucu olarak algılanmamalıdır. Ancak bu kavramlar birbirleri ile uyumlu
olmalıdırlar. Bunun tespit edilebilmesinin tek koşulu ise bu iki kavramın da net bir şekilde
bilinebiliyor olmasıdır. Bir kurumun hedefleri ve buna bağlı olarak belirlenmiş olan
stratejilerinin varlığı, o kurumun değer yaratma ve risk yönetimi uygulamalarına zemin
oluşturacak bir iş modelinin tanımlamasına yardımcı olacaktır.

Kurumsal risk yönetimi açısından hedeflerin belirlenmesi iki başlık altında incelenmelidir; Genel kurum
stratejileri ve risk profili. Risk profilinin seviyesinin ne
olacağına karar verilebilmesi için öncelikle kurumun
genel mevcut konumunu, hedeflerini ve bu hedeflerine nasıl ulaşacağını tanımlayan bir kurum stratejisi
ve politikası bulunmalıdır. Bu strateji bilinmeksizin
3.3.2.Mevcut Durumun Analizi
kurumun risk profilinin uygunluğunu değerlendireKurum stratejilerinin ve kurumsal risk alma profilinin net bir şekilde anlaşılmasını takiben
bilmek
mümkün değildir. Esasen kurumun stratejileri
mevcut risk yönetim altyapısının ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bu analiz
kurumun
karşıya olduğu
riskleri, bağımsız olarak
bu riskleri yönetmek
için var olan
ve
riskkarşıprofili
birbirlerinden
etkilenen
kavramlardır.
sistemleri ve yeterlilikleri kapsamalıdır.
Mevcut
risk yönetimbiri
ortamının
değerlenmesinde
olarak aşağıdaki
cevap
Bu
nedenle
diğerinin
bir temel
sonucu
olaraksorulara
algılanaranmalıdır:
mamalıdır.
Ancak
buve beklentilerini
kavramlar
birbirleri
uyumlu
- Kurumun risk yönetim
anlayışını
açıklayan
yazılı bir “riskile
yönetim
politika ”
belgesi mevcut mudur?
olmalıdırlar.
Bunun tespit edilebilmesinin tek koşulu
- Kurum genel bir “risk alma isteği seviyesi” belirlemiş midir?
-ise
Riskbu
yönetim
stratejisi,
risk alma
diğer temel
risk yönetim politika
iki kavramın
daisteği
netseviyesi
bir veşekilde
bilinebiliyor
ol-ve
prosedürleri kurum değerlenmiş ve onaylanmış, kurum etik değerleri belirlenmiş, tüm
masıdır.
Bir kurumun
hedeflerimidir?
ve buna bağlı olarak
çalışanlara duyurulmuş
ve eğitimlerle desteklenmekte
- Kritik pozisyonlar basta olmak üzere tüm pozisyonlar için risk yönetim beklentileri ve
belirlenmiş
olan
stratejilerinin
varlığı,
o kurumun
degereklilikleri dikkate alınarak yetkinlikler ve yetki/sorumluluklar belirlenmiş
midir?
Risk yönetim stratejisi ile ilgili mevcut durum analizinde aşağıdaki soruların cevaplanması
ğer
yaratma ve risk yönetimi uygulamalarına zemin
uygun olacaktır:
- Kurum fonksiyonlar bir
ve operasyonlar
bazında risk tanımlamasına
toleranslarını belirlemiş midir?
oluşturacak
iş modelinin
yardımcı
- Kurumun risk yönetim stratejisi ve risk alma isteği seviyesine uygun olarak risk yönetim
olacaktır.
hedefleri ve bunlara bağlı olarak alınması gereken temel fonksiyonlar açık bir şekilde
15

belirlenmiş ve tüm kuruma duyurulmuş mudur?
Sistematik ve Bütünleşik Risk Yönetim Faaliyetleri ile ilgili sorular ise söyle olabilir:
- Var olan uygulamalar risklerin belirlenmesi adımlarını yerine getirmekte midir?
- Var olan uygulamalar risklerin değerlemesi adımlarını yerine getirmekte midir?

3.3.2. Mevcut Durumun Analizi

- Hedeflerin Belirlenmesi

TÜSİAD Risk ve Değer Yönetimi Çalışma Grubu, Kurumsal Risk Yönetimi, 2006,s.23.
Kurum
stratejilerinin ve kurumsal risk alma profilinin
net bir şekilde anlaşılmasını takiben mevcut risk yö-10
netim altyapısının ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi
gerekmektedir. Bu analiz kurumun karşı karşıya olduğu riskleri, bağımsız olarak bu riskleri yönetmek için
var olan sistemleri ve yeterlilikleri kapsamalıdır.15

14 TÜSİAD Risk ve Değer Yönetimi Çalışma Grubu, Kurumsal Risk
Yönetimi, 2006,s.22.

15 TÜSİAD Risk ve Değer Yönetimi Çalışma Grubu, Kurumsal Risk
Yönetimi, 2006,s.23.
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Mevcut risk yönetim ortamının değerlenmesinde
temel olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır:

- Kontroller politika ve prosedürler ile belgelenmiş
midir?

- Kurumun risk yönetim anlayışını ve beklentilerini
açıklayan yazılı bir “risk yönetim politika ” belgesi
mevcut mudur?

Bilgi ve iletişim kapsamında değerlendirilmesi gereken soru sudur:

- Kurum genel bir “risk alma isteği seviyesi” belirlemiş midir?
- Risk yönetim stratejisi, risk alma isteği seviyesi ve
diğer temel risk yönetim politika ve prosedürleri
kurum değerlenmiş ve onaylanmış, kurum etik değerleri belirlenmiş, tüm çalışanlara duyurulmuş ve
eğitimlerle desteklenmekte midir?
- Kritik pozisyonlar basta olmak üzere tüm pozisyonlar için risk yönetim beklentileri ve gereklilikleri
dikkate alınarak yetkinlikler ve yetki/sorumluluklar
belirlenmiş midir?
Risk yönetim stratejisi ile ilgili mevcut durum analizinde aşağıdaki soruların cevaplanması uygun olacaktır:
- Kurum fonksiyonlar ve operasyonlar bazında risk
toleranslarını belirlemiş midir?
- Kurumun risk yönetim stratejisi ve risk alma isteği
seviyesine uygun olarak risk yönetim hedefleri ve
bunlara bağlı olarak alınması gereken temel fonksiyonlar açık bir şekilde belirlenmiş ve tüm kuruma
duyurulmuş mudur?

- Kurum içinde risk yönetim faaliyetlerinin etkin bir
şekilde yürütülmesini sağlayacak düzeyde bilgi paylaşımı ve iletişim sağlanmakta mıdır?
İzleme ve Sürekli Gelişim ile ilgili sorular ise şunlar
olabilir:
- Sürekli izleme faaliyetleri belirlenmiş ve uygulanmakta mıdır?
- Risk yönetim sistemi için bağımsız değerlemeler
yaptırılmakta mıdır?
- Risk yönetim sistemi ile ilgili saptanan eksiklikler
etkin biçimde raporlanıyor mu?
3.3.3. Hedef Yapının Tespiti
Mevcut yapının analiz edilmesini takiben yapılması gereken, iyileştirmeler sonrasında erişilmesi arzu
edilen hedef yapının belirlenmesidir. Böyle bir analiz yapmaksızın dünyadaki en iyi uygulamaları hedef
yapı olarak belirlemek kurumsal risk yönetimi projelerinin başarısızlık ile sonuçlanmasının en önemli
nedenlerinden biridir. Hedef yapının belirlenmesinde
analiz edilmesi gereken baslıklar aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
- Kurumun stratejileri ve hedefleri

Sistematik ve Bütünleşik Risk Yönetim Faaliyetleri
ile ilgili sorular ise söyle olabilir:

- Kurumsal risk alma profili

- Var olan uygulamalar risklerin belirlenmesi adımlarını yerine getirmekte midir?

- Faaliyetlerin coğrafi dağılımı

- Var olan uygulamalar risklerin değerlemesi adımlarını yerine getirmekte midir?

- Kurumun büyüklüğü

- Var olan uygulamalar risk yönetim aksiyonları belirlemeyi yerine getirmekte midir?

- Sektör uygulamaları

Kontrol ortamı ile ilgili olarak aşağıdaki temel sorulara cevap aranmalıdır:
- Risk yönetim aksiyonları ile uyum güvence altına
alınmış mıdır?

32

- Faaliyet gösterilen sektörler
- Faaliyetlerin karmaşıklık düzeyi
- Kurum kültürü
- En iyi uygulamalar
- Yasal düzenlemeler
- Menfaat gruplarının yapısı
- İnsan kaynakları (nitelik ve nicelik)
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- Kurumun içinde bulunduğu evre
3.3.4. Fark Analizi ve Planlama
Bu aşamada yapılması gereken, mevcut durum ile
erişilmesi arzu edilen hedef yapı arasındaki farkın
tespiti ve buna uygun olarak detaylı bir aksiyon planının oluşturulmasıdır. Söz konusu planlar aşağıdaki
başlıkları içermelidir;
- Görev ve sorumluluklar

larda da yapılabilir. Risklerin belirlenmesi aşamasında
her kurumun bu iki yöntemi (veya diğer yöntemleri)
uygulaması ile ilgili kesin belirlenmiş kurallar yoktur.
Hiç bir kurum birbiri ile tam olarak aynı olmadığı, her
kurum kendine has özellikler gösterdiği için bu yöntemlerin uygulamasında her kurumun farklı yöntemler izlemesi doğaldır.16
Riskler belirlenirken kurumun ve işlemlerin özelliğine
göre çeşitli araçlar kullanılabilir;

- Yöntem
- Eğitim
- İyileştirme
3.4. Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama Adımları
3.4.1. Risklerin Belirlenmesi
Risk yönetiminin bu aşaması, kurumun amaçlarına
erişmesini engelleyecek tüm olay ve şartların diğer
bir ifadeyle kurumun karşı karşıya olduğu tüm risklerin tanımlanması ve yazılması sürecidir.
Risklerin belirlenmesi aşamasında uygun yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu yöntemlerden en çok kullanılan iki tanesi “risk belirleme kurulu” ve “içsel risk
belirleme yöntemi”dir;
Risk Belirleme Kurulu: Bu yöntemde risklerin belirlenmesi amacıyla bağımsız bir kurul/takım kurulur.
Bu kurul tamamen kurum içinden seçilen kişilerden
oluşabileceği gibi, risk yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firması çalışanlarından da oluşabilir. Risk belirleme kurulu, kurumun risk profilini
oluşturmak için tüm birimlerin her kademede çalışan
personelleriyle birebir veya toplu olarak görüşmeler,
anketler, toplantılar yapar. Kurul aynı zamanda kurumun iç ve dış ortamını inceleyerek karşılaşılabilecek
tüm risklerin yazılı olarak bir dökümünü çıkarır.
İçsel Risk Belirleme Yöntemi: Kurumun tüm birimlerinin kendi işlemlerini ve bu işlemler sırasında karşılaşabileceği riskleri belirlediği aşağıdan yukarıya doğru
giden bir risk belirleme yöntemidir. Bu işlem standart
olarak hazırlanmış anketler yolu ile yapılabileceği gibi
risk yönetimi ve belirlenmesi konusunda uzman kişiler gözetimi ve yönlendirmesinde yapılacak toplantı-
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- Temel dokümanlar

Risk Haritaları
Risk Göstergeleri
İç Değerlendirme
Geçmiş Kayıp Verileri
En İyi Uygulamalar ve Yasal Yükümlülükler
Denetim ve Mevzuat Gereklilikleri
Beyin Fırtınası,Anket,Görüşme
Olay İncelemeleri
Senaryo Analizi
Her iş sürecini dikkate alan bu süreçleri
etkileyebilecek iç ve dış faktörleri
tanımlayan iş araştırmaları
SWOT Analizi
İş Süreç Analizi

Risk tanımlanması için aşağıdaki bilgiler kullanılabilir;17
1.Riskin İsmi
2.Riskin Kapsamı

Olayların niteliksel tanımı, boyutları, tipi, sayısı
ve olaylara
bağımlı durumlar
3.Riskin Niteliği
Örnek: Stratejik, operasyonel, finansal, bilgi
veya uyum
4.Menfaat Sahipleri Menfaat sahipleri ve beklentileri
5.Riskin Ölçülmesi Önem derecesi ve Olasılık
6.Riskin Toleransı/ Kayıp potansiyeli ve riskin finansal etkisi
Risk Alma İsteği
Riske maruz değer
Potansiyel kayıp/kazançların olasılık ve boyutları
Seviyesi
Riskin kontrolü için amaç(lar) ve istenilen performans seviyesi
7.Risk Yönetim
Riskin mevcut durumda yönetildiği ana yönAksiyonu ve Kontrol temler
Mekanizması
Mevcut kontrole duyulan güven seviyesi
İzleme ve gözden geçirme için protokollerin
belirlenmesi
8.Gelişim İçin PoRiskin azaltılması için öneriler
tansiyel Aksiyon
9.Strateji ve Politika Strateji ve politika geliştirmeden sorumlu
Geliştirme
fonksiyonun
Belirlenmesi

16 DİBO Ferdi, Aracı Kurumlarda Risk Yönetim Aracı Olarak İç Denetim Sistemi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007,s.40.
17 Avrupa Risk Yönetimi Dernekleri Federasyonu Yayını, Risk Yönetim Standardı, ,2003,s.7.
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3.4.2.Risklerin Analiz Edilmesi ve Ölçülmesi
Risk analizi risklerin sebeplerinin, olumlu veya olumsuz etkilerinin ve bu etkilerin ortaya çıkma ihtimallerinin belirlenmesinden oluşur. Risk analizi, belirlenmiş riskler hakkında aksiyon alınıp alınmayacağına ve
alınacak ise fayda/maliyet dengesi açısından en uygun olan aksiyonların seçilmesine yardımcı olacaktır.
Yönetim hem doğal riskleri hem de artık riskleri göz
önünde bulundurur. Doğal risk, yönetim bir riskin
olabilirliğini yada etkisini azaltacak müdahalede bulunmadığı durumdur. Artık risk ise yönetim bir riske
karşı müdahalede bulunduktan sonra devam eden
risktir. Risk saptaması öncelikli olarak doğal risk için
yapılır ve daha sonra yönetim artık riskleri inceler.
3.4.2.1. Mevcut Kontrollerin İncelenmesi
Risklerin azaltılması için var olan süreçler, araçlar
veya uygulamalar ve bunların zayıf/kuvvetli yönleri
incelenmelidir.
3.4.2.2. Etkiler ve İhtimal
Olayların ortaya çıkmaları halinde doğuracağı etkilerin büyüklüğü, olayların ve sonuçlarının ortaya çıkma
ihtimallerinin belirlenmesi dikkate alınmalıdır. Bir
olayın birden fazla sonucu olabilir ve değişik iş hedeflerinin gerçekleştirilmelerini etkileyebilir. Tek başına
etki veya ihtimal, riskin öneminin belirlenmesinde
kullanılmamalıdır. Risklerin önem seviyesi, etkiler ve
ihtimallerin bir araya gelmesi ile oluşturulmalıdır. Etki
ve ihtimalin tahmin edilmesinde istatistiksel analiz ve
hesaplamalar kullanılabilir. Etkiler ve ihtimalleri analiz edilirken kullanılabilecek bazı teknikler ise şunlar
olabilir;
- İlgili alanda uzmanlarla yapılacak görüşmeler
- Değişik alanlarda uzmanların bir arada kullanılması
- Anketler ile kişilerin değerlemeleri
- Modellerin ve simülasyonların kullanılması
3.4.2.3. Analiz Tipleri
Risk analizi; analiz edilecek riske, analizin amacına,
erişilebilen bilgi ve kaynakların seviyesine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Analiz duruma göre kalitatif
(niteleyici), yarı-kantitatif (yarı-niceleyici), kantitatif
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(niteleyici) veya bunların bir birleşimi sonucunda karma bir analiz olabilir. Bu analiz tiplerini karmaşıklık
ve maliyet özelliklerine göre en yüksekten düşüğe şu
şekilde sıralamak mümkündür; kantitatif, yarı-kantitatif ve kalitatif.
3.4.2.4. Duyarlılık Analizi
Risk analizi kapsamında yapılan varsayımlar kesin ve
kusursuz olamayacağından belirsizliğin varsayımlar
ve kullanılan veri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
için duyarlılık analizi yapılması gereklidir. Duyarlılık
analizi aynı zamanda potansiyel kontrolleri ve kurumsal risk yönetimi aksiyonlarının uygunluğunun ve
etkinliğinin test edilmesi için de kullanılabilecek bir
analiz tipidir. Temel olarak belirli senaryolar altında
modelin esnekliğinin belirlenmesi için kullanılır.
3.4.3. Risklerin Önceliklendirilmesi
Risklerin önceliklendirilmesinin amacı risk analizlerinin sonuçlarına bağlı olarak hangi riske öncelikli olarak müdahale edileceğine karar vermektir. Risklerin
önceliklendirilmesi, risklerin analiz edilmesi ile ortaya çıkan risk önem derecesinin, önceden belirlenmiş
risk kriterleri ve risk alma iştahı ile karşılaştırılmasını
ve böylelikle öncelikli olarak üzerinde durulması gereken risklerin belirlenmesi sürecini içermektedir.
Riskler önceliklendirilirken önce riskler sıklıklarına,
önemlerine ve zaman içindeki etkilerine göre bir
öncelik sırasına dizilir ve derece verilir. Daha sonra
risklerin etkilerini grafikle detaylandıran risk haritaları geliştirilir. Öncelikli risklerin sahiplenilmesi gerçekleştirilir. Bu durum belirli bir fonksiyon veya birim
tarafından atama şeklinde yapılabilir. Son olarak da
riskler önemine göre risk sınıflarına sokulur; düşük,
orta ve yüksek derecede önemli riskler. Yüksek derecede önemli risklerin muhtemel nedenleri araştırılır,
kontrol teknikleri geliştirilir ve bunlara nasıl karşılık
verilebileceğine dair öneriler sunulur.

"Kurumsal risk yönetim süreci tam olarak
izlenmeli ve gerekli hallerde modifiye
edilmelidir. Bu yönüyle, sistem dinamik
olarak hareket edebilmeli ve şartlara
uygun şekilde değiştirilebilmelidir"
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analiz edilmesi ile ortaya çıkan risk önem derecesinin, önceden belirlenmiş risk kriterleri ve
risk alma iştahı ile karşılaştırılmasını ve böylelikle öncelikli olarak üzerinde durulması gereken
risklerin belirlenmesi sürecini içermektedir.
Riskler önceliklendirilirken önce riskler sıklıklarına, önemlerine ve zaman içindeki etkilerine
göre bir öncelik sırasına dizilir ve derece verilir. Daha sonra risklerin etkilerini grafikle
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durum belirli bir fonksiyon veya birim tarafından atama şeklinde yapılabilir. Son olarak da
riskler önemine göre risk sınıflarına sokulur; düşük, orta ve yüksek derecede önemli riskler.
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Azaltma; Riskin olma olasılığını, etkisini veya ikisini
de azaltmaya yöneliktir. Sayısız günlük kararların sonucu ortaya çıkar.
Paylaşma(Transfer); Riskin olma olasılığını, etkisini
veya ikisini de, riski aktararak veya başkasıyla paylaşmaya yöneliktir. Genel yöntem sigorta yaptırmak
veya riskli işlemi başkasına yaptırmaktır. Riskin paylaşılması / transfer edilmesi ile başka bir risk alınmış
olur. Bu da riski üstlenen tarafın riski uygun ve etkin
bir şekilde yönetememesi riskidir.
Kabullenme
; Riskin olma olasılığını veya etkilerini
14
önlemek için hiçbir aksiyon alınmaz.
Riske karşılık verme seçenekleri aşağıdaki şekilde
gösterilebilir;
SEÇENEKLER

Denetim
Risk Durumu
Risk Önceliği
Alanları
Kabul Edilemez
Öncelikle Denetle
A
Sorunlu
Denetle
B
İkinci Derecede Sorunlu
Kaynak Varsa Denetle
C
Kabul Edilebilir
Kabul Et Denetleme
D
Denetim Alanlarının Öncelik Sıralaması

Kaçınma

Azaltma

Etki

Faaliyette yer
alma

Strateji
Geliştirme

Çalışan
Gelişimi

Kabullenme

Paylaşma

Olasılık

Yay

Süreçlerin
İyileştirilmesi

Transfer

Riski kabul et ve
hiçbir şey yapma

Sistemlerin
İyileştirilmesi

3.4.4.Risklere Uygun
Belirlenmesi
ve Uygulanması
3.4.4. Çözümlerin
Risklere Uygun
Çözümlerin
Belirlenmesi ve

Uygulanması

3.4.5.Sürecin
Sürekli Sürekli
İzlenmesi ve
Gözden Geçirilmesi
3.4.5.
Sürecin
İzlenmesi
ve Gözden Geçirilmesi

yönetim stratejilerinin belirlenmesini içermektedir.

ve farklı şekillerde gerçekleştirilen izleme faaliyetleri ve bunlardan elde edilen sonuçların

Riskler belirlendikten ve ölçüldükten sonra risk yöneticisi en uygun araçların kombinasyonu
Risk yönetim sistemi de sürekli değişen bir Kurumun bir parçası olarak sürekli gelişmek ve
ile problemin çözümü için karar almalıdır. Bu adım, risk yönetim aksiyonları kendisini
için yenilemek zorundadır. Aksi taktirde kurumun karşı karşıya olduğu birçok yeni riskin
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Riske karşılık verme seçenekleri aşağıdaki şekilde gösterilebilir;
açılmak ve kurumun bir bölümünü satmak riskten ka- üzere sürece başlanır. Bu aşamada farklı zamanlarda
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ve bunlardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar yer almaktadır.18
Kurumun karsı karsıya olduğu risklerin izlenmesi, risk
limitlerine ve risk politikalarına uyulup uyulmadığının
kontrolü sürekli bir şekilde yapılmalıdır. Kurum içindeki risk kontrol fonksiyonu özellikle icracı birimlerden ayrı ve bağımsız olmalıdır. Risk kontrolü yazılı ve
sürekli güncellenen politika ve prosedürler çerçevesinde yapılmalıdır. Kurum genelinde alınan risklerin
açık olarak ve zamanında izlenebilmesi için etkin bir
risk raporlama sistemi geliştirilmelidir. Risk raporlaması tüm kurum çapında, kurum içindeki bölümler
bazında ve özellikle her bir işlem bazında olmak üzere üç değişik seviyede yapılabilir. İyi bir risk yönetim
uygulamasında, düzenli olarak hazırlanan bu raporların yanında risk limitlerinin aşılması durumunda üretilen uyarı raporları da olmalıdır.
Risk izleme bileşenleri;

19

3.4.6. İletişim ve Danışma
İletişim ve danışma risk yönetim sürecinin her adımında oldukça önemli bir yere sahiptir. Karar alıcılardan menfaat sahiplerine yapılacak tek yönlü bilgilendirme yerine karşılıklı bir diyalog kurulmalıdır. Risk
yönetimi sürecinin başlarında kurum içi ve dışı menfaat grupları ile gerçekleştirilecek iletişimin koşullarını düzenleyen bir iletişim planı oluşturulmalıdır. Bu
plan, hem riskler hem de risk yönetimi süreci ile ilgili
kritik konulara açıklık getirmelidir. Etkin bir kurum içi
ve dışı iletişim, risk yönetimi sürecinin uygulanmasından sorumlu olanların ve menfaat sahiplerinin hangi
kararların alındığını ve bunların sebeplerini açık bir
şekilde anlamaları açısından oldukça önemlidir.
3.5. Güçlendirme
Kurumsal risk yönetimi kurulduktan ve etkin bir biçimde işlemeye başladıktan sonra yapılması gereken
sistemin güçlendirilmesidir. Sistemin güçlendirilmesi
kurum performansının iyileştirilmesi, rekabet avantajı oluşturulması ve çoklu risklerin kurum genelinde
rakamsal analizinin yapılması yöntemleriyle gerçek-

leştirilir. Kurum performansının iyileştirilmesi izlemeler sırasında ortaya çıkan aksaklıkların anında giderilmesi ve değişen ve gelişen koşullara zamanında ve
doğru şekilde tepki verilerek adaptasyonun gerçekleştirilmesi ile mümkündür.20
4. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI
FAKTÖRLERİ
Kurumsal risk yönetimi uygulamaları ile başarıyı yakalamak için önemli bazı kritik faktörler aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
- Kurumsal risk yönetimi uygulamalarının kurum içi
bağımsız bir sahipliğinin belirlenmiş olması,
- Görev ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanması ve ayrıştırılması,
- Net ve anlaşılır bir yaklaşımın oluşturulması,
- Teorik yaklaşımlardan kaçınılması ve işlerin gereklerine uygun çözümler üretilmesi,
- Risk yönetim önerilerinin hayata geçirilmesinde iş
birimleri yöneticilerine yardımcı olunması,
- Hedef ve stratejilerin net olarak belirlenmesi,
- Kurumsal risk profilinin hiçbir soruya neden olmaksızın net bir şekilde biliniyor olması,
- Üst yönetimin konuya göstereceği bağlılık ve bunu
tüm kurum ile paylaşması,
- Uygulamaların sistematik ve sürekli olmasının sağlanması,
- Kaynakların yeterli olması,
- Orta düzey yöneticiler tarafından anlaşılması ve
desteklenmesi,
- Kurumların risk yönetimlerindeki performanslarının, genel performanslarının değerlenmesinde
önemli bir unsur olması,
- Yeterli düzeyde eğitim ve iletişim faaliyetlerinde
bulunulması,
- Üst yönetimin kurumsal kültürü kurumsal risk yönetimi doğrultusunda değiştirme isteği ve gücü,

18 YILMAZ Küçük Ayşe, Havaalanlarında Kurumsal Risk

- Risk yönetim tekniklerini ve iş süreçlerini anlayarak

Yönetimi,Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir, 2007, s.124.
19 YILMAZ Küçük Ayşe, Havaalanlarında Kurumsal Risk Yönetimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi,Eskişehir,2007,s.125.

20 ARSLAN Işılda, Kurumsal Risk Yönetimi, Uzmanlık Tezi,Mart
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risk yönetim çabalarına liderlik edebilecek kalitede
insan kaynaklarına sahip olunması,
- Risk yönetim sürecinin etkinliğinin izlenmesi amacıyla denetim mekanizmasının kurulması,
- Risk, risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi ve iç
kontrol hakkında ortak tanım ve terminolojinin
oluşturulması,
- Tüm organizasyondan gelen ham veri topluluğunun
kontrolü için bilgi yönetiminin kurulması.
5. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİ
Kurumsal risklerin yönetimi temel uygulama, genel
uygulama, bugünün en iyi uygulamaları ve yarının en
iyi uygulamaları olmak üzere toplam 4 olgunluk seviyesinde uygulanmaktadır. Olgunluk seviyesi, şirketin kendi risk yönetimi iç yapısını tanıması açısından
önemlidir.21
Birinci olgunluk seviyesi; temel uygulamaları kapsamaktadır. Bu seviyede risk yönetimi sadece maddi kayıpların önlenmesine odaklanmaktadır. Bu çerçevede
organizasyonlar mevzuata ve yasalara uygunluk açısından risk değerlendirmeleri ve kalitatif risk analizi
çalışmaları yapmaktadırlar. Merkezi bir risk yönetim
birimi bulunmamaktadır ve riskler birim bazına inilmeden daha genel kapsamda belirlenmektedir.
İkinci olgunluk seviyesi; genel uygulamaları kapsamaktadır. Bu seviyede risk yönetimi faaliyetleri kurum-içinde birim bazında ve birime özel alanlarda
gerçekleştirilir. Bu sayede kurum-içinde risk yönetimi
anlaşılırlığı sağlanmaya başlanmış ve olay bazlı bilgi
akışı elde edilmiştir. Ayrıca bu seviyede kalitatif risk
analizleri periyodik olarak gerçekleştirilir.
Üçüncü olgunluk seviyesi; bu olgunluk seviyesinde
organizasyonlar, kurumsal risk yönetimi uygulamalarında bugünün en iyi uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. Yönetim kadrosunda risk yönetimi
sahiplenilmiş ve kurumsal risk yönetimine kurum
genelinde yaklaşım sağlanılmıştır. Bu seviyede risk
unsurlarının organizasyon portföyüne olan etkileri
ve risk yönetiminde verimlilik açısından global bakış

elde edilmiştir. Bu sayede risk yönetim süreçleri belirlenen iş süreçlerine entegre edilmiş ve risk ile ilgili
bilgi ve iletişim temelleri oluşturulmuştur. Bir önceki
olgunluk seviyesinde gerçekleştirilmeye başlanılan
periyodik kalitatif risk analizleri modellenerek, hissedarlara değer yaratan temel unsurlarla bağlantısı
kurulmuştur.
Dördüncü olgunluk seviyesi; en üst olgunluk seviyesi ise gelecekteki en iyi uygulamalardır. Bu olgunluk
seviyesi, dünya çapında sınırlı organizasyonlarca uygulanabilmekte olan karmaşık risk yönetimini kapsamaktadır. Bu seviyede risk trendlerinin ve etkilerinin
tahmin edilmesine olanak sağlayan risk analiz modelleri gerçekleştirilir. Risk, risk dağılımı ve getirileri, yatırımcı, borç ve sigorta piyasalarına göre oluşturulur,
yatırımcıların risk iştahı ve toleransları ile risk stratejilerinin uygunluğu sağlanır. Tüm risk yönetimi, organizasyonun tamamındaki süreçlere entegre edilmiştir.
Ayrıca organizasyonun sermaye ve kaynak dağılımları
da risk, büyüme ve getirilere odaklanmıştır.
6. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ KONUSUNDA KULLANILAN STANDARTLAR
Risk yönetimi ve iç denetimde uluslararası standartlar bir kurulusun kendi sektörüne, süreçlerine ve
standartlara göre bir risk çerçevesi oluşturmasına
yardımcı olmaktadır. Bu standartlar, bir kuruluşun
hem kendi sektörünün özelliklerini, hem de kendi iş
süreçlerini/verilerini dikkate alarak, bunları uluslararası standartlarla birleştirmesinde ve bir risk çerçevesi oluşturmasında bir adım olmaktadır.22
Bu standartlar içinde en çok kabul görmüş ve en yaygın uygulanan yasal düzenlemeler şu şekildedir;
- AB 8. Direktifi (1984),
- Kurumsal Yönetişim Kodu (The Combined Code on
Corporate Governance – 1998),
- AS/NZS 4360 Risk Yönetim Süreci (Avustralya/Yeni
Zelanda Risk Yönetim Standardı - 1999),
- OECD Kurumsal Yönetişim İlkeleri (Principles of
Corporate Governance-1999),
22 TEKER Suat,GÜNEŞ Şule,Türk Enerji Sektöründe Kurumsal Risk

21 PricewaterhouseCoopers Türkiye Danışmanlık Hizmetleri,

Her Yönüyle Kurumsal Risk Yönetimi,Eylül 2006,s.10.
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"Danışmanlık; herhangi bir idarî
sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun
faaliyetlerini geliştirmek ve onlara
değer katmak amacını güden, niteliği
ve kapsamı denetlenen ile birlikte
kararlaştırılan istişarî faaliyetler ve
bununla bağlantılı diğer hizmetler
danışmanlık hizmetleri kapsamındadır"
- SOX - Sarbanes-Oxley Kanunu (2002),
- Risk Yönetim Standartları (Risk Management Standards - 2002),
- Yürütme Komisyonu Sponsor Örgütler Komitesi
(COSO The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission - 2004),
- BASEL II (2004),
- S&P Kurumsal Risk Yönetimi (Enterprise Risk Management – ERM Kriteri - 2008).
7. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM ETKİLEŞİMİ
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan tanımıyla iç denetim; bir kurumun faaliyetlerini
geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, tarafsız bir güvence sağlama ve
danışmanlık faaliyetidir. İç Denetim, kurumun risk
yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına
yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
Söz konusu tanımdan da anlaşılacağı üzere iç denetimin temel görevleri “güvence sağlama” ve “danışmanlık” şeklinde tezahür edecektir.
Güvence sağlama; kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna, kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve yönetsel süreçlerinin etkin
bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna
ve tamlığına, aktiflerinin korunduğuna, işlemlerin etkili, ekonomik, verimli ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair, kurum içine ve kurum
dışına yeterli güvencenin verilmesidir. Risk yönetim
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sürecinin etkinliği hususunda tarafsız güvence sağlama işlevi, iç denetimin risk yönetim sürecindeki temel rolünü oluşturmaktadır.
İç denetim risk yönetimi kapsamında aşağıdaki hususlarda güvence sağlayacaktır;23
- Risk yönetimi süreçlerinin yapısı/yapılanması ve işleyişi,
- Temel riskler olarak sınıflandırılmış olan risklerin
yönetilmesi, bu risklerle ilgili kontrollerin ve riskler
karşısında alınan diğer tutumların etkililiği,
- Risklerin tam, doğru ve güvenilir şekilde değerlendirilmesi ile risk ve kontrol konu ve durumlarının
güvenilir ve uygun şekilde raporlanması.
Danışmanlık; herhangi bir idarî sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı
denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişarî faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetler danışmanlık hizmetleri kapsamındadır. Usul ve yol göstermek,
tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve eğitim
vermek, bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir.
İç denetimin risk yönetimi kapsamında üstlenebileceği bazı danışmanlık rolleri şunlardır;
- İç denetim kapsamında kullanılan risk ve kontrol
analiz donanım ve tekniklerini yönetimin hizmetine
sunmak,
- Risk yönetimi ve kontrol konularındaki uzmanlığını ve kuruma ilişkin genel bilgisini ortaya koymak
suretiyle, kurumsal risk yönetimini kurum içinde
tanıtmak için savunucu ve destekçi olmak,
- Tavsiyelerde bulunma, toplantıları destekleyip kolaylaştırma, kuruma risk ve kontrol konusunda öncülük etme ve ortak bir dil, çerçeve ve anlayışın geliştirilmesini sağlamak,
- Risklere ilişkin koordinasyon, izleme ve raporlamada odak nokta olarak hareket etmek,
23 GÜNBEY Ahmet, Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin

