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ÖZET 

 
Dünyada kamu yönetiminin daha etkin bir şekilde işlemesine yönelik reform 

çalışmalarına istinaden ülkemizde de yıllardır baş gösteren kamu kaynaklarının etkin 
ve verimli kullanılması ve harcamaların sonucunun denetimi konusundaki 
yetersizlikler kamu mali yönetim ve kontrol anlayışındaki dağınıklığı toparlayacak 
kapsamlı bir değişikliği zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda, 2006 yılında 
yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu 
sorunların çözülmesi hedeflenmiştir.  

Bu çalışmanın amacı söz konusu kanunla birlikte kamu kurumlarında 
uygulanması öngörülen iç denetim faaliyetinin bir kamu kurumu olan devlet 
üniversitelerinde etkin bir şekilde işleyip işlemediğini araştırmaktır. Bu bağlamda, 
çalışmanın birinci bölümünde denetim ve denetim ile ilgili kavramlara yer verilmiş 
ve bir denetim türü olan iç denetim ve detaylarından bahsedilmiştir. Çalışmanın 
ikinci bölümünde birer kamu kurumu ve ekonomik birimler olan üniversitelerin 
yapısı ve yönetimlerine değinilmiş, üniversitelerin finansmanından ve gelir-
giderlerinden bahsedilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise özellikle son 20 
yılda kamu yönetiminde yaşanan değişimden, neden kamu yönetiminde reforma 
ihtiyaç duyulduğundan ve reform sonucu ortaya çıkan kanun ile kamu mali yönetim 
ve denetim sistemine getirilen yeniliklerden bahsedilmiştir. Kamu kurumu olarak 
üniversitelerin bu değişikliklerden nasıl etkilendiğine, kanunun öngördüğü şekilde iç 
denetimin nasıl işlediğine ve üniversitelerde iç denetime tabi olan konulara 
değinilmiştir. Çalışmanın son bölümünde de üniversitelerde çalışan iç denetçilerle; 
üniversitelerde üst yöneticilerin denetime bakış açısı, kendilerinin mesleğe bakış 
açısı ve iç denetimin işleyiş etkinliğini ölçmek adına anket yöntemi ile alan çalışması 
yapılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Denetim, İç Denetim, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu, Kamu Yönetimi, İç Denetim Birimi, Devlet Üniversitesi 
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SUMMARY 

Shifting trend to reform works regarding the improvement of the public 
administration around the world the deficiencies in public finance management and 
control, create a must in our country in terms of controlling and measuring the results 
of public resources and spending efficiencies and deficiencies. In this context, it is 
intended to solve these problems with the law no 5018 Public Financial Management 
and Control enacted in 2006. 

The aim of this study is to investigate the function of internal auditing activities 
which is anticipated to be implemented with this mentioned law in institutions of 
public utility, in state universities in Turkey. In this regard, in the first part of the 
study, the definition of audit and the related concepts are given, and also as a kind of 
audit, internal audit and its details are given. In the second part of the study, as a 
public institution and as an economic unit, the structure, management and the 
financing of universities, their revenues and operating expenses are discussed. In the 
third part of the study, the changes in public administration especially for the last 20 
year, the reasons why a reform is needed in public administration, and the law which 
is the result of this reform, and the changes brought to public financial management 
and audit system are discussed. How universities have been affected, and how 
internal audit has been worked as results of this law in universities, which operations 
have been subjected to internal audit in universities are investigated. In the last part 
of the study, in order to measure the functioning of the internal auditing activity a 
survey was conducted among the internal auditors who are currently working in state 
universities’ internal audit units; the relations with seniors, their perspective of the 
profession are also investigated.  

Key Words: Auditing, Internal Auditing, Public Financial Management and 
Control Law No. 5018, Public Administration, Internal Auditing Unit, State 
University 
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GİRİŞ 

21. yüzyılda yaşanan mali krizler, teknolojik ve sosyal gelişmeler, sosyal ve 

refah devlet uygulamaları ülkeleri kamu mali yönetimi yapılarını değiştirmeye 

zorlamış Türkiye de uluslararası gelişmeler doğrultusunda; hem kendi içerisindeki 

yıllardır baş gösteren kamu mali yönetim ve kontrol sistemindeki yapısal ve 

kurumsal eksiklikleri gidermek hem de AB’ye uyum sürecinde AB normlarına uygun 

bir şekilde kamu kaynaklarının akılcı bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına kamu 

mali yönetim ve kontrol sisteminin yeniden düzenlenmesi amacıyla 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu kabul etmiştir.  

Nitelikli kamu hizmeti sunumunu zorunlu hale getiren koşullar nedeniyle kamu 

kaynaklarının etkinli ve verimli kullanılmasını öngören kamuda yeni yönetim 

anlayışıyla birlikte yönetimin tamamlayıcısı olan denetimin de bu gelişmelerden 

etkilenememesi beklenemez. Kıt olan kamu kaynaklarının amaçları dışında 

kullanılması ya da kaynakları verimli kullanılmayarak harcamaların gelirleri aşması, 

halka hizmet adına kurulan kamu kurumlarının halkın beklentilerini 

karşılayamayarak performans açığı oluşturmaları, tüm bunlarının denetiminin 

yapılmaması ile halkta güven açığı oluşması nedeniyle kamu mali yönetimi ve 

denetiminde reform çalışmaları elzem hale gelmiştir.   

5018 sayılı kanun ile Türk Kamu Mali Sisteminde kamu kurumlarının 

faaliyetlerinin belirlenen amaç ve politikalara, stratejik planlara, performans 

ölçütlerine ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi; kamu kaynaklarının 

ekonomik, etkili ve verimli kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlık 

kavramları çerçevesinde uluslararası düzenleme ve standartlarla uyumlu iç kontrol, iç 

denetim ve raporlama gibi çağdaş mali yönetim ve kontrol uygulamaları gündeme 

gelmiştir. Kamu mali yönetimi mali saydamlık, şeffaflık ve denetlenebilirlik 

kavramlarının üzerine yapılandırılmış ve bu kavramlar sağlam bir mali yönetimin 

vazgeçilmez unsurları arasında yerini almıştır.  

Kanunla kurulmakta olan ve kamu tüzel kişisi niteliği taşımakta olan kamusal 

finansman yöntemi ile finanse edilen; öğretim, bilimsel araştırma ve kamu hizmeti 
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gibi temel fonksiyonları bulunan üniversitelerde gün geçtikçe artan öğrenci sayısı ile 

verilecek hizmetin kalitesinin düşmemesi adına gerekli olan nitelikli insan gücünün 

yanında kaliteli bir donanım ihtiyacı, mali kaynak ihtiyacını her geçen gün 

arttırmaktadır. İdari ve mali açıdan özerk olduğu düşünülen ancak var olan 

merkeziyetçi bir yapı ile hazırlanması gereken stratejik plan ve yıllık programlar, 

bütçelerin düzenlenmesi, yapılan harcama sonrası hesap verme zorunluluğu ve tüm 

bunların denetimi, kamu kurumu olan üniversitelerde de kaynakların etkin, ekonomik 

ve verimli kullanılması gerektiği gerçeğini ön plana çıkarmıştır. Tüm bunların 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda gözetim mekanizması olarak ise 5018 

sayılı kanunla birlikte birer kamu kurumu olan üniversitelerde de iç denetimin 

uygulanması öngörülmüştür. Böylece üniversitelerde Sayıştay tarafından yapılacak 

dış denetim ve rektörlüğe bağlı olarak oluşturulacak iç denetim birimleri tarafından 

gerçekleştirilmesi öngörülen iç denetim faaliyetleri üniversitelerde üst yönetimin 

başarısını, güvenilirliğini, hesap verebilirliğini pekiştirecek bir araç olarak hukuksal 

alt yapıya kavuşmuştur. Bu bağlamda, üniversitelerde uluslararası standartlarda 

denetim yapmak üzere iç denetçi istihdam edilerek İç Denetim Birimlerinin 

oluşturulması öngörülmüştür.  

Çalışmanın 1. bölümünde denetim kavramının tanımı yapılmış, idarelerde ve 

işletmelerde faaliyetlere yönelik denetim türlerinden bahsedilmiştir. Denetim ile 

karıştırılan; ancak denetim ile aynı faaliyet olmayan teftiş, kontrol, revizyon ve 

murakabe kavramlarının tanımlarına değinilmiştir. Denetim ile karşılaştırılan bir 

diğer kavram olan iç kontrol sisteminin içeriğinden, organizasyonlarda hangi 

faaliyetleri kapsadığından bahsedilmiştir. İç kontrolün bir unsuru olarak iç denetim 

faaliyeti, idarelerde kim tarafından hangi kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiği ve 

Türkiye’de iç denetimin gelişimi konularına yer verilmiştir. 

Çalışmanın 2. Bölümünde ise ekonomikbirim olarak üniversiteler ele 

alınmıştır. Üniversitelerin Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana yapılarında meydana 

gelen değişiklikler incelenmiş, bilimsel, idari, ve mali açıdan özerklikleri 

değerlendirilmiştir. Topluma kamu hizmeti sunabilmek adına her geçen gün mali 

kaynak ihtiyacı artan üniversitelerin nasıl finanse edildiğine, gelir kaynaklarının ne 
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olduğuna; elde ettikleri gelirleri hangi faaliyetler için kullandıklarına, ve giderlerinin 

nasıl sınıflandırıldığına değinilmiştir.  

Çalışmanın 3. bölümünde ise dünyada ve Türkiye’de kamu idarelerinin mali 

yönetiminde ortaya çıkan düzenleme ihtiyacından, Türkiye’nin neden kamu mali 

yönetimi ve kontrol sistemini değiştirmeye ihtiyaç duyduğundan  bahsedilmiştir. 

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda Türk kamu mali yönetimini yeniden düzenlemek 

adına yürülüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 

içeriğinden bahsedilmiş; kanunla birlikte kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol 

sisteminde, bütçe uygulamalarında, muhasebeleştirme ve raporlama sürecinde ve 

denetim sürecinde ortaya çıkan yeniliklerden bahsedilmiştir. Bu bağlamda kamu 

kurumu olan üniversitelerin yönetimi de kanun çerçevesinde ele alınmış, bütçe, 

muhasebe, raporlama ve denetim sistemindeki düzenlemelerden bahsedilmiştir. 

Çalışmamızında konusunu oluşturan, kanunla birlikte kamuda öngörülen iç denetim 

faaliyeti üniversiteler açısından incelenmiştir. 

Çalışmanın son bölümünde ise devlet üniversitelerinde istihdam edilen iç 

denetçilerle bir anket çalışması gerçekleştirilmiş, iç denetçilerin üniversitelerde iç 

denetim faaliyetinin işleyişine yönelik algıları test edilmiştir. Sonuç ve öneriler 

kısmında üniversitelerde iç denetim faaliyeti konusunda var olan yapısal eksikliklere 

değinilmiş, çözüm önerileri sunulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM - DENETİM VE İÇ DENETİM KAVRAMLARININ 

ESASLARI 

Bu bölümde denetim, denetim türleri ve denetim ile ilgili kavramların üzerinde 

durulmuş, denetim türlerinden olan iç denetimin kapsamı, amacı, tarihi ve 

unsurlarına detaylı bir şekilde yer verilmiştir. 

1.1. Denetim Kavramı 

Küreselleşme sayesinde ülkeler arasında sınırların kalkarak piyasaların 

birbirine entegre olmaya başlaması ve ileri teknoloji sayesinde bilgisayarlaşmanın 

gün geçtikçe yaygınlaşması organizasyonlara hem daha geniş alanlarda faaliyet 

gösterme imkânı sağlamış hem de birbirleriyle gerçekleştirecekleri işlemlerde 

bilginin akışını ve hızını arttırmıştır (Bostancı, 2002: 1). İleri teknolojinin getirdiği 

bilgisayarlaşma sayesinde işlemlerin kolaylaşmasının yanı sıra yeni yöntem ve 

tekniklerle artan akış hızı ve işlem hızı ile bu işlemlerin karmaşık bir hale gelmeye 

başlaması küreselleşme sürecinde muhasebe mesleğine olan ilgiyi de doğru orantılı 

olarak arttırmaya başlamıştır (Bezirci ve Karasioğlu, 2011: 572). İşlemlerin kontrol 

altına alınması, giderlerin sınırlandırılması ihtiyacı, artan yabancı yatırımlar ve 

işlemlerde meydana gelebilecek ve ülke ekonomilerindeki istikrarı sarsabilecek olası 

hata, hile, noksanlıkların tespit edilmesinin gerekliliği işletmelerde denetim ihtiyacını 

ortaya çıkarmıştır (Akgül, 2000: 4; Bezirci ve Karasioğlu, 2011: 573).   

Tarihte kıtalararası deniz yolları ve ticaretin gelişmesiyle malları ve şubeleri 

taşımak zorunda kalan iş sahipleri hem diğer kıtalarda mallarını satmış hem de uzak 

yerlerden kendi ülkelerinde mal satmak üzere mal getirttirmişlerdir. Bu gelişmelerle 

ilgili bilgi almak, olan biteni duymak isteyen iş sahipleri sayesinde Latincede 

duymak anlamına gelen “audire” kelimesi ile batı dillerindeki karşılığı “audit” 

literatüre girmiştir (Khan, 1995: 15; Lee ve Azham, 2008: 2). Sanayi devrimi ile 

birlikte işletme yönetiminin bireysel sahip olmadan öte profesyonel olarak 

gerçekleştirilmeye başlanması, makineli üretime geçilmesi, büyük yatırımlar için 

büyük sermayelerin gerekliliğinin ortaya çıkması denetim faaliyetlerinin hızla 

gelişmeye başlamasına katkı sağlamış (Brown, 1962: 698; Güçlü, 2005: 2; Güredin, 

1999: 8); I. dünya savaşı, II. dünya savaşı ve 1926 yılı büyük buhrandan sonra ise 
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ülkelerin iktisat, işletme, maliye gibi alanlara ağırlık verme gereksinimi ile 1950’li 

yıllardan sonra muhasebe mesleğinin yasalaşması konusunda köklü değişiklikler 

meydana gelmiştir (Gücenme ve Arsoy, 2006: 310, Brown, 1962: 698).  

İşletme ilgililerin işletmelerde bilgi talep etme hakkının olması fakat bu bilgiye 

yerinde ulaşabilme imkânının kısıtlı olması, işletme yönetimi tarafından da bilgilerin 

hatalı ve hileli iletilmesi riski; bu bilgilerin çıkar gruplarına ulaştırılmadan önce 

uzman ve bilgili kişiler tarafından objektif bir şekilde incelenip, değerlendirilmesi 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu sayede bilgilerin güvenilirliği ile ilgili risklerin 

azalacağı öngörülmüş ve bu sayede de “denetim” mesleğine olan ihtiyaç ortaya 

çıkmıştır (Toroslu, 2014: 3). 

Denetim ile ilgili yapılan tanımlar incelendiğinde denetim; önceden belirlenmiş 

kriterler çerçevesinde, ekonomik birimlerin gerçekleştirdiği iktisadi faaliyetlerin ya 

da bu ekonomik birimlere ait bilgilerin söz konusu kriterlere ne derece uygun 

olduklarının araştırıldığı bu aşamadan sonra ise ortaya çıkan bulguların tarafsız ve 

bağımsız bir şekilde değerlendirilerek derlendiği bir süreç olarak ifade edilmiştir 

(Bozkurt, 2012: 23; Kaval, 2005: 3; Arens ve Loebbecke, 2000: 9; Akgül, 2000: 1).  

Uluslararası kuruluşlardan olan, 1887’de kurulan uluslararası anlaşmalarda 

imza yetkisi bulunan muhasebecilerin oluşturduğu Sertifikalı Kamu Muhasebecileri 

(Certified Public Accountants- CPA) ve mesleğini temsil eden, kamu çıkar grupları 

ile diğer meslek örgütlerinin savunucusu olarak kural koyarak ve standartları 

belirleyerek hizmet veren (AICPA) Amerikan Diplomalı Kamu Muhasebecileri 

Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants- AICPA) denetimi şu 

şekilde tanımlamıştır (Ataman vd., 2001: 15):  

“Denetim, bir örgütün ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin açıklanan 

bilgilerin önceden belirlenmiş kriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve 

raporlamak amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili 

kanıtların tarafsızca toplanması, değerlenmesi ve sonucun bilgi kullanıcılarına 

raporlanması sürecidir.” 
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Denetimin tüm özelliklerini bir tanımda ifade etmek zor olsa dahi genel olarak 

kabul görmüş tanım şu şekilde olduğu ifade edilmiştir (Bozkurt, 2012: 23): 

“Bir ekonomik birim ya da döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere 

uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacıyla 

bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve değerlendirme sürecidir.” 

 

Şekil 1. 1. Denetimin Akış Şeması 

 

 
Kaynak: Bozkurt, 2012: 25 

1.2. Denetim Türleri 

Denetimin kimin yaptığı, denetim ile amaçlanın ne olduğuna, yapılan 

denetimin kapsamına ve hangi zamanda uygulandığına göre çeşitli ölçütler altında 

denetim türlerini sınıflandırılmıştır (Durmuş ve Taş, 2008: 9). 

1.2.1. Konusuna ve Amacına Göre Denetim Türleri 

Denetimin amacı ekonomik birimlerin faaliyetlerinin önceden belirlenmiş 

kriterlere uygunluğunun tespit edilmesidir. Buna göre birimlerde önceden belirlenmiş 

kriterler ile var olan durumun karşılaştırılması yapılarak buna göre bir uygunluk 
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derecesi belirlenmektedir (Akgül, 2000: 18). Ulaşılmak istenen amaç doğrultusunda 

yapılan denetim çeşitleri 3’e ayrılmaktadır. 

1.2.1.1. Mali Tablolar Denetimi (Muhasebe Denetimi) 

Mali tabloların denetiminin amacı ekonomik birimler tarafından hazırlanan 

mali tabloların önceden belirlenmiş olan kriterlere uygun olup olmadığının 

değerlendirilmesidir (Kepekçi, 2000: 2). Temel hedefi mali tabloların güvenilirliğini 

sağlamak olan mali tablolar denetimi “Muhasebe Denetimi” olarak da 

adlandırılmaktadır (Kaval, 2008: 10). Bazen zorunlu bazen ise ihtiyari olarak 

yaptırılan mali tabloların denetimi yapılış nedenine bakılmaksızın bağımsız ve 

dışarıdan kişiler tarafından yaptırılması zorunlu olduğu için bu denetim türü aynı 

zamanda “Bağımsız Denetim” veya “Dış Denetim” olarak da ifade edilmektedir 

(Kaval, 2008: 10; Bozkurt, 2012: 27).  

Mali tabloların denetlenmesinde denetçinin uygunluk derecesini belirlerken 

göz önünde bulunduracağı kıstas genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir. Aynı 

zamanda denetçiler yasal ölçütleri de kıstas olarak kullanabilmektedir (Bozkurt, 

2012: 27). Mali tabloların denetiminin kapsamı işletmece hazırlanan mali tablo ve 

ekleridir. Mali tabloların mevzuata, düzenlemelere ve genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine uygunluğu makul bir güvence teşkil edecek şekilde incelenmesinden sonra 

denetçi, denetim raporunu ilgili kişilere sunmak zorunda olduğu ifade edilmiştir 

(Durmuş ve Taş, 2008: 14; Yılancı vd., 2012: 6). 

Mali tablo denetiminin genel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır; bu denetim 

türü ile işletmenin amacı; finansal tablolarına güvenilirlik kazandırmak ya da söz 

konusu finansal tablolardaki yanlış beyanları ortaya çıkarmak, çıkar gruplarına 

makul bir güvence; yani tabloların yüzde yüz doğru olduğuna dair değil, daha 

rasyonel bir seviyede güvence hizmeti vermek, tüm bu faaliyetler ise işletmeden 

bağımsız ve tarafsız bir tutum sergileyecek denetçi tarafından, mali tablolar hakkında 

tek bir görüş oluşturulması ve ortaya çıkan hataların tek tek incelenmesi amacı ile 

gerçekleştirilmektedir (Bozkurt, 2012: 28). 
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1.2.1.2. Uygunluk Denetimi 

İşletme ya da kurum içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin bu kurum ya da 

işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi açısından uygun olup olmadığının ve bu 

faaliyetlerin mevzuat, yasa ve düzenlenmeler ile uyumluluğun denetlenmesi işlemi 

uygunluk denetimi olarak tanımlanmaktadır (Güçlü, 2005: 5). Uygunluk denetiminde 

uygunluk derecesinin belirleneceği ölçütler hem işletme ya da kurumun tepe 

yönetimi hem de devlet tarafından belirlenebilmektedir (Bozkurt, 2012: 28). 

Kurumun kendi üst yöneticileri tarafından belirlenen kriterlerin denetimini kurum 

içerisinde iç denetçiler gerçekleştirirken; devlet tarafından belirlenen kriterlerin 

uygunluk derecesini ise kurum dışarısından; dış denetçiler tarafından 

gerçekleştirilmektedir (Akgül, 2000: 8). 

Vergi İdarelerinde görev yapan yetkililerin işletmelerde bu işletmelerin vergi 

matrahlarını incelemek ve bu incelemelerinin katma değer vergisi, gelir vergisi ve 

damga vergisi gibi vergi yasalarına uygunluğunu denetlemek amacıyla veya Çalışma 

Bakanlığı ya da SSK müfettişlerinin kurumların kaynaklarının etkin ve etkili 

yönetilmesi ve işlerinin daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla iş 

yerlerinde yaptıkları teftişler; Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin kooperatiflerde 

yaptıkları denetim faaliyetleri uygunluk denetimi kapsamında kabul görmektedir 

(Kaval,2008: 11). Banka müfettişlerinin banka şube müdürünün faaliyetlerini kredi 

verme sınırı konusunda incelemesi, işletmede mahsup fişlerinin bu konuda yetki 

verilmiş kişiler tarafından imzalanıp imzalanmadığının iç denetim birimi tarafından 

incelenmesi de uygunluk denetimi kapsamına girmektedir (Bozkurt, 2012: 29). 

Uygunluk denetimi kamu otoriteleri tarafından, örgüt dışındaki denetçiler 

tarafından gerçekleştirildiği takdirde bu denetim kamu denetimi olarak da ifade 

edilmektedir ve bu denetçilerin bağımsız olduğu kabul edilmektedir. (Kepekçi, 2000: 

2; Kaval, 2008: 12). Ancak işletme üst yönetimine bağlı olup, işletmelerde 

faaliyetlerin üst yönetim tarafından verilen emir, yönetmelik ve düzenlemelere uygun 

olup olmadığını tespiti ise işletmede üst yönetime bağlı iç denetçiler tarafından 

gerçekleştirilmekte ve bu denetçiler bağımlı denetçiler olarak ifade edilmektedir 

(Ataman vd., 2001: 20; Kaval, 2008: 12). Bu noktada uygunluk denetiminin hem 
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işletme içinde görev yapan hem de işletme dışından yetkilendirilen kişiler tarafından 

gerçekleştirilebildiği ifade edilmiştir (Kaval, 2008: 11). 

1.2.1.3. Faaliyet Denetimi 

Kurumlarda istenilen amaçlara ulaşabilmek adına çalışanların karar alma 

sürecinde ve işletmenin faaliyetlerinin gerçekleştirirken onlara yol gösteren düşünce 

biçimi işletme politikası olarak ifade edilmektedir (Baraz, 2010). Politika olarak 

adlandırılan bu düşünceler işletmelerin hedeflerine ulaşması doğrultusunda hem 

yönlendirilmeli hem de uygulamaya geçirilmelidir (Uzun, 2005: 1). 1960’lı yıllardan 

itibaren gelişmeye başlayan (Bozkurt, 2012: 29) faaliyet denetimi ise bu noktada 

işletmelerin politikalarının uygulanabilirliği ve bu politikaların uygulama aşamasında 

ne tür sorunlarla karşılaşabilineceğinin denetlenip, ortaya çıkacak olumsuz 

sonuçların değerlendirilmesi faaliyeti olarak ifade edilmektedir (Kaval, 2008: 9). 

Faaliyet denetiminin amacı; hem işletmenin amaçlarına ulaşması konusunda 

yönetimin ve çalışanların ne derece başarılı olduğu yani ne derece etken olduğu hem 

de bu hedeflerine ulaşma konusunda aracı konumda olan kaynaklarını ne derece 

verimli kullandığı yani faaliyetlerin ne kadar etkin olduğunu ölçmektir (Bozkurt, 

2012: 29).  

Ekonomiklik denetimi, verimlilik denetimi, yürütme denetimi ya da yönetme 

denetimi gibi çeşitli ifadelerle de adlandırılan faaliyet denetimi ile sadece işletmenin 

mali işlemleri değil aynı zamanda diğer fonksiyonları olan üretim yönetimi, 

pazarlama ve satış politikaları ve bilgi işlem faaliyetlerinin denetimi 

gerçekleştirilmektedir (Güçlü, 2005: 4; Bozkurt, 2012: 28; Kaval, 2008: 9; Akgül, 

2000: 9). Sadece muhasebe işlemlerinden ziyade işletmenin diğer işlevlerini de 

içeren (Bozkurt, 2012: 29), işlem alanı mali tabloların denetimi ve uygunluk 

denetimi faaliyetlerine göre daha geniş olan faaliyet denetiminde denetim esas olarak 

işletme danışmanlığı şirketleri tarafından yerine getirilmekte (Kaval, 2008: 9) aynı 

zamanda iç denetçiler de faaliyet denetimini gerçekleştirmektedirler (Güçlü, 2005: 

4). Faaliyet denetiminde işletmenin faaliyetlerinin uygunluğu, diğer denetim türlerine 

göre daha soyut kavramlar olan sektör ortalamaları, geçmişle kıyaslama, bütçe ve 

geçmiş başarı ölçüleri ile belirlenmektedir (Bozkurt, 2012: 28). 
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Tablo 1. 1. Amacına Göre Denetim Türleri 

Denetim Türleri Amaç Kapsam Ölçüt 

Muhasebe Denetimi Finansal bilgilerin 

doğruluğunun ve 

güvenilirliğinin 

incelenmesi 

Finansal Tablolar ve 

Ekleri 

Genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri ve 

finansal bilgileri etkileyen 

diğer düzenlemeler 

Uygunluk Denetimi İşletme 

faaliyetlerinin yetkili 

otoriteler (işletme içi 

ve dışı) tarafından 

belirlenmiş ölçütlere 

uygunluk 

derecesinin 

araştırılması 

Tüm işletme 

faaliyetleri 

Kanun, yönetmelik, şirket 

ana sözleşmesi, yönetim 

kurulu kararları, işletme 

içine dönük yönetmelik ve 

sirküler, işletme 

yönetiminin belirlediği iç 

kontrol politika ve 

prosedürleri 

Faaliyet Denetimi Faaliyetlerin 

etkinliğini ve 

verimliliğini ölçmek 

Tüm işletme 

faaliyetleri 

Bütçeler, performans 

ölçütleri, verimlilik 

oranları, sektör oranları 

Kaynak: İSMMMO, 35 

1.2.2. Kapsam Açısından Türleri 

Kapsam açısından denetim türleri özel amaçlı denetim ve genel amaçlı denetim 

olmak üzere 2 kısımda ifade edilmiştir.  

1.2.2.1. Özel Amaçlı Denetim  

İşletmelerde belli bir duruma ya da istenen belli bir birime yönelik; söz konusu 

birime ayrıntılı bilgi sağlamak ve önerilerde bulunmak; karar verme sürecine yardım 

olmak amacıyla yapılan denetim türü özel amaçlı denetim olarak adlandırılmaktadır 

(Gürbüz, 1995: 13; Durmuş ve Taş, 2008: 15). Özel amaçlı denetimde önceden 

belirlenecek ölçütler ve bu denetimin konusunu oluşturacak bilgiler; konusunda 

uzman kişi olan denetçiden istenen bilgilere göre değişiklik göstermektedir (Gürbüz, 

1995: 14). Özel amaçlı denetime konu olan faaliyetler ise şu şekilde sıralanmaktadır 

(Gürbüz, 1995: 14; Durmuş ve Taş, 2008: 14): 
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 Bir işletmeye ortak olmadan önce, bir işletmeyi satın alma, devretme 

ya da bir işletmeyle birleşme işlemlerinden önce gerçekleştirilecek 

incelemeler, 

 Bir işletmeye kredi vermeden önce yapılacak incelemeler, 

 Vergi denetimleri, 

 Mahkemeler tarafından yapılan özel incelemeler ve kamusal örgütler 

tarafından gerçekleştirilen teftişler, 

 İşletmelerde ortaya çıkan hata, hile ve yolsuzluklara karşı yapılacak 

olan incelemeler. 

1.2.2.2. Genel Amaçlı Denetim 

Her türlü kayıt ve muhasebe işleminin doğrulunu ve güvenilirliğini belirlemek 

amacıyla, özel denetimde olduğu gibi denetimin konusunun sınıflandırılmadığı 

denetim türü genel amaçlı denetim olarak ifade edilmektedir (Haftacı, 2011: 7). 

Muhasebe kayıtları oluşturulan finansal tablolarda özetlendiği için finansal tablo 

denetimi bu bakımdan genel amaçlı denetim sınıfına girmektedir (Toroslu, 2014: 29). 

1.2.3. Denetçinin Niteliğine Göre Denetim Türleri 

Denetçinin niteliğine göre denetim türleri bağımsız denetim, kamu denetimi ve 

iç denetim olmak üzere 3 kısımda incelenmiştir. 

1.2.3.1. Bağımsız Denetim (Dış Denetim) 

Muhasebe ve denetim kavramlarının tanımları itibariyle birbirlerinden 

ayrılmakta olduğunu ifade eden Kepekçi (2000) muhasebeyi işletme veya örgütün 

mali nitelikteki işlemlerinin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi daha 

sonra ise bu süreçte gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşturulacak mali tablolar sonucu 

işletme yönetimine rapor düzenlenmesi işlemi olarak, bağımsız denetimi ise bu 

noktada bu muhasebe sürecinde elde edilecek veriler ve bu verilerin gerektiği gibi 

doğru, tam ve adil bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı ortaya koymayı amaçlama 

faaliyeti olarak tanımlamıştır (Kepekçi, 2000: 8). 

Denetimini yaptıkları işletmelerle hiçbir ilişkisi bulunmayan, işletmenin 

talebiyle ya da bir denetim sözleşmesi çerçevesinde, işletmenin finansal tablolarının 
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doğruluğunun genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda yapılan denetim 

bağımsız denetim olarak ifade edilmektedir (Haftacı, 2011: 8; Bakır, 2002: 25; 

Gürbüz, 1995: 16). 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise bağımsız denetimi şu şekilde tanımlamıştır 

(Sermaye Piyasası Kurulu, 2010):  

“Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal 

bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket 

finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama 

standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak, 

yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla genel kabul 

görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim 

tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve 

değerlendirilerek rapora bağlanması faaliyetidir.” 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca hisse senetleri Borsa İstanbul ve yapılanmış 

diğer borsalarda işlem gören anonim ortaklıklar ile hisse senedi halka arz edilmiş ya 

da edilmiş sayılan ortaklıklar, aracı kurumlar ile aracılık faaliyetlerinde bulunan 

bankalar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve emeklilik yatırım fonları, konut 

finansman ve varlık finansman fonları ile ipotek finansman kuruluşları ayrıca yatırım 

ortaklıkları ile bunlara ek olarak anonim şirket şeklinde faaliyet gösteren borsalar, 

teşkilatlanmış diğer piyasalar ve takas-saklama kuruluşları ile kurul tarafından mali 

tablolarının bağımsız denetime tabi tutulması gereken diğer işletmeler; bağımsız 

denetime tabi işletmeler sınıflandırılmasına dahil edilmiştir (Sermaye Piyasası 

Kurulu, 2010). 

Bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirenler çoğunlukla bağımsız denetçi 

olarak adlandırılmasına karşı bazı ülkelerde “Diplomalı Kamu Muhasibi”, “Fermanlı 

Muhasip”, “Dış Denetçi”, “İktisat Murakıbı”, “Hesap Uzmanı” olarak 

adlandırılmakta olup ülkemizde ise bu ayrım denetçilerin yaptıkların göreve göre 

“Yeminli Mali Müşavir” ve “Bağımsız Dış Denetçi” olarak değişmektedir (Ataman, 

vd., 2001: 21). 
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Serbest meslek faaliyetini yürüten, alanlarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 

bağımsız denetçilerin bağımsız denetim ile amacı; işletmenin mali tablolarının 

güvenilirliği hakkında hata ve hileleri en aza indirip ilgili çıkar gruplarına makul bir 

güvence sunabilmek için tarafsız ve objektif bir şekilde, kişisel ve meslek ahlakı 

içerisinde çalışarak rapor sunmaktır (Haftacı, 2011: 9;  Gürbüz, 1995: 17). Bağımsız 

denetçilerin bu noktada işletme yöneticileri ile işletme ilgilileri arasında köprü görevi 

görmekte olduğu ifade edilmiştir (Ataman vd., 2001: 21). 

1.2.3.2. Kamu Denetimi 

Denetimi gerçekleştiren denetçinin türüne göre adlandırılan bir diğer denetim 

türü ise kamu denetimidir. 

Kamu düzeninin sağlanması açısından ya özel işletmelere ya da kamuya 

yönelik kamusal örgütlere bağlı denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetim kamu 

denetimi olarak adlandırılmaktadır (Ataman vd., 2001: 22; Gürbüz, 1995: 17; 

Haftacı, 2011: 8). Kamu ve özel işletmelerin yasalara ve yönetmeliklere, devletin 

ekonomik politikasına ve kamu yararına ne derece bağlı ve uygun olduğunun 

denetlendiği kamu denetiminde; bu denetim faaliyetleri örgüt içinden ve ya örgüt 

dışından bakanlık ve diğer kamu örgütlerine bağlı denetçiler tarafından 

gerçekleştirilebilmektedir (Gürbüz, 1995: 16; Güredin, 1999: 10). Üniversitelerin 

kendi bünyesinde bulunan iç denetim birimi ile kendi bünyeleri dışında bulunan 

Sayıştay tarafından denetlenmesi kamu kurumlarının hem örgüt içinden hem de örgüt 

dışından görevli denetçiler tarafından denetlenebildiğine örnek olarak 

gösterilebilmektedir (Yılancı vd., 2012: 7). 

Kamu denetçileri bağımsız denetçilerin yaptığı gibi mali tablo ya da muhasebe 

denetimi işlemlerini değil de; kamu kurumlarında uygunluk denetimi adı altında 

gerçekleştirilen faaliyetlerin yasaya, mevzuata ve yönetmeliklere uygunluğunu 

denetlemektedir. Zaman zaman gerçekleştirilen finansal tablo denetimi ise bağımsız 

denetçilerin yaptığı finansal tablo denetimi ile aynı faaliyet değildir. Kamu 

denetçileri yaptıkları denetim faaliyeti sonucunda kamuya sunulacak bir rapor 

düzenlemekle yükümlü değil; sadece kurumun üst yöneticisine elde ettikleri bulgular 

hakkında bir rapor sunmak zorundadırlar (Yılancı vd., 2012: 7). 
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Kamu denetimi yapan denetim kurumları ise;  

Cumhurbaşkanlığına bağlı, amacı yönetimin hukuka uygun, disiplinli ve etkin 

bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi olan Devlet Denetleme Kurulu;  

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) bağlı, genel ve özel bütçeli idareler, 

genel ve özel bütçeli idareler tarafından kurulan ve sermayesinin yarısından fazlasına 

katılması amaçlanan sabit ve döner sermayeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, 

bazı fonlar ile bazı özel bütçeli idarelerin denetimini gerçekleştiren Sayıştay;  

Kuruluşların kanun ve statülerinde belirlenen amaç ve esaslara ve uzun vadeli 

kalkınma planı ile programlara uyulup uyulmadığını, işletme bütçeleri ile maliyet, 

bilanço ve sonuç hesaplarının dönem faaliyetleri ile uygun olup olmadığını, 

işletmeleri çağdaş işletmecilik esaslarına ne derece uyduğunun ve bu işletmelerde 

gerçekleştirilen işlemlerin hukuka ne kadar uyduğunun ve işletmenin zarar uğratılıp 

uğratılmadığının denetlenmesini gerçekleştiren, mali denetim, faaliyet ve uygunluk 

denetimini yapan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; 

Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu; Ticaret Bakanlığı Sigorta Murakabe Kurulu, 

Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Teftiş Kurulu, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu, 

Hesap Uzmanları Kurulu ve Gelirler Kontrolörleri ile Vergi Denetmenler, Hazine 

Müsteşarlığı, Bankalar, Yeminli Murakıplar Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu, 

Teftiş Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu, Denetim Kurumun yer aldığı kamu ve 

özel sektörlerdeki işletmeleri denetleyen kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı denetim 

kurullarından oluşmaktadır (Kepekçi, 2000: 4-6). 

1.2.3.3. İç Denetim 

1941’de kurulan ve dünya üzerinde 180.000’den fazla üyesi bulunan, 

üyelerinin büyük kısmının iç denetim, risk yönetimi, yönetim, iç kontrol, bilgi 

teknolojileri denetimi, eğitim ve güvenlikte çalıştığı iç denetim mesleğinin küresel 

alanda sesi ve lideri olarak kabul edilen İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of 

Internal Auditors (IIA)) iç denetimi; örgütlerin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara 

katma değer sağlamak adına tasarlanmış bağımsız, tarafsız güvence ve danışma 
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faaliyetleri olarak tanımlanmıştır (The Institute of Internal Auditors, 2014; Sermaye 

Piyasası Kurulu). 

Kapsamına hem mali hem de mali olmayan faaliyetler giren iç denetim 

faaliyet, uygunluk ve mali tablolar denetimi çalışmalarının hepsini kapsamaktadır 

(Kepekçi, 2000: 3).  

İç denetim faaliyeti; örgüt içerisinde oluşturulacak bağımsız bir birim 

tarafından işletmede olabilecek hata ve hileleri önlenilmesi, çalışanların görevlerini 

etkili bir biçimde gerçekleştirmesi, kaynakların ise etkin bir şekilde kullanması adına 

işletme içerisinde yönetim ile işçi-işveren ilişkisi içinde çalışan iç denetçiler 

tarafından gerçekleştirilecek denetim faaliyetidir (Bakır, 2002: 27; Güredin, 1999: 

10). İç denetçiler denetim faaliyetlerini işletme yönetimine bağlı ve onlara karşı 

sorumlu olarak icra etmelerine karşın yine de denetim mesleğinin tarafsızlık ilkesi 

çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar (Bakır, 2002: 27). 

1.2.4. Uygulama Zamanına Göre Denetim Türleri 

Uygulama zamanına göre denetim türleri devamlı denetim, ara denetim ve son 

denetim olarak incelenmiştir. 

1.2.4.1. Devamlı Denetim 

Genellikle iç denetçiler tarafından yürütülen ve denetlenen işletmenin mali 

tablolarının ve faaliyetlerinin düzenli aralıklarla, yıl boyunca incelendiği denetim 

türü devamlı denetim olarak ifade edilmektedir (Gürbüz, 1995: 16; Bakır, 2002: 26). 

Etkili bir iç kontrol sisteminin bulunmadığı işletmelerde ya da işlemlerin karmaşık 

olduğu büyük işletmelerde;  hataların daha kolay ortaya çıkarılması açısından önemli 

olan devamlı denetim ile denetçi işletmenin faaliyetlerini sık sık kontrol edeceği için 

işletmenin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacağından, işletmenin 

sorunlarına karşın daha etkili çözümler sunma avantajına sahiptir (Poudel, 2012). 

Bunun yanı sıra önceki denetimlerde denetlenen rakamların hile yapmaya eğilimli 

işletme çalışanları tarafından değiştirilme ihtimali, denetçi birden fazla denetim 

yapacağı için sürekli denetimin daha maliyetli olması devamlı denetim faaliyetinin 

dezavantajları arasında gösterilmektedir (Poudel, 2012). 
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1.2.4.2. Ara Denetim 

İşletmenin aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler ile bu dönemlerde 

gerçekleştirilen faaliyetlerin denetlenmesi işlemidir (Durmuş ve Taş, 2008: 16). Ara 

denetimin amacı ara dönemlerde gerçekleşen kar ve zararı belirlemek, ara dönem 

temettüleri dağıtmak, ara dönemlerde kredi temin etmek ve işletmenin ara dönemde 

finansal durumu hakkında bilgi edinebilmektir (Poudel, 2012). 

1.2.4.3. Son Denetim 

İşletmelerde hesap dönemi sona erdikten sonra yapılan nihai denetim, tam 

denetim ve bilanço denetimi adını da alan son denetim türünde, denetim çalışmaları 

finansal tabloların kesinleştiği mali yılın sonunda başlamaktadır (Saab, 2011; 

Gürbüz, 1995: 16). Son denetim gerçekleştirildikten sonra, işletme çalışanlarının 

kendi çıkarına mali tablolardaki rakamların değiştirmesinin imkansız hale gelmesi, 

kontrol işlemleri sırasında denetçiye işletmenin dönem içerisindeki bütün 

faaliyetleriyle ilgili bilgi verilmesi, işletmenin finansal durumu hakkında hem işletme 

sahibine hem de paydaşlara tam olarak bilgi verilebilmesi ve denetçiye yıl içinde 

sürekli gerçekleştireceği denetim faaliyetinden ziyade tek seferde bütün işlemlerini 

gerçekleştirebilmesi aynı zamanda denetçiye zamandan da tasarruf imkanı sağlaması 

son denetimin avantajları arasında gösterilebilmektedir. Kontrol sisteminin güçlü 

olduğu işletmelerde ise son denetim daha kolay gerçekleştirildiği ifade edilmiştir 

(Saab, 2011). Bu avantajlarının yanı sıra bütün faaliyetlerinin bir arada denetleneceği 

için denetçi açısından çok fazla iş yükünün olması, işletme faaliyetleri devamlı 

olarak ve zamanında kontrol edilmediği için işletmenin ilgili çıkar gruplarına 

sunulacak raporların gecikmesi ihtimali ve bu ihtimalin şirketin itibarına zarar verme 

olasılığı, işletme çalışanları eğer hile yapmayı düşünüyorsa denetim yıl sonunda 

gerçekleşeceği için yapacakları hileyi tasarlamaya yönelik yeterli zamana sahip 

olmaları ise son denetimin dezavantajları arasında gösterilebilecek faktörlerdendir 

(Saab, 2011). 
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Tablo 1. 2. Denetim Türleri 

Konusuna ve Amacına 

Göre Denetim Türleri 

 

Kapsamına Göre 

Denetçinin Niteliğine 

Göre Denetim Türleri 

Uygulama Zamanına 

Göre Denetim Türleri 

Mali Tablo Denetimi Özel Denetim Bağımsız Denetim Devamlı Denetim 

Uygunluk Denetimi Genel Denetim Kamu Denetimi Ara Denetim 

Faaliyet Denetimi  İç Denetim Son Denetim 

 
1.3. Denetim ile İlgili Kavramlar 

Genellikle murakabe, revizyon, kontrol, teftiş, ve gibi kavramlar ile ifade 

edilen denetim kavramı çoğu zaman bu kavramlarla karıştırılmakta olup, bu 

kavramların denetim ile ilişkileri ise şu şekilde açıklanmıştır (Durmuş ve Taş, 2008: 

8; Kaval, 2008: 4).  

Murakabe: olması gereken durum ile var olan durumun karşılaştırılması 

(Gürbüz, 1995:8) denetleme, bakıp gözetme, kendi iç âlemine bakma gibi anlamlara 

gelmektedir (Baklacıoğlu, 1992: 22). Murakabe bugünkü denetim tanımının eskiden 

kullanım karşılığıdır (Güçlü, 2005: 1). Türk dil kurumunda ise murakabe kelimesi 

denetleme olarak ifade edilmektedir (TDK). Murakabe revizyon, kontrol ve teftiş 

terimlerinin hepsini kapsayan daha geniş bir terimdir (Özer, 1997: 13). 

Revizyon: Latince “re-videre” kelimesinden gelen revizyon kelimesi yeniden 

bakmak, yeniden gözden geçirmek anlamında kullanılmaktadır (Aktuğlu, 1996: 2). 

Tekrar görmek, yeniden bakmak anlamına gelen revizyon kavramı inceleme kavramı 

ile doğrudan ilişkilidir, gözden geçirme geçmişin eleştirel bir biçimde irdelenmesidir 

(Özer, 1997: 10; Kaval, 2008: 5). Daha çok finansal olayların ve vergi hesaplarının 

incelenmesi ve denetlenmesi için kullanılan, bunların uygunluğunun yeniden 

incelenmesini ifade eden revizyon (Toroslu, 2014: 14), kontrol kavramı ile sık sık 

karıştırılsa da birbirlerinden farklı anlamlara gelmektedirler (Gürbüz, 1995: 8). 

Revizyon kavramı için yapılan bir diğer tanım ise; denetleme, teftiş ve kontrol 

sürecinden sonra zorunlu bir gözden geçirme, bir araştırma olduğu ile ilgilidir 

(Aktuğlu, 1996: 4). 
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Teftiş: Denetim, gözden geçirme gibi faaliyetlerin düzenlemeler, yasa ve 

yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığının, ekonomik birimlerde varlıkların 

gerçekten var olup olmadığının ya da gerçekleştirilen faaliyetlerinin kalitesinin ne 

derecede olduğunun incelenmesi işlemi olarak tanımlanmıştır (Gürbüz, 1995: 8). 

Arapça “fetş” sözcüğünden gelen bir eylemin gerçeğinin ne olduğunu araştırmak ve 

doğrusunu uygulatmak ya da işlerin iyi bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin tespit 

edilmesi amacı ile yapılan araştırma teftiş olarak ifade edilmektedir (Okur, 2010: 

573). Diğer bir tanımda ise teftiş; soruşturma açma yetkisi olan müfettişler tarafından 

yapılacak işlerin bu işleri gerçekleştirenler tarafından etkin, doğru ve tam yürütülüp 

yürütülmediğinin araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi faaliyeti olarak 

ifade edilmiştir (Baklacıoğlu, 1992: 22).  

Daha çok iç denetim ile alakalandırılan teftiş kavramı bir denetim tekniği 

olarak; işletmede var olan stoklar gibi iktisadi kıymetlerin gerçekten var olup 

olmadığının araştırılması teftiş tekniği olarak ifade edilmiş, bu teknik ile “görgü 

tanıklığı” olarak ifade edilen denetçiye sağlanacak güvenilir bir denetim delili ile 

incelemenin yetkili kişilerce yapılacağı ifade edilmiştir (Toroslu, 2014: 14). 

Kontrol: Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından, denetleme, bir şeyin gerçeğe ve 

aslına uyguluğuna bakma, yoklama, arama gibi tanımlarla ifade edilen kontrol 

kavramı var olan belirli bir standart, kıstas ile kıyaslama işlemidir (Aktuğlu, 1996: 

4). İşletme faaliyetlerinden biri olarak ifade edilen kontrol kavramı işletme içerisinde 

gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu sonuçların 

işletmenin hedeflerine uygun olup olmadığının incelenmesi ve buna göre işletmede 

gerekli tedbirler alınması işlemidir (Gürbüz, 1995: 10). Kontrol bir organizasyonda 

yapılan inceleme faaliyetlerinden sonra ortaya çıkan hataların değerlendirilmesi ve 

bununla birlikte bir takım önlem alınması faaliyetidir (Özer, 1997: 10). Burada alınan 

önlemler işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi adına, denetimden önce alınan kontrol 

faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır (Kaval, 2008: 4). 

Bu tanımlarda yola çıkıldığında kontrol, teftiş, murakabe ve revizyon 

kavramları arasında şu farklılıklardan bahsetmek mümkündür (Aktuğlu, 1996: 4; 

Gürbüz, 1995: 10; Özer, 1997: 10-12, Toroslu, 2014:14). 
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 Kontrol ve teftiş kavramında bir otorite anlamı varken, revizyon 

kavramından daha sıradan bir tetkik anlaşılmaktadır; 

 Denetim insanlar tarafından gerçekleştirilecek bir faaliyetken, kontrol 

otomatlar tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. 

 Denetime göre süreklilik gösteren kontrol organizasyona bağlı 

organlar tarafından gerçekleştirilirken; denetim bağımsız kişilerce 

yapılmaktadır. 

 Kontrol kavramı ile revizyon kavramı karşılaştırıldığında, kontrol 

daha kapsamlı olup işlemlerin gerçekleştiği sırada uygulandığından; işlemler 

bittikten sonra gözden geçirilme anlamına gelen revizyon kavramına göre 

süreklilik gösterir;  

 Bununla birlikte revizyon geçici ya da daha belirli aralıkla 

gerçekleştirilmektedir. Revizyon; kontrol, teftiş ve denetim faaliyetlerinin 

tamamlayıcısı olarak görülmektedir.  

 Revizyon ve kontrol faaliyetleri organizasyon içinde işletmeye bağlı 

organlar tarafından yapılırken, teftiş işletme dışı bir makam tarafından 

makam yetkililerinde yapılmaktadır.  

 Teftiş, kontrol ve revizyon faaliyetlerinden sonra işletmede meydana 

gelen hatalı ve yanlış işlemler bildirilir ve gerekli tedbirler alınır; ancak bu 

kavramlar içerisinde teftiş ile diğerlerinden farklı olarak suç teşkil edecek 

durumlar için cezai işlemler uygulanabilmektedir. 

1.4. İç Kontrol Kavramı 

Sanayi devriminde sonra ve günümüzde küreselleşme sayesinde işletmelerin 

gün geçtikçe büyümesi, ileri teknoloji ile artan sermaye ve bilgi akışı ve hızı ile 

işlemlerin gün geçtikçe karmaşıklaşmaya başlaması işletme yöneticilerinin 

gerçekleşen faaliyetler ile ilgili kontrol gücünü arttıracak önlemler almasını gerekli 

kılmıştır (Dalğar, 2012: 129). 