Rolü ve Bir Uygulama,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Kütahya,2008,s.115.
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- Riskleri azaltmanın en iyi yollarını bulma çabalarında yöneticileri desteklemektir.
Bu çerçevede İç Denetimin rolünü değerlendirdiğimizde; şirket ve kurumların risk yönetimi, kontrol ve
kurumsal yönetim süreçleri ile ilgili bağımsız ve tarafsız güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olan iç
denetim, şirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine katkı sağlamaktadır.
İç denetim kurumsal yönetimin temel prensiplerinden birisidir. İç denetim kurum yönetimine ayna
tutarak, işletme körlüğü içerisinde görülmeyen birçok konuyu teşhis ederek çözüm yolları aranmasını
sağlamaktadır. Risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim
bilgi sistemlerinin ölçülmesinde ve raporlanmasında
anahtar rol oynayan iç denetim mekanizmaları, günümüzün uluslararası arenada rekabet eden kurum
ve kuruluşlarının piyasalardaki itibar ve imajının da
bir göstergesi niteliğindedir. Yaşanan uluslararası finansal krizlerin ve şirket skandallarının arkasında
yatan en önemli nedenlerden birinin, “kamunun ve
özel sektörün kurumsal yönetim politikalarının yetersizliği” olduğu görüşü, kurumsal yönetim ilkelerinin
önemini artırmaktadır.
IIA (İç Denetçiler Enstitüsü) tarafından belirlenen “iç
denetim standartlarına” göre iç denetim birimi üstlendiği görevlerde, mesleki bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumalıdır. İç denetimin risk yönetimi ile ilgili
temel görevi yönetim kuruluna organizasyonun risk
yönetimi aktivitelerinin yeterlilik ve etkinliği ile ilgili tarafsız güvence vermektir. Bu sayede iç denetim
yönetim kuruluna kurumun risklerinin uygun şekilde
yönetildiği ve bu amaçla kurulan iç kontrol sisteminin
etkin bir şekilde işletildiği konusunda güvence verir.
COSO tarafından 2004 yılında yayınlanan Kurumsal
Risk Yönetimi (KRY)çerçevesinin yayınlanması ile beraber iç denetim faaliyetlerinde KRY çerçevesi dikkate
alınır hale gelmiştir. 1992 yılında yine COSO tarafından İç Kontrol çerçevesinin yayınlanmasıyla kullanılmaya başlanan “Risk Odaklı İç Denetim” teriminin ve
haliyle denetimde risk odağının KRY çerçevesi ile beraber “KRY Temelli İç Denetim” olarak kabul gördüğü bilinmektedir. KRY bileşenlerinin –kontrol ortamı,
hedef belirleme, risk tanımlama, risk değerlemesi,
risk tutumu, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme- kurum risk yönetimi faaliyetlerinin temeli kabul
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edilmesi ve kurum çapında uygulanması sonucu elde
edilen ve iç denetçi tarafından denetim evreninin
oluşturulması sürecine yön verecek olan temel çıktısı
risk kayıtlamasıdır.
Risk kayıtlaması KRY sisteminin bir çıktısı aynı zamanda iç denetim faaliyetleri içinde bir girdidir. Genel çerçeve itibariyle planlama aşamasında risk kayıtlaması,
kurumun iş hayatında karşılaştığı ticari gerçeklerin
denetim planına yansıtılıp yansıtılmadığından emin
olmak için kullanılır. Risk kayıtlamasında genellikle
içsel riskler ve bu risklere ilişkin yatıştırma ve kontroller, kalıntı riskler, tavsiye edilen faaliyetler ve bu
faaliyetlerin kim tarafından ve ne zaman gerçekleştirileceği ayrıca risk sorumlusu-sahibine ilişkin bilgiler
yer alır.24
Risk yönetimi, kurum yönetiminin temel sorumluluklarından biridir. İş hedeflerine ulaşabilmek için,
yönetimin, kurum içinde sağlam risk yönetimi süreçlerinin bulunmasını ve kullanılmasını sağlaması
gerekir. Denetim komitesi ve yönetim kurulu, uygun
risk yönetim süreçlerinin bulunup bulunmadığını ve
bu süreçlerin yeterli ve etkin olup olmadığını tespit
etmek konusunda denetleyici bir rol oynar. İç denetçiler, yönetimin uyguladığı risk süreçlerinin yeterliliği ve etkinliğini inceleyerek, değerlendirerek, rapor
ederek ve bu konuda iyileştirici önlemleri önererek
hem yönetime hem de denetim komitesine yardımcı
olmalıdır. Kurumun risk yönetimi ve kontrol süreçlerinden üst yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu 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 yardımcı olabilir. İç denetçilerin, işlerinin olağan akışı içinde önemli risk ve risk
maruziyetlerinin tespit etmeleri ve değerlendirmeleri beklenir.
Bir kurum, risk yönetimi süreci oluşturmamışsa, iç
denetçi, böyle bir sürecin oluşturulmasına ilişkin
tavsiyeleriyle birlikte bu konuyu yönetimin dikkatine
sunmalıdır. İç denetçi, denetim faaliyetinin risk yönetimi sürecindeki rolü konusunda yönetimin, denetim
24 PEHLİVANLI Davut, Kurumsal Risk Yönetimi Temelli İç Dene-

tim Araçları, İç Denetim Dergisi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Bahar 2007, Sayı 18.
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Uluslar arası İç Denetim Standartları ve Uygulama Önerileri
Standart No Açıklama
2100
İç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir
yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim
sistemlerini değerlendirmeli ve bu sistemlerin
iyileştirilmesine katkıda bulunmalıdır.
2110
İç denetim faaliyeti; önemli risk maruziyetlerini tespit
edip değerlendirerek ve risk yönetimi ve kontrol
sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunarak
kuruma yardımcı olmalıdır.
2110.A1
İç denetim faaliyeti kurumun risk yönetim sisteminin
etkinliğini gözlemeli ve değerlendirmelidir.
2110.A2
İç denetim faaliyeti, aşağıdakileri dikkate alarak, kurumun yönetişim, kontrol, faaliyet ve bilgi sistemlerinin
maruz olduğu riskleri değerlendirmelidir:
• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve
bütünlüğü,
• Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği,
• Varlıkların korunması,
• Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uyum.
2110.C1
İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin
amaçlarıyla uyumlu şekilde riski ele almalı ve diğer
önemli risklere karşı uyanık olmalıdır.
2110.C2
İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri
risk bilgilerini, kurumun maruz kaldığı önemli riskleri
belirleme ve değerlendirme sürecinde kullanmalıdır.
İlgili
İç Denetimin risk yönetimi konusundaki görevine
Uygulama ilişkin 2100-3, 2100-4, 2110-1 nolu uygulama önerileri
Önerileri
kullanılabilir.

Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü; Temel Görevleri, Belirli Şartlar Altında Üstlenebileceği Görevler ve
Üstlenmemesi Gereken Görevler şeklinde tasnif edilerek aşağıdaki şekilde de gösterilebilir;26

25 Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları, Uluslar arası İç Dene-

tim Standartları, Yayın No:4, Basım Yılı,2008.
26 VURUŞKANER Onur, DOĞANYİĞİT Mehmet, Kriz Sonrası İç

Denetim ve Risk Yönetiminin Değişen Rolü Sunumu, Aralık
2010.
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Temel Görevleri
Belirli Şartlar Altında
Üstlenebileceği
Görevler

Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolüne İlişkin Uluslararası İç Denetim Standartları;25

Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü

Üstlenmemesi
Gereken Görevler

komitesi ve yönetim kurulunun görüş ve talimatlarını
almalıdır. Bir risk yönetim sürecinin geliştirilmesi ve
yönetiminde faal rol oynamak “risklerin sorumluluğunu üstlenmek” rolüyle aynı değildir. Risk yönetim
süreci bulunmayan kurumlarda iç denetimin rolü
“risklerin sorumluluğunu üstlenmek” olmamalıdır.

Risk yönetimi sürecini değerlendirmek
Risklerin tam olarak belirlendiği konusunda güvence vermek
Risklerin doğru ölçümlendiği konusunda güvence vermek
Risklerin etkin yönetildiği konusunda güvence vermek
Risklerin raporlanma sürecini değerlendirmek
Risklere dair yönetime rehberlik edilmesi
Risklerin belirlenip değerlendirilmesinin kolaylaştırılması
KRY faaliyetlerinin uyumlu hale getirilmesi
Risklerin konsolide olarak raporlanması
KRY yapısının devam ettirilmesi ve geliştirilmesi
KRY yapısının kurulmasına sahiplik etmek
Kurumun risk yönetimi stratejisini, yönetim kurulunun
onaylayacağı şekliyle oluşturmak
Kurumun risk iştahını belirlemek
Risk yönetimi süreçlerini sahiplenmek
Risklere karşı getirilecek önlemler konusunda nihai kararı
vermek
Risk yönetimi sorumlusu olmak
Risklere yönelik aksiyonları yönetim adına uygulamak
Riskler üzerine yönetim güvencesi vermek

8. KAMU İDARELERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER
Küreselleşme ve sanayi toplumu şartlarından bilgi
toplumuna geçiş şeklinde özetlenebilecek olan dünyadaki gelişmeler ile vatandaşların artan ve çeşitlenen talepleri, hesap sorma bilincinin yükselmesi,
etkililiğin artırılması ve katılımcılık ekseninde kamu
yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacını gündeme
getirmiş ve dünyada meydana gelen bu değişim hareketleri şüphesiz Türk kamu yönetimi sistemini de
etkilemiştir.
Esasen ülkemizde kamu yönetiminde yeniden yapılanma çabaları uzun bir geçmişe sahiptir. 1960 sonrası “Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi”
(MEHTAP), 1988 yılında VI. Plan hazırlıkları kapsamında, ilk kez AB’ye uyumu ve vatandaş odaklı olmayı gündeme getiren Kamu Yönetimi Araştırması
(KAYA) projesi bu kapsamda yapılmış çalışmalardır.
Yine 2001-2005 dönemini kapsayan VIII. Plan kapsamında da yönetimde yeniden yapılanma ihtiyacı dile
getirilmiş ve bu amaçla özel ihtisas komisyonlarınca
çalışmalar yapılmıştır.
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi doğrultusunda
yönetim yapısını katılmayı hedeflediği topluluk stan-
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dartlarına kavuşturma çabası da, kamu yönetiminde
yeniden yapılanma açısından önemli bir değişim faktörü olmaktadır.
Yeni yönetim anlayışında kamu kaynaklarının faydasızca harcanmasına neden olabilecek durumların önceden tespit edilmesi ve kayıpların gerçekleşmeden
gerekli önlemlerin alınması yaklaşımı ön plana çıkarılmıştır.
Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 2003 yılı içerisinde Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı hazırlanmış fakat bu tasarı kanunlaşmamıştır.
Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde
Mali Kontrol başlıklı 32 inci fasıl açılmış ve mali kontrol yapımızın AB ile uyumlu hale getirilmesi yönünde
adımlar atılarak çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 1927 yılından bu yana uygulanan
Muhasebe-i Umumiye Kanunu yürürlükten kaldırılarak yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu kabul edilmiştir.
Bu kanunla kamu mali yönetim ve kontrol sistemimiz,
uluslar arası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılmıştır. 5018 sayılı kanun
ile, özel sektör işletmelerinde uygulanan ancak kamu
sektöründe pek sık rastlanılmayan risk, risk yönetimi,
iç kontrol, iç denetim gibi kavramlar kamu yönetim
sistemimize girmiştir.
Diğer taraftan 5018 sayılı kanun ile bütçe kapsamının
genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde
kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde şeffaflığın
sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile
harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun
yeni bir kamu malî yönetim sisteminin oluşturulması
öngörülmüştür.

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, malî yönetim ve kontrol
sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018
sayılı kanunda belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun
gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi
ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri ifade
edilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenen kamu
mali yönetim sistemimizde her kamu kurumu bünyesinde mali ve mali olmayan bütün işlemleri kapsayan,
risk yönetimini temel alan etkin bir iç kontrol sistemi
oluşturulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda iç kontrol ve iç denetim konusunda kanunda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.
Kanun iç kontrolü, idarenin amaçlarına, belirlenmiş
politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve
yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan
organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü şeklinde,

5018 sayılı kanun ile kamu kaynaklarının kullanılmasında mali saydamlık,hesap verme sorumluluğu,stratejik
planlama ve performans esaslı bütçeleme esasları
benimsenmiştir.

İç denetimi de uluslar arası iç denetçiler enstitüsünün tanımına uygun olarak, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik
yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence
sağlama ve danışmanlık faaliyetidir şeklinde tanımlamıştır. 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 gerçekleştirilecektir.

Üst yöneticilerin, idarelerinin stratejik planlarının

5018 sayılı kanunda mali yönetim ve iç kontrol sü-
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reçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin Maliye
Bakanlığı’nca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemlerin ise İç Denetim Koordinasyon Kurulunca
belirleneceği hüküm altına alınmıştır.Bu çerçevede
Maliye Bakanlığı tarafından “İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”27, “Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliği”28, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından da “Kamu İç Denetim Standartları”,
“Kamu İç Denetim Rehberi” ve “Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi” hazırlanmıştır.29
Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan İç Kontrol ve
Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda aşağıda belirtilen temel ilkelere yer verilmiştir;
- İç kontrol standartları, merkezi uyumlaştırma görevi
çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir
ve yayımlanır. İdareler, malî ve malî olmayan tüm
işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini
yerine getirmekle yükümlüdür. Kanuna ve iç kontrol
standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce
görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç
ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebilir.
- İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle
riskli alanlar dikkate alınır.
- İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.
- İç kontrolün unsurları ve genel koşulları şunlardır,
kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, gözetim.
- Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve
gözetilmesinden sorumludur.
Kamu İç Kontrol Standartları ise COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi
ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir(Kamu
27 31.12.2005 tarihli ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete-

de Yayımlanmıştır.
28 27.12.2007 tarihli ve 26737 sayılı Resmi Gazetede Yayımlan-

mıştır.
29 İç kontrol ve iç denetim alanlarında belirtilenler haricinde de

birçok düzenleme yayınlanmış olup konumuzla doğrudan ilgili olanlara yazımızda yer verilmiştir.
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İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde
iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla (18) standart ve bu
standartlar için gerekli (79) genel şart belirlenmiş bulunmaktadır).
Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç
Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere;
yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri gerekmektedir. Söz konusu
çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere, idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür.
Kamu İç Kontrol Standartlarının risk yönetimi ve iç
denetim yaklaşımı aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır;
2 RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
Standart 5 Planlama ve Programlama
Standart 6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak
amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini
engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak
değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
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.
3 KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
Standart 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri
İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve
riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve
yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
7.1 Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol
strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme,
örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma,
onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama,
analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme,
izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol,
süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de
kapsamalıdır.
7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel
kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını
kapsamalıdır.
7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen
faydayı aşmamalıdır.

Genel
Şart
6
3

4
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5 İZLEME STANDARTLARI
Standart 17 İç kontrolün değerlendirilmesi
Standart 18 İç Denetim
İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
18.1 İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon
Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun
bir şekilde yürütülmelidir.
18.2 İç denetim sonucunda idare tarafından alınması
gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı
hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.

7.
5
2

İç Denetim Koordinasyon Kurulu 20/11/2006 tarih ve
12 sayılı kararı ile Kamu İç Denetim Standartlarını yayınlamıştır. Kamu İç Denetim Standartlarının belirlenmesinde Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün(IIA),
Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları esas alınmıştır. İç Denetçilerin bu standartlara
uyması zorunludur. Standartlarda öngörülmeyen
durumlarda ise IIA’ın belirlemiş olduğu Uluslararası
İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarının uygulama önerilerine uyulacaktır.
Kamu İç Denetim Standartları,Uluslar arası İç Denetim Standartları ve Uygulama Önerileri kapsamında
kamu idarelerinde risk yönetimi konusunda İç Denetim için öngörülen rolleri aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz;

8.

9.

10.

11.

12.
İlgili
Standart
1.

2.

3.

4.

5.

6.

İç Denetçiler, risk yönetimi, kontrol ve yönetim
1120.G1
süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği hususlarında azami
mesleki özen ve dikkati göz önünde bulundurmalıdır.
İç denetim birimi yöneticisi; idarenin hedeflerine
2010
uygun olarak, iç denetimin önceliklerini belirleyen
risk esaslı plan ve programlar yapmalıdır.
İç denetim birimi yöneticisi; danışmanlık taleplerini,
2010.D1
görevin risk yönetimini geliştirme, katma değer
yaratma ve faaliyetleri geliştirme potansiyelini ve
yıllık denetim planının uygulanmasına olan etkilerini
gözönünde bulundurarak kabul edip etmemeyi
düşünmelidir. Kabul edilen görevler programa dahil
edilmelidir.
2100
İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir
yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol ve yönetim
süreçlerini değerlendirmeli ve bu süreçlerin
iyileştirilmesine katkıda bulunmalıdır.
2110
İç denetim faaliyeti; önemli riske maruz alanları
tespit edip değerlendirmek ve risk yönetimi
ile kontrol süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda
bulunmak suretiyle idareye yardımcı olmalıdır.
İç denetim faaliyeti, idarenin risk yönetim sürecinin
2110.G1
etkinliğini gözlemeli ve değerlendirmelidir.
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13.

14.

15.

İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hususları dikkate
alarak, idarenin yönetim ve kontrol faaliyetleriyle
bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri
değerlendirmelidir;
• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve
bütünlüğü,
• Faaliyetlerin etkililik ve verimliliği,
• Varlıkların korunması,
• Kanun ve diğer düzenlemelere uyum.
İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında,
görevin amacıyla uyumlu şekilde riski ele almalı ve
diğer önemli risklere karşı dikkatli olmalıdır.
İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde
ettikleri risk bilgilerini, idarenin maruz kaldığı önemli
riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde
kullanmalıdır.
Risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak
iç denetim faaliyeti, söz konusu riskleri gidermek
üzere idarenin yönetimini, faaliyetlerini ve
bilgi sistemlerini kapsayan mevcut kontrollerin
yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmeli ve gerekli
hallerde ilave kontroller önermelidir.
Bu değerlendirme;
• mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini ve
bütünlüğünü,
• faaliyetlerin etkililik ve verimliliğini,
• varlıkların korunmasını ve
• kanunlara ve diğer düzenlemelere uyum
konularını
kapsamalıdır.
İç denetçiler; danışmanlık görevlerinden elde ettiği
kontrol bilgilerini, idarenin maruz kaldığı önemli
riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde
kullanmalıdır.
İç denetim faaliyeti, risk ve kontrol bilgilerinin
idarenin gerekli birimlerine etkili bir şekilde
iletilmesine yönelik olarak yönetim süreçlerinin
iyileştirilmesi için gerekli önerilerde bulunmalıdır.
İç Denetçiler denetim planı hazırlarken, faaliyetler,
hedefler ve kaynaklar üzerindeki önemli riskler ile
bu risklerin muhtemel etkilerini kabul edilebilir
seviyede tutmanın yol ve yöntemleri, faaliyetin
risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilgili
kontrol çerçevesi veya modeline kıyasla yeterlilik
ve etkinliği, faaliyetin risk yönetimi ve kontrol
sistemlerinde önemli gelişme sağlama imkânları
hususlarını dikkate almalıdır.
Danışmanlık görevleri sırasında, risk yönetimi,
kontrol ve yönetim sorunları tespit edilebilir. Bu
sorunlar, idare için önemli hâle geldiğinde üst
yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna bildirilmelidir.
İç denetim birimi yöneticisi, yönetimin aldığı
tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını veya
üst yönetimin gerekli tedbiri almaması halinde
doğabilecek riski üstlenip üstlenmediğini tespit
etmek ve gelişmeleri gözlemek amacına yönelik bir
takip süreci oluşturmalıdır.

2110.G2

2110.D1

2110.D2

2120.G1

2120.D1

2130

2201

2440.D2

2500.G1
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16. İç denetim birimi yöneticisi, üst yönetimin idare
için kabul edilemeyebilecek bir artık (bakiye) risk
düzeyini üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde,
konuyu üst yönetimle müzakere etmelidir. Artık
riskle ilgili bir karara varılamazsa, iç denetim birimi
yöneticisi ve üst yönetim, konuyu çözümlenmesi için
üst yöneticiye rapor etmelidir.
17. Bir kurum bir risk yönetimi sureci oluşturmamışsa,
iç denetçi, böyle bir surecin oluşturulmasına ilişkin
tavsiyeleriyle birlikte bu konuyu yönetimin dikkatine
sunmalıdır.
Risk Yönetim Süreci bulunmayan kurumlarda iç
denetçiler,danışmanlık rolü üstlenerek bu risklerin
tanımlanması, değerlendirilmesi ve risk yönetimi
metodolojilerinin uygulanması ve bu risklerle ilgili
kontrol önlemlerinin alınması ve uygulanması
konularında yardımcı olabilir.
İç denetçiler, risk yönetimi süreçlerini oluşturabilir
veya kolaylaştırabilir; fakat tespit edilen ve
tanımlanan risklerin yönetimini üstlenmemeli veya
bu konuda sorumluluk almamalıdır.

2600

Uygulama
Önerisi
2100-4

Genel itibari ile kamu iç kontrol standartları çerçevesinde risk, risk yönetimi, risk analizi kavramlarının
kamu idarelerinde gündem teşkil ettiği en azından bu
kavramların telaffuz edilmeye başlandığı söylenebilir.
Ancak şu da bir gerçektir ki kamu idarelerindeki mevcut risk yönetimi uluslararası anlamdaki kurumsal risk
yönetimi anlayışından çok uzaktadır. Herşeyden önce
kamu idarelerinde risk yönetimi konusunda ortak bir
dilin oluşturulamadığı ve idarenin desteğinin ve gözetiminin etkin bir şekilde sağlanamadığı gözlemlenmektedir. Risk kavramı herkes için farklı çağrışımlar
yapmaktadır. Risk yönetiminde üst yönetimin desteği genel olarak sadece sürecin başlaması için onay
verme olarak gerçekleşmekte bunun dışında sürecin
gelişimi ile üst yönetim arasında bir etkileşim olmamaktadır. Çalışmalar üzerinde üst yönetimin etkin bir
takibi ve gözetimi gerçekleşmemektedir.Yapılan çalışmalar, şeklen yerine getirilmesi gerekli bir mevzuat
hükmünün uygulanması yaklaşımı yerine, kurum için
gerekli olan ve kuruma değer katacak bir anlayış ile
icra edilmedikçe başarı sağlanması da pek mümkün
gözükmemektedir.Ayrıca risk yönetim tekniklerini ve
iş süreçlerini anlayarak risk yönetim çabalarına liderlik edebilecek kalitede insan kaynağı eksikliği hissedilmektedir. Bu amaçla yeterli düzeyde eğitim ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır.
Konumuzla doğrudan alakalı olması ve genel bir çerçeve çizmesi bakımından 2009 yılı Kamu İç Denetim
Genel Raporunda yapılan değerlendirmenin bir kısmını aynen aktarmak istiyorum;
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İdarelerin mevzuatta tanımlanan teşkilat yapısı, yetki, görev ve sorumlukları çerçevesinde, çok sayıda iş
süreci ve buna paralel çok sayıda kontrol önlemleri
bulunmakla birlikte, mevcut yapıların Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik
çalışmalar tamamlanmadığından, iç kontrol sisteminin oluşturulması yönünde kontrol ortamı, risk değerlendirme ve kontrol faaliyetleri gibi bileşenlerin
standartlara uygun bir şekilde henüz hayata geçirilememiş olması, esasen tüm kamu idareleri açısından
başlı başına bir yapısal risk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu temel sorun, riskli alanların belirlenmesinde sorumluluğu da büyük ölçüde iç denetçilere bırakmakta ancak, üst yönetimin ve denetlenen birimlerin
profesyonel katkısı sağlanmadan mevcut denetim
kaynakları ve bakış açısıyla yapılan risk değerlemesi, gerek yapılan değerlemenin gerekse iç denetimin
etkinliğini azaltmaktadır. Oysa ki, Kamu İç Kontrol
Standartları çerçevesinde risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesinin kurumsal bir bakış açısıyla ve
ilgili tüm birimlerin desteği ile ortaya konulması sonucunda, iç denetçilerin mevcut tablo üzerinde daha
geniş bir bakış açısıyla çalışabilmeleri sağlanabilecektir. İç denetim açısından önemli olan, iç denetçilerin
risk yönetimi içerisinde aktif olarak rol almaları değil,
risk yönetiminin ortaya koyduğu çıktıyı çalışmalarında referans olarak kullanabilmeleridir.
Bununla birlikte, risk esaslı denetim kavramının etkin
bir şekilde hayata geçirilmesi için; iç denetçilerin de
risklerin belirlenmesinde ve yeni risk alanlarının ortaya konulmasında kendi değerlendirmelerini mutlaka
ayrıca yapmaları ve risk tespitine ilişkin önerilerini
raporlarında somut bir şekilde ortaya koyarak risk
yönetim sürecine katkı sağlamaları gerekmektedir.
Böylece, risk yönetim sistemi ve iç denetim arasındaki etkileşimin idare lehine sonuçlar doğurmasına
imkan sağlanacak ve iç denetimin fonksiyonel bağımsızlığı ile denetim kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması da sağlanmış olacaktır.30

30 Kamu İç Denetim Genel Raporu, Yıl 2009, s.73.
http://www.idkk.gov.tr/html/themes/bumko/dosyalar/faaliyet_raporlari/2009_yili_kamu_icdenetim_genel_raporu.pdf
(Erişim;17/01/2011).
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"İç kontrol sistemi kurum yönetimine
dayatılmış bir takım şekilsel kurallar
ve uygulamalar bütünü olmayıp, iyi
bir iç kontrol dolayısıyla risk yönetim
ve iç denetim sistemi, üst yöneticinin
hesap verme sorumluluğunu yerine
getirmesinde ve hedeflerine ulaşmasında
en önemli yardımcı araçlarından biri
olacaktır"
9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol
Kanunu ile kamu yönetimi alanında önemli bir değişim süreci yaşanmış çağdaş yönetim ve kontrol uygulamaları yönetim sistemimize dahil edilmiştir. Ancak
her değişimin beraberinde bir çok zorluğu da getirmesi ve direnç ile karşılaşması kaçınılmazdır. Özellikle
kamu sektörü gibi köklü gelenekleri olan ve çok geniş bir kapsama sahip organizasyonlarda bu değişim
daha zahmetli olacaktır. Kurumların değişim ve dönüşümü ancak çalışanlarının zihni ve kabiliyet değişimi
ve dönüşümü ile gerçekleşebilecektir. Bu süreçte insan faktörü kilit rol oynamaktadır. Ne kadar mükemmel olursa olsun sadece mevzuat düzenlemeleri değişimi sağlayamayacaktır.
Mevcut haliyle risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları kamu idarelerinde belirli bir olgunluk seviyesine
ulaşmasa da söz konusu hususlarda bazı adımlar atılmış olması ve bu kavramların tartışılması, gündem
teşkil etmesi olumlu bir konudur.
Bir erken uyarı sistemi olarak düşünebileceğimiz risk
yönetimi sisteminin kamu idarelerinde etkin hale getirilmesi, bunun mecburiyet karşısında yasak savma
kabilinden yerine getirilmesi yaklaşımından ziyade,
ilgili kurumun en üst amirinden başlamak üzere en
alt kadrosundaki çalışanına kadar gerekliliğine inanılması ve en azından ortalamanın üzerinde bir gayretin
gösterilmesi ile gerçekleşecektir. Unutulmamalıdır
ki dönüşüm yine o kurumun çalışanlarının çabası
ile olacaktır. Başarılı bir risk yönetim sisteminin kurulması, kurum yöneticilerinin, tüm çalışanların ve
iç denetim birimlerinin öncelikle gerekliliğine, kuruma katacağı değere inanması ve etkin bir şekilde
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sürece dahil edilmesi ayrıca bu aktörlerin gerekli
eğitim,yazılım,donanım ve benzeri tüm ihtiyaçlarının
karşılanması ile başarıya ulaşacaktır.
İç kontrol sistemi kurum yönetimine dayatılmış bir takım şekilsel kurallar ve uygulamalar bütünü olmayıp,
iyi bir iç kontrol dolayısıyla risk yönetim ve iç denetim
sistemi, üst yöneticinin hesap verme sorumluluğunu
yerine getirmesinde ve hedeflerine ulaşmasında en
önemli yardımcı araçlarından biri olacaktır. Netice
olarak, iç denetimin ve iç denetçilerin sağlayacağı
bunca faydaya rağmen üzülerek ifade etmek istediğim ama kamu idarelerinde çok gür olmasa da seslendirilen şöyle bir yaklaşım vardır;
- Bu iç denetimden bir şey olmaz,
- Bu iç denetçilerden hiçbir şey olmaz.
Bu söylemleri değerlendirdiğimizde ortaya çıkan sonuç;
- İki olmaz bir araya gelince olacak işler de olmaz.
Bu anlayışın kırılması için öncelikle, tüm faaliyetlerinde olduğu gibi, kurumsal risk yönetimi anlayışının
kamu idarelerinde benimsenmesi ve uygulanması
konusunda da iç denetçilerin ciddi bir gayret göstermesi genel bir söyleyiş ile elini taşın altına koyması
gereklidir. Sıklıkla ifade edilen farkındalık oluşturma
hususu dış unsurların zorlaması ile değil iç denetçilerin ciddi gayreti ile olacaktır.
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KAMU
KURUMLARINDA
RİSK YÖNETİMİ-BİR
UYGULAMA ÖNERİSİ

ÖZET: İç kontrol standartları uyarınca kamu idarelerinin, risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik bir sistem kurmaları ve işletmeleri
gerekmektedir. Risk, kamu idareleri için oldukça yeni
bir kavram olup, risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesine yönelik uygulamaları yönlendirecek kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi de bulunmamaktadır.
Öte yandan; risk tanımlama ve değerlendirme faaliyetlerinin, kamu kurumlarının strateji ve hedeflerinin
belirlendiği planlama ve programlama süreçlerine
entegre bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu
sayede strateji ve hedefler, riskler dikkate alınarak
belirlenebilecek ve kaynak tahsileri de bu doğrultuda gerçekleştirilebilecektir. Risk yönetiminin, kurum
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, kritik düzeyde
önem taşıdığı ve iç denetim birimlerinin de öncelikli
danışmanlık alanlarından biri olması gerektiği düşünülmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: İç kontrol, risk yönetimi, COSO
İç Kontrol Çerçevesi, COSO Kurumsal Risk Yönetimi
Çerçevesi, Faaliyetlerin Belirlenmesi, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi, Risk Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi, Risk-Kontrol Planı
1. GİRİŞ
Kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerekli standartlar, Maliye Bakanlığı tarafından
26.12.2007 tarihli Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile belirlenmiştir. Kamu idarelerinden öncelikle,
standartlara uyum kapsamında yapılması gereken
çalışmaları belirleyerek eylem planına bağlamaları
istenilmiştir. İç Kontrol Eylem Planında yer alan çalışmaların ise en geç 30.6.2011 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.