İç Kontrol; işletmelerde kurulup, çalıştırılması görevi üst yönetime ait olan, 

işletme faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve meydana gelebilecek hata 

ve hilelerin engellemesini sağlamak amacıyla oluşturulan; geniş anlamda 
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tanımlandığında ise faaliyetlerin etkinliği ve etkililiğinin sağlanması, finansal 

raporlamaya olan güvenilirliğin arttırılması ve faaliyetlerin var olan kanun ve 

düzenlemelere uygun gerçekleştirilmesi konularında makul güvence sağlamak adına 

kurumun; yönetim kurulu, yöneticiler ve diğer personelleri tarafından tasarlanan, 

mali ve mali olmayan işlem ve faaliyetleri içeren bir süreç olarak ifade edilmektedir 

(Güredin, 1999: 165; Alptürk, 2008: 14; COSO;  Acar ve Akçakanat, 2012: 3). 

 “İç kontrol bireysel bir olay olmaktan öte bütün organizasyon faaliyetlerini 

kapsayan ve devamlı bir süreç olarak, kuruluş içerisinde ayrı bir sistem olmaktan 

ziyade yönetim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda yön verme ve düzenleme 

işlevi olan sistemlerin bir parçası.” olarak, ABD Sayıştayı tarafından yayınlanan İç 

Kontrol Standartları’nda ifade edilmiştir (Yörüker, 2004: 4). Diğer bir tanımda ise iç 

kontrol sistemi kavramı, düzenli ve başarılı bir yönetime katkı sağlama ve işletmenin 

hedeflerine ulaşması konusunda yardımcı olacak tüzel kişiler ve yönetim tarafından 

benimsenmiş tüm yöntem, politika ve prosedürler olarak ifade edilmiştir (Kapic, 

2013: 63; Lenghel, 2012: 689).  

İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için oluşturulan (Yılancı vd., 2012: 84) iç 

kontrol sistemi işletmelerde, uygun bir bilgi sisteminin var olduğunu, iş bölümü, 

görevlerin tanımı ve faaliyetlerin izlenmesini sağlayacak hiyerarşik ve tanımlanmış 

bir örgüt yapısının var olduğunu ve iç kontrol prosedürleri veya iç çalışma 

kurallarının var olduğunu varsaymaktadır (Lenghel, 2012: 689). 

Yetki ve sorumlulukların açıkça belirlendiği ve iş tanımının açıkça yapıldığı iş 

bölümünün uygun olarak gerçekleştirildiği, bir faaliyetin başlangıcından sonuna 

kadar tek bir kişi tarafından gerçekleştirilmediği; iyi bir örgüt yapısı,  gider ve gelir 

hesaplarının sorumluluk merkezlerine göre sınıflandırıldığı, gelecek dönemler için 

işletme faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlandığı ve koordine edildiği, geçmiş 

dönemlerin iyi analiz edilerek hazırlanan etkin bir bütçe ve disiplinli bir şekilde 

hazırlanan belge, kayıt ve formlardan oluşacak; etkin bir muhasebe sistemi, alanında 

iyi bir eğitim almış, gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip; meslek ahlakına sahip 

işini işletmenin amaçları doğrultusunda özenle gerçekleştirecek;  yeterli sayıda ve 

nitelikte personel ve iç denetimin temel unsurlarını oluşturduğu iç kontrol sistemi 
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için her işletmenin kendine özgü bir organizasyon yapısı göz önüne alındığında 

işletmeler için standart bir iç kontrol sisteminden bahsetmenin mümkün olmadığı 

ifade edilmiştir (Gürbüz, 1995: 47-50). İç kontrol sistemi işletmelerde işletmenin 

büyüklüğü, yasal düzenlemeler, yönetim yapısı, hangi sektörde faaliyet gösterdiğin, 

çalışanların aldığı eğitim ve işletmelerdeki bilgi iletişim şekline göre değişiklik 

göstermektedir (Gönen, 2009:191; Kapic, 2013: 64). 

Yönetsel ve muhasebesel anlamda kontrol olmak üzere 2 şekilde karşımıza 

çıkan ve özellikle paydaşların ve işletme ilgililerinin yatırım kararı alma sürecinde 

etkili olan finansal tabloların oluşturulması sürecinde etkili olan iç kontrol sisteminin 

önemi ise onun gerçekleştirmeyi hedeflediği amaçlarından ileri gelmektedir. Bu 

amaçlar ise mali tabloların hatasız ve hileye başvurulmadan hazırlanması ve 

hazırlanan bu tabloların mali tablo kullanıcıları tarafından anlaşılmasının sağlanması, 

yönetim politikalarına bağlılığın sağlanması, işletme kaynaklarının etkin ve verimli 

bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve işletme varlıklarının korunmasından 

oluşmaktadır (Alptürk, 2008: 16; Dabbağoğlu, 2007: 162). 

İşletmelerde iç kontrol sisteminin kurulmasında etkili olan 2 faktör ise risk 

faktörü ve maliyet faktörüdür. İşletmeler her zaman hedeflerine ulaşamama riski ile 

karşı karşıya olduklarından işletme yönetimi tarafından hedeflere ulaşabilmeyi 

engelleyecek riskli noktalar ve bu risklerin önemlilik derecesi belirlenip bu 

noktalarda bu risklerin azaltılması için iç kontrol sisteminin kurulması gerekliliği 

vurgulanmıştır (Toroslu, 2014: 87-88). Etkili bir iç kontrol aynı zamanda artan 

bürokrasi anlamına geldiği için faaliyetlerin kontrol edilmesi ile artacak belge ve iş 

gücü işletmeye ayrı bir maliyet oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu bürokratik 

işlemler işleri yavaşlatıp karlılık seviyesini azaltacağından kayıplara yol 

açabilecektir. Bu bakımdan iç kontrol sistemi ile ortaya çıkacak maliyet hiçbir zaman 

bu sistem ile sağlanacak faydayı aşmaması dikkat edilmesi gereken önemli 

hususlardandır (Toroslu, 2014: 88). 

İç kontrol sisteminin temel hedeflerini organizasyonların etkili ve etkin işler 

yapmasını, mali raporların güvenilir ve mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasını 

sağlamak olarak ifade eden; iç kontrol ile ilgili standartların temelini oluşturan; 
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meslek etiği, kurumsal yönetim ve etkili iç kontrol aracılığı ile bu mali 

raporlamaların kalitesinin arttırılmasını amaç edinmiş 5 özel gönüllü kuruluşun 

desteği ile oluşturulmuş Treadway Komisyonu olarak bilinen, Hileli Finansal 

Raporlama Üzerine Ulusal Komisyon’unun (National Commission on Fraudulent 

Financial Reporting –NCFFR) oluşturduğu çalışma grubu Commitee of Sponsoring 

Organizations of The Treadway Commission (COSO), iç kontrolü faaliyetlerin 

etkinliği ve etkililiği, finansal tabloların güvenilirliği ve kanun ve düzenlemelere 

uygunluk olmak üzere 3 kısıma toplamış ve bir işletmede etkin bir iç kontrolün 

varlığının göstergesini 5 unsurun var olmasına bağlamıştır (Alptürk, 2008: 17; 

COSO). COSO tarafından hazırlanan “İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve” raporu aynı 

zamanda COSO İç Kontrol Modeli olarak anılan raporda şu 5 temel ilke yer 

almaktadır (Kurt ve Uçma,  2013: 81). 

 Kontrol Ortamı: Kurumun yönetim felsefesini ifade eden, yönetici ve 

çalışanların bir bütün içerisinde, hem sorumluluklarının farkında hem de iç 

kontrol sistemini destekleyici bir şekilde, neyin doğru neyin yanlış olduğunun 

açıkça belirtildiği, kontrol faaliyetlerinin gerçekleştiği ortamdır. Etkin bir 

kontrol ortamında alt ve üst kademe çalışanları arasında iyi bir iletişim 

sistemi, izleme mekanizması ve iyi kontrol edilen bir raporlama sistemi 

bulunmaktadır. Ayrıca etkin bir kontrol sistemi oluşturulmasında üst 

yönetimin bu kontrol sistemine ne tavırda yaklaştığı önemli olduğu 

belirtilmektedir (Alptürk, 2008: 18; Sümer, 2010: 17-21). 

 Risk Değerlendirme: Kurumun hedeflerine ulaşması doğrultusunda bu 

hedeflerin gerçekleşmesini engelleyecek tehditler ya da kaçırılan fırsatlar risk 

olarak tanımlanmıştır (Sümer, 2010: 23). Risk odaklı olarak 

gerçekleştirilmesi gereken iç kontrol faaliyetlerinde, işletmeler kendi 

bünyelerinde zayıf ve güçlü oldukları alanları analiz ederek, kontrol 

faaliyetlerini riskli alanlara yoğunlaştırmaları gerekliliği ifade edilmiştir. 

 Kontrol Faaliyetleri: Organizasyonların hedeflerinin gerçekleştirilmesi 

yolundaki riskleri azaltan yönetici talimatlarının gerçekleştirilmesi konusunda 

politika ve prosedürler COSO tarafından kontrol aktiviteleri olarak 

tanımlanmıştır (COSO, 2011: 75). Kontrol faaliyetleri işletmede her düzeyde 
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ve seviyede çalışan tarafından teknoloji ile işbirliği içerisinde 

gerçekleştirilmektedir. Kontrol faaliyetleri doğasına göre koruyucu ya da 

tespit edici bir şekilde manüel ve otomatik bir şekilde yetki verme, onaylama, 

doğrulama, mutabakat yapma ve performans değerlendirmesi gibi bir dizi 

aktiviteleri içermektedir  (COSO, 2011: 75). 

 Bilgi ve İletişim: İşletmelerde yönetim hem iç hem de dış 

kaynaklardan iç kontrolün işlevselliğini desteklemek amacıyla kaliteli ve 

ilgili bilgi temin etmekte ve bu bilgiyi yönetmektedirler. İletişim ise gerekli 

bilginin toplanması, paylaşılması ve elde edilmesi için döngü süreci olarak 

ifade edilmiştir. İç kontrolün bilgi ve iletişim unsuru; bilginin her kademedeki 

çalışana doğru bir şekilde iletilmesi, iç kontrol sisteminde en alt kademeden 

en üst kademeye her çalışanın bireysel rollerinin ne olduğunun ifade 

edilmesini kapsamaktadır (Alptürk, 2008: 18: COSO, 2011: 91). 

 İzleme: Organizasyonlar iç kontrol unsurlarının var olduğuna ya da 

etkin bir şekilde işlediğine dair değerlendirmeler yapmakta, iç kontrol sistemi 

ile ilgili bir eksiklik tespit edilmesi halinde ise gerekli kişilere görevlerini 

yerine getirmeleri konusunda gerekli talimatları vermektedirler (COSO, 

2011: 107). İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi, faaliyetlerin etkinliği ve 

verimliliğinin sağlanması ve olası risklerin belirlenmesi amacıyla kurulan, 

belirli aralıklarla yönetim tarafından izlenen iç kontrol sistemi performansın 

belirli bir zaman içerisinde kalitesini değerlendirmek ve denetim ya da diğer 

incelemeler sonucu ortaya çıkmış bulguların çözüme kavuşması güvence 

alma amacı gütmelidir (Demirbaş, 2005:172).  

Tablo 1. 3. COSO İç Kontrol İlkeleri 
COSO İç Kontrol İlkeleri COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve 

Kontrol Ortamı 1-Dürüstlük ve Ahlaki Değerler 

2-Gözetim Sorumluluğu 

3-Örgütsel Yapı, Yetki ve Sorumluluk 

4-Yetkinlik 

5-Hesap verebilirlik 

Risk Değerlendirme 6-Uygun Amaçların Belirlenmesi 

7-Risklerin Tanımlanması ve Analiz Edilmesi 
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8-Hile Riski 

9-Değişimleri Belirleme 

Kontrol Faaliyetleri 10-Kontrol Faaliyetlerinin Seçimi ve Gelişimi 

11-Bilgi Teknolojileri 

12-Politikalar ve Prosedürler 

Bilgi ve İletişim 13-İlgili Bilgi Kullanımı 

14-İç İletişim 

15-Dış İletişim 

İzleme 16-Sürekli veya Ayrı Değerlendirmeler 

17-Noksanlıkların Belirlenmesi 

Kaynak: Kurt ve Uçma: 2013: 86 

Bu tanımlardan yola çıkıldığında iç kontrolün bir denetim faaliyeti ya da ön 

mali bir kontrol olmadığı, ne kurumların mali hizmetlerini yürüten birimler ne de iç 

denetçiler tarafından gerçekleştirildiği, yönetim tarafından gerçekleştirilmesi 

gerektiği ve bir işletmenin bütün fonksiyonlarını ve bütün birimlerini ilgilendirdiği 

ve işletmenin olağan süreçlerine ilave olarak gerçekleştirilen faaliyetler süreci olarak 

karşımıza çıktığı, işletmenin amaçlarının gerçekleştirilmesine dair bir aracı olarak 

anlaşılması gerektiği, hile ve yolsuzlukları önleyeceğine dair kesin değil; belirli bir 

düzeyde güvence verebileceği anlaşılmaktadır;  iyi bir iç kontrol sistemi ise şirket 

politikaları ile uyumlu, örgüt kültürünün ve şirket faaliyetlerinin gömülü bir parçası 

olarak işletmenin fiziki ve ekonomik varlıklarını koruyacak, iş süreçlerinin ve 

koşullarının kalitesinin iyileştirilmesi konusunda katkıda bulunacak, şirket içerisinde 

ve değişen iş çevresinden doğabilecek risklere hızlı yanıt verebilecek, kontrol ile 

ilgili herhangi bir başarısızlık ya da yetersizlik durumunda gerekli ve detaylı 

önlemlerin uygun yönetim düzeyince alınıp derhal uygulanmasını sağlayacak 

prosedürleri içerecek, hata ve hileleri tespit edecek ve bunları önleyecek, muhasebe 

kayıtlarının doğru olmasını sağlayacak ve bunun sonucunda güvenilir, tam ve 

zamanında finansal tablo hazırlayacak ve işletme faaliyetlerini etkin ve verimli bir 

şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak ama bunların hepsini makul düzeyde 

gerçekleştirebilecek özelliklere sahip olması gerektiği vurgulanmıştır (Alptürk, 2008: 

16; İbiş ve Çatıkkaş, 2012: 98; Kapic, 2013: 63; Internal Control Guidance for 

Directors on the Combined Code, 1999: 7). 
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Böylece işletmelerde var olacak etkin bir iç kontrol sistemi ile işletmenin 

amaçlarına ulaşmasında engel teşkil edecek hata ve riskler daha faaliyet 

aşamasındayken tespit edilebilecek ve bu etkin iç kontrol sistemi; işletmeyi iç 

kontrolün unsurlarından bir tanesi olan iç denetime ve dış denetime hazır hale 

getirecektir. İşletmelerde iç kontrol sisteminin varlığını kontrol ve bu kontrollerin ne 

kadar etkin olduğunu tespit edecek ve etkin bir kontrol ortamı olmasını sağlayacak 

ve sistemi geliştirmeyi hedefleyecek iç denetim faaliyetinin oldukça önemli olduğu 

belirtilmiştir (Güredin, 1999: 176; Kızılboğa ve Özşahin, 2013: 226). Yönetime 

yardımcı olmak amacıyla işletmelerde kurulan iç denetim birimleri etkili bir iç 

kontrol sisteminin kurulması konusunda en önemli role sahiptir (Yılancı vd., 2012: 

91) ve yöneticilerin kısıtlı zamandan dolayı iç kontrol faaliyetlerini inceleyememesi 

durumunda yöneticiler adına bu faaliyetleri inceleyecek bir birimin ihtiyacı iç 

denetimin gelişmesine yol açmıştır (Alagöz, 2008: 165). 

1.5. İç Denetim  

Dünyada yaşanan Enron, WorldCom, Crossing skandalları ile işletmelerde 

kurumsal yönetim anlayışının eksik olduğunun anlaşılması üzerine atılan yasal 

adımlarla ABD’de oluşturulan Sarbanes Oxley Yasası ile (Sarbanes Oxley Act- 

SOA), ülkemizde de işletmeler karşılaşacağı olası hata ve hile risklerini en aza 

indirilmesi amacıyla ve ileriye dönük kararların sağlam bir şekilde alınabilmesi için 

geçmiş faaliyetlerin özellikle örgüt içerisinde disiplinli bir şekilde incelenmesi 

gerekliliği organizasyonlarda iç kontrol ve iç denetim kavramının önemini 

arttırmıştır (Alptürk, 2008: IV; Aslan, 2010: 65; Uzay, 2006: 4). Daha çok finansal 

tabloların incelenmesi üzerine duran dış denetim, örgüt faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi ve bu faaliyetleri örgüt içerisinde ortaya çıkacak risklerden koruma 

konusunda yeterli olamadığından bu faaliyetlerin özellikle örgüt içerisinde 

incelenmesi ihtiyacı iç denetim birimlerinin örgüt içerisinde kurulması ihtiyacını 

ortaya çıkarmıştır (Toroslu, 2014: 105). 

Denetimin özü olan “yapılan işin, uygunluğunu doğrulama” gereksinimi ile dış 

denetimin geçmişi milattan önceye dayanmasına rağmen (Lee ve Azham, 2008: 2; 

Bilge ve Kiracı, 2010: 6) iç denetimin geçmişinin o kadar eski olmadığı 
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görülmektedir. 1933 yılında Amerika’da yürürlüğe giren Menkul Kıymetler Yasası 

ve 1934 yılında yürürlüğe giren Menkul Kıymet Borsaları Yasası ile hisse senedi 

piyasalarını düzenlemek, yatırımcının güvenini kazanmak ve sermaye piyasalarında 

kesin kurallar koymak amacıyla amacıyla kurulan Menkul Kıymetler Komisyonu 

(Security Exchange Commission- SEC) (SEC) ile halka arz edilmiş menkul 

kıymetler ilgili olarak yapılacak düzenlemelerde ve muhasebe kayıtlarının 

incelenmesi konusunda sadece dış denetimin yetersiz olmasının ortaya çıkması; 

işletmelerde iç denetim birimlerinin oluşturulmasının gerekliliğini ortaya koymuştur 

(Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010: 30). 1941 yılında New York’ta kurulan Uluslararası İç 

Denetçiler Enstitüsü (The Institute of  Internal Auditors- IAA) ile iç denetim mesleği 

kurumsal bir kimlik ve geçerlilik kazanmıştır (IIA). İç denetçiler 20. yüzyılın 

ortalarına kadar muhasebe hata ve hilelerinin ve düzensizliklerin kontrol edilmesi 

faaliyetini yerine getirirken (Asare, 2009: 15) günümüzde iç denetim işletmeye değer 

katma ve danışmanlık hizmeti katkısıyla proaktif bir süreç haline gelmiştir (Toroslu, 

2014: 144).  

1.5.1. İç Denetim Kavramı 

İşletmelerde risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim bilgi sistemlerinin 

etkinliğinin ölçülmesi ve raporlanmasında önemli bir role sahip olan iç denetim 

sistemi (Alptürk, 2008: 21) üst yönetimin kararlarının bir yansıması olup 

organizasyonların her türlü faaliyetini incelemek, iyileştirmek, geliştirmek ve bu 

organizasyonlara katma değer sağlamak, yönetmelik ve yazılı emirlere ne derece 

uyulduğunu tespit edebilmek adına bağımsız ve tarafsız bir şekilde verilen güvence 

ve danışma hizmeti olarak tanımlanmaktadır (Alptürk, 2008: 20; Kurnaz ve 

Çetinoğlu, 2010: 26; Şahin, 2011: 138).  

1941’de New York’ta kurulan ve kendisini iç denetim mesleğinin geçerliliği 

kabul edilmiş lider kurumu olarak tanımlayan IIA 1947 yılında iç denetimi, 

organizasyon içerisinde kurulmuş, kurumun faaliyetlerini incelemek ve 

değerlendirmek üzere kuruma hizmet veren bağımsız değerleme faaliyeti (Bou-Raad, 

2000: 182) olarak tanımlarken, iç denetimin mali bilgileri değerlendirmesi yönüne 

değinmiş (Şahin, 2011: 138), 2002 yılında yaptığı tanımda ise iç denetimi ve amacını 
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şu şekilde ifade etmiştir (IIA); “Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve kuruma katma 

değer sağlamak amacıyla tasarlanmış bağımsız, tarafsız ve danışma faaliyetidir. 

Organizasyonların yönetim sürecinin, kontrol ve risk yönetiminin etkinliğini 

geliştirmesi ve değerlendirmesi amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım 

getirerek bu organizasyonların amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olur.”  

1953 yılında kurulan ve “Karşılıklı deneyim herkese faydalıdır.” mottosuyla 

çalışmalarını yürüten amacı ülkeler arası denetim deneyimlerinin ve birikimlerinin 

paylaşılması, uluslararası denetim standartlarının geliştirilmesi olan kendisini 

bağımsız, özerk ve siyasi olmayan bir sivil toplum kuruluşu olarak ifade eden 

Uluslararası Sayıştay Kuruluşları Örgütü (International Organization of Supreme 

Audit Institutions –INTOSAI) iç denetimin rolünü;  organizasyonun hedeflerine 

ulaşabilmesi için organizasyonun yönetim yapısı, örgüt kültürü, organizasyon ile 

ilgili tehdit ve fırsatlarını göz önünde bulundurarak;  güçlü ve zayıf yönlerini analiz 

etmek ve kamu fonunu etkin ve etkili bir şekilde değerlendirebilmek adına risk 

yönetimi çerçevesinde yapılan bu analiz ile belirlenen risklere kontroller uygulamak 

olarak ifade etmektedir (INTOSAI).  

İç denetim faaliyetleri kuruma bağlı olarak üst yönetim ve yönetim kurulu 

tarafından oluşturulan iç denetim birimleri ve bu birimde kuruma bağlı olarak çalışan 

iç denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir (Doyrangöl, 2007: 3). İşletmenin 

yönetim ve diğer çeşitli birimlerdeki çalışanlarına sorumluluklarını etkin bir şekilde 

gerçekleştirmesi konusunda yardımcı olmayı, yönetime analizler, tahminler ve 

tavsiyelere ve ilgili bilgiler sunmayı amaçlayan (Kapic, 2013: 70) ilk olarak özel 

sektörde uygulamalarına başlanan (Şahin, 2011: 137) iç denetimim kapsamı önceleri 

sadece finansal usullere uygunluk denetimi ve mali odaklı olarak gerçekleştirilmekte 

iken, günümüzde hem finansal hem de finansal olmayan konularda verimliliğin ve 

etkinliğin arttırılmasını kapsamaktadır (Bilge ve Kiracı, 2010: 8).  

Önceleri özel sektörde uygulama alanı bulan daha sonra ise 2003 yılında 

kamuda uygulama alanı bulan iç denetim bunu öngören 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63. Maddesinde; “Kamu idaresinin çalışmalarına 

değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik 



 
 
 
 
 

28 
 

esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak 

amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir” 

olarak tanımlanmış ve bu faaliyetlerin; idarelerin yönetimi ve kontrol yapıları ile 

mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğinin 

değerlendirilmesi geliştirilmesi yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir 

yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi 

gerekliliği” olarak ifade edilmiştir (KMYKK, m. 63). 

Son yıllarda çok büyük gelişme ve değer kazanan iç denetim (Martins Lelis ve 

Taboada Pinheiro, 2012: 212) ile artık sadece uygunluk denetimi değil aynı zamanda 

faaliyet denetimi de gerçekleştirilmekte olup (Bilge ve Kiracı, 2010: 8), mali 

hesapların incelenmesi ile başlanan iç denetim sürecinin yönetim faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi ile devam etmekte olduğu (Şahin, 2011; 139) 2000’li yıllarda 

müşteri odaklılık ve işletmeye artı değer katmak ve yaratmak yoluyla somut 

kazanımların sağlandığı sürece geçilmiş olduğunun gözlenmiş olduğu ifade 

edilmiştir (Tektüfekçi, 2008: 90). Bu yıllarda yaşanan gelişmeler ile önceleri geçmiş 

uygulamaların kontrol edilmesi suretiyle faaliyet gösteren iç denetim yaşanan 

gelişmelere paralel olarak değişime ve yeniliğe açık bir biçimde işletme içerisinde 

başarıyı engelleyecek risklerin önceden tesit edilip ona göre tedbir almak ve 

hazırlıklı olmak amacıyla faaliyet göstermeye başlayarak reaktif bir süreç iken iç 

denetçilerin vizyonunun genişlediği proaktif bir süreç haline geldiği ifade edilmiştir 

(Toroslu, 2014: 144;  Alagöz, 2008: 107). Bu noktada işletme çalışanları iç denetim 

biriminin işletmeye katacağı artıları daha iyi fark etmiş hem işletme hem de üst 

düzey yöneticiler bu birimden daha fazla fayda elde etmeye başlamışlardır (Memiş, 

2008: 79).  

Bilgisayarlaşma sayesinde artan elektronik işlemler ile karmaşıklaşan 

faaliyetler, küreselleşme, hızlı değişim ve rekabet ortamı, artan kamu ve yasal 

soruşturmalar ve araştırmalar, yönetim tarafından gelen maliyetlerin azaltılması 

baskısı ile birlikte azalan başarı düzeyleri işletme yönetimlerinden kurumsallık, 

kontrol ve risk yönetimi gibi beklentiler ve taleplerin doğmasına neden olmuştur. Bu 

gelişmeler doğrultusunda iç denetçilerin işletme içerisindeki rolü göze çarpmış ve 



 
 
 
 
 

29 
 

onlardan sadece kontrol faaliyetleri değil aynı zamanda kurumsallık ve risk yönetimi 

konusunda çalışmalar beklenmiş ve iç denetçilerin rolleri bu sayede değişmiştir. 

Kendilerinden işletmeye değer katma, yapıcı öğütlerde bulunma, işletmenin hedefleri 

doğrultusunda çalışma, önemli kontrol faaliyetleri gerçekleştirmek gibi beklentilere 

girilmiş bu bağlamda değişen dünya koşulları ile iç denetçilerden işletmede riskleri 

azaltacak, stratejileri ile paralel çalışacak, geliştirici, yapıcı ve nasihatçi rolü 

oynaması beklenmiştir (Yılancı, 2006: 9-11). 

Tablo 1. 4. İç Denetimin Zaman İçerisinde Değişen Yapısı 
1950’li Yıllarda İşletme Varlıklarının Korunması 

1960’li Yıllarda İşletme Verilerinin Güvenilirliğinin Denetlenmesi 

1970’li Yıllarda Uygunluk Denetimini Yapılması- İç Kontrolün İncelenmesi 

1980’li Yıllarda İşletme Etkinliğinin Denetlenmesi 

1990’li Yıllarda İşletme Amaçlarına Ulaşılması 

2000’li Yıllarda İşletmeye Artı Değer Katma 

Kaynak: Memiş, 2008: 83 

Bileşenleri kontrol süreçlerinin, yönetim süreçlerinin ve risk yönetim 

süreçlerinin değerlendirilmesi olarak ifade edilen ve özünde bu 3 alanı kapsayan 

(Alptürk, 2008: 20-21) iç denetimin özellikleri tanımlardan yola çıkıldığında şu 

şekilde sıralanabilmektedir (Tektüfekçi, 2008: 88, Bozkurt, 2012: 125; Şahin, 2011: 

145):  

 Yönetimin diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilen, 

nesnel ve tarafsız bir faaliyettir. 

 Güvence hizmeti ve danışmanlık faaliyetleri içermektedir. 

 İç denetim bağlı olduğu birimi geliştirmek ve bu birime değer katmayı 

hedeflemektedir. 

 Örgütü bir bütün olarak ele almaktadır. 

 Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçleri iç denetimin görev 

alanlarını oluşturmaktadır. 

 İç denetim mesleği kabul görmüş standartlara uygun olarak 

gerçekleştirilmektedir. 
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 İşletmenin üst yönetimi ile diğer çalışanları arasında köprü görevi 

görmektedir. 

1.5.1. İç Denetimin Unsurları 

İç denetim faaliyeti; sağlanacak olan güvence ve danışmanlık hizmetlerini 

bağımsız, tarafsız ve objektif bir tutum içerisinde ve sistematik ve disiplinli bir 

şekilde işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi ve işletmeye değer katmak amacıyla 

işletmelerde yürütülmektedir (Toroslu, 2014: 125). 

1.5.1.1. Bağımsız ve Tarafsız Bir Faaliyet Olması 

Gerçeği yansıtmayı, zıt görüşlere bir arada yer vermeyi, nesnel olmayı ifade 

eden tarafsızlık iç denetçiler açısından iç denetim faaliyetini gerçekleştirirken kendi 

lehine ya da 3. kişilerin lehine olabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalıp 

faaliyetlerini önyargısız bir şekilde yürütmeleri gerekliliğini ifade etmektedir 

(Toroslu, 2014: 126). İç Denetim bölümü organizasyondaki diğer faaliyetlerden 

fonksiyonel olarak tamamen bağımsız bir biçimde ve bu bağımsızlığı yürütecek 

alanında uzman kişiler ile yürütülmesi gerekmektedir (Toroslu, 2014: 126). 

1.5.1.2. Güvence ve Danışmanlık Fonksiyonu 

İç denetimin organizasyonun faaliyetlerini geliştirmek ve organizasyona değer 

katmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, nesnel güvence ve danışmanlık faaliyeti 

sunma amacı öncelikle güvence atamaları ile ilgili planlanacak program ile 

sağlanmaktadır (HM Treasury, 2010: 5). İç denetimin güvence fonksiyonu ile kurum 

içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olduğuna, işletmenin risk yönetimi ve 

yönetişim süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, işletme varlıklarının tam olarak 

korunduğu, kaynaklarının ise etkili bir şekilde kullanıldığına dair bunlara ek olarak 

işletmede doğacak işletmeyi olumsuz şekilde etkileyecek risklerin doğmadan 

önlenmesi adına makul bir seviyede güvence vermektedir (Soydan, 2008: 1) 

Değişen gelişmelere paralel olarak iç denetimin vizyonunun da gelişmesi ile 

birlikte önceleri işletmelerde mevcut finansal durumun korunması sorumluluğunu 

üstlenen iç denetim günümüzde işletmeye değer katacak bir şekilde var olan 

durumun nasıl korunması gerektiği değil de; durumun nasıl daha da geliştirilmesi ve 
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iyileştirilmesi adına yapıcı bir şekilde tavsiye vermek, danışmanlık yapmak 

faaliyetlerini üstlenmiştir (Yılancı, 2006: 9). 

1.5.1.3. İşletmeyi Bir Bütün Olarak Ele Alması 

İşletme faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinin yanı sıra risk yönetimi, 

kontrol ve yönetişim süreçlerinin ve kurumsal yönetimin etkinliğinin geliştirilmesi 

ile ilgilenen iç denetimin amacının işletmeyi bir bütün olarak ele alarak, iç denetçiler 

işletmenin stratejilerinin ne olduğuna neyi amaçladıkları hakkında bilgi edinerek, 

işletmenin gelişimine, değişimine katkıda bulunmayı amaçlamak olduğu ifade 

edilmiştir (Toroslu, 2014: 127). 

1.5.1.4. Sistematik ve Disiplinli Bir Yaklaşım Olması 

Denetim sürecinde iç denetçiye, yönetime ve çalışanların hepsine ayrı ayrı 

yükümlülükler düşmektedir ve bunlar sorumluluklarını mevzuat, kanun ve yasalara 

iç denetçilerde İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun bir şekilde 

gerçekleştirmek zorundadırlar (Toroslu, 2014: 127). 

1.5.1.5. Kurum Faaliyetlerini Geliştirmesi ve Değer Katması 

Değer çağında değişen değer yaratma rolüyle iç denetim organizasyonlarda bu 

organizasyonların faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla yapılan 

bağımsız, nesnel güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmış diğer bir 

ifadeyle amacı müşteri odaklı hale gelen örgütlere değer katmak olarak ifade 

edilmiştir (Tektüfekçi, 2008: 82).  
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Şekil 1. 2. İç Denetim Kavramının Unsurları 

 

Kaynak: Bilge ve Kiracı, 2010: 15 

1.6. İç Denetimin Kapsamı ve Amacı 

Kuruma hizmet etmek adına kurum içerisinde bağımsız bir şekilde 

oluşturulmuş olan (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010: 32) kurumun ne coğrafi ne de iç 

sınırlarına bakılmaksızın bütün faaliyetlerini kapsayan (Bilge ve Kiracı, 2010: 11) iç 

kontrol yapısının bir unsuru olarak faaliyetlerini gerçekleştiren (Bozkurt, 2012: 134) 

devlete, topluma ve kurum ile ilgili kişilere kurumun kaynaklarının kendi hedefleri 

doğrultusunda etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, kurum içindeki iç 

kontrollerin yeterli olup olmadığı ve faaliyetlerin yasa ve mevzuata uygun 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hakkında güvence ve danışmanlık hizmeti veren 

(Alptürk, 2008: 22) risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetişim süreçlerinin etkili 

bir şekilde işleyip işlemediğini değerlendiren iç denetimin (Şahin, 2011: 156) faaliyet 

alanları şu şekilde sıralanabilmektedir (Aslan, 2010: 68; Bilge ve Kiracı, 2010: 11; 

Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010: 33; Memiş, 2008: 76):  

 Hem finansal hem de finansal olmayan faaliyetlerin etkinliğinin, 

verimliliğinin ve yeterliliğinin sağlanması ve finansal ve faaliyetsel bilgilerin 
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ölçülmesi ve raporlanması konusundaki yöntemlerin doğruluğunun 

araştırılması. 

 İç kontrol sisteminin kuvvetliliği ve performans kalitesi hakkında 

yönetime bilgi sunmak ve izleme unsurunun etkin yürütülmesi, kontrol 

risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin en aza indirilmesi. 

 Muhasebe kayıtları ile bu kayıtlar sonucu oluşturulan mali tabloların 

doğruluğunun, güvenilirliğinin incelenmesi, hata ve usulsüz olarak 

gerçekleştirilen faaliyetlerin tespiti. 

 Kurum varlıklarını korumak adına hangi yöntemleri kullanıyor, 

kaynaklarını verimli bir şekilde mi kullanıyor değerlendirilmesinin yapılması. 

 Geriye dönük kontrol faaliyetlerinin doğru bir şekilde işlediğine dair 

güvence sağlama, ileriye yönelik ise ortaya çıkabilecek olası riskler ile ilgili 

danışmanlık hizmeti. 

1.7. İç Denetimin Türleri 

Güvence verme, danışmanlık hizmetleri ve kuruma değer katma fonksiyonları 

olan (Şahin, 2011: 153) geniş faaliyet alanı ile elde edilen sonuçların üst yönetime 

raporlanması ve bu sonuçlarla ilgili olarak gerekli önerilerde bulunulan iç denetim 

faaliyeti 5 temel faaliyet alanına ayrılmaktadır. Bunlar mali denetim, uygunluk 

denetimi, performans denetimi, sistem denetimi ve bilgi teknolojileri denetimidir 

(Abdioğlu, 2008: 189). İç denetim türlerinin detaylarına 3. bölümde yer verilecektir.   

1.8. İç Denetim Yaklaşımları 

1950’li yıllardan önce finansal bilgilerin doğruluğu ve bu bilgilerin 

denetlenmesi rolünü üstlenen iç denetim değişen organizasyon yapısı, değişen 

istekler ve hedefler doğrultusunda değer ve bilgi çağı olarak ifade edilen 2000’li 

yıllarda faaliyet alanını ve kapsamını müşteri odaklılık, işletmeye artı değer katma ve 

birey ve hata odaklı klasik yaklaşımın terk edildiği reaktif bir yapıdan proaktif bir 

yapıya geçerek genişletmiştir (Tektüfekçi, 2008: 90). 
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1.8.1. Proaktif Bir Yaklaşımın Benimsenmesi 

Önceleri sadece geçmiş uygulamaların doğruluğunun tespit edilmesi ile 

ilgilenen, reaktif bir süreç olan iç denetim 2000’li yıllarda organizasyonlara sağladığı 

artı değer ve danışmanlık faaliyetleri ile birlikte proaktif bir süreç haline gelmiştir 

(Memiş, 2008: 80). Proaktif yaklaşım tanım itibariyle organizasyon içerisinde 

doğabilecek riskleri ve fırsatları önceden görebilmek ve duruma uygun bir şekilde 

hareket etmek anlamına gelmektedir (Toroslu, 2014: 144). Proaktif yaklaşımı 

benimsemenin anahtarı her zaman bir sorunu çözebileceğimizden ya da bir işi 

yapabileceğimiz yollardan daha iyi yollar olduğunu kabul etmekten geçmektedir 

(Beecroft, 1997: 32). İç denetçilerde buna uygun bir şekilde vizyonlarını genişleterek 

dinamik yeniliklere ve değişime açık, çağdaş bir şekilde hareket ederek hizmet 

verdikleri organizasyonun iş süreçlerinin etkinliğinin ve kalitesinin arttırılması, 

maliyet ile ilgili iyileştirmelere yapılması, faaliyetlerin güvenilirliğinin ve 

doğruluğunun sağlanmasına katkıda bulunabilmektedirler (Demirbaş, 2005: 175; 

Bilge ve Kiracı, 2010: 29). Denetçinin bünyesinde bulunduğu organizasyona 

katkıları ise şu şekilde gerçekleşebilmektedir (Demirbaş, 2005: 175). 

 Denetim esnasında kontroller gerçekleştirmek. 

 Risk yönetimi ve uygulama örnekleri ile ilgili bilgileri yönetim ile 

paylaşmak 

 Kaynaklar ile riskleri bağdaştırarak bu konuda yeterli kontrollerin 

sağlanması için güvence vermek. 

 Geliştirilecek teknolojik araçlarla veri tabanlarını sürekli olarak 

izleyerek ortaya çıkacak riskleri ve olumsuzlukları belirlemek. 

1.8.2. Müşteri Odaklı İç Denetim Anlayışı 

Hatalara karşı koymak yerine hataları engellemek ya da yapılan işin sürekli 

geliştirilmesi gerekliliği ile ortaya çıkan toplam kalite yönetimi felsefesi müşterilerin 

ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması amacıyla meydana gelmiş sürekli 

iyileştirme ve geliştirme çabalarını ifade etmektedir (Toroslu, 2014: 146). Aslında 

organizasyonların sürekli gelişime odaklanmalarının temelinde bu organizasyonların 

varlıklarını devam ettirebilme endişeleri yatmaktadır (Beecroft, 1997: 33). 
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Denetlenene müşteri anlayışı ile yaklaşılması anlayışı denetim sürecinin her 

aşamasında kalitenin arttırılarak sorunların belirlenmesi, denetlemeye başlamadan 

önce denetim ile neyin hedeflendiğinin, kapsamının ne olduğu hakkında 

organizasyona bilgi verilmesi, yapılan işin yöneticiler tarafından daha iyi bilindiğini 

varsayarak; alınan önlemler azaltılan kontroller, önemli iş süreçleri, önem derecesi 

yüksek riskler hakkında bilgi verilmesi amacıyla yönetimin de sürece dahil edilmesi, 

yönetim ile organizasyona nasıl değer katılabileceği hakkında görüşüp tavsiyeler 

vermek, denetim sonucu sunulacak rapor ile hedeflere ulaşabilmek adına yeni 

stratejiler geliştirmek, denetlenen birime daha ayrıntılı, yönetim ve üst yöneticilere 

ise özet halinde raporlar sunarak ve nihai denetim sonucunda ne gibi katkılarda 

bulunulduğu, organizasyonun bundan ne şekilde yarar sağladığı, yapılan işin tatmin 

edici olup olmadığı konusunda belirlemeler yapmak üzere iç denetçiler 

organizasyona yardımcı olmaktadırlar (Demirbaş, 2005: 175-176; Bilge ve Kiracı, 

2010: 29).  

Müşteri odaklılık yaklaşımına göre denetçiler uygunluk denetiminden ziyade 

bilgi paylaşımı ve en iyi uygulamayı oluşturma amacı ile yönetim ile karşılıklı bir 

şekilde iş birliği ile çalışmalarını gerçekleştirmeli, interaktif bir şekilde gerçekleşen 

çalışmaların kontrol faaliyetlerinin daha hızlı gerçekleşeceğine ve uygulamaların 

daha iyi bir şekilde faaliyete geçirileceğine yardımcı olacağının bilincinde 

olmalıdırlar (Toroslu, 2014: 146).  

Organizasyonlarda reaktif bir iç denetim sürecinden proaktif bir iç denetim 

sürecine geçiş sürecinde sürekli gelişim ürün ve hizmet kalitesi ile sağlanmak 

olduğunu ifade eden Beecroft (1997) stratejik olarak müşterilerine, ürün ve hizmet 

kalitesine, kendi çalışanlarının gelişimine ve eğitimine odaklanan işletmelerin 

varlığını devam ettirebilen işletmeler olduğunu vurgulamıştır (Beecroft, 1997: 34).  

1.8.3. Risk Odaklı İç Denetim 

Organizasyonun hedeflerini engelleyecek her tür olay ve ya durum risk olarak 

ifade edilirken (Toroslu, 2014: 145) Denetim Standartları Üzerine Açıklamalar 

(Statements on Auditing Standard –SAS) 39. maddede risk; örneklemden 

kaynaklanan ve diğer faktörlerden kaynaklanan belirsizlikler olarak tanımlanmıştır 
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(AICPA, 1983: 2068). Risk odaklı denetim; denetimin en başından denetim 

sonuçlanana kadar ki süreçte riskli alanlara öncelik verilmesi gerekliliği ile ilgili 

yaklaşımdır (Bilge ve Kiracı, 2010: 29).  

Geleneksel muhasebe denetimi organizasyondaki mali, idari ve yönetimden 

kaynaklanan hataların, mevzuata uygun olmayan faaliyetlerin tespit edilmesi işlemi 

iken bunların tespit edilmesinin artık yetersiz kaldığı ifade edilmiştir. Risk 

denetiminin riskli noktaların yani bu hata ve uygunsuzlukların neden 

kaynaklandığının belirlenmesi ve bu kaynakların yok edilmesi üzerine yoğunlaşarak 

geleneksel muhasebe denetimini tamamlayıcı bir işlevi bulunmaktadır (Demirbaş, 

2005: 177). Risk odaklı iç denetim şu varsayımlara dayanmaktadır (Toroslu, 2014: 

145): 

 Denetim kaynaklarının sınırlı olduğu, 

 Denetlenecek birimin farklı risklerle karşı karşıya olduğu 

 Denetlenecek birimin faaliyetlerinin ayrı ayrı önem derecesine sahip 

olduğu. 

Tablo 1. 5. Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim 

Özellikler Geleneksel  Risk Odaklı 

İç Denetim Odağı İç Kontrol Risk 

İç Denetim  Reaktif  

 Olaylardan sonra 

harekete geçer 

 Aralıklı Gözetim 

 Proaktif 

 Gerçek Zamanlı 

 Sürekli Gözetim 

Risk Değerleme Risk Faktörleri Senaryo Planlaması 

İç Denetim Testleri Kontrol Odaklı Risk Odaklı 

İç Denetim Metodları Kontrol testlerindeki 

detayların eksiksiz olması 

önemli 

İş risklerinin çerçevesinde geniş 

çizilmiş olması önemli 

İç Denetim Tavsiyeleri İç Kontrole Yönelik: 

 Titiz 

 Fayda-Maliyet 

 Etkinliği Sağlamış 

mı? 

Risk Yönetimine Yönelik: 

 Risk Çeşitlendirilmiş 

mi? 

 Riskten Sakınılmış mı? 

 Risk Paylaşılmış mı? 
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 Transfer Edilmiş mi? 

Organizasyonda İç Denetimin 

Rolü 

Bağımsız Denetim 

Pozisyonunda 

Risk Yönetimi ve Üst 

Yönetimle Tümleştirilmiş 

Kaynak: Kishalı ve Pehlivanlı, 2006: 82 

İşletmede işletmenin kendisinin göremediği konulara “ayna” görevi ile 

yardımcı olup çözüm getiren, risk odaklı denetim yaklaşımı ile birlikte yönünü 

geçmişten günümüze, günümüzden ise geleceğe çeviren (Kishalı ve Pehlivanlı, 2006: 

82) iç denetim amaçlarından biri de risk yönetim süreçlerinin etkili ve verimli 

işlediği konusunda yönetime objektif bir güvence vermektir (Alagöz, 2008: 109). 

İşletmelerde yüksek riskli alanların düşük riskli alanlara göre daha çok kontrol edilip 

denetime tabi olması gerekliliğini vurgulayan risk odaklı iç denetim anlayışında 

yüksek riskli alanları özel projeler, iştirakler ve iş süreçleri ve coğrafi bölgeler 

oluşturmaktadır (Alagöz, 2008: 109). 

1.9. İç Denetçiler 

Kurumun sistemini, yönetim sürecini ve kurum kültürünü derinlemesine 

kavrayan (TİDE) mesleki bilgi, deneyim ve iş ahlakına sahip olan, kurumdan 

bağımsız davranabilecek, kurumun iç denetim faaliyetlerini yürüten kişi iç denetçi 

olarak ifade edilmektedir (Alptürk, 2008: 33). IIA tarafından iç denetçilerin sahip 

olması gereken beceriler ise şu şekilde sıralanmıştır: İç denetçi meslek etiği 

içerisinde faaliyetlerini yapmalı ve bunu desteklemeli; iç denetimin işlevlerini 

geliştirmeli ve yürütmeli, uluslararası mesleki uygulamalar çerçevesinde 

faaliyetlerini gerçekleştirmeli, kuruma uygun olarak yönetim, risk ve kontrol 

değerlendirmeleri yapmalı, kurum ile ilgili özel faktörler, sektör uygulamaları ve iş 

çevresini değerlendirecek ticari zekaya sahip olmalı, etkili iletişim yeteneği, iş birliği 

ve dayanışma içerisinde diğerlerini hem motive edebilmeli hem de ikna edebilmeli, 

eleştirel düşünebilmeli; süreç analizi ve problem çözme tekniklerini uygulayabilmeli 

ve etkili bir iş zekasına sahip olmalı, iç denetimin yükümlülüklerini yerine 

getirebilmeli, değişime, gelişime ve inovasyona her zaman açık olmalıdır (IIA). 

IIA tarafından belirlenen, iç denetim mesleği etik kültürünü geliştirmeyi 

amaçlayan ve iç denetçilerin iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirirken uygulaması ve 
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desteklemesi beklenen ilkeler; iç denetçilerin mesleğini dikkatli ve özen göstererek, 

hukuku gözeterek ve kurumun etik amaçlarına hem saygı duyarak hem de katkıda 

bulunarak gerçekleştirmesini ifade eden dürüstlük ilkesi, kurumda 

değerlendirmelerini yaparken tarafsızlıklarına zarar verebilecek herhangi bir 

eylemden kaçınmalarını, tespit ettikleri her türlü bilgiyi açıklamaları gerekliliğini 

ifade eden objektiflik ilkesi, sahip oldukları bilgileri ne kendi ne de 3. kişilerin 

yararına kullandırmamalarını ve bu bilgilerin en iyi şekilde muhafaza edilmesini 

sağlamaları gerekliliğini ifade eden gizlilik ilkesi, sadece kendi alanları ile ilgili, 

kendi uzman oldukları konular hakkında değerlendirme yapmaları, uluslararası 

meslek standartları ile uyumlu çalışmaları gerekliliği ve uzmanlık alanlarını, bilgi ve 

becerilerini sürekli geliştirmeleri konusu ile ilgili olarak ise yetkinlik (ehil olma) 

ilkelerinden oluşmaktadır (Deloitte, 2008: 13-14). 

Danışmanlık, eğitim ve iç denetim faaliyetlerini gerçekleştiren; 

organizasyonlarda risk yönetim sürecine katkıda bulunmak suretiyle, risklerin 

tanımlanması, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetleri ve bu riskleri azaltmak 

adına en uygun maliyetli kontrol faaliyetleri, seçenekler arasındaki en uygun 

kontroller ve uygulamaları çözümlemek, belirlenen riskli alanlara yoğunlaşmak, 

şirket varlıkların korunması amacıyla var olan kontrolleri değerlendirip, yeni öneriler 

sunmak, iş akışlarının ne şekilde işlediğine dair denetimler yapmak, daha önce 

yapılan analizlere minimum seviyede güvenerek yeni analizler yapmak, kendi 

uzmanlığını aşan noktalarda daha deneyimli uzmanlara danışmak denetçinin 

sorumlulukları arasında gösterilmektedir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010: 67-68). 

Görevinde bağımsız olan ve asli görevleri olan denetim ve denetim ile ilgili 

konular dışında başka hiçbir yükümlülük yüklenemeyecek olan iç denetçiler 

(Alptürk, 2008: 34) iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sürecine yönelik olarak 

gerçekleştirilen iç denetim faaliyetinden sonra sunacakları değerlendirme ve öneri 

raporlarını üst yönetime iletmektedirler (Ceran, 2010: 30). Hile ve yolsuzlukların 

ortaya çıkarılmasında yöneticilerin yanında iç denetçiler ve dış denetçilerin 

sorumluluklarının da gün geçtikçe artmış olduğu görülmekte olup, İç Denetçi 

Norman Marks’ın “İç Denetçiler Cesur Olmalı” başlıklı yazısında iç denetçilerin 
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kurum içerisinde ters giden olaylar hakkında paydaşlara bilgi vermekten 

kaçınabileceğini, yönetimin baskısı altında olup, üst yönetimin desteği olmadan terfi 

edememe, ücret alamama gibi korkulara kapılmalarından dolayı ya da organizasyona 

değer katmak amacına odaklanıp yolunda olmayan faaliyetlerin göz ardı edilmesi, 

kurum içerisinde yalnızlaştırılmak suretiyle yönetimi kızdıracak sonuçların 

kendilerinin faaliyetlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak kaynakların kesilmesi 

düşüncesi gibi sebeplerden dolayı kendi işlerini etkin bir şekilde gerçekleştirme 

konusunda baskı ile karşı karşıya kalabileceklerini ifade etmiş; ancak iç denetçilerin 

etkili olmalarını istiyorlarsa doğru olanı doğru şekilde ifade etmeleri, gerçeği 

söylemeye her zaman hazır olmaları gerektiğini vurgulamıştır (Marks,2014) . 