Evren Güncel ERMİSKET
İç Denetçi
SHÇEK Genel Müdürlüğü
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Kamu İç Kontrol Standartları uyarınca kamu kurumlarının; amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek riskleri tanımlaması, analiz etmesi ve alınacak önlemleri belirleyerek eylem planına bağlaması
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"Tüm kurumlar, büyüklüğü, yapısı,
faaliyet gösterdiği sektör ne olursa
olsun, sayısız risk ile karşılaşmakta
ve bu riskler, kurumun faaliyetlerinin
sürekliliğini, başarısını, finansal
durumunu, kamuoyundaki imajını,
hizmetlerinin kalitesini ve personelini
etkileyebilmektedir"
gerekmektedir. Bununla birlikte; kamu kurumları için
risk kavramı oldukça yeni bir kavram, risk değerlendirmesi ise ilk defa gerçekleştirilecek bir faaliyettir.
Kurumlara bu konuda yol gösterebilecek rehber bir
doküman da bulunmamaktadır. Bütün bunlar birlikte
değerlendirildiğinde; pek çok kamu kurumu açısından “Risk Değerlendirme” bileşeni gereksinimlerinin
etkin bir şekilde karşılanması mümkün görünmemektedir.
Kurumun risk yönetimi ve kontrol süreçlerinden üst
yönetim sorumludur. Bununla birlikte, gerek uluslar arası standartlar gerekse kamu iç denetim standartları uyarınca; İç denetim faaliyeti; risk yönetimi
süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır. İç denetçiler,
danışmanlık görevleri kapsamında, risk yönetimi
süreçlerini kurma ve geliştirmede yönetime yardımcı olabilirler. İç denetçilerin bu süreçteki rolü, kurumun gereksinimleri ve üst yönetimin onayı ile risk
yönetimi sürecinin yönetimi ve koordinasyonunu da
içeren geniş bir aralıkta belirlenebilmektedir.1 Kamu
kurumlarının gereksinimleri dikkate alındığında risk
yönetimi, iç denetim birimlerinin öncelikli danışmanlık alanlarından biri olmalıdır. Bununla birlikte,
danışmanlık rolünü üstlenen iç denetçilerin, “riskleri
gerçekten yönetmekten” yani yönetim sorumluluğu
almaktan kaçınmak zorunda olduğu da unutulmamalıdır2.
Bu çalışma kapsamında tanıtılacak uygulama önerisi,
yukarıda belirtilen ihtiyaçlar nedeniyle hazırlanmıştır. Uygulama önerisinin hazırlanmasında COSO İç
Kontrol Çerçevesi yanında, COSO Kurumsal Risk Yö1
2

Uluslar arası İç Denetim Standartları, Uygulama Önerisi 2120-1
Uluslar arası İç Denetim Standartları, Performans Standartları, 2120-C3
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netimi Çerçevesinden de yararlanılmıştır. Bu nedenle
öncelikle COSO İç Kontrol Çerçevesinin Risk Değerlendirme Bileşeni ve COSO Kurumsal Risk Yönetimi
Çerçevesi hakkında özet bilgi verilerek, risk yönetimi,
stratejik planlama ve performans süreçleri arasındaki
ilişki değerlendirilecek, sonraki bölümlerde ise uygulama önerisi tanıtılacaktır.
2. COSO İÇ KONTROL BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVESİ
COSO’nun İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve Final Raporu
ilk olarak 1992 yılında yayımlanmıştır. Bu raporda iç
kontrol; Kurumun yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personelinden etkilenen, faaliyetlerin etkinliği ve
verimliliği, finansal raporlamanın güvenilirliği, kanun
ve düzenlemelere uygunluk hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak makul güvence sağlamak
üzere tasarlanan bir süreç olarak tanımlanmaktadır.3
Bu tanım doğrultusunda iç kontrolün üç hedefi aşağıdaki şekilde kategorize edilebilir:
• Faaliyetlerin Etkinliği ve Verimliliği; Kurumun,
performans ve karlılık hedeflerini de içeren en temel iş hedefleridir.
• Finansal Raporlamanın Güvenilirliği; Yayınlanan
veya kamuya açıklanan her türlü finansal durum
raporunun güvenilir bir şekilde hazırlanmasına
yönelik hedeflerdir.
• Yasa ve düzenlemelere uygunluk; Kurumun faaliyet alanına yönelik yasa ve düzenlemelere uygunluğa ilişkin hedeflerdir.
İç kontrol birbiri ile ilişkili beş bileşenden oluşur. Bu
bileşenler, Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirmesi,
Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim ile İzlemedir. İç
kontrol bileşenleri, yönetim faaliyetlerinden türetilmiş olup, yönetim süreçlerine entegredir. İç kontrol
uygulamaları, işletmelerin büyüklüğüne göre farklılık
gösterse de, bileşenler tüm kurumlarda uygulanabilir
niteliktedir.
Risk Değerlendirme
İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve Final Raporunun 3.
Bölümü Risk Değerlendirme Bileşenini düzenlemek3

COSO, “Internal Control Integrated Framework- May 1994”,s.3.
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tedir. İç kontrol çerçevesinde risk değerlendirmesi;
amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi üzerinde etkili
olabilecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve
risklerin nasıl yönetilmesi gerektiğinin belirlenmesi
için sıralanması şeklinde tanımlanmaktadır.
Tüm kurumlar, büyüklüğü, yapısı, faaliyet gösterdiği
sektör ne olursa olsun, sayısız risk ile karşılaşmakta
ve bu riskler, kurumun faaliyetlerinin sürekliliğini,
başarısını, finansal durumunu, kamuoyundaki imajını, hizmetlerinin kalitesini ve personelini etkileyebilmektedir. Bununla birlikte riski sıfıra indirmenin kolay
bir yolu bulunmadığı gibi, işin yürütülmesi sırasında
verilen tüm kararlar da risk yaratmaktadır. Yönetim,
kurum için hangi düzeydeki riskin kabul edilebilir olduğuna karar vermeli ve riskin bu seviyelerde kalmasını sağlamak için çaba göstermelidir.
Hedeflerin belirlenmesi risk değerlendirmesinin ön
koşuludur. Yönetimin, hedeflerin gerçekleştirilmesi
üzerinde etkili olabilecek riskleri tanımlaması ve bu
riskleri yönetmek için gereken aksiyonları almasından önce, ilk olarak hedeflerin belirlenmiş olması gerekir. Hedef belirleme, yönetim sürecinin çok önemli
bir parçasıdır. İç kontrol bileşenlerinden biri değilse
de iç kontrolün birincil şartıdır.
Hedefler
Kurum düzeyinde hedefler, çoğunlukla misyon ve vizyon bildirimleri ile ifade edilir. Kurumun güçlü ve zayıf
yönleri ile fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi sonrasında genel stratejisi belirlenir. Genel olarak stratejik plan, en üst düzeyde kaynak dağılımı ve öncelikleri
ifade eder. Daha özel hedefler, bu genel strateji doğrultusunda belirlenir. Kurum düzeyindeki hedefler,
ilgili alt hedefler(faaliyet hedefleri) ile ilişkilendirilir.
Bu alt hedefler kurum düzeyindeki çok çeşitli faaliyetlerden, satış, üretim ve pazarlama gibi, doğar.
Kurum veya faaliyet düzeyindeki hedeflerin belirlenmesi sırasında, kurum kritik başarı faktörlerini tanımlayabilir. Bunlar, eğer hedefe ulaşılmak isteniyorsa,
doğru şekilde işlemesi gereken anahtar unsurlardır.
Kritik başarı faktörleri, kurum için, bir bölüm, birim,
ünite veya görev için belirlenebilir. Hedeflerin belirlenmesi, kritik başarı faktörlerine odaklanmak suretiyle, yönetimin performans kriterlerini belirlemesini
sağlar.
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Hedef Kategorileri
İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi Hedefleri, operasyonel hedefler, finansal raporlama hedefleri ve uygunluk hedefleri olmak üzere üç başlıkta toplamaktadır.
Bir hedefin, birden fazla kategoriye dahil olabilmesi
mümkündür.
Operasyonel Hedefler: Bu başlık, kurum faaliyetlerinin etkinliği ve ekonomikliği ile ilgili olup, performans
ve karlılık hedefleri ile varlıkların kayıplara karşı korunmasını da içerir. Operasyonel hedefler, yönetimin
tercihleri, kararları ve yönetim şekli ile çok yakından
ilişkilidir. Örneğin ürün veya hizmet geliştirme konusunda, bir kurum hemen yeniliklere adapte olmayı
seçebilirken bir diğeri izlemeyi tercih edebilir. Bütün
bu seçimler, organizasyon yapısını, yetkinlik düzeyini,
personel politikasını ve araştırma geliştirme fonksiyonu üzerindeki kontrolleri etkileyecektir. Operasyonel hedefler, kurumun temel görevleri ve varoluş
sebebine ilişkin hedeflerdir. Faaliyetlerin etkinliği ve
verimliliğine yönelik alt hedefleri de içermektedir.
Bu hedefler, kurumun faaliyet gösterdiği sektörün
gereksinimlerine ve hizmet alanların(müşterilerin)
beklentilerine uygun ve anlamlı bir performans değerlendirmesine imkân verecek şekilde belirlenmelidir. Faaliyet hedefleri ve stratejilerinin açıkça
belirlenmesi ve alt hedefler ile ilişkilendirilmesi,
başarıyı getiren kritik bir faktördür. Bu şekilde, kurum kaynaklarını doğru alanlara yönlendirebilecektir. Faaliyet hedefleri açıkça belirlenmemiş veya iyi
kavranmamış ise, kaynakların yanlış kullanılabilmesi
mümkün olabilecektir.
Finansal Raporlama Hedefleri: Finansal raporlardaki
yolsuzlukların önlenmesini de içeren, güvenilir finansal raporların hazırlanmasına yönelik hedeflerdir. Kurumlar, finansal raporlama hedeflerini gerçekleştirme ihtiyacını, dışsal zorunluluklar nedeniyle duymaktadır. Yatırımcılar, kreditörler, hizmet alanlar ve tedarikçiler, yönetimin performansını değerlendirmek ve
alternatif yatırımlar ile karşılaştırmak için, finansal
raporları kullanmaktadırlar. Dolayısıyla bu raporlarda
yer alan bilgilerin, tamlığı, doğruluğu ve güvenilirliği,
kurum açısından büyük önem taşımaktadır.
Uygunluk Hedefleri: Kurumun uymakla yükümlü olduğu yasa ve düzenlemelere ilişkin hedeflerdir. Aynı
sektörde faaliyet gösteren tüm kurumlar için benzer
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olan ve dışsal etkenlere dayalı, iş güvenliği, çevre koruma gibi, hedeflerdir. Kurumlar faaliyetlerini, yasa
ve düzenlemelere göre yürütmek ve bu doğrultuda
gereken aksiyonları almakla yükümlüdür. Bu yükümlülükler, pazarlama, fiyatlama, vergilendirme, çevre,
işçi refahı veya dış ticaret gibi çok sayıda farklı konu
ile ilgili olabilir. Bu kanun ve düzenlemeler, kurumun
uygunluk amaçlarına entegre etmesi gereken minimum davranış standartlarıdır. Örneğin bir kurum, iş
sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri doğrultusunda,
hedefini “Tüm kimyasal malzemeleri düzenlemelere
uygun bir şekilde ambalajlamak ve etiketlendirmek”
şeklinde belirleyebilir. Uygunluk hedeflerini gerçekleştirme başarısı, kurumun imajını pozitif veya negatif yönde etkileyebilecektir.
Hedeflerin İlişkilendirilmesi
Hedefler birbiriyle uyumlu ve ilişkili olmalıdır. Kurum
düzeyindeki hedeflerin, yalnızca kurumun beklenti
ve kapasitesine değil, aynı zamanda iş birimleri ve
fonksiyonlarının hedeflerine de uygun olması gerekir.
Kurum düzeyindeki hedefler, genel stratejiye uygun
bir şekilde alt hedeflere indirgenmeli ve kurum faaliyetleri ile ilişkisi kurulmalıdır. Kurum düzeyindeki hedefler, gerçekleşme sonuçları ve performansa
uygun olmalı, hedefler kurumun geçmiş uygulama
sonuçları ve birimlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmelidir. Örneğin “Yönetici pozisyonlarını daha
çok kurum içi terfiler ile doldurmak” hedefi, insan
kaynakları sürecine yönelik alt amaçlar/süreçler,
planlama, terfi, eğitim ve gelişim ile yakından ilişkilidir. Kurum dışından atanan yöneticilere ilişkin geçmiş
tecrübeler doğrultusunda, hedefler değişebilecektir.
Faaliyet hedefleri, kolaylıkla anlaşılabilecek kadar
açık belirlenmeli ve ölçülebilir nitelikte olmalıdır.
Hem yöneticiler hem de personel neyin başarılmak
istendiğini bilmelidir. Bir faaliyet için, hem kurum
düzeyindeki hedeflerden, hem de belirlenmiş standart ve prosedürlerden kaynaklanan uygunluk ve finansal raporlama hedefleri belirlenebilir. Satın alma
faaliyetine ilişkin olarak operasyonel hedef örnekleri
aşağıda yer almaktadır:
• Teknik şartnamede belirlenmiş gereksinimleri karşılayan malları satın almak
• Kabul edilebilir fiyatlar ve diğer koşullar için pazarlık etmek
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• Yıllık olarak tüm tedarikçileri gözden geçirip sertifikalarını yeniden değerlendirmek
Bununla birlikte, bu hedeflerin tamamının gerçekleştirilebilmesi, bir faaliyet için çok fazla kaynak kullanılmasına da yol açabilir. Bu nedenle faaliyet hedefleri,
kullanılabilir kaynaklar ölçüsünde belirlenmeli, kurum düzeyindeki hedefleri veya kurumsal süreçleri desteklemeyen hedefler elenmelidir. Bu şekilde,
geçmiş yıllardan beri sürdürülen bazı fonksiyonların
da (örneğin rutinleşmiş ancak faydası olmayan aylık
raporlama faaliyeti gibi) hedeflerle ilgisizliği de ortaya çıkabilecektir.
Hedefler ve kaynaklar arasındaki dengeyi sağlamanın bir diğer yolu ise, faaliyet hedeflerini, kurumsal
hedefler üzerindeki etkisi doğrultusunda, çok önemli
veya kritik şeklinde tanımlayarak önceliklendirmektir.
Kritik olarak tanımlanan hedeflere yönelik faaliyetler
yakından izlenir. Bu şekildeki bir önceliklendirme ile
kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken
kritik başarı faktörleri de belirlenmiş olur.
Hedeflerin Gerçekleştirilmesi
Daha önce de belirtildiği gibi, hedeflerin belirlenmesi
etkin iç kontrolün ön koşuludur. Etkin bir iç kontrol
sisteminin, kurumun finansal raporlama, uygunluk
ve operasyonel hedeflerinin gerçekleştirileceğine
ilişkin makul güvence sağlaması gerekir. Bununla birlikte; bu her durumda tüm hedefler için geçerli olmayabilir. Şöyle ki; Finansal raporlama ve uygunluk
hedefleri, Kurumdan bağımsız bir şekilde belirlenmiş, dışsal standartlardan kaynaklanan hedeflerdir,
ancak bu standartları sağlamak büyük ölçüde kurumun kontrolündedir. Ancak operasyonel hedeflerde
farklı bir durum söz konusudur. Bu hedeflere ilişkin
standartlar dışsal standartlar olmamakla birlikte, bu
hedefleri sağlamak genellikle bütünüyle kurum kontrolünde değildir. Operasyonel hedefler, hükümet değişikliği, elverişsiz hava koşulları gibi, çok sayıda dışsal nedene bağlı olarak gerçekleştirilemeyebilir. Bu
konuların bir kısmı, hedeflerin belirlenmesi sırasında
dikkate alınarak acil durum planları hazırlanabilir. Bununla birlikte, böyle bir plan sadece dışsal olayların
etkilerini azaltabilir, ancak hedeflerin gerçekleştirilebileceğine ilişkin güvence sağlamaz.
İç kontrolün bu alandaki hedefi, öncelikle: Kurum ge-
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nelinde amaç ve hedeflerin tutarlı bir şekilde geliştirilmesi, kritik başarı faktörlerinin tanımlanması ve
performans gerçekleşmeleri ile beklentilerin yönetime zamanında raporlanmasına odaklanmak olmalıdır. Başarı sağlanamasa da, hedeflerin gerçekleştirilmesinin tehlikeye girdiği anda yönetimin uyarılacağına ilişkin makul güvence sağlamalıdır.
RİSKLER
Risklerin tanımlanması ve analiz edilmesi süreci, tekrarlanan bir süreç olup, etkin bir iç kontrol sisteminin
kritik bileşenidir. Yöneticiler, kurumun her düzeyindeki risklere dikkatli bir biçimde odaklanmalı ve bunları
yönetmek için gereken aksiyonları almalıdır.
Risk Tanımlaması
Bir kurumun performansı, içsel ve dışsal nedenlerle
risk altında olabilir. Bu içsel ve dışsal faktörler hedeflere etki edebilir. Risk tanımlama sürecinde, hedefler
üzerinde etkili olabilecek bu faktörlerin tanımlanması gerekir. Risk tanımlama, genellikle planlama sürecine entegre bir süreçtir. Riskler, kurum ve faaliyet
düzeyinde tanımlanmalıdır.
Kurum Düzeyi
Kurum düzeyindeki riskler, içsel ve dışsal faktörlerden kaynaklanabilir. Dışsal ve içsel faktörlere ilişkin
aşağıdaki örnekler sayılabilir:
Dışsal Faktörler
● Teknolojik gelişmeler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin zamanlamasını ve niteliğini etkileyebilir.
● Müşterinin değişen beklenti ve ihtiyaçları, ürün
geliştirme, üretim, müşteri hizmetleri, fiyatlandırma süreçlerini etkileyebilir.
● Rekabet koşulları, pazarlama ve servis hizmetlerini değiştirebilir.
● Yeni kanun ve düzenlemeler, faaliyetlere yönelik
politika ve stratejilerin değiştirilmesini zorunlu kılabilir.
● Doğal afetler, faaliyetlerde ve bilgi sistemlerinde değişiklik yapılmasını gerekli kılıp, acil durum
planlarına yönelik gereksinimi ön plana çıkarabilir.
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● Ekonomik değişiklikler, finansal kararlar ile büyümeye ilişkin kararlar üzerinde etkili olabilir.
İçsel Faktörler
● Yönetimin sorumluluklarında meydana gelecek
bir değişim kontrollerin uygulama biçimini değiştirebilir.
● Kurumun faaliyetlerinin niteliği ve personelin varlıklara erişim yetkileri, kaynakların uygunsuz kullanımı sonucuna yol açabilir.
● Etkin olmayan bir yönetim kurulu veya denetim
komitesi, suistimallere fırsat verebilir.
Risklerin tanımlanması için geliştirilmiş pek çok teknik bulunmaktadır. Çoğunluğu, özellikle iç ve dış denetçiler tarafından faaliyetlerinin kapsamını belirlemek için geliştirilenler, yüksek risk içeren faaliyetleri
tanımlamak ve önceliklendirmek için, niteliksel veya
niceliksel metotlar kullanır. Diğer yöntemler arasında;
Kurumu ilgilendiren ekonomik ve endüstriyel faktörlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi, üst yönetim iş
planlama konferansları ve toplantıları sayılabilir. Kurumun riskleri tanımlamak için hangi yöntemi tercih
ettiğinin fazla bir önemi bulunmamaktadır, önemli
olan yönetimin, riskleri artıran faktörleri dikkate almasının sağlanmasıdır.
Risk tanımlama aşamasında; Geçmişte hedeflere ulaşılamaması sonucuna yol açan nedenler, personelin
niteliği, rekabet koşulları, yasa-düzenlemelerdeki
önemli değişiklikler, faaliyetlerin coğrafi olarak yaygın olması ya da karmaşıklığı dikkate alınmalıdır.
Faaliyet Düzeyi
Kurum düzeyinde risk tanımlamasına ek olarak, faaliyet düzeyinde de tanımlama yapılması gerekir. Bu
düzeydeki risk belirlemesi, risk değerlendirmesinin
önemli iş birimleri veya fonksiyonlarına(satış, üretim,
pazarlama, teknoloji geliştirme gibi) odaklanmasına
yardımcı olur. Faaliyet düzeyindeki risklerin başarılı
bir şekilde değerlendirilmesi, aynı zamanda kurum
düzeyindeki risklerin de kabul edilebilir seviyelerde
tutulabilmesine katkı sağlar.
Örneğin Kurum tarafından, satın alma sürecine ilişkin
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"Son olarak; Risk değerlendirmesi teorik
bir çalışma değildir. Kurumun başarısı
üzerinde kritik öneme sahiptir. Potansiyel
risk maruziyetinin bulunduğu anahtar iş
süreçlerine ilişkin tanımlamaları içermesi
halinde, en etkili şekilde uygulanabilir"
olarak “Hammadde stoğunun yeterliliğini sağlamak”
şeklinde bir faaliyet hedefi belirlenmiş olsun. Faaliyet
hedefinin başarılmasını engelleyebilecek riskler arasında “Malların şartname gereksinimlerini karşılayamaması veya istenilen miktarda, istenilen zamanda
veya kabul edilebilir bir fiyattan teslim edilmemesi”
sayılabilir. Bu riskler, şartnamelerin hazırlanması,
üretim tahminlerinin uygunluğu ve kullanımı, alternatif tedarikçilerin tanımlanması ve pazarlık uygulaması gibi, kurum düzeyindeki pek çok karar üzerinde
etkili olabilecektir.
Risk Analizi
Kurum düzeyinde ve faaliyet düzeyinde risklerin tanımlaması sonrasında, bir risk analizi gerçekleştirilmesi gerekir. Risk analizi metotları çok çeşitlidir, bunun öncelikli nedeni, risklerin büyük kısmının sayısal
hale dönüştürülmesindeki güçlüktür. Her durumda,
seçilen yöntem ne olursa olsun genellikle risk analizi
aşağıdaki faaliyetleri kapsar:
● Riskin öneminin tahmin edilmesi,
● Riskin ortaya çıkma ihtimalinin(olasılığının) değerlendirilmesi,
● Riskin nasıl yönetilmesi gerektiğinin belirlenmesi,
başka bir deyişle, hangi aksiyonların alınması gerektiğinin değerlendirilmesi.
Kurum üzerinde önemli bir etkisi bulunmayan ve
ortaya çıkma ihtimali de düşük olan risklere ilişkin,
genellikle aksiyon gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yüksek etki ve yüksek olasılığa sahip riskler, özel önem gerektiren risklerdir. Bu
iki uç durum arasında yer alan risklere ilişkin karar
verilmesi ise oldukça güç olup, analizin rasyonel ve
dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Bir riskin neden
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olacağı kaybın tutarını tahmin etmeye imkân veren
çeşitli metotlar bulunmaktadır, yönetim bunların farkında olmalı ve uygun olması halinde bu yöntemlerden birini tercih etmelidir. Büyüklüğü bu şekilde ifade
edilemeyen riskler ise, büyük, orta, küçük şeklinde
tanımlanabilir.
Riskin önem ve olasılığının değerlendirilmesinden
sonra, yönetim riskin nasıl yönetileceğine karar vermelidir. Riskin önemini veya ortaya çıkma olasılığını
azaltmaya yönelik aksiyonlar alınması gerekebilir. Bazen alınan aksiyonlar, riski tamamen ortadan kaldırabilirken bazen de ortaya çıkması halindeki etkisini
azaltabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, iç kontrolün bir parçası olan risk değerlendirmesi ile nihai
planlar, programlar ve yönetim tarafından risklere
ilişkin yürütülen diğer faaliyetler arasında bir ayrım
olduğudur. Alınan önlemler, daha geniş bir yönetim
sürecinin önemli bir parçasıdır, ancak iç kontrol sisteminin bir unsuru değildir.
Yönetimin, risklere ilişkin alınan önlemlerin uygulaması ve etkinliğinin izlenmesine yönelik prosedürler
oluşturması gerekir. Örneğin Kurum “Kritik bilgisayar
hizmetlerinin kaybı” riskine karşı bir “Felaket kurtarma planı” hazırladığında, bu planın uygun bir şekilde
tasarlandığı ve uygulandığını izlemeye imkan veren
bir prosedür de oluşturmalıdır. Bu prosedürler “Kontrol Faaliyetleri” olarak adlandırılmaktadır.4 Bununla
birlikte yönetim, risklere yönelik ilave prosedürler
oluşturmadan önce, mevcutların yeterliliğini değerlendirmeli ve etkinliklerini artırma imkânını dikkate
almalıdır.
Son olarak; Risk değerlendirmesi teorik bir çalışma
değildir. Kurumun başarısı üzerinde kritik öneme sahiptir. Potansiyel risk maruziyetinin bulunduğu anahtar iş süreçlerine ilişkin tanımlamaları içermesi halinde, en etkili şekilde uygulanabilir.
Kamu İç Kontrol Standartları-Risk Değerlendirme
Bileşeni
Risk değerlendirme, Kamu İç Kontrol Standartlarının
ikinci standardıdır. Bu standart altında iki genel şart
bulunmaktadır. Bunlardan ilki “Planlama ve Program4

İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve Final Raporunun 4. Bölümünde bu
konuya ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.
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lama” diğeri ise “Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir” Bu iki standardın sağlanabilmesi için gereken genel şartlar aşağıda sıralanmıştır:

yinde belirlenmektedir. Kurum stratejik planını destekleyecek şekilde birim hedeflerinin de belirlenmesine ilişkin genel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Planlama ve Programlama

Diğer taraftan; kamu kurumlarında, yine 5018 sayılı
Kanun uyarınca faaliyet raporları hazırlanmaktadır.
Stratejik plan ve performans programından farklı
olarak faaliyet raporları, kurum ve harcama birimi
düzeyinde hazırlanmaktadır. Faaliyet raporlarında
yer alması gereken bilgiler ve rapor formatları “Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik uyarınca; Birim faaliyet raporlarında, faaliyetlere ilişkin
bilgi ve değerlendirmeler yanında, birime özgü misyon, vizyon, amaç ve hedef bilgilerinin de yer alması
gerekmektedir. Ancak birim düzeyindeki bu bilgilerin,
ne zaman ve nasıl belirleneceğine ilişkin genel bir düzenleme bulunmamaktadır.

1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlamalıdır.
2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı
hazırlamalıdır.
3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.
4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik
plan ve performans programıyla belirlenen amaç
ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.
5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin
hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve
personeline duyurmalıdır.
6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.
Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.
3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.
Yukarıdaki şartlar incelendiğinde; Kamu kurumları
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
doğrultusunda, stratejik plan ve performans programı hazırlamaktadır. Stratejik Plan ve bütçe ilişkisi ise,
performans programları aracılığı ile kurulmaktadır.
Yine performans programları ile kurum performans
hedeflerinden sorumlu birimler belirlenmektedir.
Bununla birlikte; kamu kurumlarında stratejik plan ve
performans programı kurum düzeyinde hazırlanmaktadır. Misyon, vizyon, amaç ve hedefler kurum düze-
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Görüldüğü üzere, kurum stratejik planı doğrultusunda, birimler tarafından misyon, vizyon ile birim amaç
ve hedeflerinin belirlenmesi halinde, hem iç kontrol
standartlarının ilgili şartına hem de Faaliyet Raporlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine uygunluk sağlanması mümkün olabilecektir. Diğer taraftan, birim
düzeyinde amaç ve hedef belirlenmesi, kurum stratejik plan ve performans programı hazırlık süreçleri
ile birim performansının ölçülmesi ve izlenmesini de
kolaylaştıracak, aynı zamanda kurum stratejik hedeflerinin birimlerce içselleştirilmesini sağlayarak hedeflere ulaşılma ihtimalini de artıracaktır.
COSO İç Kontrol Çerçevesi ile Kamu İç Kontrol Standartlarının Risk Değerlendirme Bileşenlerinin Karşılaştırılması
Kamu iç kontrol standartlarının risk değerlendirme
standardı, COSO İç Kontrol Çerçevesinin risk değerlendirme bileşeni altında yer alan önemli hususları
büyük ölçüde içermektedir. Bununla birlikte; COSO
iç kontrol çerçevesinde, “Hedef” kavramına özel bir
vurgu yapılmaktadır. Hedeflerin belirlenmesi, hem
risk değerlendirmesinin ön koşulu hem de iç kontrolün birincil şartı olarak ifade edilmektedir. Hedefler,
operasyonel, finansal raporlama ve uygunluk olarak
üç başlıkta toplanmakta, kurum ve birim düzeyinde
hedeflerin belirlenmesi, ilişkilendirilmesi başarıyı getiren kritik faktör olarak tanımlanmaktadır.
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"Kurumsal risk yönetimi; Kurumun
yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer
personelinden etkilenen, kurum
genelinde ve strateji belirlenmesi
sırasında uygulanan, kurumu
etkileyebilecek potansiyel olayların
tanımlanması, kurum risk iştahı içinde
yönetilmesi ve kurumun hedeflerine
ulaşması konusunda makul güvence
sağlaması için tasarlanan bir süreçtir"
3. COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK
ÇERÇEVESİ
İç Kontrol-Bütünleşik Çerçevesi COSO tarafından ilk
olarak Eylül 1992 tarihinde yayımlanmıştır. O tarihten
itibaren, bu çerçeve esas alınarak dünyanın pek çok
ülkesinde çok sayıda yasal düzenleme yapılmış, binlerce kurum, iç kontrol sistemlerinin kurulması veya
geliştirilmesinde bu çerçeveden yararlanmıştır. Ancak
zaman içerisinde yaşanan iş skandalları risk yönetimine ilişkin kaygıları artırmış ve risklerin etkin bir şekilde tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik bir çerçeve ihtiyacını ortaya koymuştur.
Bunun üzerine COSO, 2001 yılında Pricewaterhouse
Coopers şirketi ile birlikte çalışmalara başlamıştır. Bu
tarihten sonra yaşanan ve Amerika’da 2002 yılında
Sarbanes-Oxley yasalarının çıkarılmasına neden olan
skandallar, risk yönetimine ilişkin ortak bir dil oluşturabilecek ve kurumlara rehberlik edebilecek nitelikte
bir çerçeve ihtiyacını zorunlu hale getirmiştir. 2004
yılında COSO Kurumsal Risk Yönetimi Bütünleşik Çerçevesini yayımlamıştır. Bu çerçevenin geliştirilmesindeki amaç, yöneticilerin kurumlarını değerlendirmek
ve geliştirmek için kolaylıkla kullanabilecekleri bir
çerçeve sağlamaktır.

vence sağlaması için tasarlanan bir süreçtir5.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, Kurumsal Risk Yönetimi:
• Kurumun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamaya yöneliktir.
• Kurumun bütününe yaygın ve sürekli gelişen bir
süreçtir.
• Her seviyedeki kurum çalışanından etkilenmektedir.
• Stratejilerin belirlenmesi sırasında uygulanmaktadır.
• Kurumun tüm birim ve bölümlerinde uygulanmakta ve kurum düzeyinde risk portföyü elde
edilmesini sağlamaktadır.
• Gerçekleşmesi halinde kurumu etkileyebilecek
potansiyel olayların tanımlanması ve risk iştahı
dâhilinde yönetilmesi için tasarlanmaktadır.
• Üst yönetime ve yöneticilere amaç ve hedeflerin
gerçekleştirilebileceğine ilişkin makul güvence
sağlayabilmektedir.
İç Kontrol Çerçevesinde olduğu gibi Kurumsal Risk
Yönetimi çerçevesi de 3 boyutlu bir matris ile ifade
edilmektedir. Matrisin tepesinde, stratejik, operasyonel, uygunluk ve raporlama olmak üzere 4 kategoride
toplanan hedefler; ön yüzünde Kurumsal Risk Yönetiminin, İç Ortam, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi,
Olay/Durum Tanımlamaları, Risk Değerlendirmesi,
Risk Yanıtlanması, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim ile İzleme olmak üzere sekiz bileşeni, yan yüzünde ise, kurumsal risk yönetiminin uygulanacağı
seviyeler, kurum, birim, bölüm ve ünite/alt birim, yer
almaktadır.

Kurumsal risk yönetimi; Kurumun yönetim kurulu,
yöneticileri ve diğer personelinden etkilenen, kurum
genelinde ve strateji belirlenmesi sırasında uygulanan, kurumu etkileyebilecek potansiyel olayların tanımlanması, kurum risk iştahı içinde yönetilmesi ve
kurumun hedeflerine ulaşması konusunda makul gü5

COSO,

“Enterprise Risk Management-Integrated Framework

Executive Summary,September 2004”,s.2.
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etkinliği ve verimliliği, performans standartları ve
varlıkların kayıplara karşı korunmasını da içeren
hedeflerdir.
• Raporlama Hedefleri; Hesap verme sorumluluğu
da dâhil olmak üzere raporlamanın güvenilirliğine
ilişkin hedeflerdir. Güvenilir raporlamanın temel
amacı, sağlıklı karar verebilmesi için yönetime,
uygun, doğru ve tam bilgi sağlamaktır.
• Uygunluk Hedefleri; Yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygunlukla ilgili hedeflerdir.