1.10. Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları 

Denetçiye görevini icra ederken kılavuzluk yapacak olan, denetimin amacına 

ulaşması adına gerekli olan denetim prosedürleri ve aşamalarını içeren ilk kez 1978 

yılında IIA tarafından yayınlanan, 2002 yılında uygulanmaya başlanan 2004 yılında 

ise tüm IIA üyeleri ve Uluslararası İç Denetçiler için zorunlu kılavuz haline gelen, 

mesleki bir beyan olan, iç denetim faaliyetlerinin geniş bir alanda gerçekleştirilmesi 

ve iç denetim performansı değerlendirilmesi konusundaki gerekleri tanımlayan genel 

ilkeler uluslararası iç denetim standartlarını oluşturmaktadır (Bilge ve Kiracı, 2010: 

25-26). Nitelik standartları ve çalışma standartlarından oluşan iç denetim 

standartlarında, nitelik standartları iç denetim faaliyetleri ile iç denetçilerin sahip 

olması gereken özellikleri ifade ederken, çalışma standartları iç denetim faaliyetinin 

planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve sonuçlarının izlenmesi konularını 

kapsamaktadır (Resmi Gazete, 28027, 16 Ağustos 2011). 

1.10.1. Nitelik Standartları 

İç denetim faaliyetini yürütebilmesi için iç denetçilerin sahip olması gereken 

özelliklerin yer aldığı nitelik standartlarında iç denetim faaliyetinin amacının ne 

olduğu, iç denetçilerin yetki ve sorumluluklarının ne olduğu, iç denetim faaliyetinin 

idare içi bağımsız ve tarafsız bir faaliyet olduğu, idarede üst yöneticiyle doğrudan 

iletişime geçilmesi gerekliliği, idarede istihdam edilen iç denetçilerin mesleki özen 

ve dikkatle mesleğini yerine getirmesi gerekliliği ve kendi alanında bilgi, beceri ve 
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uzmanlık yetisi kazanmaları gerekliliği, sürekli olarak kendilerini geliştirmesi 

gerekliliği ifade edilmiştir (Resmi Gazete, 28027, 16 Ağustos 2011; IIA). 

1.10.2. Çalışma Standartları 

İç denetim faaliyetinin temel özelliklerini açıklayan çalışma standartları ise iç 

denetim faaliyetinden önce iç denetçiler tarafından yılda en az 1 kez risk esaslı 

planlar yapılması gerektiği, kaynak planlaması, faaliyetlerin etkin bir şekilde 

gerçekleşmesi için dış denetçilerle koordineli bir şekilde çalışılmasını, kontrol 

faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına önlemlerin alınmasını, 

görevin planlanıp, amaç ve kapsamının belirlendikten sonra yürütülmesinden 

sonuçlandırıp raporlanmasına kadar uyulması gereken temel kuralları kapsamaktadır 

(Resmi Gazete, 28027, 16 Ağustos 2011). 

1.11. Türkiye’de İç Denetim 

1941 yılında IIA’nın kurulması ile dünyada kurumsal bir kimlik kazanan, 

standartları, etik kuralları ve disiplinli yaklaşımı ile bir meslek haline gelen iç 

denetim Türkiye’de önce özel sektörde uygulama alanı bulmuştur. Türkiye’de 

bulunan uluslararası şirketlerin iştirakleri, şubeleri ve temsilciliklerinde iç denetim 

faaliyetleri yaygınlaşmaya başlamıştır (İDKK 2008 Faaliyet Raporu, 2009: 2; Chun, 

1997: 247). Özel sektörde iç denetim bankacılık sektöründe ön plana çıkmış ve 

ülkemizde özel sektörde iş gören iç denetçiler öncülüğünde 1995 yılında kurulan 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) bu mesleğin gelişimi ve uluslararası 

standartlara uyumlu, küresel bir şekilde gerçekleşmesi adına meslek mensuplarını 

bünyesinde toplamıştır (Bilge ve Kiracı, 2010: 31; TİDE).  1996 yılında ise TİDE 

IIA’ya üye olmuştur. 

2002 yılında SOX ile kurumlarda iç denetimin öneminin artması, ortaya çıkan 

finansal krizlerin bankacılıkta yeni düzenlemelerin getirilmesini zorunlu kılması, 

özellikle ülkemizde yaşanan 2001 krizinden sonra, iç denetim ile yakından ilgili olan 

Basel düzenlemelerine uyumluluk çalışmalarının hız kazanması ile Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

tarafından çıkarılan kanun, yönetmelik ve düzenlemelere yer verilmiştir (Bilge ve 

Kiracı,2010: 32; Kiracı ve Çorbacıoğlu, 2008: 336). 
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Türkiye’nin 1999 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülke olarak kabul 

edilmesinden sonra mali yönetim ve kontrol alanında var olan yasal düzenlemelerin 

AB ile uyumlu hale getirilme çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu kamuda iç denetim 

eksikliğinin farkına varılması (İDKK, 2009: 2), kamu sektöründe faaliyetlerin 

etkinliğinin arttırılması adına özel sektörde uygulanan tekniklerin uygulanmaya 

başlanması kamu sektöründe de iç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin 

yolunu açmıştır (Şahin, 2011: 138). Cumhuriyet döneminde ülkemizde kamu mali 

yönetim sistemi ile ilgili ilk önemli düzenleme 1927 yılında çıkarılmış 1050 sayılı 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu olarak seksen yıl boyunca uygulanmıştır (Kesik, 

2005a: 94). Daha sonra ise bu kanunun yerini 2003 yılında AB’ye üye ülkelerin 

bütçe uygulamalarında standart uygulama olarak kabul edilen “Kamu İç Mali 

Kontrol” modelinin uygulanması hedefi ile ülkemizin mali yönetim ve kontrol 

sistemini uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği normları ile uyumlaştırmayı 

amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir 

(Kesik, 2005a: 94; İDKK, 2009: 3). 2003 yılında yasalaşan bu kanun ile Türkiye’de 

klasik denetim ve teftiş anlayışı yerini performans ve verimlilik denetimine 

bırakmıştır (Çankaya vd., 2012: 49). 

1.12. İç Denetim ile İç Kontrol İlişkisi 

Esas itibariyle, işletmede var olan durumun gelişimi takip etmek ve durumu 

iyileştirmek amacıyla tedbir almak için dönemsel ya da sürekli olan faaliyetleri 

temsil eden iç kontrol sisteminin hedeflendiği gibi çalışıp çalışmadığını inceleyen, 

üst yönetime sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olan ve üst yönetime iç 

kontrol sistemi ile ilgili rapor sunma amacı olan iç denetim bu kontrol faaliyetlerinin 

izlenmesi görevini yerine yetirmektedir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010: 39). Süreç 

olarak aynı anda ve karşılıklı güçlü bir ilişki içerisinde işleyen ve birbirinin 

tamamlayan bir bütünün parçaları olarak görülen iç kontrol ve iç denetim kavramı bir 

işletme veya kamu idaresinin iç sistemleri olması dışında aynı kavramlar değildir 

(Toroslu,2014: 189). İşletmenin amaçlarına ulaşması doğrultusunda var olan 

faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütüldüğüne dair güvence veren iç kontrol sistemi ile 

ilgili var olan eksikliklerin tespiti, bu sistemin iyileştirilmesi ve sistemin gözden 
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kaçırdığı hata, hile ve yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında iç denetim bir araç 

konumundadır (İbiş ve Çatıkkaş, 2012: 99). 

İç denetimin gelişimi incelendiğinde faaliyetlerinin finansal muhasebe 

alanından operasyonel yönetim alanına doğru genişlediği ve bunun 2 aşamada 

gerçekleştiği görülmüştür. 

İlk aşama yönetime dolaylı olarak yardımcı olunması amacıyla etkin bir 

kontrol ve ekonomik etkinliğin arttırılması için iç kontrol sisteminin geliştirilmesi ve 

değerlendirilmesi olarak ifade edilmiş. Bu aşamada iç denetimin kontrol 

mekanizmasının bir parçası olarak ve “kontrol üzerine kontrol” deyimi ile ifade 

edilmiştir. 2. Aşamada ise ekonomik etkinliği arttırmak adına iç denetçiler ekonomik 

etkinliği ve işletmenin faaliyetlerini doğrudan değerlendirmiş, var olan problemlerle 

ve etkinsizlikler ile ilgili yönetimle iş birliği içerisinde çözüm arayışına girmişlerdir 

(Jine’e ve Dunjia, 1997: 193). 

Kuruma ait politikaların istenilen sonuçlara ulaşması, kurum faaliyetlerinin 

etkili bir şekilde gerçekleşmesi ve mali bilgilerin ve ilgili bilgilerin doğruluğunun 

sağlanması bütçenin uygulanması için oluşturulmuş plan, program ve prosedürlerin 

hepsini kapsayan faaliyetlerin devamlılığında seri bir eylem olarak ifade edilen iç 

kontrolün (Demirbaş, 2008: 40) değerlendirilmesi, izlenmesi ve etkin bir şekilde 

yürütülmesi konusunda iç denetim önemli bir rol oynamaktadır (Kurnaz ve 

Çetinoğlu, 2010: 40). İşletmeler hata, hile ve yolsuzlukların, kanun ve düzenlemeler 

ve uygunsuzluğun önlenmesi konusunda 1. basamağı yönetimin sorumluluğunda 

olan plan ve prosedürleri örgüt yapılanırken oluşturulan iç kontrol sistemi 

oluşturmakta iken söz konusu hata ve hileler ile ilgili yeni kurallar getirmek ve 

bunların tespit edilmesi ve iç kontrollerin sürekli izlenmesi iç denetimin 

sorumluluğundadır (Yılancı, 2003: 27). İç denetim ve iç kontrol ikisi de geçmişe 

dönük incelemeler sonucunda geleceğe yönelik hareket etmeyi ilke olarak edinirken, 

iç denetim bu noktada iç kontrolün işletmenin faaliyetleri ile ilgili, bu faaliyetlerin 

uygunluğu, tutulan kayıtların doğruluğu, işletme varlıklarının yerinde incelenmesi 

gibi işlerin takip edilmesi görevinin etkinliğini ev verimliliğini test etmekte ve 
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yönetime bu süreçlerin iyi işlediğine dair objektif bir şekilde güvence vermekte ve 

danışmanlık hizmeti gerçekleştirmektedir (Toroslu, 2014: 189-190). 

Tablo 1. 6. Özellikleri Bakımından İç Denetim ve İç Kontrolün Karşılaştırılması 
İÇ DENETİM İÇ KONTROL 

1.Bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini test 

edip, yönetime güvence vermek. 

1.Bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini 

sağlamak. 

2.Plan, program ve mevzuata uygunluğu kontrol 

etmek. 

2.Plan, program ve mevzuata uygunluğu 

gerçekleştirmek. 

3.Etkinlik ve verimliliği teşvik ederek artı değer 

kazanmak. 

3.Etkinlik ve verimlilik sağlamak. 

4.Risk denetimi suretiyle bağımsız ve tarafsız 

faaliyette bulunmak. 

4.Başta yönetimce belirlenen hedeflere ve iç ve 

dış denetime hizmet etmek. 

Kaynak: Toroslu, 2014: 190 

İç denetim ile iç kontrol arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilmektedir (Bilge 

ve Kiracı, 2010: 14; Yılancı, 2003: 26; Çakıroğlu, 2013: 7): 

 Kontrol; faaliyetlerin gerçekleştiği sırada, denetim; periyodik olarak 

gerçekleştirilir. 

 Kontrol devamlı bir faaliyettir, eş anlı olarak gerçekleştirilir. 

 Kontrol faaliyetlerinde mekanik araçlar kullanılabilmekte iken; 

denetim denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 İç denetimde bağımsızlık şarttır, kontrolde ise bağımsızlık şartı 

aranmamaktadır. 

 İç denetim işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliğini 

değerlendirmektedir. 

 İç kontrol bir denetim faaliyeti ya da bir ön mali kontrol değildir. 

 İç kontrol başlı başına hesap verme sistemi iken; iç denetim iç 

kontrolün unsurudur. 

 İç denetim üst yönetimin sorumluluğundayken, iç kontrol yönetimin 

tümünün sorumluluğundadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM - EKONOMİK BİRİM OLARAK ÜNİVERSİTELER 

Bir ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, 

bilginin üretilmesi ve topluma hizmet sağlama konusunda önemli rolleri olan 

üniversiteler de küreselleşmenin bir sonucu olarak ulusal ve uluslararası değişim ve 

dönüşümlere başta eğitim olmak üzere, sosyal, ekonomik, siyasal ve teknolojik 

gelişmelere ayak uydurmak zorunda olan kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Erdem, 2006: 299). Bu bölümde; üniversiteler “ekonomik birim” olarak ele alınmış 

olup, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze yapılarında ve bütçe sistemlerinde 

meydana gelen değişiklikler ele alınarak, AB’ye üyelik sürecinin ve küreselleşmenin 

etkisiyle bu ekonomik birimlerin finansman yönetiminde meydana gelen 

değişiklikler incelenmiştir. 

2.1. Kamu Hizmeti Çerçevesinde Üniversite Kavramı  

Tanımı üzerine ortak bir görüşe varılamamış ve idare hukukunun temel 

kavramlarından biri olan “Kamu Hizmeti” kavramı Fransızca “Service Public” tabiri 

ile dilimize girmiştir (Derbil, 1950: 28; Çal, 2007: 599). Kamu hizmeti, devletin, 

kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına 

göre yürütmekle yükümlü oldukları hizmetler olarak tanımlanmıştır (Odyakmaz vd., 

2008: 212). Esas olarak hukuki bir rejimi ifade eden kamu hizmeti kavramı ile ilgili 

olarak hizmeti görenin bir idare olması koşulunun yanında bu faaliyetin kamuya 

yararlı olması niteliği taşıması zorunluluğu olduğu ifade edilmiştir (Tan, 1991: 236).  

Kamu hizmeti kavramı 2 temel unsuru içermektedir. Bu unsurlardan ilki kamu 

hizmetinin bir kamu tüzel kişisi tarafından ya da bu kamu tüzel kişisinin altında bir 

özel hukuk kişisi tarafından yürütülmesi gerekliliği, ikinci unsur ise yürütülen bu 

faaliyetlerin kamu yararına olması gerekliliğidir (Gözler, 2009: 253).  

Anayasamızın 130. Maddesine göre üniversiteler “kamu tüzel kişiliğine” ve 

“bilimsel özerkliğe” sahip kurumlar olarak ifade edilmiştir (Gözler, 2009: 234). 

Modern yaşamın en önemli kurumlarından biri olan, eğitim ve öğretimin en üst 

halkası olan üniversiteler (Arap, 2010: 2) bilim üreterek ve bilim üretmeyi 
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özendirerek, düşünmeye sevk ederek ve bu gibi etkinlikleri eğitim ve öğretim ile 

destekleyerek; bilimsel araştırma yapmak, bu bilimsel araştırmalar ile toplumsal 

gelişmeye ve kalkınmaya katkı sağlamak ve nitelikli insan gücü yetiştirmek gibi 

amaçlara sahiptir (Marangoz, 2012). Eğitim ile sağlanacak olan bilgi edinme ihtiyacı 

en az insanın fizyolojik ve biyolojik ihtiyaçları kadar önemli bir yere sahiptir. Bu 

noktada devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin oluşturduğu yüksek öğretim 

hizmetlerinin eğitim üzerindeki rolü büyüktür (Söyler, 2009: 52).  

Ülkenin, milletin ihtiyaçları doğrultusunda insan gücü yetiştirmek amacıyla 

çağdaş eğitim ve öğretim esaslarını dikkate alarak, eğitim ve öğretim hizmeti 

vermek, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye, millete ve 

insanlığa evrensel bir boyutta hizmet etmek amacıyla oluşan ve çeşitli birimlerden 

oluşan üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulmakta olup ve bu üniversiteler 

hem kamu tüzel kişiliğine hem de bilimsel özerkliğe sahiptirler (Odyakmaz vd., 

2008: 213). Devlet üniversiteleri toplumun vergileri ile finanse edildiği için bu 

noktada üniversitelerin sahipleri “toplum” olarak ifade edilebilmektedir. Bu 

toplumun temsilcisi ise kendi seçtikleri hükümet ve devlet olduğu için; devlet ve 

hükümetin üniversitelerin yönetimi ile ilgili yükümlülükleri büyüktür (Doğramacı, 

2007: 7). Üniversitelere ve üniversitelere bağlı birimler devletin gözetimi altındadır 

(Gözler, 2009: 234). Anayasaya göre üniversitelerin denetimi, gözetimi, atama ve 

görevden alma yetkileri Yüksek Öğretim Kuruluna verilmiştir, bu noktada hem 

üniversiteler hem de Yüksek Öğretim Kurulu iki ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip 

kuruluşlardır (Gözler, 2009: 235). Anayasamızın 131. Maddesine göre Yüksek 

Öğretim Kurulu “Yüksek öğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, 

yönetmek, denetlemek, yüksek öğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel 

araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve 

ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen 

kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının 

yetiştirilmesi için planlama yapmak” görevini üstlenmiştir (Gözler, 2009: 235).  

Ülkeleri bilgi çağında ileri teknoloji ve bilgi toplumu seviyesine ulaştırmak ve 

demokrasinin gelişmesi ve ilerlemesi adına görev yapmakla yükümlü üniversiteler 
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tanım olarak bilimsel, ekonomik, teknolojik ve sosyal alanlarda bilimsel araştırmalar 

yapan ve projeler yürüten bu projeler ve araştırmalarla bilgi üretmeyi amaçlayan 

bunun yanında toplumun kalkınmasına ve çağın gerektirdiklerine göre sosyal 

değişime katkı sağlayan yüksek öğretim kurumlarıdır (Ceran, 2013: 3). 04.11.1981 

yılında yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kanunu’nun 3. Maddesinde ise üniversiteler 

şu şekilde tanımlanmıştır:  

“Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde 

eğitim -öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, 

yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.“ 

12. yüzyılda Avrupa’da üniversiteler; topluluklar, teknik dernekler ve kamuoyu 

tarafından kabul görmüş kurumlar olarak ifade edilmiş, eğitim kurumları öğrenme ile 

lonca mantığını dinamiklerinin kesişimi olarak ortaya çıkmıştır (Ordorika, 2003: 2). 

UNESCO ise 1996’da yaptığı tanım ile üniversite ile ilgili “Sosyal gelişmede, 

ekonomik büyümede, rekabet edebilir mal ve hizmetlerin üretiminin 

desteklemesinde, kültürel kimliğin şekillenmesi ve korunmasında, sosyal bağın 

sürdürülmesinde ve nihayet yoksulluğa karşı mücadelede ve barış kültürünün 

desteklenmesinde yükseköğretim, yeri doldurulamaz bir unsurdur.” ifadelerine yer 

vermiştir (Günay, 2006: 7).  

2.2. Cumhuriyet Döneminde Üniversiteler ile İlgili Yaşanan Gelişmeler 

Her çağda faaliyetlerini toplumların hedefleri doğrultusunda sürdüren 

üniversiteler başlangıçta daha çok dini alanlarda ve matematik, astronomi, tıp ve 

felsefe alanlarında eğitim verirken bu dönemlerde toplumsal sorunlarının çözümüne 

ve toplumsal gelişmelere sınırlı bir şekilde katkıları bulunmuştur (Milli Eğitim 

Bakanlığı, 1998: 1). Üniversitelerde bilim üretme aşamasına Batı’da Ortaçağ’dan 

sonra Türkiye’de ise bu yönde gelişmeye Cumhuriyet döneminden sonra başlamıştır 

(Milli Eğitim Bakanlığı, 1998: 1). Cumhuriyet döneminde diğer alanlarda olduğu 

gibi yüksek öğretim kurumlarında da “Modernleşme” çalışmaları başlatılmıştır 

(Erdem, 2011: 597).  
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2.2.1. 1923-1933 Dönemi 

Cumhuriyetin kuruluşundan 10 yıl sonra üniversite reformu yapılmış ve 

mevzuatta “üniversite” sözcüğünün ilk defa yer aldığı 2252 sayılı yasa ile 

kendisinden beklenen gelişme ve ilerlemeyi gösteremeyen Osmanlı üniversitesi olan 

İstanbul Darülfünun’u kaldırılmış bunun yerine 1933 yılında Cumhuriyet 

dönemindeki ilk üniversite olan İstanbul üniversitesi kurulmuştur (Günay ve Günay, 

2011: 2; Günay, 2006: 2; Doğramacı, 2007: 14). Darülfunun’un kaldırılması ise 

dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından şu gerekçelere dayandırılmıştır 

(Doğramacı, 2007: 15).  

 Darülfünun’un fakülteler ve diğer birimleri arasında bilimsel işbirliği 

adına bir koordinasyonunun bulunmaması. 

 Öğretim üyelerinin bilimsel araştırmalardan üniversite dışındaki 

çalışmalarından dolayı uzak kalması, eğitim ve öğretim ile yeteri kadar 

ilgilenememesi. 

 Darülfünunun yönetimi ve kendisine bağlı yönetimdeki öğretim 

üyelerinin seçimle gelmesinden dolayı öğretim üyeleri arasında yaşanan 

anlaşmazlık ve çatışmalar ve dışarıdan etkin bir denetimin olmaması. 

2.2.2. 1933-1946 Dönemi 

1933’te gerçekleştirilen ve amacı eğitim ve öğretim düzeyi ile bilimsel 

araştırmaların Batı seviyesine çıkarılması olan reform üniversitelerin 

denetlenmesinin toplum tarafından seçilen organlar tarafından yerine getirilmesi 

ilkesine dayanmaktadır (Doğramacı, 2007: 15). Bu reform ile ortaya çıkan sonuçla ve 

demokratikleşme sürecinde meydana gelen değişiklikler üniversiteler için yeni bir 

kanun gereksinimini ortaya çıkarmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı, 1998: 25). Bunun 

üzerine 1946 yılında kabul edilen 4936 sayılı “Üniversiteler Kanunu”na göre 

üniversiteler genel özerkliğe ve tüzel kişiliğe, üniversitelere bağlı fakülteler ise bilim 

ve yönetim özerkliğine ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olarak tanımlanmıştır 

(Günay ve Günay, 2011: 2).  
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Demokrasiye geçişin yaşandığı 1945-1946’lı yıllarda 1933 reformunun yetersiz 

olduğunun anlaşılması üzerine yeni gerekçe, görüş ve önerilerin yer aldığı 4936 

sayılı kanunda üniversitelerin görevleri ve işleyişlerine ayrıntılı bir biçimde yer 

verilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 1998: 25) 4936 sayılı kanun ile şu yenilikler 

getirilmiştir (Korkut, 2003):  

 Üniversitelere özerklik (rektör ve dekanların öğretim üyeleri 

tarafından seçilmesi) ve tüzel kişilik kazanmıştır. 

 Üniversitelerin amaçlarını gerçekleştirmeleri açsından sorumlulukları 

detaylı olarak belirtilmiştir. 

 Üniversitelerde “klasik ve ansiklopedik” bilgi sağlamak yerine 

araştırmaya daha çok önem veren ülke sorunlarını gözeten fonksiyonlarını ön 

plana çıkarmıştır. 

2.2.3. 1946-1961 Dönemi   

Çok partili anlayış ile demokrasi dönemine geçilmesiyle 1946 yılında 

üniversitelere özerklik getirilmesi gündeme gelmiş ve bu doğrultuda 4936 sayılı 

kanun yürürlüğe girmiştir (Doğramacı, 2007: 16). 1961 anayasasının 120. maddesine 

göre üniversiteler bilimsel ve idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri olarak ifade 

edilmiştir (Günay ve Günay, 2011: 2). 1960 askeri darbesinden sonra 1946 yılında 

çıkarılan kanunda bazı değişiklikler yapılmış, 1961 yılı anayasasına ilk defa 

üniversite ile ilgili, üniversitelerin bilimsel ve idari özerkliğini ve kamu tüzel 

kişiliğini ifade eden madde (Madde 120) konulmuştur (Günay, 2006).  

2.2.4. 1961-1981 Dönemi 

Üniversitelerin anayasada ilk defa yer aldığı 120. madde 1971 yılında 

değişikliğe uğramış;  1946 Üniversiteler Kanunu dış müdahaleye izin vermeyen bir 

üniversite yapısını ifade ederken, 1971 yılında bu maddeye üniversitelerde öğrenim 

ve öğretim özgürlüğünün tehlikeye düşmesi halinde dışarıdan müdahale edilmesine 

olanak sağlayacak olan bir madde eklemesi yapılmıştır (Günay ve Günay, 2011: 2). 