COSO, Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi ile İç Kontrol Çerçevesini ortadan kaldırılmamıştır. Her iki Çerçevede yürürlüktedir. COSO tarafından 2004 yılında
yayımlanan Raporda; İç Kontrol Çerçevesinin, gerek
Amerika gerekse diğer ülkelerde geniş kabul gördüğü, Amerika’daki pek çok şirketin, bu çerçeveyi Sarbanes-Oxley Yasasının raporlama gereksinimlerini
karşılamak amacıyla kullandığı, bu nedenle İç Kontrol
Bütünleşik Çerçevesinin, bir süre daha yürürlükte kalmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bununla birlikte,
Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, risk yönetimini
odağına alarak ve güçlendirerek iç kontrolü genişletmektedir. COSO, bu çerçevenin iç kontrolü kapsadığını ve iç kontrolün bu çerçevenin ayrılmaz bir parçası
olduğunu ifade etmektedir. Şirketler veya kurumlar,
bu çerçeveyi hem iç kontrol gereksinimlerini karşılamak hem de daha kapsamlı bir risk yönetimi süreci
geliştirmek amacıyla kullanabilmektedirler6.
Hedeflerin Gerçekleştirilmesi
Kurumsal risk yönetimi çerçevesi, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamayı hedeflemektedir.
Kurumsal hedefler, dört başlıkta toplanmaktadır:
• Stratejik Hedefler; Kurumun misyonunu ve vizyonunu destekleyen üst düzey hedeflerdir.
• Operasyonel Hedefler; Kurumun temel görevlerinin gerçekleştirilmesine yönelik, faaliyetlerin
6

Kurumsal hedeflerin bu şekilde kategorize edilmesi,
kurumsal risk yönetiminin farklı yönlerine odaklanılabilmesine imkân sağlar. Bu farklı ama birbirleri ile
örtüşen hedefler (bir hedef, birden fazla kategoriye
dâhil olabilir) farklı kurumsal ihtiyaçlara hitap etmektedir, aynı zamanda farklı birimlerin sorumluluk alanında da olabilir.
Raporlamaların güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluk hedefleri, kurumun kontrolünde olduğu
için, kurumsal risk yönetiminin bu hedeflere ilişkin
olarak makul güvence sağlaması beklenir. Bununla
birlikte, stratejik ve operasyonel hedefler, kurumun
her zaman kontrol edemeyeceği dışsal olaylarla da
ilgilidir. Kurumsal risk yönetimi, bu hedeflere ilişkin
olarak, yönetimin hedeflere ulaşma yönündeki ilerleme hakkında zamanında haberdar olmasını sağlayarak makul güvence sağlar.
COSO Kurumsal Risk Yönetimi(KRY) Çerçevesi ile
COSO İç Kontrol Çerçevesinin Karşılaştırılması
İki çerçeve arasındaki temel farklılıklar aşağıdaki gibi
sıralanabilir7;
• KRY Çerçevesi, risk yönetimini odağına alarak iç
kontrol tanımını genişletmekte ve iç kontrol çerçevesini kapsamaktadır.
• KRY Çerçevesinde, operasyonel, raporlama ve
uygunluk hedefleri arasına “Stratejik Hedefler”
isimli yeni bir hedef kategorisi eklenmiş ve Raporlama Hedefleri, içsel raporları da içerecek şekilde
genişletilmiştir.

7
A.g.e, s.v.
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Protiviti, “Guide to Enterprise Risk Management: Frequently Asked
Questions”, January 2006, s.20.
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• KRY Çerçevesi “Risk İştahı8” ve “Risk Toleransı9”
şeklinde iki yeni kavramı içermektedir.
• KRY Çerçevesi, iç kontroldeki risk değerlendirme
bileşenini dört farklı bileşene ayırmaktadır. Bunlar;
Hedeflerin Belirlenmesi
Olay/Durumların (Risk ve Fırsatlar) Tanımlanması
Risk Değerlendirmesi
Risk Yanıtlaması
• KRY’de risklerin değerlendirilmesi sonrasında, risk
yanıtları oluşturulmakta ve bu yanıtlar arasında
kontrol dışında, üstlenme, kaçınma ve transfer
şeklinde alternatif risk yanıtları da bulunmaktadır.
• KRY’deki “İç Ortam” bileşeni, İç Kontrol Çerçevesindeki “İç Kontrol Ortamı” bileşenini kapsamakta, ilave olarak üç yeni kavram tanımlamaktadır.
Bunlar; risk yönetimi felsefesi, risk kültürü ve risk
iştahıdır.
• KRY’de amaç ve hedefler üzerinde etkili olabilecek
risklerin yanında fırsatlar da tanımlanmaktadır.
• İç Kontrol Çerçevesinin birim ve faaliyet düzeyinde uygulanması öngörülürken, Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesinin, kurum, bölüm, birim ve alt
birim düzeyinde uygulanması öngörülmektedir.
Yukarıda belirtilen hususlar yanında, KRY Çerçevesinin, İç Kontrol Çerçevesinin uygulanması sonrası
tecrübeleri de içeren daha yeni bir çerçeve olması
nedeni ile uygulama önerisinin geliştirilmesinde bu
çerçeveden de yararlanılması tercih edilmiştir.
Risk Yönetimi ve Stratejik Planlama İlişkisi

yine geleceğe yönelik bir faaliyettir. “Stratejik plan ile
riskler arasında yüksek düzeyde bir ilişki vardır. Eğer
stratejilerin belirlenmesi aşamasında riskler dikkate
alınmazsa, kurum stratejileri etkinliklerini kaybedebilir, tam tersi durumda, riskler belirlenirken stratejiler
ihmal edilirse, kurum açısından çok önemli ve belki
de yüksek riskli alanlar göz ardı edilmiş olur”10.
Oysa stratejik planlama süreçlerine entegre bir şekilde yürütülecek bir risk yönetimi ile kurumsal stratejilerin, amaç, hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini engelleyebilecek riskler önceden tanımlanarak,
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, bu sayede
yüksek riskli strateji, amaç veya hedeflerden vazgeçilebilmesi veya fırsatlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi mümkün olabilecektir.
4. RİSK YÖNETİMİ-BİR UYGULAMA ÖNERİSİ
Uygulama önerisi, risklerin kurum ve birim düzeyinde belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi esasına dayanmaktadır. Risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi faaliyetleri stratejik plan ve performans programı hazırlık dönemlerinde gerçekleştirilecektir. Planlama ve programlama dönemlerinde
gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışması ile hedeflere ilişkin riskler tanımlanarak değerlendirilecek,
yüksek risklere ilişkin mevcut kontrollerin etkinliğinin
nasıl izleneceği planlanacaktır. Yıl boyunca planlanan
kontroller yürütülecek, yılsonunda risk ve kontrollere
ilişkin değerlendirmelere, birim faaliyet raporlarında
yer verilecektir.
Risk yönetimi uygulama önerisine ilişkin iş adımları
aşağıda sıralanmaktadır. Kurum bünyesinde yer alan
her birim;
• Kurumun stratejik planı ve mevzuatı doğrultusunda, birim düzeyinde amaç ve hedeflerini belirler,

Stratejik plan, kurumun amaç, hedef ve stratejilerinin
belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve kaynakların bu
öncelikler doğrultusunda kullanılması için yapılan geleceğe yönelik bir faaliyettir. Risk yönetimi ise, amaç
ve hedefler üzerinde etkili olabilecek olayların tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için yapılan

• Bu amaç ve hedefler üzerinde etkili olabilecek risk
ve fırsatları tanımlar,

8
9

10 Davut Pehlivanlı, Modern İç Denetim Güncel İç Denetim

Yönetimin risk alma istekliliği
Kabul edilebilir risk düzeyi
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• Belirlenen risk değerlendirme modelini kullanarak risklerini puanlar ve en yüksek risk puanından
başlayarak sıralar,

Uygulamaları, Beta Yayınları, İstanbul, 2010,s.75
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• Kritik risklere ilişkin mevcut kontrollerin etkinliği
ve yeterliliğini hangi yöntem ve sıklıkta izleyeceğini planlar,
• Kontrol eksikliği bulunan risklere ilişkin kontrol
veya tedbir önerilerini hazırlar,
• Bütün bu bilgileri, Risk-Kontrol Planı olarak tanımlanan bir plana dokümante eder ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderir,
• Strateji Geliştirme Dairesi, birimlerden gelen Risk
Kontrol Planlarını konsolide ederek Kurum Risk
Kontrol Planını hazırlar ve üst yönetimin değerlendirmelerine sunar,
• Üst yönetim bu riskleri, kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda gözden geçirip değerlendirir ve
nihai risk stratejilerini belirler. Kurum Risk Kontrol
Planının Üst Yönetici tarafından onaylanması sonrası, Birim Risk Kontrol Planlarına son hali verilir.
• Yıl içerisinde, Birimler tarafından kontroller, planlanan şekilde yürütülür. Yılsonunda, bu faaliyetlerin sonuçları birim yöneticisi tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede, kontrol faaliyetlerinin ne
düzeyde yerine getirildiği, yeterliliği, yerine getirilemediyse nedenleri belirlenir. Değerlendirme
sonuçlarına Birim Faaliyet Raporlarında yer verilir.
RİSK-KONTROL PLANLARININ HAZIRLANMA SÜRECİ
BİRİM AMAÇ VE HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
Birim düzeyinde risk ve kontrollerin belirlenmesinin
ilk adımı, birim amaç ve hedeflerinin belirlenmesidir.
Birim amaç ve hedeflerinin belirlenebilmesi için ise,
öncelikle birim faaliyetlerinin belirlenmesi gerekir.
Birim Faaliyetlerinin Belirlenmesi
Bu aşamada, birimin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti ve analizi yapılır. Birimin yasal
yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler
ortaya konulur. Yetki, görev ve sorumlulukları ifade
edilir. Birime görev ve sorumluluk yükleyen, faaliyet
alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükleri listelenir. Yasal yükümlülükler ve
mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak, birimin yürüttüğü
temel faaliyetler belirlenir. Birbiri ile ilgili olan faaliyetler başlıklar altında toplanmak suretiyle gruplan-
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dırılır. Bu çalışmalar; Birim misyon ve vizyonunun belirlenmesine, görev tanımının hazırlanmasına ve güncellenmesine, birim organizasyon şemasının uygunluğunun değerlendirilmesine, tanımlanmış süreçlerin
gözden geçirilip güncellenmesine katkı sağlayacaktır.
Ayrıca birim tarafından fiilen yürütülmekle birlikte,
mevzuatta karşılığı bulunmayan konularda mevzuat
hazırlanması veya mevzuatla verilmekle birlikte, faaliyet sunulamayan alanların belirlenmesine de yardımcı olacaktır. (Ek:1)
Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
Kurumun stratejik planında yer alan amaç ve hedefleri destekleyecek şekilde birim düzeyinde;
• Misyon,
• Vizyon,
• Misyonu gerçekleştirmeye yönelik amaç ve hedefler,
• Hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler,
Belirlenir ve dokumante edilir. Bu çalışmalar sırasında, kurum stratejik planı, performans programı,
bütçe ve faaliyet raporu hazırlığı sırasında yapılan
çalışmalardan faydalanılmalı, mükerrerliğe yer verilmeden, mevcut çalışmalar gözden geçirilerek güncellenmelidir.
Birim düzeyinde belirlenen hedefler, stratejik, operasyonel, uygunluk veya raporlamaya yönelik olup
olmadığına göre gruplanmalıdır. (Ek:2)
BİRİM RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Risk değerlendirmesi, risk-kontrol planının önemli bir
parçasıdır. Birim bünyesinde risk değerlendirmesi, birimin belirlenen hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesidir.
Bu tanımlama ve analiz risklerin nasıl yönetileceğine
ilişkin risk yönetimi stratejisinin esaslarını da şekillendirir.
1. Risklerin Tanımlanması
Risk, hedeflerin gerçekleştirilmesini tehlikeye atabilecek her türlü olay veya durumdur. Birimin her bir
hedefine ilişkin riskler tanımlanmalıdır. Risklerin ta-
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nımlanması aşamasında, geleceğe yönelik strateji
üretmede yararlanmak üzere, fırsatlar da tanımlanmalı ve üst yönetimin dikkatine sunulmalıdır.
Aşağıdaki soruların sorulması risklerin tanımlanmasını kolaylaştırır:
• Neler yanlış gidebilir?
• Neden başarısız olabiliriz?
• Başarmak için ne yapmalıyız?
• En savunmasız olduğumuz alanlar neler?
• Korumamız gereken varlıklarımız neler?
• Hangi hile ve kötüye kullanımlar ile karşılaşabiliriz?
• Faaliyetlerimizi neler durdurabilir?
• Hedeflerimize ulaşıp ulaşamayacağımızı nereden biliyoruz?
• Hangi bilgi en güvenilir?
• En çok parayı neye harcıyoruz?
• Karar vermek için en çok hangi bilgiye ihtiyacımız var?
• Hangi faaliyetlerimiz en karmaşık?
• Hangi faaliyetlerimiz düzenli?
• Yasal yükümlülüklerin en fazla olduğu faaliyetlerimiz
hangileri?
Risklerin tanımlanması sırasında, iç ve dış ortamdan
kaynaklabilecek tüm durumlar dikkate alınmalıdır. Bir
hedefe ilişkin çok sayıda risk tanımlaması yapılabilir.
Tanımlanan riskler, belirlenen formatta kaydedilmelidir.
2. Risklerin Analizi
Riskler tanımlandıktan sonra; Ortaya çıkma olasılığı
ile ortaya çıkması halindeki potansiyel etkisinin belirlenebilmesi için risk analizi gerçekleştirilir. Bu analiz
ile risklerin önceliklendirilmesi sağlanır. Riskler önceliklendirilmelidir, çünkü kurumun hedefleri üzerinde
her risk eşit düzeyde önemli değildir ve iç kontrollerin
tamamının değerlendirilmesi uzun bir süreç alabilir,
bu nedenle yöneticiler hangi alana daha çok yoğunlaşmaları gerektiğini, risklerini analiz ederek belirler.
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2.1. Risk Faktörlerinin(Kriterlerinin) Belirlenmesi
Risk analizi için öncelikle risk faktörlerinin belirlenmesi gerekir. Kamu kurumları için kullanılabilecek
etki faktörleri arasında; finansal etki, itibar etkisi,
operasyonel etki ve stratejik etki faktörleri; olasılık
faktörleri olarak ise, otomasyon düzeyi, insan kaynağı
yeterliliği, mevzuat ve düzenlemelerin yeterliliği sayılabilir. Kullanılacak kriterler mutlaka ayrıntılı şekilde
tanımlanmalıdır.
2.2. Risklerin Puanlanması
Risk kriterleri belirlendikten sonra, risklerin puanlanmasına geçilir. Bu aşamada, her bir risk, belirlenen
kriterler kullanılmak suretiyle puanlanır. Bu puanlar,
seçilen risk analizi yöntemi doğrultusunda değerlendirilerek her bir riske ilişkin etki ve olasılık puanları
belirlenir. Risklerin puanlanması çalışmaları sırasında
aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:
• Değerlendirmelerin mümkün olduğunca objektif
olmasını sağlayabilmek için, kilit personelin bir araya gelmesine ve puanlamaların tartışma ortamı içerisinde yapılmasına özen gösterilmelidir.
• Puanlamalar sırasında, kriter tanımları sürekli gözden geçirilerek, risk faktörünün neyi ölçmekte olduğu hatırlanmalıdır.
• Puanlar verilirken, en düşük (1) ve en yüksek (5)
puanlar için birer örnek düşünülmeye çalışılmalıdır.
• Her bir risk ayrı ayrı ele alınmalı ve ölçüm yatay bir
şekilde uygulanmalıdır.
• Her bir risk, etki ve olasılık kriterleri açısından 1-5
arası puanlar verilerek değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede (1) en düşük ya da ilgili olmayan
etkiyi/olasılığı, 5 ise en yüksek etkiyi/olasılığı ifade
etmektedir.
2.3. Risklerin Önceliklendirilmesi
Risk yönetiminin öncelikli amacı, kurumun amaç ve
hedefleri üzerinde etkili olabilecek kritik risklerin belirlenmesi ve sınırlı kaynakların bu alanlarda yoğunlaştırılmasıdır. Bu nedenle, her bir riske ilişkin nihai
etki ve olasılık puanları belirlendikten sonra, bu puanlar doğrultusunda risklerin önceliklendirilmesi gerekir. (Ek:3)
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Aşağıda; Risklerin önceliklendirilmesinde kullanılabilecek bir matris önerisi yer almaktadır.

A. KONTROLLERİN BELİRLENMESİ
Bu aşamada, matrisin güvence alanında yer alan risklere yönelik kontroller veya alınan önlemler dokümante edilir. (Ek:4)
B. RİSK-KONTROL PLANININ HAZIRLANMASI
Birim Yöneticisi tarafından, Birim Risk ve Kontrollerine ilişkin hazırlanan Plan, Strateji Geliştirme Dairesine gönderilir. Strateji Geliştirme Dairesi, Birim planlarını gözden geçirir, konsolide eder ve üst yönetimin
onayına sunar. Üst yönetim tarafından onaylanmasını müteakip, birim planlarına son hali verilir. (Ek: 5)

OLASIYIK

Güvence Alanı; Bu alanda etkisi yüksek ve olasılığı
düşük olan riskler yer almaktadır. Olasılığın düşük
olması, kontrollerin(insan kaynakları, mevzuat ve düzenlemeler, otomasyon düzeyi) görece yeterli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu alanda yer alan
risklere ilişkin kontroller, birim yöneticisi tarafından
değerlendirilmeli ve etkinliğine ilişkin olarak güvence
verilmelidir. Birim yöneticisi, Birim Faaliyet Raporu
ekinde yer alan iç kontrol güvence beyanını, bu değerlendirmeler doğrultusunda imzalamalıdır.
Risk Azaltma Alanı; Bu alanda etkisi yüksek ve olasılığı da yüksek olan riskler yer almaktadır. Olasılığın
yüksek olması, kontrollerin bulunmadığı veya yetersiz olduğuna işaret etmektedir. Üst yönetim tarafından, bu risklere ilişkin, risk stratejilerinin(kaçınmak,
kontrol etmek, transfer etmek) belirlenmesi gerekir.
Birim, Risk-Kontrol Planında bu riskler ile risklere ilişkin önerilerini, üst yönetimin onayına sunmalıdır.
Kaynakları Değerlendir; Bu alan etkisi düşük, olasılığı
yüksek olan risklerin yer aldığı alandır. Kurum kaynaklarının yeterli olması halinde, bu risklere ilişkin
kontrol faaliyeti geliştirilebilecektir.
Kabul Et; Etkisi düşük, olasılığı da düşük olan riskler
bu alanda yer alır. Bu riskler, kurumun risk iştahı sınırları içinde kalması nedeniyle kabul edilebilir olan
risklerdir. Bu riskler, üst yönetimin tercihi doğrultusunda, herhangi bir önlem alınmadan olduğu gibi bırakılabilir.
Puanlanan riskler, etki ve olasılık puanları doğrultusunda, yukarıdaki matrise yerleştirilir.

2011/7

C. YILLIK RAPORLAMA
Yıl boyunca, Risk-Kontrol Planında tanımlanan kontroller yürütülür ve birim yöneticisi tarafından yine
planda tanımlanan şekilde, kontrollerin etkinliği değerlendirilir.
İç kontrollerin etkinliğine ilişkin değerlendirmelere,
yılsonunda birim tarafından düzenlenen faaliyet raporunda yer verilir.
5. SONUÇ
İç kontrol standartları uyarınca kamu kurumlarının,
risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve alınacak
önlemlerin belirlenmesine yönelik bir sistem kurmaları ve işletmeleri gerekmektedir. Risklerin belirlenmesinin ilk adımı, hedeflerin belirlenmesidir. Kurum
düzeyindeki hedefler, en üst düzeyde kurum stratejik
planları ile belirlenmektedir. Bununla birlikte, stratejik hedefleri destekleyecek şekilde birimler düzeyinde, alt hedefler belirlenmeli ve bu hedeflerin faaliyetler ile ilişkisi kurulmalıdır. Hedeflerin sağlıklı bir
şekilde tespiti için, kurum tarafından yürütülen hiçbir
faaliyetin kapsam dışında bırakılmamasına önem verilmelidir. Hedeflerin belirlenmesi sonrasında yapılması gereken, bir model doğrultusunda risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesidir. Risk değerlendirmesi, teorik bir süreç değildir,
önemli olan tüm risklerin eşit düzeyde olmadığının
bilinmesi ve kurum hedeflerine olan etkileri dikkate
alınarak önceliklendirilmesi gerektiğinin bilinmesidir.
Risk yönetiminin, stratejik planlama ve performans
programı hazırlık süreçlerine entegre bir şekilde yürütülmesi, hedeflerin riskler dikkate alınarak belirlenmesi ve kaynakların da bu doğrultuda tahsisini
sağlayacaktır.
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(Ek: 1) .........................BİRİMİ BAŞKANLIĞI YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER LİSTESİ
S.No Tarih

Sayı Mevzuat Kaynağı Adı Konusu İlgili Olduğu
Türü
Faaliyet (ler)

(EK:6)
………..YILI
……….BİRİMİ RİSK KONTROL PLANI
1.MİSYON

(Ek:2) BİRİMİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLER LİSTESİ
S.No

Faaliyetin
Adı

Faaliyet
Amacı

Faaliyete İlişkin
Mevzuat

İlgili Olduğu Süreç

2.VİZYON
3.BİRİM AMAÇ HEDEF VE FAALİYETLERİ
4.BİRİM RİSKLERİ VE KONTROLLERİ
5.EKLER

(Ek: 3) ...................BİRİMİ BAŞKANLIĞI AMAÇ VE
HEDEFLER TABLOSU
MİSYONUMUZ :

1-Yasal Yükümlülükler Listesi
2-Faaliyetler Listesi
3-Amaç ve Hedefler Tablosu
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İÇ DENETİMDE
TOPLANTI VE
TOPLANTI YÖNETİMİ

ÖZET: Toplantıların, gerek iş hayatında gerekse günlük hayatta negatif bir algılanma yönü vardır. “Bir
yerde ne kadar çok toplantı yapılıyorsa, orda o kadar
az iş yapılıyordur” ya da “yine mi toplantı” sözlerini
sık sık duyarız.
Aslında, katıldığımız bazı toplantıların bu görüşlerin
ortaya çıkmasında hiç de azımsanamayacak katkıları vardır. Ama acaba gerçekten de böyle mi? Yapılan
her toplantı gereksiz veya başarısız mı? Sıkıcı olduğu
kadar zaman kaybından başka bir şey değil mi? Yoksa
oldukça basit bazı kurallara uyarak etkili ve verimli
toplantılar gerçekleştirilebilir mi?
İşte bu çalışmamızda; yukarıdaki soruların cevapları
aranmakla birlikte, toplantı yönetimini akademik bir
bakış açısıyla ele almadan, iç denetçilere, toplantılar ve toplantı yönetimiyle ilgili bilgilerini sorgulama
ve belki de yeniden hatırlama imkanı tanıyacak kısa
ipuçları verilmeye çalışılacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: İletişim, İç Denetim, Toplantı,
Toplantı Yönetimi
GİRİŞ:
İçinde yaşadığımız yüzyıl gerek bireysel gerekse örgütsel düzeyde amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi için,
bilgi ve iletişim kanallarını olabildiğince etkin kullanma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Çok çeşitli iletişim teknikleri bulunmakla birlikte; doktrinde en etkili iletişim kanallarından birinin de “toplantı” olduğu
şeklinde görüş birliği bulunmaktadır.

Erhan ARICI
İç Denetçi,CGAP
Ulaştırma Bakanlığı
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Gerçektende kaçınılmaz olarak devamlı toplanan bir
toplumda yaşamaktayız. Dünyamız, aralarında bilgi
alış verişi yapmak, çeşitli planlar hazırlamak, projeler yürütmek, var olan sorunlara çözüm bulmak, yeni
bazı kararlara varmak veya önceden alınmış kararların eksikliklerini gidermek ve hatta dua ve ibadet etmek gibi amaçlarla bir araya gelen irili ufaklı gruplardan meydan gelmiştir. Değer hükümleri ve amaçları
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1.TOPLANTI VE TOPLANTI YÖNETİMİ

"İç Denetim fonksiyonunun amaç
ve hedeflerini gereğince yerine
getirebilmesini teminen, her bir iç
denetçinin ve iç denetim yöneticisinin,
toplantı türleri ve özellikleri ile etkili
toplantı yapabilmenin olmazsa olmaz
koşullarını bilmesi zorunluluk arz
etmektedir"
ne olursa olsun bu değişik grupların üyeleri, işlevlerini yürütmek için bir araya gelmek; toplanmak zorundadırlar.1
En etkili iletişim araçlarından biri olarak gösterilen
toplantıları sıklıkla kullanan gruplardan birini de,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile Türk Kamu Yönetimi/Denetimi sistemine giren iç
denetim birimleri ve iç denetçiler oluşturmaktadır.
Gerek iç denetim alanındaki ulusal mevzuat ile uygulamalara ve gerekse uluslar arası iç denetim standartlarına baktığımızda; iç denetim faaliyetinin planlanması, denetim plan ve programlarının hazırlanması,
denetimin yürütülmesi, açılış ve kapanış toplantıları, raporların sunumu, üst yöneticilerin görüşlerinin
alınması, danışmanlık görevleri, iyi uygulama örneklerinin meslektaşlarla paylaşılması gibi faaliyetlerde
“toplantı” çok önemli bir enstrüman olarak karşımıza
çıkmaktadır.
İç Denetim fonksiyonunun amaç ve hedeflerini gereğince yerine getirebilmesini teminen, her bir iç denetçinin ve iç denetim yöneticisinin, toplantı türleri
ve özellikleri ile etkili toplantı yapabilmenin olmazsa
olmaz koşullarını bilmesi zorunluluk arz etmektedir.
Bu çalışmamızın birinci bölümünde; toplantı nedir,
neden yapılır, çeşitleri ve özellikleri nelerdir, ikinci
bölümünde; toplantıların iç denetimdeki yeri nedir,
üçüncü ve son bölümünde ise; etkin ve başarılı toplantı yönetimi nasıl olmalıdır sorularına cevap aramanın yanı sıra toplantı yönetimine yönelik bazı ipuçlarına da yer verilecektir.

İletişim; “katılanların bilgi/sembol üreterek birbirlerine ilettikleri, bu iletileri anlamaya, yorumlamaya
çalıştıkları bir süreçtir.”2 İşte bu sürecinin etkin olarak
kullanılmaya çalışıldığı kanallardan biri ve en etkilisi
de gerçekleştirilen toplantılardır.
Toplantıların gereksiz olduğunu söyleyenler veya
“ne kadar çok toplantı o kadar az iş” önyargısına sığınanlar, hükümetlerin savaşa girme kararlarını toplantılarda aldığını, vergi indirimleri veya zamlarının
bu tür toplantılarda tartışıldığını, özel sektörde şirket
kurma veya kapatma kararlarının toplantılar sonucu belirlendiğini,3 okullarda, üniversitelerde, kamu
kurum ve kuruluşlarında ve belki de en önemlisi ailelerde insan hayatını etkileyecek kararların yapılan
toplantılarda şekillendiğini unutmaktadırlar.
Öte yandan, kurumlarda, üniversitelerde ve özel sektör örgütlenmelerindeki proje merkezli çalışmalar,
koordinasyon gerektiren görevler, diğer örgütlerle
müştereken yürütülen faaliyetler ve literatürde yerini bulmaya başlayan “sinerjik yönetim”4 gereklilikleri,
toplantı sayılarını her geçen gün artırmaktadır.
1. 1.TOPLANTI NEDİR – ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Türk Dil Kurumu, toplantıyı; “birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi” olarak tanımlamaktadır.5
Birkaç kişinin yüz yüze bir araya gelmesi, sorun veya
problemi çözme amacıyla görüşmelerin yapıldığı ortam, gibi toplantı tanımları da bulunmaktadır.
Genel anlamıyla özlü bir tanım yapmak gerekirse;
“toplantı, üç veya daha fazla katılımcı ile belli bir
amaç için, belli bir zaman ve yerde yapılan planlı,
programlı etkinliktir.”6

2
3
4

1

Michael Doyle ve David Straus, Verimli Bir Toplantı Nasıl Yapılır,
1998,(Çeviri:Ramazan Saruhan)Yeni Nesil Yayınları,İstanbul,s.9.
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5
6

Alim Kaya, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pagem
Yayınları,Ankara 2010,s.5.
Patrick Lencioni, Ölümcül Toplantılar, Optimist Yayınları,
(çeviri:Ekin Duru) İstanbul 2004, s.8.
http://www.phanesacademy.net/yonetim_okulu/sinerjikyonetim/toplanti-yonetimi.htm.(erişim:25.02.2011)
http://tdkterim.gov.tr/bts.(erişim:05.05.2011)
Sadık Kartal, Toplantı Yönetimi, Maya Akademi Yayınları, Ankara
2009,s.6-7.
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Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere bir toplantının meydana gelebilmesi için; öncelikle toplantının
konusunu oluşturacak bir amaç ve bu amaç için en az
üç kişinin bir araya gelmesi gerekmekte, bu bir araya
gelmenin zamanı ve yerinin önceden belirlenmiş olması ve tüm bu faaliyetlerin de belli bir program dahilinde gerçekleştirilmesi zorunluluk arz etmektedir.
Her şeyden önce toplantıların en önemli iletişim tekniklerinden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü iletişimde bulunacaklar toplantı esnasında yüzyüzedirler.
Yani kaynak ve alıcı bir araya gelmiştir, doğrudan bir
iletişim söz konusudur.7 Yüz yüze iletişim, toplantı
amacının gerçekleştirilmesinde, sorunların çözülmesinde, optimum kararlar alınmasında oldukça etkin
olarak kullanılmaktadır.
Öte yandan, toplantılar çok sayıda amacı gerçekleştirmek için düzenlenebilmektedir. Genellikle, önemli
bir karar alınması gerektiğinde katılımcıların bilgisine
başvurmak, alınmış bir kararın duyurulmasını sağlamak veya bir kişinin üstesinden gelemeyeceği önemli
sorunların çözümüne yönelik bilgi alış verişinde bulunmak için toplantı yapılabilmektedir.
Toplantı yapma gerekliliği, toplantıların vazgeçilemezliği onların genel kabul görmüş şu ortak özelliklerinden kaynaklanır:
“- Toplantılar en etkin iletişim aracıdır. İletişimde kaynak ile alıcı karşı karşıyadır.
- Toplantılar sorun çözme aracıdır. Toplantılar sorunu yaşayan ve ondan etkilenen kişileri bir araya getiren ve sorunu çözen en etkin enstrümandır.
- Toplantılar katılımcı yönetim anlayışına imkan verir. Toplantılar çağdaş yönetim anlayışının gereği
olarak kararlara katılma imkanı sağlar.
- Toplantılar ekip çalışması için vazgeçilmez etkinliklerdir. Toplantıların bir yararı da tüm örgüt üyelerini
örgütün amaçlarına katkıda bulunmaya özendirici,
onları sorumluluğa iten bir ortam sağlamalarıdır.
- Toplantılar örgütsel öğrenme imkanı sağlarlar. Örgütlerin kendi kimliklerini kazanmalarında, kültür7

Zuhal Baltaş ve Acar
İstanbul 2002,s.33.
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lerinin üyelere benimsetilmesinde de toplantılar
vazgeçilmez bir öneme sahiptir.”8
1. 2. TOPLANTI TÜRLERİ
Toplantılar, karmaşa içinde uzlaşı arayışı için olduğu
kadar, sadece alınmış bir kararın ilan edilmesi için
de düzenlenebilir. Yani, toplantı yapmanın amacı çok
farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. İşte bu
amaçların gereği gibi yerine getirilmesi için ne tür bir
toplantı yapılması gerektiği önceden belirlenmelidir.
Toplantı türünün önceden belirlenmesi gerekliliği,
zamanın iyi yönetilmesi, verimliliğin sağlanması ve
toplantının başarıya ulaşması açılarından önemlidir.
Toplantının türü belirlenirken; toplantının konusu,
süresi, kuralları, katılımcıların sayısı ve nitelikleri, toplantı yeri gibi etkenlere dikkat edilmelidir.
Çok sayıda türü bulunmakla beraber, uygulamada en
çok karşımıza çıkan toplantı çeşitlerine kısaca göz atmak gerekirse;
a- Sorun Çözme Toplantısı:
Bir kurum, kuruluş, birim veya örgütte ortaya çıkan
sorunların, ortak akılla çözülebilmesi için düzenlenir
ve çözüme katkısı olabilecek herkesin katılması teşvik
edilir.
b- Bilgi Verme Toplantısı:
Bu tür toplantılarda amaç, önceden alınmış bir kararın veya gerçekleştirilmiş bir uygulama sonucunun
katılımcılara duyurulmasıdır. Kararın niteliği ve içeriği, uygulamanın ise sonucu hakkında bilgi verilir.
c- Planlama ve Yönlendirme Toplantısı:
Belli bir kararın, görevin veya faaliyetin, kimlerin ya
da hangi birimlerin sorumluluğunda olduğunun ve ne
şekilde gerçekleştirileceğinin belirlendiği, işbirliğinin
sağlandığı toplantılardır.
d- Kriz Toplantıları:
Acil bir durumla karşılaşılması veya öngörülemeyen

Baltaş, Bedenin Dili, Remzi Kitabevi,
8

Sadık Kartal,a.g.e.,s.5-6.
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"İç denetim faaliyetlerinin sistematik,
sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla
gerçekleştirilebilmesi için, mesleki
deneyim, bilgi ve becerinin yanı sıra, iç
denetçilerin insanlarla çalışma ve etkin
iletişim kurma becerilerine de sahip
olması gerekmektedir"
bir sorunun ortaya çıkması durumunda, yetkililer ve
uygulayıcılar arasında düzenlenen, önemli ve anlık
kararların alındığı toplantı şekilleridir.
e- Eğitim Toplantıları:
Örgütte gündeme yeni gelen konuların öğretilmesi
veya eski bilgilerin güncellenmesi amacıyla yapılan
ve uzman eğiticilerin sorumluluğunda gerçekleştirilen toplantılardır.
f- Motivasyon Toplantıları:
İlgili kurum veya örgüt çalışanlarının verimliliğini artırmak, örgüte ve görevlerine bağlılıklarını artırmak
amacıyla yapılan ve genellikle informel şekilde gerçekleştirilen toplantılardır.
Öte yandan, katılımcılarının sayısının fazlalığı, toplanılan yerin büyüklüğü, genele hitap etmesi ve süresi,
klasik toplantılardan farklılıklar gösteren seminer, panel, kongre, brifing gibi etkinlikler de toplantı olarak
ifade edilmektedir.9
2. TOPLANTILARIN İÇ DENETİMDEKİ YERİ:
Bilindiği üzere 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 mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde
sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel
9

Sadık Kartal,a.g.e.,s.7.
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kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.10
İç denetimin yukarıda yer alan tanımından hareketle,
iç denetim alanındaki ulusal mevzuata ve uluslar arası iç denetim standartlarına bakıldığında, iç denetim
faaliyetlerinin sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilebilmesi için, mesleki deneyim,
bilgi ve becerinin yanı sıra, iç denetçilerin insanlarla
çalışma ve etkin iletişim kurma becerilerine de sahip
olması gerekmektedir.
Ayrıca, iç denetçilerin; denetim görevlerinin hedefleri, değerlendirmeler, sonuçlar ve tavsiyeler gibi
konuları açıkça, etkili bir şekilde açıklayabilmek için
gereken sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine de haiz
olması beklenmektedir.11
İşte tam da burada; iç denetim faaliyetinin planlanması, denetim plan ve programlarının hazırlanması,
denetimin yürütülmesi, açılış ve kapanış toplantıları,
üst yöneticilerin görüşlerinin alınması, iyi uygulama
örneklerinin meslektaşlarla paylaşılması, mesleki
eğitim ve dayanışma gibi faaliyetlerde toplantılar,
sıklıkla kullanılan bir iletişim tekniği olarak karşımıza
çıkmaktadır.
2.1. Üst yöneticiyle yapılan toplantılar
Uygulamada, İç Denetim Birimi Başkanları veya İç Denetçiler, Üst Yöneticiler ile kurumlarının gerek denetim ortamı hakkında ve gerekse iç denetim planı ve
programı hazırlanması öncesinde çeşitli toplantılar
yapmakta ve üst yöneticinin görüş ve önerilerini de
almaktadırlar.
Aynı zamanda göreve yeni atanan üst yöneticilerin iç
denetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularında brife
edilmesi, yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmesi
için de toplantılar yapılmaktadır.
Öte yandan, bazı idarelerde gelenek haline getirilmiş
üst yönetici-iç denetim birimi toplantıları da düzenlenmekte, bu toplantılarda iç denetim faaliyetlerinin
gidişatı hakkında üst yöneticiye bilgi verilmekte, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik ortak akıl oluş10 5018 sayılı KMYK Kanunu 63.md.
11 Uluslar arası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama
Çerçevesi,TİDE Yayını, İstanbul 2007,s.95,96.

2011/7

MAKALE

turulmakta ve uzun dönemli projeksiyonlar ortaya
konmaktadır.
2.2. Birim içerisinde plan ve program hazırlama toplantıları
Ülkemiz iç denetim mevzuatı ve uluslar arası iç denetim standartları gereği, iç denetim faaliyeti disiplinli
ve sistemli bir yaklaşımla ifa edilecek, bu da önceden
hazırlanmış plan ve programlar dahilinde gerçekleştirilecektir.
Denetlenecek alanların tespit edilmesi, risk değerlendirmesinin yapılması, önceliklerin belirlenmesi
bunların plan ve programlara dercedilmesi çalışmaları hem iç denetim birimi başkanının hem de iç denetçilerin sorumluluğundadır. Plan ve program kurumun
amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik denetimleri kapsamalıdır. Dolayısıyla iç denetim birimleri
tüm çalışanlarıyla toplantılar yaparak en etkin plan
ve programın hazırlaması yönünde mesai harcamaktadırlar.
2.3. Denetlenenlerle yapılan toplantılar:
Denetim faaliyetinin amacını belirleyen iç denetçi,
gerçekleştireceği denetim öncesinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri toplayarak bir ön araştırma yapar. Bu
safhada gerek görülmesi halinde denetlenecek birim
yöneticileri veya ilgililerle toplantılar yapar.
Bu aşama; denetlenecek alanın büyüklüğü, kapsamı, amaç ve hedefleri, denetlenecek birime ilişkin
mevzuat, politika ve prosedürler, mevcut kontroller,
iş akış süreçleri, organizasyon ve yönetim yapısı gibi
hususlarda önemli bilgilerin ve uygulamaya yönelik
tecrübelerin elde edilmesinden oluşur.12
2.4. Açılış toplantısı:
İç Denetçi, denetimin başlangıcında denetlenecek
birim yöneticileri ve ihtiyaç duyulan personelin iştirakiyle bir toplantı yapar. Bu toplantıda; denetimin
amaçları, hedefleri, kapsamı ve tahmini süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden
beklentileri, denetim bulgularının değerlendirilmesi,
12 Kamu İç Denetim Rehberi, İDKK Yayını, No:7, Ankara, s.11.
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denetim sonuçlarının raporlanması, denetçi ve birim
arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştirileceği ve birimin denetçilerden talep etmesi halinde danışmanlık
faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği konuları görüşülür
ve toplantı sonunda “açılış toplantısı tutanağı” düzenlenir.13
2.5. Kapanış Toplantısı:
İç Denetçi ile denetlenen birim yöneticileri ve ilgili
personel arasında denetim bulguları ve bu bulgular
üzerine geliştirilen önerilerin görüşüldüğü toplantıdır. Görüşmeleri müteakip varılan sonuçlar bir “kapanış toplantısı tutanağı” düzenlenir.14
Uygulamada, kapanış toplantılarında denetçilerin
tespit ve önerileri üzerine çeşitli tartışmalar çıkabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, insanı bir sorunun çözümü işlemine dahil etmek, onun çözümü
desteklemesi ve kabulü için en tesirli güvencedir. Dolayısıyla, gerek denetim öncesi yapılan toplantılar ve
gerekse açılış-kapanış toplantıları denetlenenleri olabildiğince denetim sürecine ortak ederek, hem denetimi kolaylaştıracak hem de ortaya çıkan sorunları ve
çözüm yollarını kabul etmelerinde faydalı olacaktır.
2.6. İyi uygulama örneklerinin paylaşılması:
Ülkemizin farklı kurumlarında ve farklı bölgelerinde
görev yapan iç denetçilerin, iç denetim faaliyetlerine yönelik bilgi paylaşımı ve uygulama birlikteliğinin
sağlanması amacıyla bir araya gelmeleri elzemdir. Bu
bir araya gelmeler bazı iç denetim birimlerinin öncülüğünde birkaç iç denetim biriminin ortak toplantılar
düzenlemesi şeklinde olabileceği gibi, merkezi uyumlaştırma birimi İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun
organize edeceği ve tüm iç denetçileri bir araya getiren kongre-seminer-panel türü toplantılarda olabilmektedir.
2.7. Eğitim faaliyetleri:
İç Denetim mevzuatı gereği tüm iç denetçilerin tamamlaması gereken eğitim saatlerinin doldurulması
ve ayrıca gelişen durumlar neticesinde ortaya çıkan
eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitici nite13 Kamu İç Denetim Rehberi, a.g.k, s.12.
14 a.g.k., s.29.
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likteki toplantılar düzenlenmekte, bu toplantılar genelde İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK), Kamu
İç Denetçiler Derneği (KİDDER) veya iç denetim alanında uzman uluslar arası denetim firmalarının öncülüğünde gerçekleştirilmektedir. Eğitim toplantıları,
ortak deneyim alanında15 bulunanlar arasında yapıldığı için genelde etkili sonuçlara ulaşılmaktadır.
2.8. Mesleki dayanışma kaynaşma:
Mesleki anlamda dayanışma ve kaynaşmayı sağlayan toplantılara; özellikle İç Denetim Koordinasyon
Kurulu(İDKK), Kamu İç Denetçileri Derneği(KİDDER),
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği(TİDE), Türkiye
Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) ve Uluslar
arası Suiistimal İnceleme Uzmanları Derneği(USİUD)
öncülüğünde yapılan toplantı, kongre ve diğer etkinlikleri örnek gösterebiliriz.16
3. ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ FAALİYETLERİ
Başarılı ve etkili bir toplantı yönetiminin nasıl gerçekleştirileceği konusuna değinmeden önce, toplantıları
ne şekilde başarılı veya başarısız olarak nitelendirebiliriz sorusuna cevap aramak gerekmektedir. Bir toplantının başarısını ölçmek için iki yol vardır;17
Birincisi, toplantı sonunda nelerin elde edildiğidir.
Toplantının amacı yerine getirildi mi? Sorunlar gereği
gibi çözüme ulaştı mı? Ortak bir karara veya uzlaşıya
varıldı mı?
İkincisi ise, toplantının nasıl bir gelişme gösterdiğine,
toplantının takip ettiği yola bakmaktır. Katılımcılık
sağlandı mı? Uyumlu bir çalışma yapılabildi mi? Fikirlerin ortaya konması için yeterli süre tanındı mı?
Egoların çatışması önlendi mi?
İşte tüm bu soruların cevabı evet ise, düzenlenen
toplantı başarıya ulaşmıştır.

15 Turgay Ergun, Kamu Yönetimi-Kuram,Siyasa,Uygulama, TODAİE
yayını,No:332, Ankara 2004,s.132.
16 Bülend Özoğlu, Mercan Ceyhan, Sabri Çakıroğlu, İç Denetim, İBB
İDBB Yayını No:1, İstanbul 2010,s.378.
17 Michael Doyle ve David Straus, a.g.e. s.14.
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3.1. ETKİLİ TOPLANTILARIN ÜÇ ALTIN KURALI:
“- Her toplantı kendine özgüdür
Toplantıların kendi amaçları vardır. Eğer toplantı yapmak için tanımlanabilir bir amaç ortada yoksa, ya da
bu amaçlara daha farklı şekillerde ulaşmak mümkünse, o zaman kendimize toplantının gerekli olup olmadığını sormamız gerekir. Bu özellikle de; haftalık, ekip,
proje ve komite toplantıları gibi düzenli toplantılar
için geçerlidir. Her toplantının amacı kendine özgü ve
eşsiz olmalıdır. Belli bir amaca yönelik olmayan toplantılar çok pahalı oyuncaklardır.
- Bir toplantının başarısı sonuçları ile değerlendirilir
Yapılan her toplantının ardından bir eylem listesi kaleme alma alışkanlığı edinilmelidir. Toplantı bittikten
sonra neler olacak? Bunlardan bazılarını toplantıyı
yapmadan önce kararlaştırma ya da yapması için bir
başkasına devretmemiz mümkün olur muydu? Bunlara yönelik sorumluluklar ilgili kişilere net bir şekilde
izah edildi mi? Yapılması gerekenler belli bir zaman
dilimi içinde mi yapılmalı? Gelişmeyi kim kontrol edecek? Eğer bir toplantının sonunda yaptığımız her şey,
bir sonraki toplantıyı ayarlamaya yönelikse, ciddi anlamda bir şeyler yolunda gitmemiş demektir.
- Toplantıyı yürütmek, bütün bir grubun sorumluluğundadır
Toplantıyla ilgili ilk elden sorumluluk doğal olarak oturum başkanına (toplantıyı düzenleyene) aittir. Ama
her katılımcı toplantının yolunda gitmesi için elinden
geleni yapmalıdır. Toplantının zamanını kontrol eden
kişi, oturum başkanına toplantının zamanlamasını
ayarlamada, üzerinde görüş birliğine varılan eylemleri kontrol etmede ve toplantının gelişimini ve sonuçlarını kaydetmede aktif olarak yardım edebilir.”18
3.2. ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİNİN AŞAMALARI:
-Toplantı öncesinde yapılması gerekenler
Düzenlenecek toplantının başarıya ulaşması için en
önemli adım iyi bir hazırlığın yapılmasıdır. Konusu ve
amacı belirlenmiş bir toplantı öncesinde; toplantıyı
18 http://www.etemlevent.com/toplanti-yonetimi/128-etkintoplanti.html.(erişim: 05.05.2011)
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"Denetimlerle ilgili görevlerini ve bu
görev sonuçlarını denetlenenlere etkili
bir şekilde aktarabilmek, denetçinin
rehberlik ve danışmanlık fonksiyonunu
gereğince yerine getirebilmek,
gerektiğinde üst yöneticileri veya
denetlenenleri ikna edebilmek ve
meslektaşlarla ilişkilerini geliştirebilmek
için iletişim tekniklerinin neler olduğu
ve nasıl kullanıldığının araştırılması,
öğrenilmesi ve uygulanması
gerekmektedir"
kimin yöneteceğinin ve toplantıya kimlerin katılacağının belirlenmesi, toplantı yerinin tespit edilmesi, katılımcıların toplantı konusu hakkında önceden
bilgilendirilmesi,19 toplantı mekanının ve toplantı konusuyla ilgili belgelerin katılımcı sayısına göre düzenlenmesi, kullanılacak techizatın hazır hale getirilmesi,
gerekmektedir.
Toplantı yöneticisi toplantı öncesinde; katılımcı profillerini olabildiğince araştırmalıdır. Toplantı huzurunu kaçırabilecek, tartışma çıkarabilecek, toplantı
sırasında uyuyabilecek veya konuşmacıların sözünü
devamlı kesecek katılımcıların önceden bilinmesi,
toplantı yöneticisinin toplantı esnasındaki bu tür
davranışları kontrol etmesine yardımcı olmakta ve
toplantının başarıya ulaşması yönünde aksiyon almasını kolaylaştırmaktadır.
Katılımcılar ise toplantı öncesinde; toplantı konusuna
göre gerekli hazırlığı yapmalı, eğer toplantıya katılamayacaklar ise yerlerine kimin katılacağını toplantı
yöneticisine bildirmelidirler. Ve belki de en önemlisi,
toplantıya zamanında iştirak etmelidirler.
- Toplantı sırasında yapılması gerekenler
Toplantıyı düzenleyenlerce tüm katılımcılar nezih bir
şekilde karşılanmalı ve toplantı tam zamanında başlatılmalıdır. Katılımcıların yerleşmeleri ve toplantıya
19 Hasan Hüseyin Çevik, Emniyet Teşkilatında Zaman ve Toplantı
Yönetimi, Polis Bilimleri Dergisi,Ankara 2004, Cilt.6, s.25.
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odaklanabilmeleri için kısa bir süre tanınmalı,20 toplantı yöneticisi tarafından kısaca toplantının konusu
ve amacını ifade eden bir konuşma yapılmalıdır. Toplantı sürerken tüm katılımcıların fikir ve düşüncelerine başvurulmalı, süre konusunda hakkaniyetli olunmalı, gereksiz tartışmalara ve konudan uzaklaşmalara yönetici tarafından izin verilmemelidir.21 Toplantı
süresi bir saati aştığı takdirde kısa bir ara verilmeli,
ara sonunda tekrar tam zamanında toplantıya devam
edilmelidir. Toplantı sonunda, toplantı düzenlenmesini gerektiren amacın hasıl olup olmadığı ortaya konulmalı, ortak bir karar ve uzlaşı sağlanmalı, alınan
kararlar ve toplantı sonrasında yapılacaklar bir tutanağa bağlanmalıdır.
- Toplantı sonrasında yapılması gerekenler
Toplantı yöneticisi tarafından toplantıda alınan kararlar ve uzlaşı sağlanan hususlar kısaca özetlenmeli,
katılımcılara teşekkür edilmeli ve toplantı kapatılmalıdır. Daha sonra ise, gerekli olması halinde, vakit
geçirmeden toplantı esnasında alınan kararlar ve tutanaklar yeterli sayıda çoğaltılarak tüm katılımcılara
iletilmeli, toplantı neticesinde yapılması gereken faaliyetler takip edilmelidir.22
4. İÇ DENETÇİLERE ÖNERİLER
Mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra iletişim tekniklerinin de bilinmesi ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi,
her bir iç denetçinin kabul zorunluluğu bulunan bir
gerçektir.
Denetimlerle ilgili görevlerini ve bu görev sonuçlarını
denetlenenlere etkili bir şekilde aktarabilmek, denetçinin rehberlik ve danışmanlık fonksiyonunu gereğince yerine getirebilmek, gerektiğinde üst yöneticileri
veya denetlenenleri ikna edebilmek ve meslektaşlarla ilişkilerini geliştirebilmek için iletişim tekniklerinin
neler olduğu ve nasıl kullanıldığının araştırılması, öğrenilmesi ve uygulanması gerekmektedir.
Bu çalışmamızda daha önce yer verildiği üzere toplantılar; literatürde en faydalı iletişim biçimi olarak
ifade edilen ve iç denetçilerinde sıklıkla karşılaştığı
20 Sadık Kartal,a.g.e.,s 50.
21 Isabel Werner, Liderlik ve Yönetim, Rota Yayınları, (çeviri: Vedat
Üner), İstanbul 1993, s.177.
22 Etem Yeşilyurt ve İbrahim Çankaya,a.g.m.,s190.
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iletişim kanallarıdır. Öyleyse, gerek katılımcı ve gerekse düzenleyen olarak iştirak edilen toplantılarda neler yapılmalıdır, kısaca bazı ipuçlarına yer vermekte
fayda bulunmaktadır.
Öncelikle denetim görevinin saha çalışması bölümünde her iç denetçinin yapması gereken açılış toplantılarına ilişkin bazı hususları ifade etmek gerekir.
Saha çalışmalarına başlandıktan sonra, denetim görevine ilişkin bir açılış toplantısı yapılacağı, toplantının
yeri ve zamanı ile kimlerin katılacağı denetlenenlere
yazılı/elektronik olarak bildirilmeli, katılımcıların hazır bulunmasını engelleyecek durumlara mahal verilememesi açısından toplantı öncesi teyit alınmalıdır.
Daha sonra ise, zaten saha çalışmasına başlandığı andan itibaren denetim görevine ilişkin bilgi ve belgeler
elde edildiği için, iç denetçi yeniden bu bilgi ve belgeleri gözden geçirmeli, açılış toplantısının konusunu
oluşturacak hususlara ilişkin hazırlığını yapmalıdır.
Toplantı tam zamanında başlatılmalı, iç denetimin
yeni yeni tanındığı veya soğuk karşılandığı örgütlerde, toplantıyı yönetecek iç denetçi kısaca iç denetim
konusunda bilgi vermeli, daha sonra denetim görevinin amacı, konusu ve kapsamını açıklamalıdır. Bilahare denetim göreviyle ilgili olarak, ne şekilde yürütüleceği, kimlerin katkısının isteneceği, ne kadar süreceği gibi hususlar belirtilmeli, varsa denetlenenlerin
görüşleri alınmalı, uzlaşılan hususlar tekrar gözden
geçirilerek müştereken bir tutanağa bağlanmalıdır.
Açılış toplantısının başarısı denetim görevinin başarısına oldukça etki edecektir. O yüzden açılış toplantısının olumlu bir havada geçmesi ve katılımcılığın
sağlanması için asgari düzeyde önem verilmesi yararlı olacaktır.
Yine her iç denetçinin denetim görevi sonunda düzenlediği kapanış toplantısıyla ilgili bazı hususlara değinmek gerekirse; kapanış toplantılarının yapılması,
bulguların ve önerilerin daha anlaşılır olması ve hatalı
bilgilerin rapora konmasının önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır. Ayrıca denetlenen birimin yaklaşımının ve cevapların anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Açılış toplantısında, denetimin sonuçları açıklanmalı, bulgular ve öneriler paylaşılmalı, denetlenenlerin görüşleri alınmalı, hatalı bir tespit ve öneri varsa
hiç yüksünmeden düzeltilmeli, amir konumunda olan
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denetlenenlerin memurlarının düşünce ve fikirlerini
ortaya koymalarını engeller mahiyette davranışlarına
izin verilmemeli, bulgu ve öneriler üzerinde kesin bir
uzlaşı sağlamaya çalışılmalı, bir kapanış toplantısı tutanağı düzenlenmeli, bulgu ve önerilerin taslak rapor
olarak denetlenenlerle paylaşılacağı ifade edilmelidir.
Uygulamada, kapanış toplantıları açılış toplantılarına nazaran daha gergin ortamlarda geçebilmektedir.
Denetlenenler, tespit edilen bulgular veya getirilen
önerilere yönelik itirazlarda bulunabilmektedirler.
Denetim görevinin başarısı ve ortaya çıkacak denetim raporunun verimliliği açısından, her itiraz dikkatle dinlenilmeli, gerginliğe mahal verilmeden uzlaşı
sağlanılması yoluna gidilmelidir. Her ne kadar bu tür
durumlarda sinirlere hakim olmak zor olsa da, denetim elemanlığının getirdiği tecrübe ve terbiye unutulmadan bir konsensus sağlanmalıdır.
Mesleki bilgi ve tecrübelerin, iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı veya eğitim faaliyetlerine yönelik bir
toplantı düzenleneceği durumlarda, toplantı yöneticisi olacak iç denetçinin yapması gereken bazı hususlarla ilgili olarak ise;
Toplantı konusuna iyi hazırlanılmalı, kullanılacak
yardımcı araç ve belgeler önceden düzenlenmeli,
toplantı öncesi tüm meslektaşlar samimi bir şekilde karşılanmalı, toplantı tam zamanında açılmalıdır.
Toplantı esnasında ise, katılımcılığın sağlanmasına,
monologların önüne geçilmesine ve sürenin etkin
kullanılmasına özen gösterilmelidir. Bu tür toplantılarda amaç ortak bir sinerji yaratmaktır. Dolayısıyla,
“ben” merkezli konuşmalara, tartışma çıkaracak müdahalelere karşı uyanık olunmalı, her şeyden önce
aynı uzmanlık alanına sahip meslektaşlarla bir toplantı yapılacağı unutulmamalıdır.
5. SONUÇ
İş hayatında, sosyal ortamlarda, günlük yaşamda ve
hatta ailelerde çeşitli toplantılar yapılmaktadır. Toplantı düzenleyerek bir araya gelmedeki amaç, bireysel olarak değil topluluğun sinerjisinden faydalanarak
doğru kararlar almak, etkin planlar hazırlamak ve sorunlara yönelik rasyonel çözüm yolları bulmaktır.
Keza toplantılar, kaynak ile alıcının yüz yüze gelebildiği, katılımcılığa açık ve etkili bir iletişim tekniğidir.

2011/7

MAKALE

Ancak ne yazık ki toplantılar konusundaki genel inanış, gerçekleştirilen toplantıların çoğunun amacına
ulaşmadığı, sıkıcı olduğu ve başarısızlıkla sonuçlandığı yönündedir. Bu negatif görüşlere, gündemi ve
katılımcıları belli olmayan, ortak deneyim alanına
sahip katılımcıların bir araya getirilemediği, iyi hazırlanılmayan, iyi yönetilmeyen ve herhangi bir karara
varmadan sonuçlanan toplantılar neden olmaktadır.
Oysa ki; gündemi, amacı ve katılımcıları belli olan, zamanında başlayıp zamanında biten, yer ve mekanın
iyi seçilmiş olduğu, katılımcıların düşüncelerini rahatça ifade edilebildiği ortamı yaratan, belli bir uzlaşı
sağlayan ve iyi yönetilen toplantıların başarısızlıkla
sonuçlanması pek olası değildir.
Toplantıların arzu edilen sonuçlara ulaşabilmesi, diğer etkenlerin yanı sıra, iyi yönetilmesine bağlıdır.
Etkin toplantı yönetimi, bir bütün olarak, toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken
faaliyetleri içine almaktadır. Bu faaliyetler ise gerek
toplantıyı düzenleyenlerin ve gerekse katılımcıların
sorumluluğundadır.

6. Kaya, Alim, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Pagem
Yayınları,Ankara 2010.
7. Lencioni, Patrick, Ölümcül Toplantılar,(çeviri:Ekin Duru) Optimist Yayınları, İstanbul 2004.
8. Özoğlu Bülend, Mercan Ceyhan, Sabri Çakıroğlu, İç Denetim, İBB
İDBB Yayını No:1, İstanbul 2010.
9. Tavmergen, İge, Aksakal, Ebru, Kongre ve Toplantı Yönetimi,
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004.
10. Yeşilyurt,Etem ve Çankaya, İbrahim, Toplantı Yönetimi, DAUM
Dergisi, Elazığ 2007.
11. Werner, Isabel, Liderlik ve Yönetim, Rota Yayınları,(çeviri: Vedat
Üner), İstanbul 1993.
12. Uluslar arası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama
Çerçevesi,TİDE Yayını, İstanbul 2007.
13. Kamu İç Denetim Rehberi, İDKK Yayını, No:7, Ankara,
14. http://www.phanesacademy.net/yonetim_okulu/sinerjik-yonetim/toplanti
yonetimi.htm(erişim:25.02.2011)
15. http://www.etemlevent.com/toplanti-yonetimi/128-etkintoplanti.html(erişim:05.05.2011)

Çalışmamızın önceki bölümlerinde de etraflıca açıklandığı üzere ideal bir toplantı yönetimi için; toplantının konusu, yeri ve zamanı, toplantıya kimlerin katılacağı vb. önceden tespit edilmelidir, toplantıların
bir yöneticisi olmalıdır, katılımcılara konuşma imkanı
verilmelidir, toplantı için özel bir mekan seçilmelidir,
her konu için uygun bir tartışma zamanı belirlenmelidir, toplantılarda sorun çözümü için konsensüse
önem verilmelidir, toplantı konuları belirli bir sıra ile
ele alınmalı ve tartışılmalıdır, toplantılarda önce sorun teşhis edilmeli, sonra çözüm yolları aranmalıdır,
toplantıda alınan kararlar yazılmalı ve daha sonra
toplantıya katılan kişilere duyurulmalıdır.
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MALİ SİSTEMDE
FAALİYET
RAPORLARININ
ÖNEMİ

ÖZET: Kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte hesap verebilirlik ve mali saydamlık
ilkelerinin önemi son derece artmış durumdadır. Söz
konusu ilkelerin uygulanması faaliyet raporlarının
açıklanması ile yön bulmaktadır. Faaliyet raporlarının doğru ve güvenilir verilerden oluşması için gerekli
düzenlemeler 5018 sayılı Kanun ve Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte yer almıştır. Finansal (mali) tabloların hazırlanış ilkeleri ile iç ve dış denetim sonuçları hakkındaki
bilgilerin faaliyet raporları içerisinde yer alması mali
saydamlık ve hesap verilebilirlik açısından son derece
önemlidir. Mali sistem içinde faaliyet raporlarının yeri
ve önemine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, açıklanan raporların etkinliği ve yasal düzenlemelerdeki
farklılıklar da bu yazıda ele alınmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Faaliyet raporu, finansal
(mali) tablo, mali saydamlık, hesap verilebilirlik
1-GİRİŞ
Türk kamu mali yönetimi, Avrupa Birliği mevzuatına
uyum sürecinde mali saydamlık ve hesap verebilirlik
kavramları ile tanışmış ve böylece ekonomi çevreleri
tarafından önem verilen kamuoyunun bilgilendirilmesi hususu, geçerli bir kural haline gelmiştir. Bu durum kamu hizmetlerinden faydalananların, verdikleri
vergilerin ya da kaynağı ne olursa olsun kamuya tahsis edilen kaynakların nerelere harcandığını öğrenme
isteğiyle ortaya çıkmıştır. Uyum çalışmaları sonucu
bilgi edinme konusunda yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra, günümüzde kamu mali yönetimi alanında da bilgi edinme faaliyeti yaygın olarak kabul görmektedir.

Sevtap BENLİ
Şube Müdürü
Savaş VAROL
İç Denetçi
Hacettepe Üniversitesi
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Kamu mali sistemi yeniden yapılandırılmadan önce,
hesap verebilirliği temin etme ya da kaynakların nerelere harcandığı sorusuna cevap alabilmek üzere,
hesap sorma ve bilgi edinme hususlarına ilişkin olarak yasal bir düzenleme olup olmadığı sorusu akla
gelmektedir. 1927 yılında yürürlüğe giren ve 2006
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"Mali saydamlık, sadece kamu
harcamalarının izlenmesi ve kontrolüne
imkân sağlayan bir araç değil, daha
geniş bir anlamda kamu ekonomisine ve
kamu mali yönetimine ilişkin bilgilerin ve
hesapların halka sunulmasını hedefleyen
bir politikadır"
yılına kadar uygulanan 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun en önemli maddeleri içerisinde yer
alan 22 ncı maddesi sorumlulukları yaygınlaştırmış
ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde sorumluları
belirlemeye yönelik düzenlemeler oluşturmuş ise de
uygulamada sağlıklı işleyemediği tecrübe edilmiştir.
Bu nedenle; kamu idarelerinin düzenlemek zorunda olduğu ve uygulama sonuçlarını gösterir finansal
tablolara dayalı kesin hesap kanunları gerekli faydayı
sağlayamamıştır.
Yeni mali sistem, kesin hesap kanunlarının yanı sıra
birçok raporlama yükümlülüğü getirerek, mali saydamlık ile hesap verilebilirlik kavramının daha da etkinleştirilmesi sağlanmıştır.
2- GENEL BAKIŞ
Ülkemizde Kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi
alanında çalışmalar uluslararası standartlara uygun
ve Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde 2006 yılı itibariyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun uygulamaya konulmasıyla önemli ölçüde
hız kazanmıştır. Mali sistemin anayasası kabul edilen
Kanun, mali saydamlık ve hesap verebilirlik kavramlarına ayrı bir önem vermiş ve Kanunun temelini bu iki
kavram oluşturmuştur.
5018 sayılı Kanun, kamu idarelerine bütçe hazırlama
ve uygulama sürecinde 1050 sayılı Genel Muhasebe
Kanunundan daha fazla insiyatif tanımıştır. Bu çerçevede Kanunun 41. maddesi ile kamuoyunu ve yasama
organını yürütmenin faaliyet sonuçları konusunda
bilgilendirmek üzere, yönetsel hesap verme sorumluluğunun en önemli gereklerinden birisi olan faaliyet raporlarının hazırlanması görev ve sorumluluğunu getirmiştir. Bu mekanizmanın, kamu hizmetlerini
yürütenlerin daha fazla sorumluluk hissetmelerine
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ve daha fazla sonuç odaklı çalışmalarına katkıda bulunacağı öngörülmüştür. Ayrıca kamu hizmetlerinden
yararlananların ödedikleri vergilerin nasıl kullanıldığı ve idarelerin performansları hakkında bilgi sahibi
olunması ve yasama denetiminin güçlenmesi de söz
konusudur.
Mali disiplin, kaynakların stratejik önceliklere göre
tahsis edilmesi, kullanılan kaynağın etkin ve verimli
kullanımının sağlanması ile kaynağın nasıl kullanıldığının hesabının verilmesi olmak üzere üç temel hedef üzerine kurulmuştur. Şeffaflık ilkesi ile stratejik
planların, bütçelerin, mali istatistiklerin kamuoyuna
açıklanması ve kesin hesap ve faaliyet raporlarının
düzenlenmesi suretiyle yetkililerin ve kamuoyunun
bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.1
Mali saydamlık, devletin görev ve fonksiyonlarının,
kamu ekonomisine ve kamu mali yönetimine ilişkin
bilgilerin ve hesapların (harcamalar, gelirler, borçlar,
borç yönetimi v.s) ve aynı zamanda kamu mali yönetimine ve temel iktisat politikalarına ilişkin planların,
niyet ve projeksiyonların açık ve anlaşılır, düzenli olarak ve güven tesis edecek şekilde kamuoyunun bilgisine sunulması demektir2.
Mali saydamlık, sadece kamu harcamalarının izlenmesi ve kontrolüne imkân sağlayan bir araç değil,
daha geniş bir anlamda kamu ekonomisine ve kamu
mali yönetimine ilişkin bilgilerin ve hesapların halka
sunulmasını hedefleyen bir politikadır3.
Kamusal kaynakların etkin ve ekonomik kullanılması ve yapılan harcamaların kamuoyu tarafından izlenmesi açısından önem arz eden mali saydamlığın
sağlanmasına yönelik etkili yöntemlerden biri olarak
faaliyet raporlarının hazırlanması ve açıklanmasını
kabul etmek bu aşamada en doğru tespit olacaktır.
Saydamlığın kamusal kaynakların dağılımında etkinlik
ve verimliliği özendirdiği; kamu yönetimini daha yetkin hale getirdiği söylenebilir.
1
2