Olumsuz olayların sebebi çoğu zaman verilen eğitim ile ilgili olarak gösterildiğinden, 

1971 yılında ülkede kargaşa ortamının artmasının sebeplerinden birisi olarak 
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üniversitedeki öğrenci olaylarının gösterilmesi var olan yapının değiştirilmesi ve 

düzenlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Aldemir, 2004: 2). 1973 yılında 1750 

sayılı “Üniversiteler Kanunu” yayınlanmış ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ilk 

defa bu kanunda yer almıştır (Günay ve Günay, 2011: 2). Türk Üniversitelerini tek 

bir çatı altında toplama amacı, denetleme-planlama ve koordinasyon birimi olarak 

“Yüksek Öğretim Kurulu”nun kurulmasını öngören (Erdem, 2011:597) 1750 sayılı 

Üniversiteler Kanunu şu esasları içermektedir (Korkut, 2003): 

 Yükseköğretimin bütünlüğü, toplum gereksinimlerine yönelmesi 

 Yüksek öğretimde olanak ve fırsat eşitliği 

 Kaynakların etkin bir biçimde kullanılması 

 Yüksek öğretim planlamasının örgütlenmesi  

 Öğretim ve öğrenim özgürlüklerinin güvenlik altında bulundurulması 

2.2.5. 1981’den Günümüze  

Yükseköğretim sisteminde var olan çeşitlilik, dağınıklık, farklılık, 

üniversiteler, akademiler ve yüksekokullar arasında var olan uyumsuzluklar 

nedeniyle doğan çatışmalar ve tüm bu sebeplerden dolayı meydana gelen iletişim 

eksikliğinin eğitim kalitesinin düşmesine, kalkınmaya yardımcı olacak en büyük 

etkenlerden olan üniversitelerin nitelikli insan gücü yetiştirmesinin zorlaşmasına yani 

yükseköğretimin amaçlarına ulaşamamasına neden olmuştur (Aktaran: Başkan, 1991: 

118). 

1981’den önce ne kendi içerisinde ne de Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde 

bir bütünlük yakalayamamış olan yüksek öğretimin (Milli Eğitim Bakanlığı, 1998, 

189) bu tarihten önceki durumu kamuoyunda da sık sık tartışma konusu olduğu ifade 

edilmiş (Doğramacı, 2007: 18). 1980 darbesinden sonra üniversitelerde 

karışıklıkların yaşanmasıyla akademiler, üniversiteler ve yüksek okulların yeniden 

yapılandırılması amacıyla bütün yüksek öğretim kurumlarını bir çatı altında 

toplamayı amaçlayan 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 1981 yılında kabul 

edilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 1998, 189-190). YÖK kanununun amacı kanunun 

1. Maddesinde şöyle ifade edilmiştir (YÖK, m.1): 
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“Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve 

bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, 

yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, 

öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.” 

Tablo 2. 1. Üniversiteler İle İlgili Temel Yasalar 

31 Mayıs 1933 2252 Sayılı Üniversite Kanunu 

13 Haziran 1946 4936 Sayılı Üniversite Kanunu 

20 Haziran 1973 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu 

4 Kasım 1981 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 

Kaynak: Günay ve Günay, 2011: 2 

2.3. Üniversitelerin Fonksiyonları 

Uygulama ve yarar sağlama amacının ötesinde hakikate ulaşmanın peşinde 

olan üniversitelerin bu hakikatin üretilmesi, öğretilmesi, sunulması ve yayılmasını 

içeren 4 fonksiyonu bulunmaktadır. Üniversitelerin eş zamanlı olarak yerine getirdiği 

ve bir tanesinin bile eksik olamayacağı bu fonksiyonlar üniversitelerin misyonu 

olarak ifade edilmektedir (Günay, 2006: 7). Bilgi edinme ve edinilen bilginin 

uygulanmasının ekonomik kalkınma ile doğrudan ilişkilendirildiği günümüzde 

(Yılmaz ve Kesik, 2010: 125) üretilen, öğretilen, sunulan ve yayılan hakiki bilgi ile 

hedeflenen ise toplumsal gelişmeye katkı sağlamak ve bu toplumsal gelişmenin 

dayanağı olacak nitelikli insan gücü geliştirmektir (Marangoz, 2012). İşlevleri 

bakımından gün geçtikçe daha kapsayıcı ve genişleyici bir şekilde hareket eden 

üniversiteler küresel boyutta hareket etmeye başlamış, küreselleşme sayesinde yeni 

etkileşimler doğmuş ve böylece dinamik bir yapıya kavuşmuştur (Bilgin, 2009: 42). 

Yılmaz ve Kesik (2010) yüksek öğretimin 3 temel amacını ise şu şekilde ifade 

etmiştir. Bu amaçlardan birincisi en temel faaliyet olan ve toplumsal faydanın 

gözetildiği öğretim fonksiyonu; ikincisi yüksek öğretimin var oluş amacı olan 

bilimsel araştırma ve sonuncusu ise yüksek öğretim kurumları ile toplum arasında 
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köprü görevi gören yüksek öğretimin verdiği kültürel, sosyal, sportif faaliyetler ve 

topluma sunulan sağlık hizmetlerini kapsayan kamu hizmetidir (Yılmaz ve Kesik, 

2010: 128). Üniversitelerin var oluş gerekçesi genç ve yaşlı ayırmaksızın öğrenmenin 

yaratıcı tarafı ile bilgi ve yaşamdan alınan haz arasında bir bağlantı kurmak olduğu 

vurgulanmıştır (Whitehead, 1967: 92).  

TDK’da “amaç” olarak tanımlanan misyon (TDK, 2014) diğer bir tanımda ise 

“örgütü diğer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli görev veya amaç” 

şeklinde ifade edilmiştir (Erdem, 2005: 1). UNESCO 1998’de yüksek öğretim için 

hiç görülmemiş bir talep ve büyük bir çeşitlendirmenin yaşandığını, geleceğin inşa 

edilmesi, sosyokültürel ve ekonomik kalkınmanın sağlanması adına genç nesillerin 

yeni bilgi beceri ve ideallerle donatılması gerektiğini ve yüksek öğretimin bu 

konudaki hayati öneminin ve yükseköğretime olan farkındalığın arttığını belirtmiştir 

(UNESCO, 1998). Buna göre yükseköğretimin temel misyon ve değerlerinin 

sürdürülebilir kalkınma ve toplumun gelişmesine katkı sağlamak olduğunu ve bu 

misyonun korunması, pekiştirilmesi ve genişletilmesini ifade edilmiştir (UNESCO, 

1998): 

 İnsan faaliyeti gerektiren tüm sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, üst 

düzey bilgi-becerilerini dersler ve profesyonel eğitimlerle birleştirebilecek, 

hem bugünün hem de gelecekteki toplumların ihtiyaçlarını karşılamalarını 

sağlayacak yüksek nitelikli mezunlar ve sorumlu vatandaşlar yetiştirebilmek. 

 Yüksek öğrenim ve yaşam boyu öğrenim için fırsatlar sunmak, 

öğrencilere sisteme giriş ve çıkış noktalarında esneklik ve en uygun 

seçenekleri sunmak, bunların yanında kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, 

vatandaşların eğitim ve topluma aktif bir şekilde dünya çapında bir vizyon ile 

katılmaları; sosyal hareketliliğin sağlanması, adalet bağlamında içten 

büyüyen bir yapı ile insan hakları, sürdürülebilir kalkınma, demokrasi ve 

barışın sağlamlaştırılması. 

 Topluma hizmetin bir parçası olarak ileri düzeyde, yaratıcı bir şekilde 

bilginin yayılması ve sağlanması, toplumun kültürel, sosyal, ekonomik açıdan 
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gelişmesi için bilimsel, teknolojik, sosyal bilimler, beşeri ve üretken sanatlar 

alanında araştırmaların teşvik edilmesi ve geliştirilmesi. 

 Ulusal, bölgesel, uluslararası ve tarihi kültürlerin kültürel çoğulculuk 

ve çeşitlilik bağlamında anlaşılmasına, yorumlanmasına, korunmasına, 

geliştirilmesine, teşvik edilmesine ve yayılmasına yardımcı olmak. 

 Toplumsal değerlerin eleştirel ve bağımsız bir bakış açısıyla stratejik 

seçeneklerin tartışılarak ve hümanist bakış açısının pekiştirilerek genç 

insanların eğitilmesi ile sosyal değerlerin geliştirilmesi ve korunmasına 

yardımcı olmak. 

 Eğitimi verecek olanların da eğitimi dahil olmak üzere her düzeyde 

eğitim geliştirmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak. 

2.4. Üniversitelerin Yönetimi 

Kıta Avrupa’sı Modeli ve Anglo Sakson Modeli olmak üzere ikiye ayrılan 

yükseköğretimin yönetiminde, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, 

Avustralya, İrlanda ve İsrail’de Anglo-Sakson Modeli uygulanırken; Almanya, 

Avusturya, Fransa, İspanya, İsveç, Hollanda, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Portekiz, 

Danimarka, Norveç ve Japonya’da ise Kıta Avrupası Modeli Uygulanmaktadır 

(Erdem, 2006: 300; Erdem, 2004). 

Kıta Avrupası Modeli: “Lay Governance” olarak adlandırılan üniversitelerin 

yönetiminde üniversite mensubu olmayan kişilerin de etkin bir şekilde söz sahibi 

olmalarına dayanan Kıta Avrupası Modeli’nde (Doğramacı, 2007: 35) üniversiteler 

doğrudan eğitim bakanlığı ya da eğitim bakanlığının eş değerindeki bir bakanlığa 

bağlı bulunmaktadır (Erdem, 2006: 301). Kıta Avrupa Modeli’nde üniversite 

yöneticilerinin görevlendirilmesi ülkeden ülkeye farklılık göstermesine rağmen, bu 

modelin uygulandığı ülkelerde ortak olan nokta ise; üst yönetici ya da adaylarının 

tüm öğretim üyeleri tarafından seçilmesi gibi bir uygulamanın olmaması ve 

üniversitelerin bağlı bulundukları bakanlıkların söz konusu üniversitelerin 

yönetiminde etkin bir rol oynamasıdır (Doğramacı, 2007: 36).  Kıta Avrupası Modeli 

katı devlet kontrolü modeli olarak geçip, devlet bürokrasisi ve akademik kurullarının 

bir karışımı olarak ifade edilmektedir (Aypay, 2003: 11).  
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Anglo-Sakson Modeli:  Büyük ölçüde adem-i merkeziyetçi olan, devletin 

sadece gözetim ve denetim yaptığı, Kıta Avrupası Modeli’ne nispeten devletin 

üniversiteleri daha az etkilemeye çalıştığı (Aypay, 2003: 11) Anglo Sakson 

Modeli’nde yükseköğretimin bir ara kuruluş aracılığıyla yönetilmesi esasına 

dayanmaktadır. Bu kuruluşlarda ise o üniversiteye dahil olan kişi sayısı ya hiç yoktur 

ya da yok denecek kadar azdır (Erdem, 2006: 300; Erdem, 2013: 104). Bu yönetim 

sistemine göre akademik, idari ve mali tüm yetkiler nihai olarak bu ara kuruluşlarda 

belirlenirken, gider bütçesi, üniversitenin yıllık faaliyet programı, akademik ve idari 

yöneticilerin ve öğretim elemanlarının atanması ise yönetim kurulunca 

belirlenmektedir (Erdem, 2013: 105). 1950’li yılların sonuna kadar Fransız ve Alman 

üniversite modellerinin bir karışımı olan klasik Kıta Avrupası modeline uygun olarak 

yönetilen Türk Yükseköğretim sistemi, 1950’li yılların sonuna doğru Anglo-Sakson 

modeli ile tanışmaya başlamıştır (Şimşek ve Adıgüzel, 2012: 259). Yüksek öğretimin 

ara kuruluşlar ile yönetildiği, bu ara kuruluşlarda ise üniversite mensubu sayısının 

yok denecek kadar az olduğu Anglo-Sakson Modeli’nde milli eğitim bakanlığı ya da 

bu bakanlıkla eş değerdeki bakanlıkların üniversiteler üzerindeki etkisi sınırlıdır ve 

idari, akademik, mali açıdan bütün yetkiler ara kuruluşların elindedir (Erdem, 2006: 

300). Bu modele göre üniversite yöneticileri stratejik ve finansman ile ilgili kararlar 

alabilmektedir (Aypay, 2003: 11).   

Ülkemizde ise yükseköğretimin yönetimi 2547 sayılı kanun ile Kıta Avrupası 

Modeli’nden Anglo-Sakson Modeli’ne dayandırılmış ve Anglo-Sakson ülkelerinde 

var olan ara kuruluşların benzeri olarak YÖK oluşturulmuştur (Erdem, 2004).  2547 

sayılı kanunun 6. Maddesinde ise YÖK “Yükseköğretim Kurulu, tüm yüksek 

öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu 

kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel 

kişiliğine sahip, bir kuruluştur.” olarak tanımlanmıştır (YÖK, m.6). 1981 yılında 

yapılaştırılan YÖK sayesinde Türkiye Kıta Avrupası Modeli’ni tamamen bırakarak 

Anglo-Sakson Modeline geçmiştir (Şimşek ve Adıgüzel, 2012: 259).  



 
 
 
 
 

54 
 

Türkiye’de 1982 anayasasının 131. ve 132. Maddeleri gereğince ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’na göre yükseköğretim üst kurullar ve üniversite, fakülte, 

enstitü ve yüksekokul organları tarafından yönetilmektedir (Erdem, 2004). 

2.5. Üniversitelerin Yapısı 

İçinde bulundukları toplumun iktisadi ve sosyal yapısını, siyasi ve kültürel 

bakışlarını, başarı ve çelişkilerini yansıtan üniversiteler bu yüzden her ülkeye farklı 

anlam ifade etmektedir. Bu yüzden sürekli gelişen ve değişen yapısı, yeni amaçlar 

araması ile ne her çağa ne de her ülkeye uygun tek bir üniversite kavramı 

bulunmaktadır (Meray, 1971: 15).  

Dünya’da ve Türkiye’de gün geçtikçe karşılanması istenen beklentiler 

değişmekte olduğu üniversitelerin sadece bilim yapan kuruluşlar olmaktan öteye 

geçmiş olduğu ve üniversitelerden işletme mantığı doğrultusunda verimli çalışan 

kurumlar olması beklenmeye başlandığı ifade edilmiştir (Başkan, 1991: 117).  

Gün geçtikte gelişen ve büyüyen dünya üzerinde aynı doğrultuda itibar 

kazanan üniversiteleri diğer kurumlardan bir takım ayıran özellikler sıralandığında 

ise öğrenciler için öğrenme, öğretim üyeleri için ise öğretme özgürlüğünün 

bulunması olduğu vurgulanmış olup, üniversite özerkliği ise üniversitelerin var oluş 

sebeplerinden en önemlisi olan akademik özgürlük, sosyal ve ekonomik kalkınma, 

hesap verilebilirlik, üniversitelerin politik yönü ve dış dünya ile sınırları konularıyla 

yakından alakalı olduğu ifade edilmiştir (Küçükcan ve Gür, 2009: 48; Albornoz, 

1991: 204; Altbach, 2001: 205).  

Akademik özgürlük ve üniversite özerkliği kavramları ise demokrasi kavramı 

ile yakından alakalıdır (Unesco, 1992: 35). Üniversite denilince akla ilk gelen 

kavramlardan birisi olan kendi kendini yönetmek anlamına gelen “özerklik” kavramı 

(San, 1992:150) ve genel tanım itibariyle de kamu yararı için bilgi üreten, bilgiyi 

yayan özerk bir öğretim ve araştırma kurumu olarak ifade edilen üniversiteler 

bilimsel, idari, kadro ve mali açıdan özerk kurumlar olarak ifade edilmiştir 

(Küçükcan ve Gür, 2009: 48). 2547 sayılı YÖK kanununun 3. maddesinde 

üniversiteler “Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde 
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eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, 

yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.” 

olarak tanımlanmıştır. Bir çok ülkede ise üniversitelerde yeni kalite kontrol ve 

değerlendirme çalışmalarının başlaması ve özerkliğin arttırılması ile ilgili artan bir 

trend gözlenmektedir (Haug ve Toruch, 2011: 10). İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesinin 40. Yıl dönümünde Lima’da toplanan Dünya Üniversiteler Servisi 

tarafından (World Universities Service- WUS) Yüksek Öğretim Kurumlarının 

Özerkliği ve Akademik Özgürlük üzerine yayınlanan Lima Bildirgesinde özerkliğin; 

yüksek öğretim kurumlarının iç işleyişlerine, mali işlerine ve yönetimlerine ilişkin 

kararlar almada ve eğitim, araştırma, dışa yönelik çatışmalar ve diğer faaliyetlerde 

kendi politikalarını oluşturmada devlet ve toplumlun tüm diğer güçleri karşısındaki 

bağımsızlıkları” olarak ifade edildiği belirtilmiştir (Aktan, 2006). Erdem’e göre; 

üniversitelerin özerkliğinin sağlanmasının gerekliliği ise biri akademik biri pratik 

olan şu iki temel nedene dayandırılmıştır (Erdem, 2013: 98).  

 Üniversitede eğitim verenlerin akademik özgürlüğünün dışarıya karşı 

daha iyi bir şekilde korunmasının sağlanması, üniversitelerin kendi organları 

tarafından yönetilmeye başlanması ile akademik hürriyetin sağlanacağı 

belirtilmiştir. 

 Dışarıdaki kurumların üniversitelerin kendi yapısı ve işleyişi hakkında 

üniversitelerin kendi organları kadar gerekli ve yeterli bir bilgiye sahip 

olmadıklarından üniversitelerin kendi organları tarafından yönetilmesi daha 

etkin bir hizmetin sağlanmasına katkı sağlayacağı ifade edilmiştir. 

2.5.1. Bilimsel Özerklik 

Dışarıdan herhangi bir etki olmadan, bilgiyi üretenlerin kendi programları 

dâhilinde, bu programları takip edebilmesi, bunların ise sadece meslektaşları ya da 

denk kişiler tarafından değerlendirilmesi esasıdır (Küçükcan ve Gür, 2009: 48). Bir 

ülkede bilim üretebilmenin koşulu bilim ve sanat özgürlüğünün var olmasına 

bağlanmıştır (San, 1992: 151). Tarih boyunca özgür tartışma ortamının ve eleştirel 

düşüncenin gerekliliğini savunan üniversiteler akademik özerklik sayesinde 

akademik özgürlüğe kavuşmuşlardır (Erdem, 2013:102). Üniversiteler öğretilecek 
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konuyu ve bu konunun nasıl öğretileceğinin seçilmesi konusunda özerk kurumlardır  

(Gür, 2011: 48). Üniversiteleri zorunlu eğitim ve zorunlu eğitim üstü kurumlardan 

ayıran en genel özellik öğrencilerin öğrenme, öğretim üyelerinin ise öğretme 

özgürlüğü olarak ifade edilmiştir (Neave, 1998). 

2.5.2. İdari Özerklik 

İdari özerklik üniversitelerin kendi başına karar alıp bunları yürütmesi ve 

uygulaması, demokratik bir şekilde kendi üyeleri tarafından yönetilmesi ve 

denetlenmesi ve üniversiteye bağlı öğretim üyelerinin üniversite dışarısından 

herhangi bir güç tarafından ve herhangi meşru bir gerekçeye dayandırılmadan 

görevden uzaklaştırılamayacağını ifade etmektedir (Erdem, 2013: 104; Aktan, 2007: 

19). Yönetsel özerklik, yönetim organlarının göreve gelme ve görevden alınma 

şekilleri, yönetim organlarının serbest bir biçimde karar alması ve bunu uygulama 

yetkisi ve üniversite dâhilindeki tüm toplulukların yönetime katılma koşulunu 

içermektedir (Öztürk, 2006). 1961 anayasasının 120 maddesinde üniversiteler ilmi ve 

idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişiler olduğu ve üniversitelerin yönetimi ve 

denetimi kendileri tarafından seçilen organlar tarafınca yapılacağı belirtilmiş; ancak 

1971 yılında anayasanın 120 maddesinde değişikliği öngören 1488 sayılı kanun ile 

“Üniversiteler üzerinde devletin gözetim ve denetim hakkı” ibaresi ile üniversitelerin 

idari özerkliği hakkı bir nevi kısıtlanmıştır (Feyzioğlu, 1981: 129). 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile aşırı merkeziyetçi bir yapıya kavuştuğu ifade edilen 

üniversitelerin bu aşamadan sonra idari bakımdan özerk kuruluşlar olarak anılmasına 

rağmen pratikte bu özelliğinin etkin olmadığı Yükseköğretim Özel İhtisas 

Komisyonu’nun raporunda belirtilmiştir (DPT, 2006: 15-17).  

2.5.3. Kadro Özerkliği 

Kadro özerkliği; işe alma, akademik ve yönetim personellerinin maaş 

seviyelerinin belirlenmesi, gelir dağılımı ile ilgili bir kavram olarak ifade edilirken 

(Estermann vd., 2011: 10) bu noktada bazı ülkelerde üniversiteler çalışanların 

üniversite tarafından işe alınması ve maaşının ödenmesi gibi insan kaynaklarının 

yönetimi konusunda daha esnek şartlara sahipken Türkiye’de üniversiteler akademik 
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personeli işe almakta özerk olduğu fakat bu personellerin işine son veremediği ifade 

edilmiştir (Günay, 2008: 2; Özmen vd, 2011: 1622). 

2.5.4. Mali Özerklik 

İdari ve akademik özerkliğe dayanak sağlayan, kendi varlığı olmadıkça idari 

özerklikten bahsedilemeyeceği ifade edilen mali özerklik (Feyzioğlu, 1981: 127) 

üniversitelerin kendisine tahsis edilen kaynakları ve bütçesini kendi istediği gibi 

yönetmesi ve bunlardan ayrı bir şekilde kaynaklar da elde edebilmesini ifade 

etmektedir (Gür, 2011: 48). Kendi bütçesini hazırlama, kendi mali kaynaklarını 

oluşturma ve kendi mali kaynaklarını kullanma boyutlarından oluşan “Mali 

Özerklik” bir kamu tüzel kişisinin kendi kaynaklarından serbest bir şekilde 

yararlanması ve kendi harcamalarını istediği şekilde yönetmesi durumu olarak ifade 

edilmiştir (Erdem, 2013: 97). Üniversiteler varlıklarını devam ettirebilmek adına 

gereksinim duydukları mali kaynağın tamamını kendileri karşılayamayıp ek mali 

kaynaklara da ihtiyaç duyduklarından tam anlamıyla mali özerkliğe sahip kurumlar 

olarak nitelendirilemediği vurgulanmıştır (Erdem, 2013: 100). Mali özerklik 

finansman düzeyleri ve ölçütleri, üniversite bütçesinin hazırlanması ve tahsis 

edilmesi ve hesap verebilirlik kavramlarını kapsamaktadır (Ordorika, 2003: 8). 

Anayasanın 130. maddesinde bilimsel özerkliğe sahip olduğu ifade edilen 

üniversitelerin aynı maddede yer alan görevlerini yerine getirebilmeleri açısından 

mali ve idari açıdan yeterli kaynaklarla donatılmasının zaruri olduğu ifade edilmiştir 

(Çolak, 2012: 168). Bununla birlikte üniversitelerin idari ve mali açıdan ne derece 

özerk olduğu ise günümüzde hala tartışma konusu olarak gündemde yer aldığı ifade 

edilmiştir (Çolak, 2012: 168). Türkiye’de faaliyetler ya da giderler için bütçe ile ilgili 

kalemler bakanlık ya da parlamento tarafından üniversitelere fon olarak önceden 

ayrılmaktadır (Estermann vd., 2011: 9). 

1988 yılında yayınlanan Lima Bildirgesi’nde özerklik kavramı “yüksek 

öğretim kurumlarının iç işleyişlerine, mali işlerine ve yönetimlerine ilişkin kararlar 

almada ve eğitim, araştırma, dışa yönelik çalışmalar ile ilgili faaliyetlerde kendi 

politikalarını oluşturmada devlet ve toplumun tüm güçleri karşısındaki 

bağımsızlıkları” olarak ifade edilmiştir. Yüksek öğretim kurumlarında özerkliğin 
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gerçekleşmesinin ise akademik çevrenin tüm üyelerinin aktif katılımı ile sağlanacak 

demokratik öz-yönetim ile mümkün olacağı ifade edilmiştir (Lima Bildirgesi, 2003: 

89-92). OECD tarafından 2003 yılında yayınlanan yüksek öğretimin yönetiminin 

değişen yapısının, yaşam boyu öğrenmek için sürdürülebilir stratejilerin ele alındığı 

“Education Policy Analysis” raporunda üniversite özerkliği şu 8 ölçütün var 

olmasına bağlamıştır (Ceran, 2013: 5, DPT, 2006: 17): 

 Gayrimenkul ve diğer donanımların mülkiyetine sahip olmak 

 Borçlanarak fon yaratabilmek 

 Yaratılan kaynakları, kendi amaçları doğrultusunda bağımsız 

harcayabilmek 

 Akademik program ve ders içeriklerini belirleyebilmek 

 Akademik personelin işe alınmasına ve işten çıkarılmasına karar 

verebilmek 

 Çalışanların ücretlerini belirleyebilmek 

 Öğrenci kontenjanlarını belirleyebilmek 

 Öğrenci harçlarını belirleyebilmek 

Türkiye’deki üniversiteler bu kıstaslar açısından değerlendirildiği zaman –

kıstaslardan tam olana 1, eksik olana 0,5 puan verildiği göz önünde 

bulundurulduğunda- özerklik notu 1,5 olarak belirlenmiş bunun sebepleri ise şöyle 

sıralanmıştır (Günay, 2008;  Terzioğlu, 2003): 

 3. Ölçüt incelendiğinde, devlet üniversiteleri YÖK’ten onay almak 

suretiyle akademik yapısını ve ders müfredatını belirleyebilmesi, 

 5. Ölçüt incelendiğinde Türkiye’de üniversiteler akademik personeli 

işe alabilirken, işe aldığı akademik personelde beklediği performansı 

sağlayamaması durumunda işten çıkarma yetkisine sahip olmaması, 

 7. Ölçüt incelendiğine ise üniversitelerde kontenjanların 

belirlenmesinde üniversiteler sadece lisansüstü öğrencilerin kontenjanların 

belirlenmesi konusunda söz sahibi olması, bu konuda da kısmi bir 

hâkimiyetinin bulunması. 
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Şekil 2. 1. Özerkliğin 4 Boyutu 

 

Kaynak: Estermann, 2010:3 

2.6. Üniversitelerin Finansmanı ve Bütçe Sistemleri 

Kamu hizmetlerinden olan özel hizmetler ve erdemli hizmetlerin yanı sıra; 

kamu ekonomisi teorisine göre bölünebilir ve pazarlanabilir olan, devlet tarafından 

üretilemezse başka hiçbir şekilde üretilemeyecek olan tam kamu hizmetlerinin 

aksine; devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından üretilen bu yüzden tam 

kamusal nitelikte olmayan, fiyatlandırılabilen, bu hizmetten faydalananlara sağladığı 

direkt katkının yanı sıra toplumun üyelerine de marjinal ya da ek bir fayda sağlayan 

“yarı kamu hizmeti” kategorisine ülkenin geleceği konusunda belirleyici rolü 

bulunan “eğitim hizmetleri” girmektedir (Söyler, 2009: 4-7; Görücü, 2011: 1127). 

Kanunla kurulmakta olan, kamu tüzel kişisi niteliği taşımakta olan ve kamu yönetim 

ve denetim organlarınca akademik, idari ve mali gözetim ve denetimi altında kamu 

hizmeti sunmakta olan hem özel hem de vakıf üniversitelerinin finansmanında ortak 

nokta her ikisinin de kamu hizmeti taşıması, ikisini birbirinden ayıran nokta ise 

yükseköğretimin finansmanının devlet üniversitelerde kamusal finansman yöntemi 

ile gerçekleştirilirken vakıf üniversitelerinde ise özel finansman yöntemiyle 

gerçekleştirilmesidir (YÖK, 2007: 74). Kaliteli ve hedefler doğrultusunda arzulanan 

bir şekilde yükseköğretim hizmetlerinin sunulması için nitelikli insan gücünün 
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yanında kaliteli bir teknik donanıma ihtiyaç olması üniversiteler açısından sürekli ve 

sağlam mali kaynak ihtiyacını doğurmuş (Bayraklı vd, 2007: 3) hem kamu sektörü 

hem de özel sektör içerisinde artan üniversitelerin kullandığı kaynaklar; gün geçtikçe 

artan öğrenci sayısıyla birlikte, verilecek hizmetin kalitesinin düşmemesi açısından 

bu kaynakların etkin ve etkili kullanılmasının önemi gün geçtikçe artmıştır (Yılmaz 

ve Kesik, 2010: 125). Bu noktada kıt olan sermaye kaynağının dağılımı ile ilgili 

olarak sektörlerin önceliği belirlenmesi gerektiği daha sonra ise eğitim alanına 

ayrılacak kaynak belirlendikten sonra bu kaynakların eğitim alanında alt gruplara 

etkili bir şekilde dağıtılması gerekliliği vurgulanmıştır (Karakütük, 2006: 219). Türk 

yükseköğretim sisteminde var olan mevcut sistem büyük çoğunlukla kamu tarafından 

finanse edilmek üzerineyken dünya üzerinde yaşanan gelişmeler mevcut sistemin 

yetersiz kaldığını ortaya çıkarmış kamu dışı kaynak arayışını gidilmeye başlandığı 

ifade edilmiştir (Günay, 2011: 1159). 

Ancak üniversitelerde kaynak dağılımı ve temini ile ilgili yaşanan sorunların 

esas kaynağının üniversitelere tahsis edilen mali kaynağın yetersiz mi olduğu yoksa 

bu kaynağın nasıl kullanıldığına dair sıkıntılar mı olduğu öncelikle üniversitelerde 

oluşturulacak iç kontrol sistemi ve denetim sisteminin etkin işleyişi çözülebileceği 

ifade edilmiştir (Taşar, 2011: 1201).   

Küreselleşmenin getirdiği maliyetlerden bir tanesi olarak devletin eğitim ve 

sağlık gibi alanlara harcama yapmak yerine yabancı sermayeyi ülkelerine çekmek 

adına harcama yapmaları üniversiteleri mali açıdan zor duruma düşürmüş bu da 

üniversiteleri kendi sahip oldukları tesis, araç gibi kaynaklar ve bunun yanı sıra sahip 

oldukları nitelikli insan gücünü ve bilgi birikimini girişimci bir anlayışla 

değerlendirerek alternatif kaynak yaratma çabası içine sokmuştur (Erdem, 2013: 

101). Kamu kesiminden gelen desteğin azalması yükseköğretim kurumlarını kamu 

desteği sayesinde kamu yararına bilgi üretmektense, özel kesimin desteğini alarak 

özel kurumlar için araştırma yapmaya sevk etmiştir (YÖK, 2007: 39). YÖK’ün 

2007’de yayınladığı rapora göre söz konusu alternatif kaynaklar ise; yükseköğretim 

giderlerinin kamu kesimi yanında diğer paydaşlardan da karşılanması, yüksek 

öğretim kurumlarının gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kamu kaynaklarının 
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daha verimli bir şekilde dağıtılması ve kullanılması için yeni yöntemlerin 

geliştirilmesi olarak ifade edilmiştir (YÖK, 2007: 38). Buna göre yükseköğretimin 

finansman kaynakları kamu kaynakları ile finansman, öğrenci harçları ile finansman, 

üniversite-sanayi işbirliği şeklinde finansman ve özel kaynaklarla finansman olarak 

başlık altına toplanabilmektedir (Ceran, 2014: 7). 

2.7. Üniversitelerin Gelir ve Giderleri  

Üniversitelerin finansman kaynakları ve üniversitelerin kamu hizmeti sunarken 

yaptıkları harcamalar şu şekilde ifade edilmiştir.  

2.7.1. Üniversitelerin Gelir Kaynakları 

Merkezi yönetim bütçesinden sağlanan ödenekler, öz gelirler ve döner 

sermayeden ve özel kaynaklardan oluşan üniversitelerin kaynakları Yükseköğretim 

Kanunu Taslağı’nın 86. Maddesine göre şu şekilde sıralanmıştır (Ceran, 2013: 6; 

YÖK, m.55):  

 Örgün öğretim kapsamında normal ve ikinci öğretimlerden elde 

edilecek gelirler 

 Yaz okulu, tezli-tezsiz yüksek lisans, doktora ve yaz okulu gelirleri 

 Uzaktan öğretimden elde edilen gelirler 

 Her yıl bütçeye konulacak ödenekler   

 Üniversitenin bulunduğu yerel yönetimler, ticaret odası, sanayi 

odası ve diğer kurumlar tarafından yapılacak yardımlar 

 Üniversite öğretimiyle ilişkili olarak alınan yerel ek vergiler  

 Üniversite ve üniversiteye bağlı kurumların taşınır ve taşınmaz 

mallarının gelirleri 

 Üniversite ve üniversiteye bağlı kurumlar tarafından alınan harçlar 

ve ücretler 

 Yayın ve satış gelirleri 

 Sadece kendi bilim dalında haftalık ders yükünü dolduran öğretim 

elemanlarının görev alabileceği üniversiteye hazırlık hizmetlerinden 

sağlanan kurs gelirleri 
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 Döner sermayeli işlerde ve hizmetlerde döner sermaye limitlerinin 

aşılmasından sonra oluşan karlar  

 Vakıf gelirleri, bağışlar-vasiyetler ve diğer gelirler 

 Öğrenci yurtlarının faaliyetlerinden doğan net gelir kaynaklarından 

saptanacak bir oranda ayrılan paylar     

 Yaş ve hizmet yılı itibariyle emekli olanlar hariç, diğer öğretim 

elemanlarının vakıf üniversitelerine geçmeleri halinde ilgili 

üniversiteye ödenecek belli tazminat bedelleridir.     

 AR-GE faaliyetleri ile üniversite sanayi işbirliğinden elde edilen 

gelirler   

Bu noktada üniversitelerin finansman kaynakları hazine yardımları ve öz 

gelirler olarak ve diğer gelirler olarak 3 başlığa ayrılmakta ve buna göre hazine 

yardımları üniversitelerin bütçe açıklarının finanse edilmesi amacıyla devletten 

karşılıksız olarak temin edilen tutar olarak ifade edilmektedir. Öz gelirler ise bunun 

dışında kalan, öğrencilerden alınacak harçlar ve ücretler, yayın ve satıştan elde 

edilecek gelirler, taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler, döner sermaye 

karları, toplanacak bağışlar, vasiyet üzerine elde edilecek gelirler ve diğer gelirleri 

kapsamaktadır (BUMKO, 2008: 93; Resmi Gazete, 17506, 4 Ağustos 1981; Aktaran, 

Oruç vd., 2011:21).  

2.7.2. Üniversitelerin Giderleri 

Cari giderler ve sermaye giderleri ve transfer giderleri olarak 3 kısıma ayrılan 

yükseköğretim harcamalarında cari giderler kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi 

sırasında ortaya çıkan birkaç kullanımda tüketilen mal ve hizmetler adına yapılar 

harcamalar olarak tanımlanmıştır (Oruç vd., 2011: 21). Cari giderler kapsamına 

personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bütçe 

hazırlama rehberi ve merkezi yönetim bütçe kanunları ile belirlenen asgari değerleri 

aşmayan ve normal ömrü 1 yıl ve 1 yıldan az olan mal ve hizmet giderleri ile faiz 

giderleri girmektedir. Buna karşın sermaye giderleri ise normal ömrü 1 yıldan fazla 

olan mal ve hizmet alımları ve sabit sermaye ve gayri maddi aktiflerin edinimi için 

yapılan ve bütçe kanunu ile belirlenen değerleri aşan giderleri ifade etmektedir. 
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Transfer giderler ise karşılıksız olarak yapılan cari nitelikli ya da sermaye nitelikli 

mal ve hizmet alımını finanse etmek  amacıyla karşılıksız yapılan hizmetleri 

kapsamaktadır (BUMKO, 2008:10,  Aktaran: Oruç vd., 2011:21; Arsan, 1982: 117).  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL 

KANUNU BAĞLAMINDA KAMU KURUMU OLAN ÜNİVERSİTELERDE 

İÇ DENETİM 

10/12/2003 tarihinde kabul edilen kamu kurumlarının kalkınma planları ve 

programları dahilinde politika ve hedefleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılması üzerine hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın 

sağlanmasını amaçlayan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

kamu kurumlarının mali yönetiminde meydana gelen değişiklikler ve ekonomik 

birimler olarak kamu hizmeti sağlayan üniversitelerde kanunla birlikte kamu 

kurumlarında uygulanması öngörülen iç denetim faaliyetinin kapsamı, 

üniversitelerde işleyişi ve yapısı bu bölümde ele alınmıştır. 

3.1. Kamu Yönetimi Anlayışında Yaşanan Değişim 

21. yüzyılda yaşanan iktisadi krizler, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, hızın 

ve zamanın öneminin iyice artması, nitelikli kamu hizmeti sunumu talebinin artması 

ülkelerin kamu yapılarını değiştirmeye zorlamış; kamu hizmetinin daha etkili ve 

verimli sunumu zorunlu hale gelmiş (Arslan, 2010: 22; Demirel, 2005: 105) özellikle 

1970 yılları sonrasında karşı karşıya kalınan ciddi mali krizler tüm dünya üzerinde 

devletlerin ve örgütlerin verimlilik çerçevesinde yönetilmesi ve rekabetin ötesinde 

kamu kurumları ile özel sektördeki kaynakların karışımını öngören özel sektöre ait 

değerlerin, bu sektörde uygulan tekniklerin ve pratiklerin kullanılması gibi yeni 

düşünceleri ortaya çıkarmıştır (Özer, 2005: 60; Bilge ve Kiracı, 2010: 33). Özellikle 

II. Dünya savaşından sonra ortaya çıkan yoksulluk, işsizlik koşulları ve daha 

sonrasında sanayileşmiş ülkelerde ortaya çıkan sosyal ve refah devlet uygulamaları 

kamu kesiminin ulusal gelir ve toplam istihdam içerisindeki oranını hızlı bir şekilde 

arttırmış, devletlerin bu noktada üstlendikleri misyon ile sahip oldukları kaynaklar 

arasındaki uyuşmazlıklar, sosyal ve refah devlet oluşturmaya çalışırken kendi 

kamusal işlevlerini aksatmaları nedeniyle bu konularda işlevleri ile yeterlilikleri 

konusunda bir denge kurabilmek adına çalışmalarını yoğunlaştırmasına neden 

olmuştur (TÜSİAD, 2002: 165).  Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak ortaya 
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çıkan kamu yönetiminde “Yeni Yönetim Anlayışı”nın 1991’de Hood tarafından 

kendine özgü şu 7 karakteristik özelliği içerdiği vurgulanmıştır (Schedlerr, 1997: 1):  

 Profesyonel yönetimin sorumluluğunda olması 

 Performans ölçütlerinin ve standartlarının ortaya açık bir şekilde 

ortaya konması 

 Çıktıların kontrollerine daha fazla önem verilmesi 

 Birimlerin ayrışmasına doğru bir yöneliş 

 Daha fazla rekabet ortamının oluşmasına doğru bir yöneliş 

 Özel sektöre ait yönetim yöntem ve tekniklerinin uygulanması 

 Kaynakların tutumlu ve disiplinli bir şekilde kullanılması konusunda 

tutumun geliştirilmesi 

Geleneksel kamu yönetiminin sınırlarına, ilkelerine ve kültürüne meydan 

okuma olarak ortaya çıkan “Yeni Kamu Yönetimi” (Özer, 2005: 4) anlayışının 

yanında ortaya çıkan, 1990’larda yaygınlaşan diğer bir kavram ise “Yönetişim” 

kavramıdır (Bilge ve Kiracı, 2010: 36, TÜSİAD, 2002: 163). Sadece devletin değil, 

yurttaşların, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin de politika oluşturma ve karar 

verme süreçlerine katılımını öngören yönetişim anlayışı özünde devlet merkezli 

yönetim anlayışından ziyade toplum merkezli yönetim anlayışını ifade etmektedir 

(Bilge ve Kiracı, 2010: 37).  

Şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, performans yönetimine dayalı, hedef ve 

sonuç odaklı bu iki yeni paradigma ile kamu yönetimi yeniden yapılandırılma 

sürecine girmiş, kamuda meydana gelen bu reform ile yönetimin ayrılmaz parçası 

olan denetim sisteminde de revizyona gidilmiştir. 

3.1.1. Türk Kamu Yönetiminde Değişim  

Hem dışsal hem de içsel faktörlerden etkilenen ülkemiz kamu yönetimi, 

dünyada yaşanan gelişmeler ışığında geçmiş kalıplar içerisinde kalmaktansa 

yenilenmiş daha doğrusu yenilenme ve yeniden yapılanma ihtiyacı duymuştur (Bilge 

ve Kiracı, 2010: 71). Ülkemizde kamu yönetimindeki değişim ihtiyacının ortaya 
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çıkması ise “glocal- küyerel” ve “global- küresel” faktörler olmak üzere 2 kısımda 

toplanmıştır (Başbakanlık, 2003: 54-64). 

Tablo 3. 1. Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Küyerel ve Küresel Sebepleri 

Küresel (Global) Sebepler Küyerel (Glocal) Sebepler 

Ekonomide Serbestleşmenin Artması Stratejik Açık 

Uluslararası Finans Kuruluşlarının İstikrar Programları Bütçe Açığı 

Dünya Ölçeğindeki Ekonomik Durgunluk ve Bölgesel Krizler Performans Açığı 

Ulaşımda, Bilgi ve İletişimde Gelişmeler Güven Açığı 

Kaynak: Başbakanlık, 2003: 53-64 

Ticaret ve sermaye hareketleri ile ilgili yaşanan serbestleşme hareketlerine 

ülkemizin kamu yönetimi alanında bütünleşememesi, borç yükünün artması, yaşanan 

krizler dolayısıyla uluslararası finans kurumları ile işbirliği içerisinde istikrar 

programlarının oluşturulması (IMF’den alınan mali destek karşılığında çeşitli yapısal 

değişim projelerinin benimsenmesi zorunluluğu),  dünya üzerinde yaşanan krizlerin 

ülkemizi de derinden sarsması ülkemizi dış gelişmelerden en az etkilenecek şekilde 

yeniden yapılanmasını gündeme getirmiş ve dünyada yaşanan iletişim, bilgi, ulaşım 

konusunda ki gelişmelerden geri kalınmaması gerekliliği ülkemizin kamu yönetimini 

yeniden yapılandırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Başbakanlık, 2003: 53-64).  

Kamu idarelerinin stratejik bir bakış açısından ve uzun vadeli planlar 

yapabilme yetisinden yoksun bir biçimde aşırı bir şekilde büyümesi ve 

merkezileşmesi ve bu kamu idarelerinin harcamalarının sahip oldukları gelirlerini 

aşması, kaynaklarını verimli, tutumlu bir şekilde kullanamayarak bütçe açığı 

oluşturmaları, halka hizmet etmek adına kurulan ancak halkın beklentilerini 

karşılayamayarak performans açığı vermeleri, tüm bu sebeplerin bir araya gelmesine 

ek olarak yozlaşma ve yolsuzluğun ortaya çıkması ile halkta oluşan güven açığı Türk 

kamu yönetimi anlayışının değişmesinde yerel olarak ortaya çıkan sebepler arasında 

gösterilmektedir (Başbakanlık, 2003: 65). 

70’li yıllarda başlayıp 80 ve 90’lı yıllarda hız kazanan devletin görev ve 

sorumluluklarının yeniden tanımlandığı bu değişim çabaları sürecinde (Taner, 2012: 

28) yönetimin fonksiyonu olan denetimin de bu gelişmelerden etkilenmemesi 
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beklenemezdi. Yönetim anlayışında ortaya çıkan beklentiler denetim anlayışında da 

ortaya çıkmış bu kapsamda özel sektörün rol model olarak alındığı kamu 

yönetiminde gelişmişliğim sağlanabilmesi, verimliliğin, etkinliğin sağlanabilmesi 

adına denetimde; düzenlilik denetiminden performans denetimine, risk odaklılığa, 

etik değerlere, bilişim ve sistem denetimine doğru gelişmeler yaşanmıştır (Okur, 

2010: 571). Geleneksel kamu yönetiminden kamu işletmecilik modeli anlayışının 

gelişmesi ve üst yöneticilerin yetkilerinin arttırılması ile müşteri odaklı yurttaşlık 

anlayışıyla birlikte geleneksel hesap verme mekanizmaları işlevini yitirmiş ve bu 

bağlamda kamusal hesap verebilirlik ile ilgili yeni terimsel arayışlara gidilmiştir 

(Taner, 2012: 28). Kapsamı genişleyen, değişen, yöntemleri gelişen yeni yönetim 

anlayışıyla birlikte uluslararası hale gelen denetim bu bağlamda devletin en temel 

fonksiyonlarından biri olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır (Okur, 2010: 572).  

Kamu yönetiminde yükselen değerler olarak karşımıza çıkan kamusal hesap 

verebilirlik ve şeffaflık, bürokrasinin bürokrasi aracılığıyla kontrol edilmesi, kamu 

yönetim ve kontrol sistemlerindeki yapısal ve kurumsal eksiklikler ve kamu 

kurumlarının faaliyetlerinin gün be gün gelişmesiyle birlikte karmaşıklığının artması 

nedeniyle etkin bir uygulama alanı her zaman bulamasa dahi, bu noktalar bu iki 

kavramın etkin bir şekilde işlemesi için denetim ile aralarındaki ilişkinin önemini 

arttırmıştır ve etkin denetim mekanizmalarının gerekliliğini ortaya koymuştur (Taner, 

2012: 42-47). 

Tüm bu yeni paradigmaların kamuda gitgide yaygınlaşmaya başlaması 

denetimin türlerinden olan iç denetimin kamu sektöründe varlığı ve 

uygulanabilirliğinin ne derecede olduğunu da gündeme getirmiştir (Bilge ve Kiracı, 

2010: 37).  

Günümüzde çağdaş devlet anlayışı ile ortaya çıkan kamu kaynaklarının akılcı 

bir şekilde kullanılmasını öngören anlayış kamu kurumlarında yapılan harcamalar 

sonrası denetimin etkinliğinin arttırılması konusunu tüm dünya bütçe sistemlerinde 

giderek yaygınlaştırmıştır. Türkiye’de diğer dünya ülkeleri gibi bu hususta kamu 

mali kontrol sistemlerinde önemli değişikliklere gitmiştir (Kesik, 2005a: 94).   
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3.2. Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi Alanında Yaşanan Gelişmeler  

Dünyada kamu mali yönetim ve denetim alanında meydana gelen değişimler 

Türkiye’yi de bu konuda atak yapmaya zorlamış (Kesik, 2005a: 94) bununla birlikte 

bahsi geçen küresel ve küyerel faktörlerin varlığı, mali ve uygunluk denetimlerinin 

zaman içerisinde kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı ya da harcamaların 

değerlendirilmesi konusunda yetersiz kalması ülkemizde kamu mali yönetimi 

alanında bir reform ihtiyacı doğurmuştur (Bilge ve Kiracı, 2010: 74; Tufan ve Görün, 

2013: 116). Bu sebeplere ek olarak yaşanan ekonomik krizlerin ve mali sorunların 

bütçe arttırılması ihtiyacını doğurması, bu ihtiyaca karşılık ise vergi gelirlerinin 

tabana yayılarak arttırılması gerekliliği ve vergide adaletsizliğin doğması, tüm bu 

gelişmelere paralel olarak borçlanmayı arttırmış ve mali düzenin bozulmasına yol 

açmıştır (Kesik, 2005b: 129). 

Bu bağlamda yaşanan gelişmeler kamu mali yönetim sisteminin en önemli 

unsurlarından biri olan muhasebe sisteminin yeniden tanımlanmasına, muhasebe 

birimlerinin görev ve fonksiyonlarında ve bu birimlerin yapısında değişiklik 

ihtiyacına yol açmıştır (Üçbaş, 2013: 42). 

Ülkemizde devletin mal varlığı, gelir ve giderleri ve muhasebesi ilk olarak 

1927 yılında kabul edilen, katma bütçeli ve özel bütçeli idarelerin mali yönetimini ve 

denetimini kapsayan ve mali sistemimizin temelini teşkil eden 1050 sayılı 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu tarafından düzenlenmiştir (Şahin, 2011: 235, Kesik, 

2005a: 95, BUMKO, 2014).  

1050 sayılı kanun ile ülkemizde 1950 yılına kadar harcamaların basit bir 

şekilde sıralandığı klasik bütçe sistemi uygulanmış, 1950 yılında sonra ise 

harcamalar cari harcamalar ve yatırım harcamaları olarak iki kısma ayrılarak 

incelenmiştir (Şahin, 2011: 235). 1964 yılında ise bu ikili sınıflandırma yerini cari-

yatırım ve transfer harcamaları olarak üçlü sınıflandırmaya bırakmıştır. 1973 yılında 

ise daha sonra yeterli alt yapının olmaması, düzenli olarak gözden geçirilmemesi 

nedeniyle kendisinden beklenen sonuçları veremeyecek olan “program bütçe 

sistemi” ne geçiş yapılmıştır (BUMKO, 2014).  
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1980 sonrası dönemde ise bahsi geçen sebeplerden dolayı bozulan mali 

düzenin sağlanması ve bütçe açıklarının kapatılması adına yeni bütçe yapısı üzerine 

çalışmalar başlamış ve hem ülke içerisindeki hem de dünyada meydana gelen bu 

değişimler ve kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılmadığı düşüncesi ile birlikte kamu mali yönetimimizde radikal değişiklikler 

yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır (BUMKO, 2014; Bilge ve Kiracı, 2010: 75, 

Kesik, 2005b: 129) 

Bu gelişmelere istinaden 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz ertesinde bir 

değişiklik kararı alınsa dahi yetersiz siyasi irade nedeniyle başarılı olunamamış,  

bundan sonra ise 2000 yılında meydana gelen ekonomik sorunlarla birlikte yeni bir 

ekonomik program oluşturulmuş ve bu program çalışmaları 2001 mali krizinin 

ardından hız kazanmıştır. Bu ekonomik programla birlikte yaşanan gelişmelere ise 

(Kesik, 2005b: 129); 

 Devletin yarı mali işlemleri düzenlenmek için incelenmiştir 

 Bütçe içi ve bütçe dışı fonlar ve özel ödenek ve özel hesap 

uygulamaları kaldırılmıştır (bazı istisnalar dışında). 

 İdare bütçelerine idarenin izni olmaksızın ödenek eklenmesi imkansız 

hale getirilmiştir. 