3

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
08.12.2003 tarih ve Karar No: 1/692-62
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/
Local%20Assets/Documents/Turkey-Tr_Audit_
Yillikfaaliyethazirlamarehberi_090209(1).pdf (Erişim
tarihi:12.07.2010)
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/
Local%20Assets/Documents/Turkey-Tr_Audit_
Yillikfaaliyethazirlamarehberi_090209(1).pdf
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2-1-Faaliyet Raporlarının Mali Saydamlık İçinde Yeri
Raporlama denildiği zaman bir iş sürecinin durumunun ya da sonucunun, ilgili kişilere, önceden belirlenmiş bir biçimde, önceden belirlenmiş yöntemlerle
bildirilmesi anlaşılmaktadır. Bu çerçevede,
—Raporlama denildiğinde ne anlamalıyız?
—Raporlamayı kime karşı yapmalıyız?
—Nasıl yapmalıyız?
—Sorumluluğumuz sadece raporlamak mı?
—Yaptığımız işin ve verdiğimiz raporları nasıl takip
edebiliriz ?
Sorularına cevap vermekle raporlama süreci daha iyi
anlaşılabilir4.
Faaliyet raporunun hazırlanmasındaki kriter birbirinden farklı birçok kişi ya da kuruluşun farklı amaçlar
için bu rapora ihtiyaç duymasıdır. Kamu hizmetlerinden faydalanan kişilerin ödedikleri vergilerin nerelere harcandığını bilmek istemeleri, mali denetimin
sağlanması, kurum hakkında bilgi edinmek isteyenlerin varlığı, kurum ile iş birliği yapmak isteyecek yatırımcıların bilgi edinmesi gibi birçok amaca hizmet
edecektir. Aktarılan bilginin kalitesi ve aktarılan bilginin anlaşılabilirliği raporlamanın temelini oluşturmaktadır.
Mali saydamlığın bir gereği olarak kamuoyunun faaliyetler konusunda aydınlatılması, doğru bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü vazifesi görme,
öncelikle iyi hazırlanan bir faaliyet raporu ile mümkün olur. Örneğin; Avrupa Birliği tarafından sağlanan
finansmanlar ile yapılan proje çalışmalarında kurum
ile ortaklık kurmak isteyecek özel şirketlerin yakından takip edeceği raporlar arasında faaliyet raporları
önemli bir yer edinmektedir.
3- FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASINDA
KAMU İDARELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Birçok ülkede maliye idaresi hem raporlanan, hem
de raporlama ile ilgili kural koyucu veya standart
belirleyicidir. Bizim Ülkemizde de Maliye Bakanlığı
tarafından kamu idarelerine ait faaliyet raporlarının
hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna
açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile esas ve
usuller belirleyen bir yönetmelik5 hazırlanmıştır.
Yönetmeliğin amaç başlıklı birinci maddesi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler,
sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması içerikli düzenlenmiştir.
Bununla birlikte yönetmeliğin hazırlanmasına dayanak teşkil eden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu6 kapsamında yer alan Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumlar, 2. madde ile belli maddelerin
uygulanmasından sorumlu tutulmuş olmakla birlikte, faaliyet raporlarına ilişkin 41 inci madde, sorumlu
tutulan maddeler içerisinde sayılmamıştır. Ancak; 41.
maddede merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri denilerek düzenleyici ve denetleyici kurumlar
da sorumluluk kapsamına dâhil edilmiştir.. Yönetmelik ile farklı bir kapsam düzenlenmeye çalışılmış ise de
bu durum normlar hiyerarşisine aykırılık oluşturmaktadır. Kapsam konusunda Kanunun ilgili maddelerinin
gözden geçirilerek, III sayılı cetveldeki idarelerin de
faaliyet raporu düzenleme kapsamı içine alınması ya
da kapsam dışına çıkarılmasının ilgili kamu kuruluşları açısından tereddütleri ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.
Ayrıca, Kanunun 41 inci maddesinde; idare ayrımı
yapılmaksızın, idarelere stratejik plan ve performans
programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde idare faaliyet raporu
hazırlama sorumluluğu verildiği görülmektedir. Ancak; Kanunda belirtilen stratejik plan ve performans
esaslı bütçeleme başlıklı 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu idarelerinin Stratejik Planlamaya İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik7 gereği
yerine getirmekle yükümlü bulundukları hizmetler
göz önüne alınarak stratejik plan hazırlaması hususunda zorunlu tutulmayan idareler belirlenmiştir.
Stratejik plan hazırlamak zorunda olmayan idarele5

4

http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/577D962FE4A5-462F-B070-A4EF76A36A20/3429/G3_GuidelinesTURKISHFINAL.pdf (Erişim tarihi:12.07.2010)
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6
7

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında
Yönetmelik Resmi Gazete:17.03.2006-26111
Resmi Gazete 24.12.2003-25326
Resmi Gazete 26.05.2006-26179
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"Vizyon, misyon ve idarenin değerleri,
idarenin amacını, hedeflerini ve temel
düşüncelerini temsil etmektedir. Bir
idarenin vizyon, misyon ve değerleri
kurumsal karar verme mekanizması
hakkında önemli ipuçları içerirler"
rin performans programı da hazırlama zorunluluğu
bulunmadığı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik8 ile düzenlenmiştir.
Esas ve usulleri belirleyen Yönetmelik;
—Sorumluluk ilkesi
—Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
—Açıklık ilkesi
—Tam açıklama ilkesi
—Tutarlılık ilkesi
—Yıllık olma ilkesi
Olmak üzere altı raporlama ilkesi belirlemiştir. Raporlama ilkeleri şeffaflığın gerçekleşmesine yardım etme
amacı taşımaktadır. Bu ilkeler günümüzde iki şekilde
sınıflandırılmaktadır. Bunlar;
1-Kurumun, hakkında rapor hazırlaması gereken konuları ve göstergeleri tespit etmesine yönelik ilkeler,
2-Raporlanan bilgilerin kalitesini ve uygun sunumunu
sağlamaya yönelik ilkeler
Kamu idarelerinin faaliyet raporu hazırlama esas ve
usulleri hakkındaki Yönetmeliğe göre; İdare faaliyet
raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte;
kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri
ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve
yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve
kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan
malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı
uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmelidir.

İdare hakkında edinilmesi gereken tüm verilerin belirli bir sistematik içinde ve hesapverebilirlik ilkesi
doğrultusunda faaliyet raporunda yer alması zorunludur.
4- FAALİYET RAPORLARININ İÇERİĞİ VE FİNANSAL
(MALİ) TABLOLARIN ÖNEMİ
4-1- Finansal (Mali) Tabloların Önemi
Hazırlanan faaliyet raporlarının ilk bölümü ağırlıklı
olarak idarenin vermek istediği mesajları vurgulayan
yönetim mesajı, idarenin vizyonu, misyonu, değerleri, yönetim kadrosu, insan kaynakları, sosyal sorumluluk ve kültürel etkinlikleri hakkında bilgileri içerirken, ikinci bölümünde ise mali tablolar ile ilgili dipnotları, denetçi görüşü, istatistikî analiz, grafik, yıllık
performans değerlendirmesi ağırlıklı olarak finansal
verilere yer verilen açıklamalar ve verilen mesajların
rakamlarla desteklendiği bölümlerin yer alması gerekmektedir9.
İlk bölümde yer alan yönetim mesajları raporun tamamının inandırıcılığı için çok önemlidir. Yönetici tarafından geçmiş yılın genel bir değerlendirilmesinin
yapıldığı bu bölümde, okuyucuların idare stratejisinin
net bir açıklamasını, gelişmelerin özetini, idarenin yol
haritasını ve temel performans göstergelerini bulmak
istediği söylenebilir. Daha detaylı ve geçmişe dönük
bilgileri ise faaliyet raporunun diğer bölümlerinde
bulabilirler.
Dünyadaki mesaj örneklerinin incelendiğinde farklı
uygulamaların bulunduğu görülmektedir.. Örneğin
kısa bir yönetici bildirisinin ardından, sıkça sorulan
sorular ve yöneticinin cevaplarını içeren soru-cevap
şeklinde devam eden bölümle; idare stratejisi, gelişmeler, idarenin yol haritası ve temel performans
konularında mesajların olduğu görülmektedir. Bu tip
interaktif uygulamalar okuyucunun almak istediği bilgiye hızlı bir şekilde ve uzun paragraflar içinde kaybolmadan ulaşmasını sağlamaktadır.
Vizyon, misyon ve idarenin değerleri, idarenin amacını, hedeflerini ve temel düşüncelerini temsil etmektedir. Bir idarenin vizyon, misyon ve değerleri
9

8

Resmi Gazete 05.07.2008-26927
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kurumsal karar verme mekanizması hakkında önemli
ipuçları içerirler. Vizyon, misyon ve değerlerini güçlü
bir şekilde ortaya koyabilen ve çalışanları tarafından
benimsenmesini sağlayan idareler, ortak hedeflere
ulaşmada her zaman avantajlı avantajlı konumdadırlar.

İdarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerin gerçekleşme
durumları ile meydana gelen sapmaların nedenleri,
durdurulan faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilmesi
idarenin değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Ayrıca, faaliyet raporlarının sunumunda en önemli
kriterin, mali tabloların geçmiş yıllarla karşılaştırmalı analizi ve istatistikî bilgiler olduğu söylenebilir.
İstatistikî verilerin ve analizlerin sade ve açık olması
ise bu bilgilerin faaliyet raporlarına dâhil edilmesi kadar önemlidir.

Ülkemizde bu değerlendirmeleri yapabileceğimiz çeşitli faaliyet raporlarına rastlamak mümkündür. Buna
ilişkin olarak, Hacettepe Üniversitesi 2009 Yılı Faaliyet
Raporunda11 yer alan 4 yıllık karşılaştırmaları içeren
finansal tablolar, Maliye Bakanlığı 2009 Yılı Faaliyet
Raporunun12 7 yıllık karşılaştırmaları içeren finansal
tablolar örnek olarak verilebilir.

Ayrıca finansal tablolarda yer almayan, ancak okuyucular için yararlı olacak diğer hususlara finansal tablolarla uyumlu olmak kaydıyla faaliyet raporunda yer
verilmelidir.
Kamu idarelerinin faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin yönetmelikte yer alan altı ilkeden birisi
yıllık olma ilkesi olup, ilke gereği rapor bir mali yılın
faaliyet sonuçlarını göstermelidir. Bu ilkelere dünyaca
kabul gören ve finansal tabloların vazgeçilmez ilkesi
olarak kabul edilen karşılaştırılma ilkesinin de eklenmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Seri XI, No:29 “Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hakkında basın duyurusunda; “Avrupa Birliği mevzuatı doğrultusunda
yapılan bu düzenlemeler sonucu finansal raporlama
yoluyla elde edebilecekleri finansal bilgiler tam olarak karşılaştırılabilirliği sağlamış olacağından ülkemiz Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel piyasalara entegrasyonu açısından çok önemli bir adım
atılmıştır”10 denilmekle karşılaştırılabilirliğin önemine değinilmiştir.
Benzer uygulamaların yer aldığı AB ülkelerinin kurumlarına ait birçok faaliyet raporunun bir önceki yılla karşılaştırıldığı görülmektedir. Ancak bu rakamlar
yeterli olmayıp, dünyadaki genel eğilim, en az 5 yıl
karşılaştırmalı olarak hazırlanmasının daha açıklayıcı
olacağıdır. Karşılaştırılma yıllının 3 yıl veya 5 yıl gibi
süreci kapsamasının, kurumun geleceğe yönelik hedeflerine ulaşabilmesinde daha destekleyici bilgi vereceği kanaatindeyiz.
10 http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.
aspx?aid=2008410&subid=0&ct=c (Erişim Tarihi:12.07.2010)
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İdarenin faaliyet raporu içerisinde yer verdiği bilgilerin ana kaynağı finansal (mali) tablolardır. Faaliyet
raporunda yapılması gereken rasyo analizleri finansal
tablolar kullanılarak yapılmaktadır.13 Bu durum karşılaştırılabilirlik ilkesini ön plana çıkmasını ve önemini
ortaya koymaktadır.
Mali raporlamaya ilişkin Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu hale getirilen Türkiye
Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarına dayanarak hazırlanan Devlet Muhasebe Standartlarının dikkate alınması faaliyet raporlarının dünya ülkelerince de kabul görür olmasını sağlamakta yardımcı olacaktır.
4-2- Sosyal Sorumluluk Açısından Faaliyet Raporları
Eğitim, sanat, spor, bilimsel araştırmalar gibi farklı
alanlarda yürütülen sosyal sorumluluk projeleri idarenin kamuoyundaki imajını ve itibarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle faaliyet raporunda
yer verilen kurumsal sosyal sorumluluk açıklamaları
önemli bir konuma haizdir14.
11 http://www.sgdb.hacettepe.edu.tr/duyurular/2010kurumsalma
lidurumbek/idarifaaliyet_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 15.09.2010)
12 http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/%C4%B0dare%20Faaliyet%20
Raporu/Maliye%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20
2009%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf (Erişim
Tarihi:12.07.2010)
13 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/
Local%20Assets/Documents/Turkey-Tr_Audit_
Yillikfaaliyethazirlamarehberi_090209(1).pdf
14 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/Turkey-Tr_Audit_Yillikfaaliyethazirlamarehberi_090209(1).pdf
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"Kamu idarelerinin faaliyet raporu
hazırlamasının usul ve esaslarının
belirlendiği yönetmelik ekinde belirlenen
“İç Kontrol Güvence Beyanı”, üst yönetici
ve bütçeleri ile kaynak tahsis edilen ve
bu kaynakları harcama yetkisi verilen
harcama yetkililerince imzalanması aynı
zamanda mali bilgilerin doğruluğunu
ifade eden mali hizmetler birim
yöneticisinin beyanına yer verilmektedir"
4-3- Faaliyet Raporları İçeriğinde İç ve Dış Denetim
Faaliyet raporlarında yer alması öngörülen iç ve dış
denetim raporları idarenin ilgili döneme ait mali raporlarının ve rapor dönemine ait faaliyetlerinin ilgili
mevzuata uygun bulunup bulunmadığını içermektedir. Denetim raporları, idarenin iç kontrol sistemi ile
bu sistemin sağlıklı işleyip işlemediği hakkında bilgiler vermektedir.
Gerek 5018 sayılı Kanunda gerekse Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte hüküm olmamasına karşın idarelerin idare
faaliyet raporlarında ilgili dönemin mali tablolarının
denetimden geçmiş ve güvence verilmiş olduğu bilgisinin yer alması, idarenin faaliyet raporunun doğruluğu ve inandırıcılığını artırmakta yardımcı olabileceği
açıktır. Bu konuda İç Denetim Koordinasyon Kurulunun üçüncül düzey mevzuatı arasında yer alan Mali
Denetim Rehberinde15 idarenin mali tabloları ve muhasebe kayıtlarının iç denetime tabi tutularak, riskli
alanların önceden belirlenmesine ve idarenin geleceğe yönelik kararları için yol göstericilik yapmaya yönelik iç denetim fonksiyonunun önemine değinmiştir.

dan önemli bir rapor olması nedeniyle kamu kaynağının harcama sonrası denetiminin sonucu hakkında
kısa da olsa denetim sonucu ile ilgili bilgilerin yer alması gerekmektedir.
4-4- Sorumluluk Beyanları
Faaliyet raporlarını oluşturan bilgi ve belgelerin içerisinde önemli bir yeri sorumluluk beyanları oluşturmaktadır.
Kamu idarelerinin faaliyet raporu hazırlamasının usul
ve esaslarının belirlendiği yönetmelik ekinde belirlenen “İç Kontrol Güvence Beyanı”, üst yönetici ve bütçeleri ile kaynak tahsis edilen ve bu kaynakları harcama yetkisi verilen harcama yetkililerince imzalanması
aynı zamanda mali bilgilerin doğruluğunu ifade eden
mali hizmetler birim yöneticisinin beyanına yer verilmektedir.
İç kontrol güvence beyanları raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu ifade etmektedir.
Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporlar
Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtildiği üzere, faaliyet raporlarının gerçeğe uygunluğu ile
doğruluğundan kamu idaresinin üst yöneticisi sorumludur16. Bu sorumluluğu konsolide edilmiş kamu
idaresi iş ve işlemleri için geçerlidir. Üst yönetici kaynak tahsisi yapılan ve bu kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli şekilde harcanması hususunda yetkilendirilen harcama yetkilileri tarafından bu sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bu çerçevede üst yöneticinin üstlenmiş olduğu sorumluluk belirli bölümlerde
yaygınlaştırılmıştır. Sorumluluğa ortak olan harcama
yetkilileri de kendilerine tanınan yetkiler içerisinde
sorumluluğu üstlenerek, iç kontrol güvence beyanını
imzalamaları kaçınılmazdır.

Ülkemizde çoğu kamu kurumunun yayınlanan faaliyet raporlarında iç ve dış denetime yönelik yeterli
açıklama yapılmadığı, kurumun iç veya dış denetime
tabi tutulduğu şeklinde bir açıklama ile yetinildiği
gözlemlenmiştir. Oysaki yeni kamu mali yönetim kapsamında faaliyet raporları hesap verilebilirlik açısın-

Finansal verilerin doğruluğundan ayrıca üst yönetici
adına hareket eden mali hizmetler birimi yöneticisinin sorumluluğu önemli bir yer edinmektedir.

15 http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi
(Erişim Tarihi:12.07.2010)

16 Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete 17.03.2006-26111
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"Ülkemizde genel olarak faaliyet
raporlarına bakıldığında 5 yıl öncesine
kadar finansal tabloların ve bu tabloların
kısa açıklamalarının yer aldığı, dış
denetim görüşlerini içeren genel raporlar
mali sistem için yeterli görülmekte iken
günümüzde bu raporlar ve açıklamalarla
yetinilmesi yeni kamu mali sistemin
genel gerekçesi ve ilkeleri açısından
yeterli olmayacaktır"
tırımcıların idare hakkında bilgi edinmesinde önemli
bir yer teşkil eden finansal bilgilerin güvenirliliği ve
doğruluğudur. Bu işlemler ile sorumlu tutulan mali
hizmetler biriminin güvence beyanını imzalaması faaliyet raporu içerisinde önemli bir yer edinmektedir.
Kamuoyunu aydınlatma konusunda faaliyet raporunun içeriğinde özellikle risk yönetimine politika ve
uygulamalara önem verilmesi gerekmektedir. İletilmeyen ve açıklanmayan riskler, sorumluluğu üstlenilen risklerdir. (Biggs C. Porter)
İdarenin karşı karşıya kaldığı risklere ve belirsizliklere
faaliyet raporlarında yer verilmesi diğer hususlara yer
verilmesi kadar önemlidir.
5- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Kanun, Yönetmelik hükümleri ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde kamu kaynağı kullanan bütün
kamu kurumlarının mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri kapsamında faaliyet raporu hazırlamaları
gerekir. 5018 sayılı Kanunun faaliyet raporu hazırlama hususunda kamu kurumları arasında bir ayrıcalık
tanımadığı anlaşılmaktadır. Ancak bu durum düzenleyici ve denetleyici kurumlar açısından geçerli değildir. Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine
uymak ile sorumlu tutulan düzenleyici ve denetleyici
kurumların yönetmelik marifetiyle faaliyet raporu
hazırlamakla sorumlu tutulan bir maddeden muaf
tutulması kararının tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Diğer önemli bir husus, faaliyet raporunda yer alan
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verilerin ana kaynaklarından olan finansal tabloların
karşılaştırılabilirlik ilkesine uygun olması ve en az 5
yıllık bir süreci kapsaması gereklidir. Bunun için kurumun geleceğe yönelik hedeflere ulaşma açısından
ilgili yönetmelik hükümlerine karşılaştırılabilirlik ilkesinin dahil edilmesi yerinde bir uygulama olacaktır.
Faaliyet raporları hesap verebilirlik açısından önemli
bir rapor olması nedeniyle, harcama sonrası denetim
sonuçlarına ilişkin bilgilerin raporda yer alması doğru
olacaktır. Ancak; Ülkemizde çoğu kamu kurumu tarafından hazırlanarak yayımlanan faaliyet raporlarında
iç ve dış denetime yönelik, kurumun iç veya dış denetime tabi tutulduğu şeklinde kısa bir açıklama ile yetinildiği gözlemlenmiştir. Ancak faaliyet raporlarında,
iç ve dış denetim sonuçlarının daha açık bir şekilde
yer alması geleceğe yönelik sağlıklı sonuçların elde
edilmesine yardımcı olacaktır.
Stratejik planlama ve performansa dayalı çalışmalara
önem verilmeye başlanan bu yeni dönem içerisinde
faaliyet raporları kendisine önemli bir yer edinmiştir.
Bu kapsamda faaliyet raporları, kurumun faaliyetlerinin stratejik planında ve performans programında
yer verdiği faaliyetlerle ne kadar örtüştüğü ya da ne
kadarını gerçekleştirebildiğini ve gerçekleştiremediğinin nedenlerini açıklayabileceği bir rapor olması
gerekir. Ancak yapılan incelemeler sonucu buna cevap vermeyen birçok faaliyet raporu yayımlandığı
görülmüştür. Yayımlanan faaliyet raporlarının da bir
standardı olmadığı gibi yayımlanmayan faaliyet raporlarının da olması muhtemeldir.
Ülkemizde genel olarak faaliyet raporlarına bakıldığında 5 yıl öncesine kadar finansal tabloların ve bu
tabloların kısa açıklamalarının yer aldığı, dış denetim
görüşlerini içeren genel raporlar mali sistem için yeterli görülmekte iken günümüzde bu raporlar ve açıklamalarla yetinilmesi yeni kamu mali sistemin genel
gerekçesi ve ilkeleri açısından yeterli olmayacaktır.
Diğer yandan birçok ülkede ve uluslararası düzeyde
yıllık faaliyet raporları yarışmaları (Uluslar arası ödül
organizasyonlarından en bilinenlerden biri olan Mercomm şirketi 1987 den bu yana her yıl ARC (Annual
Report Competition-Yıllık Faaliyet Rapor Yarışması
düzenliyor.) düzenlenmektedir. Bu yarışmalarda faaliyet raporları çok farklı yönleriyle ödüllere layık görülmektedir. Ancak ülkemizde düzenlenen faaliyet
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raporları düzenlenirken, kamuoyunun etkin ve doğru
bilgilendirmesi açısından gerekli hassasiyet gösterilemeyebilmektedir.
İdarelerce hazırlanan ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayan faaliyet raporlarının daha etkin
raporlama tekniklerini içermesi hususunda gerekli
eğitimlerin düzenlenmesi, yasal altyapısında da belirli standartlara yer verilmesi, hazırlık aşamasında
kurumların özen göstermelerini sağlamaya yönelik
düzenlemelerin yapılması halinde mali sistem içerisindeki önemine kavuşacağı düşünülmektedir.
KAYNAKLAR
1. Deloitte Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi
2. Global Reporting Initiative (G3_Guidelines TURKISHFINAL)
3. Sermaye Piyasası Mevzuatı
4. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Denetim Komitesi
6. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
7. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Kararları
8. Hacettepe Üniversitesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu
9. Maliye Bakanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu
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ORGANİZASYON
GELİŞİMİ VE MESLEKİ
YETKİNLİKTE
YAŞAMBOYU
EĞİTİMİN ETKİSİ

ÖZET: Bilgili olmak, hızla değişen teknolojinin içinde
olmak hem kurumların hem de bireylerin başarısı
için son derece önemli bir unsurdur. Bilgiyi devamlı
yenilemek ise hızlanarak değişen dünyaya ayak uydurabilmek için kritik öneme sahiptir. Bugün iş ve
meslek yaşamında verimli, başarılı ve kalıcı olmak
adına sürdürülen eğitim ve öğrenim faaliyetleri bu
gelişmelerin sonuçlarından biridir.
Eğitim; en basit anlamıyla davranışları değiştirme
sanatıdır. Yani bireyde istendik davranışların yerleşmesi, olumsuz davranışların ise sonlandırılması amacıyla sürdürülen sistematik bir programdır. Modern
pedagoji ve eğitim biliminin tanımıyla; eğitim; kişiyi
aklı, duyguları ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele
alan bir oluşturma ve yönlendirme sürecidir.
Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin
tümüdür. Bireyin hayat boyu süren eğitiminin, okulda, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmı bireyin
öğretimini oluşturur. Öğrenme, doğuştan gelen davranışların, eğilimlerin çevredeki etkileşimler yoluyla
davranışların oluşturulması ya da değiştirilmesi sürecidir.
Mantıksal pozitivizm olarak bilinen felsefi akımın ve
Viyana Çevresi olarak adlandırılan filozoflar grubunun içinde yer alan önemli isimlerden biri olan İngiliz matematikçi ve filozofu Alfred North Whitehead,
1931 yılında bu durumun farkına vararak “Artık insanların gençliklerinde öğrendikleri şeylerin onların
yaşamları boyunca kullanmaları savı geçersiz hâle
gelmiştir” demiştir. Avusturyalı yazar, konuşmacı, danışman, öğretim üyesi ve yönetim bilimci Peter Ferdinand Drucker da “her organizasyonun rekabet ortamında en önemli kaynağının nitelikli ve bilgili insan”
olduğunu söylemektedir.

Alaaddin KAHRAMAN
İç Denetçi
İçişleri Bakanlığı
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Dolayısıyla bir organizasyonda yer alan çalışanların
kendilerini güncel tutabilmeleri için sürekli eğitim/
hayat boyu öğrenim programlarıyla desteklenmesi
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gerekir. Hayat boyu eğitimin temel hedefi; problem
çözme beceri ve davranışları ile bilimsel düşünme
alışkanlığı kazanmış, eleştirel, üretici, bilimsel, ilişkisel, analitik düşünme ve akıl yürütme becerilerini
kazanmış, bilgili, insan haklarına saygılı, toplumsal
sorunlara duyarlı çağ insanının ihtiyacı olan eğitimi
karşılamaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için bilimsel,
teknik, ekonomik ve sosyal değişmenin hızı karşısında insan kişiliğinin tam olarak gelişmesi için eğitimin
dünya ölçüsünde ve hayat boyu devam eden bir süreç
olması gerektiği anlayışından hareket eder, bireyleri
toplum hayatında meydana gelen ekonomik, kültürel, siyasi değişimlerle baş edecek düzeye getirmeyi
de amaçlar. Kurumların hayat boyu eğitim anlayışının belirtilen bu hedef ve temel yaklaşımlarını gözönünde bulundurarak çalışanlarını sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları için teşvik etmesi, çalışanların
terfisinde yaş ve kıdemden çok bilgi ve becerilerini artıracak eğitim programlarına katılımın ve bu bilginin
uygulamaya geçirilmesinin dikkate alınması, mesleki
yetkinlik ve gelişim açsından daha yararlı olacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Sürekli eğitim (continuing
education), sürekli öğrenim (continuing learning),
profesyonel gelişim (professional development),
sürekli profesyonel eğitim (continuing professional
education-CPE), sürekli profesyonel gelişim (continuing professional development-CPD), personel gelişimi (staff development).
1-Giriş
Dünya ekonomilerinin çağımızda bilgiye dayalı olarak
yeniden yapılanması, toplumların, kurumların ve dolayısıyla bireylerin değişen bu yapı içinde yaşamlarını
sürdürme biçimlerini derinden etkilemiştir. Bu etkileşim gelişen bilgi teknolojilerine uyum sağlayacak,
değişimi izleyebilecek ve buna katkıda bulunabilecek
insan kaynağına olan gereksinimi arttırmıştır. Bilgili
olmak, hızla değişen teknolojinin içinde olmak hem
kurumların hem de bireylerin başarısı için son derece önemli bir unsurdur. Bilgiyi devamlı yenilemek ise
hızlanarak değişen dünyaya ayak uydurabilmek için
kritik öneme sahiptir. Bugün iş ve meslek yaşamında verimli, başarılı ve kalıcı olmak adına sürdürülen
eğitim ve öğrenim faaliyetleri bu gelişmelerin sonuçlarından biridir. Mesleki gelişimde sürekli eğitimi
gerekli kılan unsurlar ile önemine ilişkin ayrıntılara
girmeden önce mesleki eğitim alanındaki bazı temel
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kavramlara kısaca değinmekte yarar görmekteyiz. Bu
kavramlar “eğitim”, “öğretim”, “öğrenme”, “hizmet
içi eğitim” “hizmet öncesi eğitim” “sürekli eğitim”
“yaşam boyu öğrenim” “sürekli profesyonel eğitim”
gibi kavramlardır.
Eğitim; en basit anlamıyla davranışları değiştirme sanatıdır. Yani bireyde istendik davranışların yerleşmesi, olumsuz davranışların ise sonlandırılması amacıyla
sürdürülen sistematik bir programdır. Modern pedagoji ve eğitim biliminin tanımıyla; eğitim; kişiyi aklı,
duyguları ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alan
bir oluşturma ve yönlendirme sürecidir.
Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. Bireyin hayat boyu süren eğitiminin,
okulda, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmı
bireyin öğretimini oluşturur. Öğrenme, doğuştan gelen davranışların, eğilimlerin çevredeki etkileşimler
yoluyla davranışların oluşturulması ya da değiştirilmesi sürecidir. İnsanın eğilimlerinde belli bir zaman
diliminde oluşan bir değişmedir. Hizmet içi eğitim, bir
meslek elemanının mesleğine aday veya asil olarak
girişinden çeşitli nedenlerle işinden ayrılışına kadar
geçen sürede bilgi, beceri, davranışlarında değişiklik
yapmaya yönelik etkinliklerin tamamıdır. Hizmet öncesi eğitim ise, kurum ve kuruluşların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi bünyelerinde açtıkları
okullarda ve genel öğretim kurumlarında hizmet öncesinde okutulan ve yürütülen faaliyetlerin tümüne
verilen addır. Sürekli eğitim (continuing education),
sürekli öğrenim (continuing learning), profesyonel
gelişim (professional development), sürekli profesyonel eğitim (continuing professional education-CPE),
sürekli profesyonel gelişim (continuing professional
development-CPD), personel gelişimi (staff development) kavramlarının kimi zaman birbirleri yerine kullanılmakta, sürekli eğitim ve sürekli öğrenim terimleri
ise daha sık bir şekilde birbiri yerine kullanılmaktadır.
Sürekli profesyonel eğitim bilgiyi öğrenmeyi içerirken,
sürekli profesyonel gelişim aynı zamanda uygulamayı
da içerir. Ancak her ikisi de bireye, bireyin gelişimine
yoğunlaşır. Personel gelişimi ise, bireyden çok kuruma odaklanan, kurumsal gelişimi amaçlayan yapısıyla
bunlardan biraz daha farklı bir içeriğe sahiptir.[1] Nitekim yaşamboyu öğrenim kavramı bir kaynakta bilgi,
beceri ve yeterliliklerin kişisel, sosyal ve/veya mesleki açıdan geliştirilmesi amaçlı yaşam boyunca yapılan
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2-Yaşamboyu Eğitim Anlayışının Tarihsel Gelişimi

"Yaşamboyu öğrenim, bireyin
doğumundan ölümüne kadar tüm
hayatı boyunca, okul, iş vs. zaman
dilimi belirtilmeksizin, formal ya da
formal olmayan tüm eğitim ve öğrenim
faaliyetlerini kapsamaktadır"
tüm öğrenim faaliyetleri biçiminde tanımlanırken;[2]
bir başka kaynakta kişinin bilinçli bir biçimde yaşamı
boyunca mesleki varlığını sürdürebilmek ya da kişisel gelişimini sağlamak amacı ile formal ya da formal
olmayan eğitimine devam ettiği bir süreç biçiminde
ifade edilmiştir.[3] Yapılan bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere yaşamboyu öğrenim, bireyin doğumundan ölümüne kadar tüm hayatı boyunca, okul, iş
vs. zaman dilimi belirtilmeksizin, formal ya da formal
olmayan tüm eğitim ve öğrenim faaliyetlerini kapsamaktadır. Yaşamboyu öğrenimin bir uzantısı olarak
ifade edilebilecek olan“sürekli eğitim” için yapılan tanımlar ise; çalışanların iş yaşamları boyunca becerilerini geliştirme ve çeşitlendirmek için sürdürmesi gereken faaliyetler; okul yaşamını sonlandırmış gençler
ve yetişkinler için tam veya yarı zamanlı genişletilmiş
eğitim, önceden edinilmiş bilgiyi genişleten ve geliştiren her tür öğrenme veya öğretme şeklinde sıralanabilir. Bu itibarla bir yandan yaşamboyu öğrenim ve
sürekli eğitim kavramları birbirinin parçası iken, bir
yandan da insan yaşamında geçerli oldukları zaman
dilimi açısından birbirinden ayrılmaktadır.
Bu çalışma ile sürekli eğitim ya da yaşam boyu öğrenme yöntemleri hakkında yapılan araştırmalar ve
yayımlanmış eserler hakkında farkındalık oluşturularak, yaşam boyu eğitim anlayışının tarihsel gelişimi,
sürekli eğitim ve toplam kalite ilkeleri, sürekli eğitim
yaklaşımının kurum, kurum çalışanı ve birey açısından yararları, eğitim faaliyetleri kimin sorumluluğunda olmalı, en çok uygulanan sürekli eğitim yöntemleri, sürekli eğitim motivasyonunu engelleyen faktörler,
sürekli eğitim uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve
çözüm önerileri konularında güncel bilgiler verilmek
suretiyle sürekli eğitim ve bireysel öğrenmenin önemi üzerinde odaklanma ile öğrenen organizasyon
oluşturma sürecine katkı sağlanmaya çalışılacaktır.
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Bilim ve teknolojinin çok hızlı değişimi ve gelişmesi
bir insanın ortalama ömründe çok büyük değişikliklere neden olan yeniliklerin ortaya çıkmasına dolayısıyla da insanların çocukluklarında öğrendikleri şeylerin
yaşamlarının geri kalan kısmında geçerli ve yararlı
olmamasına yol açmıştır.Mantıksal pozitivizm olarak
bilinen felsefi akımın ve Viyana Çevresi olarak adlandırılan filozoflar grubunun içinde yer alan önemli isimlerden biri olan İngiliz matematikçi ve filozofu
Alfred North Whitehead, 1931 yılında bu durumun
farkına vararak “Artık insanların gençliklerinde öğrendikleri şeylerin onların yaşamları boyunca kullanmaları savı geçersiz hâle gelmiştir” demiştir.
UNESCO’nun 1972 yılı toplantısında eğitimin yaşam
boyunca süren bir etkinlik olduğuna karar verilerek,
eğitimin insanları henüz olmayan gelecekteki bir topluma hazırladığı ifade edilmiş ve uluslar arası eğitim
komisyonuna; 1. Eğitimi okul yaşı ve okul binaları ile
sınırlamak yanlıştır, 2. Eğitim, hem okul eğitimini hem
de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliğin temel bileşeni olarak düşünülmelidir, 3. Eğitsel etkinlik
daha esnek olmalıdır, 4. Kısaca eğitim yaşam kadar
uzun bir varoluşsal süreklilik olarak tasarlanmalıdır,
önerilerinde bulunulmuştur.[4]
Avrupa Birliği 2007 yılına kadar Sokrates’in hangi
yaştan olursa olsun insanların “özne” olduğu kavrayışını esas alan genel eğitim programını uygulamış,
01 Ocak 2007 tarihinden itibaren de “Yaşamboyu
Öğrenme” başlıklı programla yine Sokrates’in ve ek
olarak da Thomas Morus’un “Utopia” adlı yapıtında,
eğitimi çocukluk ve ilk gençlik dönemiyle sınırlamayıp tam tersine ömür boyu süren bir etkinlik olarak
tasarladığı “ütopia”sını gerçekleştirmeye yönelik sürekli eğitimi esas almıştır. Yeni kavrayış, her yaşta, her
yerde, her zaman bilgiye dayalı eğitim olarak kendini
göstermektedir.[5]
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"Bilgi toplumunda hızla meydana gelen
değişimlerden dolayı eğitim kurumları
bireye yeterli olan bilgileri sürekli
vermelidir. Sürekli gelişmede kalite
vazgeçilmez bir felsefedir"
Tablo 1.Avrupa Birliği (AB) Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)
COMENIUS
PROGRAMI
(Okul Eğitimi)

ERASMUS
PROGRAMI

LEONARDO
DA VINCI
PROGRAMI

GRUNDTVIG
PROGRAMI

(Yüksek
(Yetişkin Eğitimi)
Öğretim)
(Mesleki Eğitim)
Ortak Konulu (Transversal) Program

4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme; Dil Öğrenme; BİT; Örnek
Uygulamaların Yaygınlaştırılması
Jean Monnet Programı
3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi; Avrupa Kurumları; Avrupa
Kuruluşları

Tablo 1’in incelenmesinden de anlaşılacağı üzere;
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin “Hayatboyu Öğrenme Programı”nı (LLP) tesis eden, 15 Kasım 2006
tarih ve 1720/2006/EC sayılı Kararı ile 1 Ocak 2007
tarihi itibariyle AB’de eğitimde yeni bir döneme girilmiştir.
Ülkemizde sürekli eğitim uygulamaları, yaşamboyu
öğrenim faaliyetleri ise, Avrupa Birliği’ne üyelik girişimleri ile önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda yürütülen sürekli eğitim faaliyetleri adına, bilgi ve
belge yönetimi bölümleri ile çeşitli derneklerin zaman zaman düzenledikleri kongre, konferans ve seminerlerden söz edilebilir. Ancak yeterince etkin değildir. Hem bilgi ve belge yönetimi bölümleri, hem de
derneklerin sürekli eğitime etkin bir biçimde katkıda
bulunamamalarının nedenleri arasında; öğretim elemanı yetersizliği, eğitilen sayısının fazlalığı, organizasyon eksikliği, yetersiz insangücü ve teknik altyapının
yetersizliği ve/veya maddi olanaksızlıklar sayılabilir.[6]
Günümüzde ise artık çok önemli değişimlerin meydana gelme süreci bir insanın ömründen daha kısa
sürede gerçekleşmektedir. Bu durum da yapılacak
eğitimin insanları olabilecek yeni koşullara hazırlıklı
olmalarını sağlamaya yönelik olmasını gerektirmek-
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te, eğitimin yaşam boyu, kesintisiz, sürekli araştırmalar süreci olarak yaşanmasını zorunlu kılmaktadır. O
halde nasıl öğrenileceğinin öğrenilmesi gerekir.
3- Yaşamboyu Eğitim ve Toplam Kalite İlkeleri
Bilgi toplumunda hızla meydana gelen değişimlerden
dolayı eğitim kurumları bireye yeterli olan bilgileri
sürekli vermelidir. Sürekli gelişmede kalite vazgeçilmez bir felsefedir. Eğitim sistemlerinin temel amacı
her ülkede aynıdır. Hedefler, toplumsal sermayenin
yanında insan sermayesinin gelişmesinin sağlamaktır. Eğitimin kalitesi, bireyin gelişmesi, öğrenmesi ve
uygulamada başarılı olması ile ölçülebilir.
Teori ve uygulama arasında bir temel bağ ve uyum
olmalıdır. Toplam kalite teorik ve uygulamalı eğitimöğretimi kabul ederken sonuçlarını ölçülebilir ve
somut görmektedir. Toplam kalite, eğitim girdilerini
öğretmen, teknoloji, öğrenci, aile, devlet, eğitim yöneticisi, fiziki mekanlar ve ders materyalleri olarak sınıflandırırken, herhangi bir girdinin takım dışında kalması ise kalite de hataların ortaya çıkacağını kabul etmektedir. Hatanın çözümü ise yine kalite felsefesinde
mevcut faktörlerin hareketi ile mümkündür. Toplam
kalite anlayışında “tüketici tercihi” “piyasa beklentileri” olarak kabul edilen müşteri haklılığı, eğitimde
de geçerlidir. Talepleri karşılanmayan dış müşteriler,
kurumlara karşı veya hizmetlere karşı sürekli eleştiri içindedir. Müşteri memnuniyeti toplam kalitenin
odak noktasıdır. Kalite kriterleri, performans ölçütleri, girdi tercihleri üzerinde müşterilerin daima denetim hakları olduğu unutulmamalıdır.
Bu nedenle eğitim faaliyetlerinde; “demokratik bir
yönetim anlayışı, eğitim girdileri arasında etkili bir
iletişim sağlanması, hedeflerin belirlenmesi ve hedeflere ulaşmadaki performansın ölçülmesi, toplumsal
taleplere karşı uyum, öğrenci-müşteri odaklı eğitim
anlayışı, takım çalışması, sürekli gelişim, kurumsal
kültür oluşumunun sağlanması” ilkeleri doğrultusunda toplam kalite amaçlanarak denetleme, planlama,
veri toplama ve verilerin sonuçlarına göre plan yapılması, değişime gidilmesi gerekir. Bireyin özgür düşünmesini teşvik eden bu sistem bireyi sorgulamak
yerine, bireyi yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Kurum
içinde çalışan her birey toplam kalitenin uygulanmasında etkin bir rol üstlenmiştir. Başarı bireyin değil
takımın başarısıdır. [7]
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"Bilginin yönetimi, bir organizasyonun
daha zeki bir şekilde faaliyet
göstermesini sağlayan ve kurumsal
performansını iyileştiren kurumsal bilgi
birikiminin yönetimidir"
4- Yaşamboyu Eğitim Anlayışının Kurum Açısından
Yararları
Kurum ve kuruluşlarda teknolojiyi üst seviyede takip
etme ve faaliyet alanındaki en son teknolojiye sahip
olabilme kaynakların etkin ve verimli kullanımının yanında, bilgi toplama ve üretme, işleme, transfer etme
yeteneğini geliştirmeye ve bilgiyi yönetebilen bir organizasyon olmaya bağlıdır. Nitekim Avusturyalı yazar, konuşmacı, danışman, öğretim üyesi ve yönetim
bilimci Peter Ferdinand Drucker da “her organizasyonun rekabet ortamında en önemli kaynağının nitelikli
ve bilgili insan” olduğunu söylemektedir. [8]
Kurumsal anlamda sürekli eğitim anlayışından söz
edilmeye başlandığında birbiri ile karşılıklı etkileşim içersinde olan bilgi yönetimi ve öğrenme adlı
iki anahtar kavramın ön plana çıktığı görülmektedir.
Bilginin yönetimi, bir organizasyonun daha zeki bir
şekilde faaliyet göstermesini sağlayan ve kurumsal
performansını iyileştiren kurumsal bilgi birikiminin
yönetimidir. Kurumsal anlamda zeka; yararlı ve zamanında bilgi üretecek şekilde veri elde etme, elde
edilen verileri sağlıklı analiz edebilme ve yorumlama
kabiliyetini yansıtır. Emsallerinden daha hızlı öğrenebilen ve bilgiyi üretip paylaşabilen bir yapıya sahip
olan zeki kurumlar öğrenmenin nasıl öğrenileceğini
de öğrenir ve uygular, çalışanlarını, öğrenme ve gelişme için teşvik eder, sürekli öğrenmeyi sağlayacak
ortamlar oluşturur.[9] Kurumların öğrenmeyi nasıl
öğreneceği ya da başka bir ifade ile kurumsal zekaya
sahip bir birim haline nasıl dönüşüleceği ise konuyla ilgili çalışmalar yapan akademik çevrelerde çeşitli
şekillerde izah edilmiştir. Bu tanımlardan birinde kurumsal öğrenme, bireysel öğrenmeyle başlayıp, grup
düzeyinde öğrenmeyle devam eden ve kurumsal öğrenme ile sonuçlanan bir süreç olarak öğrenen organizasyon; “bilgi üretme, elde etme, paylaşma ve bu
bilgiyi ve yeni görüşleri değişimde kullanma”[10] sürecidir, şeklinde yaklaşılmış, başka bir tanımlamada

82

öğrenen kurum; çalışanlarının yeni bilgi üretmelerini,
bunu paylaşmalarını, bu bilgiyi kurumun bilgisi haline
getirmelerini ve sorunların çözümünde kullanmalarını esas almaktadır [11] yönünde izahatta bulunulmuş,
diğer bir tanımlamada ise, bilgi üretiminde, ediniminde ve transferinde yetenek kazanmış ve yeni bilgi ve
anlayışın aktarımı için davranışlarını uyumlaştırmış
teşkilatlar [12] biçiminde betimlenmiştir. Kurumsal öğrenmeyle ilgili bu tanımlamalara bakıldığında öğrenen kurumun ne olduğundan çok, öğrenen kurumun
nasıl gerçekleştirilebileceğinin açıklanmaya çalışıldığı
görülmektedir. Her ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın veya tanımlansın, öğrenme sonucu oluşan bilgi,
kurumlar için rakiplerini pasifize etme ve onlara göre
bir adım önde olma, daha iyi hizmet sunma amaçlarını gerçekleştirebilecek stratejik bir girdidir. Nitekim
son yıllarda yapılan araştırmalar, öğrenen teşkilatlar
ile finansal başarı, etkinlik, etkililik, verimlilik arasında doğrudan pozitif bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. [13]
Peki, öğrenen kurum nasıl oluşturulabilir, biraz da bu
kavramlar üzerinde durmaya çalışalım, kurumsal öğrenme süreci üç aşamadan oluşur. Bunlardan ilki öğrenen birey, İkincisi öğrenen takım, grup oluşturma
ve son aşama ise öğrenen organizasyona ulaşmadır.
Bu sürecin işlemediği yani, bireysel öğrenmenin yerleştirilemediği, kurum mensuplarının takımlar halinde çalışarak ve paylaşarak öğrenmediği, kurumsal kazanımların olmadığı ve yeni bilginin üretilmediği birimin öğrenen bir birim olmasından bahsetmek mümkün değildir. Üç aşamalı bu sürecin tüm adımlarının
yerine getirilmesi ve bu kademelerin içselleştirilmesi
ile öğrenen bir organizasyon oluşturmak mümkün
olabilecektir. Başka bir ifade ile kurumsal öğrenme
bireylerin öğrendiklerinin toplamı değildir, kurumsal
öğrenme, paylaşılan bilgi, anlayış ve davranış kalıpları
doğrultusunda ortaya çıkar ve kurumsal kazanım ile
sonuçlanır.
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4.1. Kurumsal öğrenmeyi sağlayan organizasyonların özellikleri

Tablo 2. Öğrenme Seviyeleri
ÖĞRENME
SEVİYELERİ

SÜREÇLER

Sezme

GİRDİLER VE
ÇIKTILAR
Deneyimler
İmgeler
Metaforlar
Dil

Yorumlama

Tartışma ve
diyalog
Ortak anlayış

BİREY
GRUP
(TAKIM)

Zihinsel harita

Bütünleştirme

ORGANİZASYON

Kurumsallaştırma

Karşılıklı uyum

4.1.1. Öğrenmeyi birey takım ve kurum seviyesinde
gerçekleştiren kurumlar, mesleğinde derinliğe bilgi
sahibi ve öz yetenekleri gelişmiş, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiyi kıskanmayan, bilgi paylaşımına açık, bilgiye nasıl ulaşılabileceğini bilen, araştıran ve sürekli
gelişen, yenilikçi ve yaratıcı, değişime açık ve esnek,
takım halinde çalışabilen çalışanlara sahip olur,
4.1.2. Kurumda öğrenmeyi sürekli ve kalıcı kılacak bir
eğitim mekanizması gelişir,

Etkileşimli
Sistemler
Planlar,

4.1.3. Kurumsal düzeyde bilgi paylaşım kültürü meydana gelir,

Rutinler,

4.1.4. Sahip olunan kurumsal bilgiyi yönetebilen bir
yönetsel yapı oluşur,

Normlar,
Teşhis sistemleri
Kurallar,
Prosedürler

Tablo-2’ ye bakıldığında, kurumlarda öğrenmenin;
birey takım ve kurum seviyesinde gerçekleştiğinin
açıklanarak, öğrenmenin davranışsal ve zihinsel değişimleri içeren sezme, yorumlama, bütünleştirme
ve kurumsallaştırma adlı dört temel sürecinin farklı
seviyeler arasında bütünleşmeyi sağladığının ifade
edildiği görülmektedir.[14] Sezme, bireysel seviyede
ve bilinçaltında gerçekleştirilen bir süreç olarak öğrenmenin ilk aşamasıdır ve bireyin kafasında kavramsal olarak gelişir. Yorumlama, bireysel öğrenmenin
bilinçli unsularını ortaya çıkararak grup seviyesinde
paylaşılmasını sağlar. Bütünleştirme, grup seviyesindeki kolektif anlayışı değiştirir. Kurumsallaştırma ise,
öğrenmeyi kurumun sistemleri, yapıları, rutinleri ve
uygulamalarında içselleştirir. Dört öğrenme süreci üç
farklı seviyede gerçekleştiğinden ve süreçler doğal
bir şekilde bir seviyeden diğerine aktığından, birinin
nerede başlayıp bittiğini anlamak oldukça zorlaşmaktadır. Bu nedenle kurumsal öğrenmenin dinamik bir
süreç olduğunu belirtmekte fayda bulunmaktadır.
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Öğrenmeyi kurumun sistemleri, yapıları, rutinleri ve
uygulamalarında içselleştiren organizasyonların belirgin belli başlı temel özellikleri aşağıya çıkarılmıştır.

4.1.5. Tehditleri, riskleri tanımlayabilme, analiz edebilme, değerleyebilme, yönetebilme, gerçekleşmiş
tolere edilemeyen riskleri/sorunları ise sistematik
olarak çözebilme/yönetebilme yeteneğine sahip olur,
4.1.6. Sürekli eğitim sayesinde yeni yaklaşımlar, teoriler ile yeni uygulama esas ve usullerini deneme
fırsatı elde edilir,
4.1.7. Sürekli öğrenen, öğrendiklerini uygulayan, elde
edilen bilgileri diğer çalışanlarla paylaşan böylece kurumsal bilgi birikimine sahip olan organizasyonlar,
geçmiş deneyimlerden yararlanma, daha önce karşılaşılan bir soruna nasıl çözümler geliştirildiğini ve ne
şekilde uygulandığını öğrenme imkanı elde eder.
4.1.8. Elde edilen bilgileri diğer çalışanlarla paylaşan
bir yapı oluşturabilen birimler, işini en iyi yapanların
tecrübelerinden yararlanma ve bir kısım çalışanlar
tarafından gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin
tüm çalışanlar tarafından öğrenilmesi ortamına kavuşur,
4.1.9. Bilgiyi hızla ve etkin bir şekilde kullanabilme,
bilgiyi değerlendirebilme, yenileyebilme, bilgiyi ayrıştırma, tatminkar, güvenilir, ilgili, yeterli ve faydalı bilgilerden sürekli yararlanabilme dönüşümüne ulaşır.
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Tüm bu özellikler, bilgi çağı kuruluşlarının şiddetle ihtiyaç duyduğu organik yapıyı oluşturan özelliklerdir. [15]
5- Yaşamboyu Eğitim Anlayışının Kurum Çalışanı, Birey Açısından Yararları
Herhangi bir organizasyonda bilgi mükemmelliği ancak öğrenmeyi destekleyen, personelini geliştirmeyi
ön plana alan, açık ve yapıcı iletişimi ortaya çıkaran
ve süreklilik özelliği olan bir eğitim sistemi ile sağlanabilir. Eğitim zaman ve mekan yönünden kapsamlı,
sürekli ve çok boyutlu bir süreçtir. Eğitim süreci sonunda kişinin bilgi, beceri ve tutumlarının değişmesi
hedeflenir. Kişinin bilgi, beceri ve tutumlarının değişmesi ise eğitim süreci içinde yer alan eğitimin alt
boyutlarının doğru ve düzgün çalışmasıyla doğrudan
ilişkilidir. Bilgi çağında kariyer sahibi olma, sürekli öğrenmeye, çevreye adaptasyona ve bilgiyi araştırmaya
dayanmaktadır. Başka bir ifade ile öğrenmeyi öğrenme sürekli eğitim ve kariyer geliştirmenin temelini
oluşturmaktadır. Gerçekten de, alınan her eğitim,
personelde farkındalık oluşturur ve personelin meslek yaşantısında bir yol haritası çizmesine ve görev
standartlarının karşılanmasına katkı sağlar. Günümüz
kuruluşlarında her türlü faaliyet, mümkün olduğu
ölçüde meslek standartlarına yaklaştırılmakta ve bu
faaliyeti yerine getirecek olanlardan, bu faaliyetin öngördüğü bilgi ve yeteneğe sahip olduğunu gösterecek
bir sertifika-belge istenmektedir. Bilgisayar kullanabilme düzeyini gösterir sertifika, muhasebe yetkilisi
sertifikası, denetim sertifikası gibi sertifikasyon kurumlarda personel seçme, terfi ve atama olayına yeni
bir boyut getirmekte, terfi ya da atama bekleyenlerin
ilgili konuda gerekli bilgiyi kazanma ve bunu sertifika
ile belgeleme gayreti içine girmelerini sağlamaktadır. Böylece organizasyonlarda hızla yükselen sertifikasyon ihtiyacı ile kariyer oluşturma gereksinimi de
sürekli eğitimin önemini artıran en önemli unsurlar
arasında yer almaktadır.
Sürekli eğitim sayesinde birimlerde öğrenmeyi öğrenmiş çalışanlar oluşturulabilir. Bir kişinin tepeden
her şeyi düşünmesi diğerlerinin onu izlemesi düşüncesi artık önem ve değerini yitirmektedir. Bu da yönetici emirlerinin tüm çalışanlarca izlenilmesi modelinin
yerini, bütün kademelere entegre olmuş düşünme ve
uygulamaya bırakması anlamına gelmektedir. Kurumsal öğrenmeyi oluşturan kurumun temeli öğrenen bireylerdir. Öğrenen takımları, sonuçta öğrenen orga-
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nizasyonu sağlayacak olan yine öğrenen bireylerdir.
Bu açıdan bakıldığında öğrenen birey oluşturmada
etkili olacak sürekli eğitim büyük bir önem ve etkiye sahiptir. Çünkü birimlerde öğrenen bireyin varlığı
sürekli öğrenme ile mümkün olabilir. [16] Çalışanların
eğitimi, stratejik yönetimin odak noktası olan kurumun misyonunun ve stratejilerinin etkin bir biçimde
gerçekleştirilmesinin en önemli araçlarından birisidir. Çünkü kurumda ortaya konan her türlü strateji,
hedef, amaç ancak çalışanlarla gerçekleştirilir. Bu
nedenle çalışanların işlerini ve iş donanımlarını gerçekten anlamaları, yöneticilerin de yeni yöntemler
ve beceriler geliştirmeleri için sürekli ve katılımcı bir
öğrenme sisteminin oluşturulması gerekir. [17]
Bireysel öğrenmede sürekliliğin sağlanması durumunda aşağıda belirtilen hedeflere kolayca ulaşılabilir;
5.1. İş becerilerinin artırılması,
5.2. Mesleki yetkinliğe ulaşılması, mesleki bilgi sahibi olunması, aranılan, danışılan, görüş ve önerilerine
değer verilen eleman haline gelinmesi,
5.3. Yönetim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik olarak geliştirilen iç kontrol standartlarına uygun
görev anlayışı ile görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye
sahip olma ve bunları uygulayabilme, görev konuları
ile ilgili sağlıklı veri, bilgi ve doküman toplama, inceleyip değerlendirme ve raporlama yeteneğine haiz
personel yetiştirilmesi
5.4. Bilgiye nasıl ulaşılabileceğinin, öğrenmenin nasıl
gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi,
5.5. Bilgi paylaşımına açık, araştırıcı, geliştirici yenilikçi, üretken, değişime yönelik, esnek ve takım halinde
çalışmaya elverişli çalışanlar/bireyler yetiştirilmesi,
5.6. Bilgi kıskançlığının önlenmesi, bilgi paylaşım kültürünün oluşturulması,
5.7. Temelde bilgiyi etkili bir biçimde elde etme, değerlendirme ve kullanma yeteneği ve eğilimine sahip
eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirilmesi,
Hedefleri öğrenen organizasyon oluşturma sürecinin
her aşamasında ihtiyaç duyulan özelliklerdir.
6- Yaşamboyu Eğitim Faaliyetleri Kimin Sorumluluğunda Olmalıdır?

2011/7

MAKALE

Sürekli eğitim konusunda gerçekleştirilen araştırmalar ile yazılmış olan makalelerde eğitim faaliyetlerinin
kimin sorumluluğunda olması gerektiği hususu sık sık
tartışma ve analitik değerlendirme konusu yapılmıştır. Bu yaklaşımlardan bazıları aşağıya çıkarılmıştır;
1. Sürekli eğitim faaliyetleri kişinin/çalışanın sorumluluğunda mı olmalı, yoksa kurum mu düzenlemeli/desteklemeli?
2. Sürekli eğitim faaliyetleri akademisyenlerin tekelinde mi olmalı yoksa bu uygulamacıların mı alanı
olmalı, bir başka deyişle mesleki akademiler mi
bu faaliyetleri yönlendirmeli, yoksa dernekler mi
daha çok rol almalı?
3. Eğitim ihtiyacını kim belirlemeli, çalışanın bireysel
gelişimini sağladığı faaliyetler nasıl teşvik edilmeli? Motive araçları neler olmalı?
4. Sürekli eğitim karşılığında kariyer, terfi, yetki prestij vs. söz konusu değilse sürekli eğitim geçerliliğini ve gerekliliğini nasıl koruyacak? İlgi alanı içerisinde nasıl kalacak?
Bu sorulara farklı yaklaşımlarda bulunulmuş, değişik çözümler önerilmiştir. Bazı araştırmacılar, akademisyenlerin sürekli eğitimde merkezi rol oynaması
gerektiğini, bir kısım teorisyenler ise derneklerin uygulamacıların beklenti ve gereksinimlerini daha iyi ölçüp anlayabileceklerini bu nedenle sivil toplum kuruluşlarınca sürekli eğitim faaliyetlerinin sunulması gerekliliğini dile getirmişlerdir.[18] Biz ise konuya sürekli
eğitim açısından bakarak çalışmamızın giriş kısmında
yer verilen tanımlardan da hatırlanacağı üzere, sürekli eğitim bireyin doğumundan ölümüne kadar
tüm hayatı boyunca, okul, iş vs. zaman dilimi belirtilmeksizin, formal ya da formal olmayan tüm eğitim
ve öğrenim faaliyetlerini kapsadığından, öncelikle bireyin kendisinin sürekli eğitim faaliyetlerini izlemesi
ve bu sorumluluğun kendisinde olduğunu bilmesi,
kurumun ise sürekli eğitimin alt yapısını oluşturması,
çalışanlarını yaşamboyu öğrenime teşvik etmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

devamlı yenilemek ise hızlanarak değişen dünyaya
ayak uydurabilmek için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda;
1. Bilginin artışı,
2. Gelişen ve değişen bilgi teknolojileri,
3. Bilginin sunumundaki çeşitlilik,
4. Rekabet, iş yerinde kalıcı olabilmek,
5. Kullanıcı gereksinimlerinin değişmesi,
Eğitim faaliyetlerinin sürekli yapılmasını zorunluluk
haline getirmiştir. O halde bu zorunluluk hangi yöntemler ile karşılanabilir biraz da bu hususlar üzerinde durmaya çalışalım; bireylerin sürekli eğitimlerini
sağlayabilmeleri için izleyebilecekleri birçok yöntem
mevcuttur. Bu metodlar bazen kurumun çalışanına
sağladığı imkanlar, kimi zaman da bireyin kendi çabası ile aldığı ücretli, ya da ücretsiz eğitim biçimleri olabilir. Ayrıca eğitim için zaman ayrılması mesai
harcanması gerektiğinden kurumun desteği de çok
önemli bir etkendir.
Çalışanların sürekli eğitim ihtiyacını karşılayabilecek
çeşitli usul ve yöntemler aşağıya sıralanmıştır:
7.1. Kongre, konferans ve seminerlere katılım; Kişinin
eğitim gereksinimine yönelik olan kongre, konferans
ya da seminerlere bir dinleyici olarak ya da bir bildiri ile katılması, hem yenilikleri izlemesi, hem de bilgi
paylaşımı sağlaması açısından önemli bir aktivite türüdür.

7- Yaşamboyu Eğitim Uygulama Yöntemleri:

7.2. Uzaktan eğitim: bilgisayar teknolojilerinin yardımı ile öğretici ve öğrenicinin zaman ve mekan açısından birbirinden bağımsız olarak var olduğu, belli bir
zaman aralığı için programlanmış formal bir eğitim
türüdür. Eğitim maliyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda gelişen eğitim teknolojilerinden faydalanarak
eğitimde etkinliğin artırılması amacıyla çeşitli kurum
ve kuruluşlar uzaktan eğitim platformları oluşturmaya
başlamışlardır. İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun
“http://eğitim.idkk.gov.tr. adresinden çalışmaya başlayan iç denetimde uzaktan eğitim “e-learning” uygulaması örnek olarak belirtilebilir.

Bilgili olmak suretiyle hızla değişen teknolojinin
içinde yer almak hem kurumların hem de bireylerin
başarısı için son derece önemli bir unsurdur. Bilgiyi

7.3. Kurumun dışında düzenlenmiş bulunan kurslara
katılım: Kurumların işin kalitesini ve çalışanın verimliliğini arttırmak üzere bütçesinden pay ayırarak, çalı-
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şanının yaptığı iş, görevi ile ilgili olarak kurum dışında
hazırlanmış olan kurslara katılımını sağladığı eğitim
biçimidir. Bireylerin kendi çabalarıyla “bilgisayar, muhasebe, sekreterlik, ustalık, sürücülük, güzel, etkili
konuşma, sunum yapabilme, liderlik, yöneticilik, yabancı dil öğrenme gibi kurslara katılmasıyla gerçekleşmektedir.
7.4. Hizmetiçi eğitimler: Çalışanların bireysel gelişimlerini sağlamak üzere en çok başvurdukları yöntemler
arasındadır. Çoğu kez ücretsiz olarak yapılabilen bu
eğitim biçimi, yöneticiler tarafından da en çok tercih
edilen yöntemdir. Literatürde genel olarak hizmet içi
eğitim (In-Service Training); kişiye işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten, işten ayrıldığı tarihe
kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği performans
düzeyine ulaşması için gereken bilgi, beceri ve davranışların formal
sistemli
birtürüdür.
şekilde
öğretilmesidir.
bir
programlanmış
bir eğitim
Eğitim maliyetlerinin
azaltılması Başka
ve aynı zamanda
gelişen eğitim teknolojilerinden faydalanarak eğitimde etkinliğin artırılması amacıyla çeşitli
tanıma göre de kamu görevlilerinin hizmete yatkınkurum ve kuruluşlar uzaktan eğitim platformları oluşturmaya başlamışlardır. İç Denetim
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yaptığı iş, görevi ile ilgili olarak kurum dışında hazırlanmış olan kurslara katılımını sağladığı
eğitim biçimidir. Bireylerin kendi çabalarıyla “bilgisayar, muhasebe, sekreterlik, ustalık,
iş dışında başvurulan eğitim etkinlikleridir, şeklinde
sürücülük, güzel, etkili konuşma, sunum yapabilme, liderlik, yöneticilik, yabancı dil öğrenme
gibitanımlanmaktadır.
kurslara katılmasıyla gerçekleşmektedir.
7.4. Hizmetiçi eğitimler: Çalışanların bireysel gelişimlerini sağlamak üzere en çok
başvurdukları yöntemler arasındadır. Çoğu kez ücretsiz olarak yapılabilen bu eğitim biçimi,
yöneticiler tarafından da en çok tercih edilen yöntemdir. Literatürde genel olarak hizmet içi
eğitim (In-Service Training); kişiye işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten, işten
ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği performans düzeyine ulaşması için
gereken bilgi, beceri ve davranışların sistemli bir şekilde öğretilmesidir. Başka bir tanıma
göre de kamu görevlilerinin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini artırmak ve
gelecekteki görev ve sorumlulukları için yetiştirme amacıyla kurum içinde ya da kurum
dışında, iş başında ya da iş dışında başvurulan eğitim etkinlikleridir, şeklinde
tanımlanmaktadır.
Hizmet öncesi eğitim ise kurum ve kuruluşların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kendi bünyelerinde açtıkları okullarda okutulanlar ve genel öğretim kurumlarında okuyan
öğrencilerle ilgili faaliyetlerin tümünü kapsar.
Tablo 3. Hizmet içi eğitim yöntemleri

Hizmet öncesi eğitim ise kurum ve kuruluşların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi bünyelerinde açtıkları okullarda okutulanlar ve genel öğretim
kurumlarında okuyan öğrencilerle ilgili faaliyetlerin
tümünü kapsar.
Tablo 3. Hizmet içi eğitim yöntemleri

DEVLET MEMURLARININ EĞİTİM YÖTEMLERİ

Hizmet Öncesi Eğitim

Üniversiteler

Mülkiye (Ankara
Ünv. SBF.)
Üniversitelerin
ilgili bölümleri

Genel Eğitim
Kurumları
MEB’e bağlı
meslek liseleri
Polis Akademisi
Harp Akademisi
Yüksekokullar
MEB’e bağlı lise,
teknik liseler v.s.

Hizmet İçi Eğitim

Aday Memurlar İçin
Hizmet İçi Eğitim

Temel Eğitim
Hazırlayıcı Eğitim
Staj (Uygulama)
Uygulamalı Eğitim
Yapılması

Asli Memurlar İçin
Hizmet İçi Eğitim
Verimliliği Artırma
Bilgi Tazeleme
Değişikliklere İntibak

Üst Görev ve
Kadrolara Hazırlama
(Görevde Yükselme)

Üst Kademe
Yöneticilerin
Yetiştirilmesi

Hizmet içi eğitim; mesleklerin özellikleri ve nitelikleri
gözönünde bulundurulmak suretiyle, aday memurlukta; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, staj şeklinde,
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asli memurlukta ise; verimliliği artırma (bilgi tazeleme eğitimi, değişikliklere intibak eğitimi, yeniden
eğitim), üst görev kadrolarına hazırlama, üst kademe
yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik olarak yurt
içinde veya yurt dışında yapılabilmektedir.
7.5. Mesleki yayınların izlenmesi, kişisel okumalar:
Çalışanların hem çalışma alanları, hem de bireysel
ilgileri çerçevesinde kitap, makale, bülten gibi yayınlanan her türlü kaynağı izleyerek kendilerini geliştirmelerini ifade eden yöntemdir.
7.6. Mesleki derneklere ve tartışma gruplarına üyelikler: meslekle ilgili konular üzerine çalışmalar yapan
kurum ve derneklere üye olmak, o alanda son gelişmeleri izleyebilmeyi sağlayan bir diğer yoldur. Tartışma grupları, derneklere üyeliğin bir devamı niteliğindedir. Çoğu kez derneklerin veya alt çalışma gruplarının oluşturduğu tartışma grupları güncel mesleki konuları izleme, sorunları ve önerileri paylaşma adına
oldukça yararlıdır. Ancak amaç, hedef ve sınırlarının
belirlenmesi çok daha sağlıklı bir öğrenme ve gelişme
yolu oluşturmak adına önemlidir.
7.7. Rehberlik (mentoring): uygulanmayan bir sürekli
eğitim yöntemidir. Belirli bir alanda uzman olanların daha az deneyimi olanlara, sistemli olarak öncülük etmesi olarak tanımlanabilir. Bu rehberlik, daha
az deneyimli biri ile daha çok deneyimli biri arasında olan öğretici ortaklık; benzer gereksinimleri olan
profesyonel meslektaşların bir araya gelerek karşılıklı
destek vermesi; belli sayıda kişinin daha tecrübeli bir
grup liderliğinde bir araya gelerek yapılan öğretim ortaklığı biçimlerinde yapılmaktadır.
7.8. Çevrimiçi kaynakların izlenmesi: çalışma ya da
ilgi alanına göre yeni gelişmelerin web siteleri aracılığı ile izlenmesi yöntemidir. E-kitaplardan web sayfası
tasarımına, erişime açık e-dergilerden meta dataya
kadar değişik konularla şekillenen bilgi teknolojilerine İnternet’ten ulaşmak mümkün hale gelmiştir.
E-kitap uygulaması, kağıt, baskı, stoklama, dağıtım
gibi masrafları ortadan kaldırır, tek bir tuşla bilgisayar, cep telefonu, tablet PC ya da dijital okuma cihazlarına binlerce kitabın indirilmesine imkan sağlar.
E-kitap uygulamasının öncülüğünü D&R ve İdefix gibi
internet üzerinden satış yapan kuruluşlar gerçekleştirmektedir. Bu iki kuruluşun sözleşme imzaladığı yayınevi sayısı 128 ulaşırken, elektronik ortama taşınan
kitap sayısı ise 1313 adedi bulmuştur. [19]
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8- Yaşamboyu Eğitim Motivasyonunu Engelleyen
Faktörler
Çağdaş yönetim anlayışında insan, fiziksel yapısının
yanısıra duygusal ve psiko-sosyal yönü ile bir bütün
olarak ele alınmakta, bir makine gibi görülmemektedir. Çalışanları sadece 09 -18. saatleri arasında varsayan, onların toplumsal yaşamlarını gözardı eden
uygulamalar geçerliliğini yitirmiştir. Kurum çalışanlarının çevrelerine duyarlı, düşünen, tartışan, fikir yürüten, katılımcı bireyler haline gelmelerine yardımcı
olacak motive araçlarının neler olabileceği üzerine
çalışmalar, araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.
Bu bağlamda sürekli eğitim motivasyonunu engelleyen faktörler ile bunlara karşı geliştirilen görüş ve
iyileştirme önerileri aşağıya çıkarılmıştır.
8.1. Görev ve yetki tanımlarının yapılmamış olması,
rol ve sorumluluk bilincinin düşük olması; rol bilinci, bireyin işini yapabilmesi için ne şekilde davranacağı, yetki ve sorumluluklarının ne olduğu, kimlerle
ilişki kurması gerektiği gibi konulara vereceği cevabın
olumlu olması durumu rol bilincinin yüksek, aksi durum ise düşük olduğunu gösterir. Rol bilinci, bireyin
kendinden ne beklendiğinin, yetki ve sorumluluklarının, başarı kriterlerinin ne olduğunun farkına varmasıdır. Dolayısıyla rol bilinci düşükse iyi bir motivasyon oluşamamaktadır. Örneğin bir orkestra grubunda
grubu oluşturan müzisyenler tek tek bireysel olarak
üstün beceri ve yeteneğe sahip olsalar bile, ekip
içinde rollerinin ne olması gerektiğini bilmiyorlarsa
istenilen performansı göstermeleri güçleşir, müzikte
ahenk kaybolur, yapılan çalışmalar, gösterilen efor
gürültüye dönüşür. Yani görev ve yetki tanımlarının
yapılmamış olması, rol ve sorumluluk bilincinin düşük olması durumunda iyi bir motivasyon oluşamayacaktır, aynı durum bir kuruluşun işgörenleri için de
söz konusudur.
8.2. Rol ve sorumlulukların çatışması; çalışan, kendinden ne beklendiğinin bilincinde olsa bile bazı durumlarda başkalarının davranışları, onun başarı göstermesini engelleyebilir. Başka bir deyişle işgörenle çevresi, iş arkadaşları arasında rol çatışmasının oluşması,
örneğin, iş için gereken araç-gerecin ya da elemanın
verilmemesi başarı motivasyonunun düşmesine neden olur.
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8.3. Bireyin yetenek ve beceri boyutunun gelişmemiş
olması, diğer bir motivasyon engelleyici faktör olan
yeterlilik ise, bireyin yetenek ve beceri boyutuyla ilgili özelliklerdir. Herhangi bir çalışanın, bulunduğu
kurumdaki, ortamdaki pozisyonu, durum ve olguları
değerlendirebilme ve üstesinden gelebilme niteliği yetenek ve beceri boyutunun gelişmişlik düzeyini
ifade eder. Örneğin, bir danışma servisi görevlisinin
halkla ilişkiler yeteneği önem taşırken, bir kurumu ya
da işletmeyi yöneten üst düzey yöneticisinin ise, çok
yönlü, hızlı değişmeye uyumlu niteliklere haiz olup
olmadığı ön plana çıkar. Kişilerin yetenek ve becerisinin düşük olduğu platformlarda kendisini geliştirmeye istek duyması, yetenek ve becerisinin yüksek
olduğu alanlara oranla daha düşüktür.
9- Yaşamboyu Eğitim uygulamasında Karşılaşılan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sürekli eğitim uygulamasında karşılaşılan sorunlar ile
yaşamboyu öğrenim anlayışına bu alanda çalışmaları
bulunan akademisyenler tarafından yöneltilen eleştiriler ile bunlara yönelik olarak geliştirilen çözüm önerilerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;
9.1. Mevcut eğitim sistemi bireylerde eleştirici düşünceyi, üretmeyi, yargılamayı, sorgulamayı yeterince geliştirmekten uzak, öğrenmeyi öğretmeyen,
insanları ne hayata ne de bir mesleğe tam olarak hazırlayabilen, kitaba dayalı, ezberci ve duruk bir yapı
arz etmektedir. Mevcut sistem, insanlarda sağlam bir
kişiliğin ve girişimciliğin oluşmasına katkı sağlama yeteneğinden yoksun, geleceğin toplumunun gereksinimlerini dikkate almadan dünyadaki gelişmeleri çok
gerilerden izleyen bir sistem olarak varlığını sürdürmektedir.
Öneri;
Eleştirel düşünme, temelde bilgiyi etkili bir biçimde
elde etme, değerlendirme ve kullanma yeteneği ve
eğilimine dayanır. Eleştirel düşünmenin; Tutarlılık,
düşüncedeki tezatlıkları ortadan kaldırabilmeyi, Birleştirme, düşüncenin bütün boyutlarını ele alabilmeyi, Uygulayabilme: Kişinin bir konu hakkında anlayabildiklerini de ekleyerek anladıklarını bir modele uygulayabilmeyi, Yeterlilik: deneyimlerini ve sonuçlarını
sağlam bir şekilde oturtabilmeyi, İletişim kurabilme:
düşündüklerini birleştirerek anladıklarını çevresi-
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"Hayat boyu eğitimin temel hedefi;
problem çözme beceri ve davranışları ile
bilimsel düşünme alışkanlığı kazanmış,
eleştirel, üretici, bilimsel, ilişkisel, analitik
düşünme ve akıl yürütme becerilerini
kazanmış, bilgili, insan haklarına saygılı,
toplumsal sorunlara duyarlı çağ insanının
ihtiyacı olan eğitimi karşılamaktır"
ne anlaşılabilir bir şekilde iletebilmeyi esas alan beş
ana kuralı bulunmaktadır. Eğitim sistemi bireylerde
eleştirici düşünceyi, üretmeyi, yargılamayı, sorgulamayı oluşturmaya yönelik olmalıdır. Ayrıca eğitim
ve öğretimin amaçlarının, programlarının, içeriğinin,
yöntemlerinin, araç ve gereçlerinin güncelleştirilmesi
gerekmektedir. Bunlar oluşturulurken kurum gereksinimleri dikkate alınmalı, cinsiyet ayırımına yol açabilecek yaklaşımlardan kaçınılmalı ve geleceğe dönük
olma ilkesi gözden uzak tutulmamalıdır.
9.2. Her kademede ki eğitim ve öğretimin kalite açısından ölçme ve değerlendirme standartlarının belirlenmemiş olması ya da bunların dikkate alınmaması
ve bilimsel izleme ve araştırma sonuçlarına göre anlamlı değerlendirmeler yapılarak sistemin bütün yönleri ile sürekli olarak geliştirilememesi de önemli bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öneri;
Sürekli eğitim uygulamasının her kademesinde ki
eğitim ve öğretimin kalite açısından ölçme ve değerlendirme standartlarının belirlenmesi, belirlenen bu
standartların dikkate alınması ve bilimsel izleme ve
araştırma sonuçlarına göre anlamlı değerlendirmeler
yapılarak sistemin bütün yönleri ile sürekli olarak geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerekir.
9.3. Eğitimden bir statü bekleme eğiliminin yüksek
olması, sürekli eğitim yoluyla veya kendi kendilerine
öğrenen kişilerin bu bilgi ve becerilerini, kariyer ve
statü ile değerlendirememeleri; onların örgün eğitim
dışında bir şeyler öğrenme arzusunu olumsuz yönde
etkilemektedir.
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Öneri;
Toplumsal statünün yalnızca diplomaya bağımlı olmaktan kurtarılması, mesleki yeterliliğe ve meslek
ahlakına da bağlı olması sağlanmalı, mesleki rehberlik ve danışma hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır.
9.4. Eğitim faaliyetleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanamaması; bu eğitimin sistem bütünlüğü
içinde gelişmemesine, kaynakların verimli olarak kullanılamamasına ve kurum ve kuruluşlar arasında da
yetki çatışmasının doğmasına sebep olmaktadır.
Öneri;
Eğitim alanında, bu eğitimi yapan kurum ve kuruluşların tamamına program geliştirme vb. teknik
konularda hizmetler verilerek; onları kaynaştıracak,
aralarındaki iletişimi sağlayacak ve sistemin bütünlük içerisinde gelişmesine yardımcı olacak uzmanlık
birimleri geliştirilmelidir.
9.5. Eğitim faaliyetlerinde bulunulurken hedef kitlenin bugünkü ve gelecekteki beklenti ve isteklerinin
de saptanmamış olması eğitim hizmetlerinin kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.
Öneri;
Bir işletme ya da kuruluşta var olan kaynaklardan hiçbiri insandan daha önemli değildir. Hizmet kuruluşlarında kurumsal performansın en uygun kriteri, müşteri ya da kullanıcı memnuniyetidir. Bu kurumlarda
hizmetin kalitesi, hem kullanıcı, hem de çalışanların
memnuniyeti ile ölçülmektedir. Kurumlarda yalnızca
iyi bir hizmet sunmak yeterli değildir. İyi belirlenen
hedef kitlenin bugünkü ve gelecekteki beklenti ve
isteklerinin de saptanması gerekir. Çevreden gelen
değişme ve etkilerden soyutlanarak hizmet sunmaya
çalışan bir kurum, dengesini yitirmeye ve etkinliğini
kaybetmeye mahkumdur. Hizmet götürülen kullanıcı
kesim üzerinde çeşitli araştırmalarla, istek ve ihtiyaçlar belirlenmeli, hizmet veren görevlilere belirlenen
bu istek ve ihtiyaçlara gidermeyi hedefleyen eğitimler
verilmeli, eksik kalmış hizmetler tamamlanmalıdır.[20]
10- Sonuç
Bir organizasyonda yer alan çalışanların kendilerini
güncel tutabilmeleri için sürekli eğitim/hayat boyu
öğrenim programlarıyla desteklenmesi gerekir. Ha-
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"Kurumun gelişimini hedef alan
personel gelişimi ve bireyin gelişimini
amaç edinen sürekli eğitim, bu
yönleri ile birbirlerinden ayrılıyor
olsalar da, uygulama alanlarında
birbirlerini"desteklerler.
yat boyu eğitimin temel hedefi; problem çözme beceri ve davranışları ile bilimsel düşünme alışkanlığı
kazanmış, eleştirel, üretici, bilimsel, ilişkisel, analitik
düşünme ve akıl yürütme becerilerini kazanmış, bilgili, insan haklarına saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı çağ insanının ihtiyacı olan eğitimi karşılamaktır.
Bu hedefi gerçekleştirmek için bilimsel, teknik, ekonomik ve sosyal değişmenin hızı karşısında insan kişiliğinin tam olarak gelişmesi için eğitimin dünya ölçüsünde ve hayat boyu devam eden bir süreç olması
gerektiği anlayışından hareket eder, bireyleri toplum
hayatında meydana gelen ekonomik, kültürel, siyasi
değişimlerle baş edecek düzeye getirmeyi de amaçlar. Kurumların hayat boyu eğitim anlayışının belirtilen bu hedef ve temel yaklaşımlarını gözönünde bulundurarak çalışanlarını sürekli eğitim etkinliklerine
katılmaları için teşvik etmesi, çalışanların terfisinde
yaş ve kıdemden çok bilgi ve becerilerini artıracak
eğitim programlarına katılımın ve bu bilginin uygulamaya geçirilmesinin dikkate alınması, mesleki yetkinlik ve gelişim açsından daha yararlı olacaktır. Ayrıca
seçilen eğitim programının kurum mensubunun çalışma alanına ve bilgi düzeyine uygun olması, kurumsal faaliyetlerde de verimliliği artıracaktır. Dolayısıyla
sürekli eğitim uygulamalarının;
10.1. Öğrenen bireylerin, öğrenen takımları, öğrenen
takımların da öğrenen organizasyonu sağlayacak kurumsal sürekli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik olması,
10.2. Personelin motivasyon ve performansını artırması,
10.3. Kişisel gelişimin, kullanıcı hizmetlerine olumlu
yönde yansıması ve buna paralel olarak hizmet kalitesinin artması,
10.4. Gerçekleştirilen eğitimler sonrasında gereki-
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yorsa, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmetlerin yeniden
şekillendirilmesi,
10.5. Performans değerlendirmeleri sırasında çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu
tespitler ışığında eğitimlerin planlanması, gerçekleştirilen eğitimlerin ise yapılacak yeni performans değerlendirmelerinde esas alınması,
hedef ve amaçları doğrultusunda planlanıp, programlanıp gerçekleştirilmesi gerekir. Bu bağlamda
yöneticilerin eğitim sonrası alınan bilgilerin uygulamaya aktarılabilmesi için çalışanlara fırsat tanımaları,
ilgili konularda alınacak kararlara bu konuda eğitim
almış personeli de katmaları amaca ulaşma yönünde önemli adımlar oluşturur. Kaliteli hizmet sunma
anlayışını misyon olarak benimsemiş olan kurumlar
sürekli eğitim faaliyetlerini destekledikleri sürece bu
hedeflerine yakın sonuçlar elde edebilirler.
Netice itibariyle kurumun gelişimini hedef alan personel gelişimi ve bireyin gelişimini amaç edinen sürekli eğitim, bu yönleri ile birbirlerinden ayrılıyor
olsalar da, uygulama alanlarında birbirlerini desteklerler. Kurum, personelinin gelişimini destekleyerek
ya da birey, kurumdan bağımsız bir şekilde sürekli
eğitimine devam ederek, işin verimliliğinin artmasını
sağlayabilirler. Dolayısıyla bu iki kavramı birbirinden
ayrı değerlendirmemek gerekir.
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MALİ TABLOLAR VE
MİZAN KONTROLÜ

ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde
kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve
denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin
sağlanması amacıyla tutulur.
Mali denetim; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere
ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, mali sistem
ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.
Mali tablolar, mali denetimin odak noktasıdır. Bu
amaçla, mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki
ilişkiler önemlidir.
ANAHTAR KELİMELER: Mali tablo, Mizan, Hesap planı ve Mali denetim
I – GİRİŞ
Mali denetim; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere
ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, mali sistem
ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.
Mali tablolar, mali denetimin odak noktasıdır. Mali
tabloların hazırlanmasında ve denetiminde hesaplar
ve mizan arasındaki ilişkinin kavranması gereklidir. Bu
amaçla, mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki
ilişkiler önemlidir.
Mali denetimin de konusu olan muhasebe sisteminin kuruluş amacı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanunun 22/12/2005 tarih ve 5436 sayılı
kanunun 5’inci maddesi ile değişik 49’uncu maddesinde; “Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap
verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve
malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yürütülür.”
şeklinde açıklanmıştır.

Mehmet İPEK
KOSGEB İç Denetim Birim Başkanı
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Yine aynı kanunda; “Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve
öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan
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her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin
belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek,
yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli
bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur.” Denilmek sureti ile kamu hesaplarının tutulmasının amacı açıkça
ortaya konulmuştur.

l) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

II – MALÎ TABLOLAR

o) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

Bir ekonomik değer; oluşturulduğunda, başka bir
şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir ve ilgili oldukları dönemlerin malî tablolarında gösterilir.
Malî tablolar, kamu idarelerinin malî durumunu, malî
performansını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun olarak göstermelidir.
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde tanımlanan ve gerek Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 514’üncü maddesinde ve gerekse Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 420’inci
maddesinde muhasebe birimince hazırlanması gereken malî tablolar aşağıda sayılmıştır.
a) Mizan cetveli
b) Bilanço
c) Faaliyet sonuçları tablosu
ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu
d) Nakit akım tablosu
e) Malî varlık ve yükümlülükler değişim tablosu
f) İç borç değişim tablosu
g) Dış borç değişim tablosu
ğ) Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu
h) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
ı) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu
i) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
j) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
k) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
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m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması
tablosu
n) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu
Bu malî tabloların amacı, kaynak tahsisine ilişkin kararların alınması ve değerlendirilmesinde geniş çaptaki kullanıcı kitlesi için yararlı olan; idarenin malî
durumu, performansı ve nakit akışları hakkındaki bilgileri sağlamaktır.
Malî tablolar kamu idarelerinin;
1) Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını,
2) Faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığını,
3) Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları
ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğini,
4) Malî durumu ve malî durumundaki değişiklikleri,
5) Faaliyetlerindeki performans, etkinlik ve başarısını,
6) Kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal şekilde kullanıp kullanmadıklarını,
7) Malî işlemlerinde saydam olup olmadıklarını ve
hesap verilebilirliğini, gösterir.
Malî tablolar; kamu idarelerinin varlıkları, yükümlülükleri, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akışları hakkında bilgi verir. Malî tabloların, kullanıcıların
karşılaştırma yapabilmelerini mümkün kılmak için
önceki dönemin verilerini de içermeleri ve açıklamaları ile birlikte herkes tarafından anlaşılmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmaları esastır.
Yukarıda sayılan malî tablolardan kamu idaresiyle ilgili şu bilgileri alabiliriz.
1) Varlıklar,
2) Yükümlülükler,
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3) Net varlıklar/öz kaynak,

kaynaklar ana hesap grubu, vadesi faaliyet dönemini aşan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar.

4) Gelirler,

6) Nakit akışları,

 5 hesap kodu ile başlayan öz kaynaklar ana hesap
grubu, varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar toplamı arasındaki farkın izlenmesi için kullanılır

III – MİZAN KONTRÖLÜ

Hesap Planında;

Mizan kontrolünün nasıl yapılacağını anlatmadan
önce hesap planı hakkında biraz bilgi verelim. Hesap
planı; bilanço hesapları, faaliyet hesapları, bütçe hesapları ve nazım hesapları olmak üzere dört ana bölüme ayrılır. Bilanço hesapları bölümü 1 numaradan
5 numaraya kadar olan ana hesap gruplarından, faaliyet hesapları bölümü 6 numaralı ana hesap grubundan, bütçe hesapları bölümü 8 numaralı ana hesap
grubundan ve nazım hesaplar bölümü ise 9 numaralı
ana hesap grubundan oluşur.

 6 hesap kodu ile başlayan faaliyet hesapları ana
hesap grubu, kamu idarelerinin faaliyet dönemine
ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelir ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak
izlenmesi ve faaliyet sonuçlarının üretilmesi için
kullanılır.

5) Giderler,

Hesap planında 1-2-3-4 ve 5 hesap kodu ile başlayan
hesaplar bilanço hesabı olarak adlandırılır. Her bir
ana hesap grubunu ilgilendiren işlemler ait oldukları
hesap grubu içinde açılacak ilgili bilanço hesaplarına
kaydedilir. Her bilanço hesabı ayrıca ihtiyaca göre yeteri kadar yardımcı hesaplara ayrılabilir.
Bilanço hesaplarından;
 1 hesap kodu ile başlayan dönen varlıklar ana hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla bir
yıl veya faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi,
tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık
ve alacak unsurlarını kapsar.
 2 hesap kodu ile başlayan duran varlıklar ana hesap grubu; faaliyet döneminden daha uzun sürelerle kamu idaresi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilke olarak
faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.
 3 hesap kodu ile başlayan kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu, faaliyet dönemi içinde
geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar.
 4 hesap kodu ile başlayan uzun vadeli yabancı
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 7 hesap kodu ile başlayan maliyet hesapları, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan
muhasebe ilke ve standartlarına aykırı olmamak
şartıyla, kamu idarelerinin yönetim ve maliyet
muhasebesi ihtiyaçları için kullanılır.
 8 hesap kodu ile başlayan bütçe hesapları ana hesap grubu, kamu idarelerinin bütçe gelir ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun
olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının
üretilmesi için kullanılır.
 9 hesap kodu ile başlayan nazım hesaplar ana
hesap grubu, varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi
verme görevi yüklediği işlemler ile idarenin muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri
ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır.
Neden mali tablolardan sadece mizan kontrolünü anlatıyoruz çünkü diğer mali tabloların kaynağı mizanlardır.
1- Hem Geçici mizanda hem de kesin mizanda yapılması gereken kontroller;
 1-2 hesap kodu ile başlayanlar, hesap planının
aktifinde yer alırlar ve dönem sonunda ya bakiye
vermezler ya da borç bakiyesi verirler.1
1

Pasif karakterli olmakla beraber, düzenleyici hesap olarak aktifte yer alan 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı,
106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabı, 138-Takipteki Kurum Ala-
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 Aynı şekilde bilançonun pasifinde yer alan ve 3 ve
4 hesap kodu ile başlayan hesaplar ise dönem sonunda ya bakiye vermezler ya da alacak bakiyesi
verirler.
 9 hesap kodu ile başlayan Nazım Hesapları bu
grupta yer alan hesapların yevmiyede mutlaka
kendi arasında ve karşılıklı olarak çalışırlar. Yani,
90 nolu yardımcı hesap grubunun altında yer alan
hesapların herhangi birinin karşılığında yine bu
yardımcı hesap grubunun altındaki bir hesap çalışmak zorundadır. (Bu hesaplar ırkçı hesaplardır.)
Bunun tek bir istisnası dahi yoktur. Bu nedenle de
aynı gruptaki nazım hesaplarının bakiyesi her zaman eşit olmak gerekir. (Örnek 910-Teminat Mektupları hesabının borç bakiyesi ile 911-Teminat
Mektupları Emanetler Hesabının alacak biyesi eşit
olması gerekir.)
 Öncelikle bir mizanın borç toplamı ile alacak toplamının ve borç bakiyesi toplamı ile alacak bakiyesi toplamın eşit olması gerekir.

810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabının
Borç Bakiyesi,
 835-Gider Yansıtma Hesabının Alacak Bakiyesi = 830-Bütçe Giderleri Hesabının Borç Bakiyesi
+ 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar
Hesabının Borç Bakiyesi + 833-Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabının Borç Bakiyesi
+ 834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabının Borç
Bakiyesi,
 600-Gelirler Hesabının 03, 04 ve 05 ekonomik
kodları (KDV mükellefi olanlar için KDV Hariç)
800-Bütçe Gelirleri Hesabının 03, 04 ve 05 ekonomik kodlarına eşit olması gerekir.
 630-Giderler Hesabının 01 ve 02 ile başlayan ekonomik kodları ile 830-Bütçe Giderleri hesabının 01
ve 02 ile başlayan ekonomik kodlarına eşit olması
gerekir.
 630-Giderler Hesabı yardımcı hesapları arasında
düzeltme ve yıl sonu işlemi hariç alacak çalışmaz.

 140.01.01-Kişilerden Alacaklar Hesabının alacağı
800.05.09.01.06 Bütçe Gelirleri Hesabının alacağına eşit olması gerekir.

 630-Giderler Hesabının 12 ile başlayan ekonomik
kodları ile 810- Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
Hesabına eşit olması gerekir.

 140.01.02-Kişilerden Alacaklar Hesabının alacağı
800.05.01.09.01 Bütçe Gelirleri Hesabının alacağına eşit olması gerekir.

 830- Bütçe Giderleri Hesabı ödenek iadesi, yardımcı hesapları arasında düzeltme ve yıl sonu işlemi hariç alacak çalışmaz.

 Değerli kâğıt işlemleri hesabının alacak artığı;
değerli kâğıt ambarları hesabı, zimmetle verilen
değerli kâğıtlar hesabı ve yoldaki değerli kâğıtlar
hesabı borç artıkları toplamına eşit olması gerekir.

 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçlar Hesabı ve
591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçlar Hesabı
bakiye vermemesi gerekir.

2- Geçici mizanda yapılması gereken kontroller;
 Ay sonlarında mizan alındığında 191-İndirilecek
KDV hesabı ve 391-Hesaplanan KDV Hesapları bakiye vermemesi gerekir.
 805-Gelir Yansıtma Hesabının Borç Bakiyesi =
800-Bütçe Gelirleri Hesabının Alacak Bakiyesi –
cakları Karşılığı Hesabı, 158-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı, 247-Sermaye Taahhütleri Hesabı, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı, 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ve 299-Birikmiş
Amortismanlar Hesabı hariç 1 ve 2 koduyla başlayan hesaplar
hiçbir zaman için alacak bakiyesi vermez.
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3- Kesin mizanda yapılması gereken kontroller;
 Kesin mizanda 6-Faaliyet hesapları ve 8-Bütçe
hesapları kesinlikle bakiye vermezler. Muhasebe
birimlerinde, aralık ayı işlemlerinin yapılmasını
takiben geçici mizan çıkarılarak ve geçici mizanda
bakiyeleri bulunan faaliyet ve bütçe hesaplarının
tamamı dönem sonu işlemleri yapılmak suretiyle kapatılır. Böylece kesin mizanda bu hesapların
bakiyesi bulunmaz. Bu hesaplara ilişkin tek bir
sonuç, dönem faaliyet sonucu olarak 690-Faaliyet
Sonuçları Hesabı aracılığıyla 590-Dönem Olumlu
Faaliyet Sonuçları veya 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları (-) aracılığıyla bilançoya aktarılır.
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 Yıl sonu kesin mizanında 252- Binalar Hesabı,
253-Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı, 254-Taşıtlar Hesabı ve 255-Demirbaşlar Hesabı ile,(Yüz de
yüz amortisman uygulandığı için ve limit üstü alım
yoksa) 257.02, 257.03, 257.04, 257.05 li kodların
eşit olması gerekir.
 Yıl sonu kesin mizanında 294-Elden Çıkarılacak
Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabının borcu
299-Birikmiş Amortismanlar Hesabının alacağına
eşit olması gerekir.
 510-Nakit Hareketleri Hesabı, 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı, 512-Proje Özel Hesabından Kullanımlar Hesabı ve 513-Doğrudan
Dış Proje Kredi Kullanımları Hesabını bakiyeleri
dönem sonunda 519-Değer Hareketleri Sonuç Hesabına aktarıldığı için bu hesaplar kesin mizanda
bakiye vermemesi gerekir.
 570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçlar Hesabının N-1’i 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçlar
Hesabına eşit olması gerekir.
 580-Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçlar Hesabının N-1’i 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçlar Hesabına eşit olması gerekir.
IV– SONUÇ
Mali tabloların, kurumun mali durumunu ve faaliyet
sonucunu doğru olarak gösterip göstermediğini mali
tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
ve yasal düzenlemelere uygun olup olmadığının denetimi mali denetim kapsamına girmektedir. Mali
tabloların hazırlanmasında başlangıç noktası olan
mizanın doğruluğu diğer mali tablolarında doğruluğunun kanıtıdır.
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Kamuda Sürdürülebilirlik Konferansı yapıldı.
Kamuda Sürdürülebilirlik” temalı İç Denetim Konferansı,
11 Mart 2011 tarihinde Ankara RİXOS Otelde başarıyla
gerçekleştirilmiştir. “Kamuda İç Denetimin Fonksiyonel
Bağımsızlığı ve Denetim Komiteleri” ile “İç Denetimde
Kalitenin Güvence Altına Alınması” konulu panellerin yer
aldığı, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici
ve iç denetçilerinden 400’ün üzerinde katılımcının olduğu
konferansta kamu ve özel sektörden konuşmacılar tecrübelerini paylaştı. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve
Kamu İç Denetçileri Derneğini tarafından organize edilen
toplantıya ayrıca İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve özel
sektör temsilcileri katılmışlardır.

çi Adaylarına yönelik olarak yapılacak sertifika sınavlarına
girerek başarılı olmaları halinde kendilerine, 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki bütün idarelerin iç denetçi kadrolarına naklen atanmalarına
imkân verecek nitelikte Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir.
Sertifika sınavında başarısız olan iç denetçiler, yabancı dil
şartını muhafaza etmeleri kaydıyla izleyen en fazla iki sınava daha katılabilirler.”
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyeleri
Sayıştay Başkanı ile Başbakanlık Müsteşarını Makamlarında ziyaret etmişlerdir.

Antalya’da İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşım Toplantıları yapıldı.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın İ.İlhan HATİPOĞLU, Kurul üyeleri; Sayın H.Abdullah KAYA, Sayın Burhanettin AKTAŞ, Sayın Erhan USTA ve Sayın Murat KOCA
23.02.2011 Çarşamba günü Başbakanlık Müsteşarı Sayın
Efkan ALA’yı Makamlarında ziyaret etmişlerdir.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilen
iyi uygulama örneklerinin paylaşımı toplantıları Antalya’da
gerçekleştirildi. 5 ayrı bölümde yapılan toplantılarda, meslektaşlarımız tarafından yapılan iç denetim faaliyetleri hakkında sunumlar yapılmıştır.

Söz konusu ziyarette, iç denetim sisteminin kamuda etkin
bir şekilde uygulanması için üst yöneticilerin sistemi sahiplenmelerine ve desteklerine ihtiyaç olduğu vurgulanmış,
bu kapsamda Başbakanlık Müsteşarlık makamının olumlu
yaklaşımlarının önemine değinilmiştir.

Kamu İç Denetçileri Derneğinde Görev Değişimi
Kamu İç Denetçileri Derneğinin kuruluşundan itibaren Başkanlık görevini yürüten Cüneyt GÜLER bu görevinden ayrılmış, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Hazine Müsteşarlığı İç Denetçisi Mustafa KURNAZ getirilmiştir. İç Denetim
mesleğinin gelişiminde büyük katkısı olan Cüneyt GÜLER’e
bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile bütün
meslektaşlarımız adına teşekkür eder yeni görevinde başarılar dileriz.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Esaslar Hakkında ki tebliğde
değişiklik yaptı.
21.05.2011 tarih ve 27940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ Değişikliğiyle; İç Denetçi Atamalarında Uyulacak
Esas ve Usuller Hakkında Tebliğin (Sıra No:2) “İç denetçilerin naklen atanmalarında uyulacak esas ve usuller” başlıklı
3 üncü bölümünün dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
bölüm eklenmiştir.

Başbakanlık Müsteşarı Sayın Efkan ALA ise iç denetim sisteminin kamu yönetimine değer katacağına inandıklarını,
müsteşarların bir araya geldiği toplantılarda iç denetim
sisteminin de gündeme alınmasını sağlayacaklarını, ayrıca
bir Bakanlar Kurulu toplantısında iç denetim ile ilgili bir sunum yapılmasının yararlı olacağını ifade etmişlerdir.
İDKK Başkan ve üyeleri 24.02.2011 tarihinde Sayıştay Başkanı Sayın Dr. Recai AKYEL›i Makamlarında ziyaret etmişlerdir. Bu ziyarette ise yeni Sayıştay Kanununun iç kontrol
ve iç denetim sisteminin kamu idarelerinde yaygınlaşmasına önemli katkı sağlayacağı dile getirilmiş, bu kapsamda
İDKK ile Sayıştay arasındaki işbirliğinin önemine değinilmiştir.
Sayıştay Başkanı Sayın Recai AKYEL, kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetiminde en büyük payın iyi tasarlanmış
ve iyi işleyen bir iç kontrol sistemi ile bunu değerlendiren
ve raporlayan iç denetim sistemine ait olduğunu, Sayıştay
denetimlerinde ise idarelerde her iki sistemin uygulamasının değerlendirileceğini ve raporlanacağını ifade etmişlerdir.

“Fakat en az 3 yıl fiilen iç denetçilik yapmış ve İç Denetçi
Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 6 ncı
maddesiyle belirlenen yabancı dil şartını sağlayan iç denetçiler, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından İç Denet-
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