 Devlet borçlanması ve ihale sistemi çerçeve bir kanun ile düzene 

sokulmuştur. 

Bütçe ile kalkınma planları arasında kurulamayan bağ, tek mali yılla 

sınırlandırılmış bütçe uygulamaları, AB’ye uyum sürecinde var olan mali yönetim 

anlayışımızda değişiklik yapılması zorunluluğu, kamu kaynaklarının etkin, verimli 

kullanılması gerekliliği ile ortaya çıkan performans esaslı bütçeleme ve kamuda mali 

disiplin, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin hedeflenmesi doğrultusunda yeni 

kamu mali yönetim ve denetim sistemimize hemen hemen tüm kamu kurumlarında 

10.12.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kamu 

kurumlarına çağdaş iç denetimin yerini almasının öngörüldüğü 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1050 sayılı kanunun yerini almak üzere girmiş, 

Sayıştay’a ise hesap konusunda sorgulama yapan ve TBMM adına dış denetimi 
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gerçekleştiren denetim ve yargı organı ve raporlama rolü verildiği 6085 Sayılı kanun 

kabul edilmiştir (BUMKO, 2014;  Taner, 2011: 3; Söyler, 2012: 62). 

3.2.1. Kamu Mali Yönetiminde Denetimin Yeri 

Kamu yönetimi alanında yaşanan gelişmeler durağan değil dinamik bir yapısı 

olan, yasama ile yürütme arasında denge unsuru olan denetime de yansımıştır 

(Karaahmet, 2010: 106). Devlet hayatında kurum oluşturmanın ve bu kurumlarda 

yenilik ve atılım kavramları çerçevesinde IMF, diğer ülkeler ya da uluslararası 

kuruluşların yapılanmalarını kabullenmeye çalışıp kurumların kendi geçmişlerini 

silmeye çalışmanın ne denli zor olduğunun aşikar olduğu ifade edilmiştir (Özdemir, 

2010: 17). Mali denetim ise kamu mali yönetiminin ayrılmaz unsuru olarak ifade 

edilmiş, bu bağlamda denetimi gerçekleştirecek, tarafsız, güvenilir, saygın ve 

güvence altında, belirlenen performans kriterleri ve yanılgıya düşmeme 

mekanizmaları çerçevesinde, yanlışları önleyici, yasa dışı durum ile yolsuzlukları 

belirleyici, aynı zamanda eğitici şeklinde çağdaş bir tarzda çalışacak, meslek 

ilkelerini benimsemiş ve herkesin güvenebileceği kamu denetçileri ve Sayıştay 

denetçilerinin bu kopmaz parçanın bütünlüğünü sağlamadaki görevleri oldukça 

büyük olduğu vurgulanmıştır (Özdemir, 2010: 18-20). Yönetim ve denetim alanında 

yapılan değişim ve yenilenme hareketlerinin neden, hangi ihtiyaca yönelik 

yapıldığının hangi sonuca ulaşılmak istendiğinin belirlenmesi sonuçların başarılı 

olması adına önem taşımaktadır (Karaahmet, 2010: 105). 

3.3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  

1927 yılında çıkarılan ve kamu mali yönetim ve denetim sisteminin temeli olan 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye kanunun yetersiz kalması ve yaşanan gelişmelerle 

birlikte 2003 yılında bütçeleme, muhasebeleştirme, raporlama ve denetim alanında 

köklü değişikliklerin yer aldığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

(KMYKK) TBMM tarafından 2003 yılında kabul edilerek yasalaşmış, gerekli 

mevzuatın tamamlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2006 yılında yürürlüğe girmiştir 

(Söyler, 2012: 62; Koçak ve Kavakoğlu, 2010: 119). 
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5018 sayılı kanun ile birlikte; mevcut mali yönetim sistemimizin yerine daha 

etkin bir yönetimin ve etkin bir kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmış, 

bütçenin kapsamı genişletilmiş ve bu bütçenin hazırlanması, uygulanması ve 

denetiminin esnasında strateji ve performans sistemi ile etkinliğin arttırılması, mali 

yönden şeffaf ve hesap verebilir yönetim oluşturulması amaçlanmış, harcamalarda 

yetki, sorumluluk ve görevlerin dengesi ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulmaya 

çalışılmıştır (Çolak, 2006). 

Eski mali yönetim ve denetim sistemimizin ne usulsüzlükleri ne de 

yolsuzlukları önleyememesi, zaten kıt olan kamu kaynaklarını kendi amacının 

dışında kullanılmasına izin vermesi, bunların dışında bütçe kapsamının bütçe 

çeşidinin dar olması, kurumlarda görev dağılımının açık ve akılcı bir şekilde 

gerçekleştirilmesine izin vermemesi, bütçenin hazırlanması sürecinde harcamayı 

yapacak olan yetkili kuruluşa yerli söz hakkı tanımaması, iç kontrol sisteminin 

bulunmaması, çağdaş metotlardan yoksun olması sebebiyle uluslararası sisteme ayak 

uyduramaması, dış denetimin sınırlı bir çerçevede (yasal-uygunluk) kalması 

sebebiyle kamu mali ve denetim sistemimizde reforma ihtiyaç duyulmuştur (Söyler, 

2012: 63). 1927’den beri kamu mali yönetim sistemimiz adına yapılan en köklü 

değişiklik olan ve bu sistemi AB normları ve uluslararası standartlar ile 

uyumlaştırmayı amaçlayan, kapsamı genel yönetim bünyesindeki kamu idareleri olan 

5018 sayılı kanun (Kesik, 2005a: 95) kamu mali yönetim ve denetim sistemine 

bütçelemeye yönelik, muhasebeleştirmeye yönelik, raporlamaya ve denetime yönelik 

olmak üzere 4 temel yeni teknik ve süreçler kazandırmıştır (Söyler, 2012: 63).   

Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemi “iç denetim” kavramının girdiği 

5018 sayılı kanun kamu idarelerinin üst yöneticilerinin yönetimi ve hesap verme 

sorumluluğunda olan iç denetimi ve TBMM adına yürütülen Sayıştay denetimi olan 

dış denetimi içermekte olup (Güler, 2010: 145; Koçak ve Kavakoğlu, 2010: 119) 

merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli 

idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve 

kontrolünü kapsayan bu kanunun amacı; “.. kalkınma planları ve programlarda yer 

alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 



 
 
 
 
 

72 
 

verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî 

saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu 

bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin 

muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.” olarak 

belirtilmiştir (KMYKK, m. 1-2). 

3.3.1. 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bütçeleme Sistemi 

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunan ve ekonomik 

istikrarın sağlanması ve korunması adına en temel araç olan (Cura, 2003: 140) 

bütçenin kapsamının genişletildiği 5018 sayılı kanunda bu konu ile ilgili olarak 1050 

sayılı kanun sadece devlet tüzel kişiliği dâhilinde genel bütçeli idarelerin ve katma ve 

özel bütçeli idarelerin kendi kanunlarında hüküm bulunmadığı takdirde bu idarelerin 

denetimini kapsarken; 5018 sayılı kanun ise genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin (merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçeli, özel bütçeli idareler ve 

düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler 

tanımı içerisindeki kamu idarelerinin) denetimini kapsamaktadır (Söyler, 2012: 64; 

Arslan, 2004: 2). Bankacılık Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji 

Piyasaları Düzenleme Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Rekabet Kurumu 

gibi düzenleyici ve denetleyici kurumların kamu yönetimi içerisinde yerini 

belirleyecek bir düzenleme olmaması 5018 sayılı kanun ile nispeten çözülmüş 

düzenleyici kurumları Türk mali sisteminin içerisinde bir yere sığdırmış ancak yine 

de bu kurumlar için düzenlenmemiş alanlar bırakmıştır (Er, 2010: 184). 

Tablo 3. 2. 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu İdareleri ve 1050 Sayılı Kanun 
Kapsamındaki Kamu İdareleri 
5018 Sayılı Kanun Kapsamında İdareler 1050 Sayılı Kanun Kapsamında İdareler 

Merkezi yönetim kapsamında genel bütçeli ve 

özel bütçeli kamu idareleri 

Genel bütçeli idareler 

 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar Hükümleri saklı kalmak üzere katma bütçeli 

idareler, Özel bütçe (mahalli) idareleri 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları  

Mahalli İdareler  

Kaynak: Çolak, 2006 
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Ülkemizde bütçe hazırlama süreci dayanağını anayasadan ve 5018 sayılı 

kanundan almakta olup (BUMKO, 2014) 5018 sayılı kanunda getirilen yeniliklere 

göre bütçe sürecinde vizyon ve misyonun göz önünde bulundurulmasını, dış çevrenin 

ve kurumun kendi bünyesinde güçlü ve zayıf yönlerinin yani swot analizinin 

yapılmasını öngören stratejik planlama süreci başlatılmıştır (Söyler, 2012: 65). Bu 

durum kanunun 9. Maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: “Kamu idareleri 

bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle 

uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin 

bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve 

idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye 

ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” (KMYKK, m. 9). 

Önceleri sadece genel ve katma bütçeler TBMM tarafından kabul edilip yürürlüğe 

konulurken, bu kanunla birlikte istisnalar hariç olmak üzere merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu kurumlarının tümünün bütçeleri Meclis tarafından kabul 

edilmeye başlanmıştır (Er, 2010: 187).  

Özellikle bütçe sistemi ile ilgili olarak var olan bütçe sisteminin politika-plan-

bütçe ilişkisini kurmada noksanlıklarının olması doğrultusunda gelen eleştirilere 

(Taner, 2011: 4) bu kanunla birlikte bütçe hazırlama süreci öne alınarak (mayıs 

ayının sonunda başlamakta) cevap verilmeye çalışılmıştır (Söyler, 2012: 90). 

Bütçelerin orta vadeli plana dönüşmesine zemin hazırlayacak olan, yılı ve izleyen iki 

yılın gelir ve giderlerini kapsayacak olan ancak sadece ilk yılın esas alındığı, stratejik 

plana dayalı çok yıllı bütçeleme tekniğine geçilmiştir (Söyler, 2012: 65-66; 

KMYKK, m.15; Bilge ve Kiracı, 2010: 77). Sonraki birkaç yılın ödeneğinin 

planlanması değil , “orta-vadeli harcama sistemi” anlamında, bütçe gelirlerinin çok 

yıllı bir süreç kapsamında tahmin etmek ve bu suretle ödenek tavanlarını belirlemek 

anlamına gelen çok yıllı bütçeleme sistemi ile amaçlanan ise; politika ile bütçe 

arasındaki bağlantıyı sağlanıp buna istinaden bütçelerin öngörülebilirliğinin ve 

güvenilirliğinin arttırılmasını sağlamak olduğu ifade edilmiştir (Kesik, 2005b: 135). 

5018 sayılı kanuna göre genel bütçe içerisindeki kurumlar kapsamına 

cumhurbaşkanlığı meclis, bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kurumlar ve yüksek yargı 

organları girerken, özel bütçeli kuruluşlar kapsamına genel müdürlükler, başkanlıklar 
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yani genellikle bakanlıklarla hiyerarşik bir ilişkisi olan kurumlar girmekte olup, 

düzenleyici kurumlar bu noktada kamu merkezi yönetim bütçesi içerisinde yer alan 

kuruluşlar olarak ifade edilmiştir (Er, 2010: 187).  

Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik sonuç odaklı yönetim 

anlayışının gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan ve bu yeni ekonomik düzenin kamu 

maliyesi alanında ortaya çıkardığı en önemli kavramlardan biri olan performans 

esaslı yaklaşım (Bilge ve Demirtaş, 2012: 52; Demircan, 2006: 50) ilk olarak 

Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu harcamalarının verimliliğinin ve bu 

harcamaların maliyetinin hesaplanabilmesi ve faaliyetlerin fonksiyonel olarak 

sınıflandırılması amacıyla 1912 yılında (Demircan, 2006: 52) ortaya çıkmış olup, 

modern bütçe sistemleri başlığı altında bulunan “Sıfır Tabanlı Bütçeleme, 

Performans Bütçe, Program Bütçe ve Planlama Programlama Bütçeleme” 

sistemlerinin bir gelişimi ve birleşimi olarak doğmuştur (Bilge ve Demirtaş, 2012: 

52).  Kamu kaynaklarının kullanımında hesap verebilirliğin arttırılmasında önemli 

bir araç olarak karşımıza çıkan performans esaslı bütçeleme (Hager vd., 2001: IV) 

performans ölçütleri ve kaynak temini arasında bağ kurmakta olup, yönetimlere bu 

konudaki tartışmaların pozitif yönde geliştirilmesi konusunda yardımcı olmaktadır. 

Performans esaslı bütçeleme kurumun önceden belirlenmiş hedefleri 

doğrultusunda performans düzeyine göre kaynakların tahsis edilmesi için kullanılan 

bir yönetim aracı olarak ifade edilmiştir. Bu bütçeleme yöntemi belirlenen hedeflerin 

gerçekleştirilme seviyesine göre kaynak teminini ve hedeflerin sonuçlarının, 

çıktılarının belirlenmesini vurgulamaktadır. Buna göre bu bütçeleme metodu; 

hedeflerin belirlenmesi ve performans planının geliştirilmesi, hedef başarısını 

belirlemek için karşılaştırmalı veri toplama ve hangi hedeflerin gerçekleştirildiğine 

dair raporlama yapacak bir sistemin oluşturulması şeklinde 3 aşamalı süreçten 

oluşmaktadır (Rodriquez ve Bijotat, 2003: 133).  

Performans esaslı bütçeleme; kamu sektöründeki idarelerin performans 

bilgilerini sistematik olarak değerlendirerek kamu sektörü fonları arasında ilişki 

kurmayı ve bununla birlikte kamu harcamalarının etkinliğini ve verimliliğini 

arttırmayı hedeflemektedir (Robinson ve Last, 2009: 2).  
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McGill’e (2001)’e göre performans esaslı bütçeleme sistemi 4 genel ilkeden 

oluşmaktadır. Bunlar (McGill, 2001: 380):  

 Performans esaslı bütçeleme performansa bağlı olarak hem 

kaynakların tahsisinin tekniğini hem de belirlenmiş olan stratejik alt yapıyı 

içermektedir. Eğer sürece bağlı stratejik bir çerçeve oluşturulmamışsa bu 

bütçeleme tekniği kavramsal olarak gereksiz kalacaktır. 

 Stratejik amaçları ve performans çıktılarını içeren kamu yıllık 

raporları performans esaslı bütçelemenin stratejik içeriğini pekiştirmektedir. 

Burada performansla ifade edilmek istenen performans esaslı bütçelemenin 

örgüte özel çıktıları, sonuçları ve daha geniş kapsamda olan toplumsal 

etkileridir. Performans esaslı bütçeleme için ideal olan ise çıktılar ve etkileri 

arasında nedensel bir bağlantı kurmaktır. 

 Bu bütçeleme tekniği performansa bağlı kaynak tahsisinin belirli 

performans testlerine bağlı olacağını varsaymakta ve gelecek dönemdeki 

bütçe tahsisinin performans ile ilgili bilgilendirilme doğrultusunda olacağını 

varsaymaktadır. 

 Performans esaslı bütçeleme tekniği girdi, çıktı, verimlilik ve etki 

değerlendirmesi olmak üzere 4 temel performans testlerini gerektirmektedir. 

Bu bağlamda 5018 sayılı kanunun 13. maddesinde bütçelerin performans 

ölçütleri ve fayda- maliyet analizine göre hazırlanıp, uygulandığı ve kontrol edildiği 

vurgulanmış olup, bu kanunla birlikte kamu mali yönetim sistemine giren ve temel 

unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının oluşturduğu 

performans esaslı bütçeleme sistemi; “Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve 

hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve 

değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit 

eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemi” olarak ifade edilmiştir 

(KMYKK, m. 13).  

Amacı devlet faaliyetlerinin sonuçlarının ölçülmesi, izlenmesi, analiz edilmesi 

ve dönemler ve ülkeler arası karşılaştırmalar yapılması olan, devlet faaliyetlerinin 

kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırılması olarak ifade edilen bütçe 
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kodlaması uygulamasının ürünü olarak 5018 sayılı kanunla birlikte mali saydamlığın 

arttırılması ve kaynakların ne şekilde dağıtıldığı konusunda bir adım olarak analitik 

bütçe sistemine geçilmesi bütçe konusunda meydana gelen diğer yeniliklerden bir 

tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Cura, 2003: 145; Söyler, 2012: 67).  

Ayrıca yeni mali yönetimde bütçeleme sistemi ile ilgili olarak klasik bütçeleme 

sisteminde var olan, genellik, birlik ve yıllık olma esaslarının yanında modern bütçe 

ilkelerinden olan mali saydamlık, hesap verebilirlik ve etkinlik anlayışları yerini 

almıştır (Söyler, 2012: 67).  

Buna göre 5018 sayılı kanunla birlikte mali istatistik, faaliyet raporu ve mali 

durum raporu yayımlanması gerekliliği ve kanunun 7. Maddesinde “Her türlü kamu 

kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla 

kamuoyu zamanında bilgilendirilir.” ibaresiyle mali saydamlık ilkesi, kanunun 8. 

Maddesinde ise “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli 

ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 

edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve 

kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili 

kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” ibaresiyle hesap verme ilkesi yer 

almıştır (KMYKK, m.7).  

Mali yönden etkin olma yani kaynakların belirlenen ihtiyaçlara uygun olmak 

suretiyle tahsis edilmesi yani bütçeleştirilmesi ise hesap verebilirlik anlayışı 

içerisindeki saydam bir yönetimle mümkün olacağından bu 3 kavram birbirleriyle 

etkileşim içerisindeki kavramlar olarak ifade edilmiştir (Söyler, 2012: 68-69). 

3.3.2. 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Muhasebeleştirme ve Raporlama 
Sistemi 

Kamu mali yönetimi sisteminde yaşanan değişimlerden etkilenmemesi 

beklenemez olan bir diğer olgu ise kamu mali yönetim sisteminin en önemli yapısal 

unsurlarından bir tanesi olan muhasebe sistemidir. 5018 sayılı kanunla birlikte rolü 

ve fonksiyonu değişmiş olan muhasebe birimlerinin yapısında birçok değişiklikler 

meydana gelmiş ve muhasebe sistemi yeniden tanımlanmıştır (Üçbaş, 2013: 42). 
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Kapsamına devlet şirketleri ve özel şirketlerin girmediği, sadece genel yönetimin 

oluşturduğu (Kırlı, 2013: 260); merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal 

güvenlik kurumları ve mahalli idarelerini kapsayan genel yönetim, bu kapsama giren 

daire ve kurumların mali nitelikteki işlemlerinin sınıflandırılması, kaydedilmesi ve 

dönemsel olarak belirli ilke ve kurallar çerçevesinde raporlanmasını amaçlayan 

“devlet muhasebesi” kavramı ile anlatılmak istenilenin mali muhasebe olduğu ifade 

edilmiştir (Üçbaş, 2013: 42-43). Uluslararası genel kabul görmüş muhasebe ve 

raporlama standartlarına uygun olması gereken devlet muhasebesi için Türkiye’de bu 

nitelikte standartlar Devlet Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenmektedir 

(Türkyener, 2010: 80). Mali yönetim ve kontrolün aracı olarak milli ekonominin 

planlanması ve yönetimi için kamu kesimiyle ilgili ekonomik, mali bilgilerin 

sağlanması için araç olan devlet muhasebesinin amaçları şu şekilde 

sıralanabilmektedir (Karaarslan, 2004: 38):  

 Bir yıla ait bütçeleştirilmiş gelir ve giderlerin, yıl içerisindeki 

hareketleri ve yılsonunda ki sonuçlarının izlenmesi 

 Devletin ve yönetim birimlerine ait varlık ve kaynaklarının izlenmesi 

 Yılın belli dönemlerinde bu yönetsel birimlerin uygulama ve faaliyet 

sonuçlarının ilgili mercilere hâsıl olunan bilgi ihtiyacı dâhilinde raporlar 

sunulması. 

Türk kamu mali yönetim sisteminin yapı taşını temsil eden 1050 sayılı kanunda 

ne bütçe birliği ne de muhasebe birliği anlayışının bulunması, kullanılan hesapların 

ve muhasebe tekniklerinin birbirleriyle paralel olmaması sonucu ortaya çıkan 

uyuşmazlıklar ve muhasebe işlemlerinde esas, usul ve uygulama bazında bir mali 

disiplinin olmaması, nakit esasına dayanması ve raporlamaya elverişli olmaması 

devlet muhasebesi anlayışında da değişikliklerin olması gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır (Söyler, 2012: 70; Söyler, 2005: 108). Buna ek olarak kamuda saydamlık, 

hesap verebilirlik sağlamak devlet muhasebesinde değişiklikler yapılması sebebinin 

temel hedefleri arasında gösterilmektedir (Türkyener, 2010: 80). 

5018 sayılı kanun çerçevesinde muhasebe konusunda raporlama süreci ve 

tahakkuk esaslı muhasebe sistemi ile ilgili değişiklikler yaşanmıştır (Söyler, 2012: 
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70). Denetçilere, parlamentoya ve halka bütçenin hazırlanması ve uygulanması 

süreciyle, bütçe ile ilgili rakamların kamu hesaplarına yansıtılıp kesin sonuçların elde 

edilmesi ve daha sonra bunların denetlenmesi ile ilgili güvenilir, objektif ve tarafsız 

bilginin sağlanmasının raporlama ile elde edileceği düşünüldüğünde, raporlamanın 

kamu mali yönetim ve denetim sisteminde mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin 

sağlanmasında büyük katkıda bulunduğu görülmektedir (Söyler ve Çolak, 2012: 

145). 

Hesap verebilirlik ve mali saydamlık kavramlarının öneminin gün be gün 

arttığı kamu mali yönetiminde bu durumda raporlama bir yan unsur değil de bu 

kavramların sağlanabilmesi için temel bir unsur olarak görülmüş ve bu yenilenme 

sürecinde devlet muhasebesinde hesap tekniğinin yenilenmesinin yanı sıra raporlama 

anlayışı beraberinde getirilmiştir (Söyler, 2012: 70; Söyler ve Çolak, 2012: 146). 

Buna göre birimlerce düzenlenecek birim faaliyet raporu, bu birim faaliyet raporları 

esas alınarak düzenlenecek olan idare faaliyet raporu, Maliye Bakanlığınca 

hazırlanacak olan ve merkezi yönetim kapsamındaki idareler ve sosyal güvenlik 

kurumlarının bir yıl içerisindeki mali sonuçları içerecek olan genel faaliyet raporu, 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak olan ve bakanlığın mahalli idarelerin idare faaliyet 

raporunu dikkate alarak hazırlayacağı mahalli idareler genel faaliyet raporu ile 

kanunun 52. Maddesince düzenlenmiş genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin mali işlemlerini içeren ve muhasebe verilerinin esas alınarak 

hazırlanacak olan mali istatistiklerin düzenlemesi yenilikleri getirilmiştir. 

Raporlamanın amacı ise hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanabilmesi 

adına bütçe hakkının gereği olarak parlamentonun, bilgi edinme hakkının gereği 

olarak ise kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanması olarak ifade edilmiştir 

(Söyler, 2012: 70-75).  

Artan sermaye hareketliliği ile zorunlu hale gelen uyumlu ya da ortak hesap 

sistemi gereği nakit esası ve tahakkuk esasına göre kaydedilmek üzere 2 türü bulunan 

muhasebe işlemlerinde, muhasebe birliğinin sağlanması ve muhasebe sisteminde 

iyileştirmesi amacıyla nakit esasından tahakkuk esasına geçiş 5018 sayılı kanun ile 

yasal bir zemine oturtulmuştur (Üçbaş, 2013:43; DPT, 2000: 12, Söyler, 2012: 70). 
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Nakit esaslı devlet muhasebesi; nakit akımlarından doğan, mali işlemlerin ne zaman 

olduğunu değil de işlem ile ilgili nakdin alındığı ya da ödendiği zamanla ilgilenen, 

işlemden sağlanan fayda ya da hizmetin ne olduğuyla ya da ne zaman çıktığıyla 

ilgilenmeyen muhasebe sistemi olarak ifade edilmiş (Karaarslan, 2004: 41) tahakkuk 

esaslı muhasebe sistemi ise nakit esaslı muhasebe sistemine üstün olarak, 

muhasebenin dönemsellik ilkesi uyumlu bir şekilde, mali işlemleri nakit girişi ya da 

çıkışına bakmaksızın, işlemin gerçekleştiği hesap döneminde kaydedilmesini 

öngören muhasebe sistemi olarak vurgulanmıştır (Kırlı, 2013: 260). Uluslararası 

genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanmış olan tahakkuk 

esaslı muhasebe sisteminde devlet adına bir mal alımı ya da bir hizmet ifası 

gerçekleştiğinde doğan borç ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gider olarak 

kaydedilmekte ya da devlet adına gelir elde etmek üzere bir mali işlem 

gerçekleştiğinde nakdin tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın gelir olarak 

kaydedilmesi gerekmektedir (Üçbaş, 2013: 43). Etkin bir mali sistemin güvenilir, 

tam zamanında ve yeterli düzeyde bilgi sağlandığında var olacağı ve muhasebenin 

kamu mali yönetimindeki kilit rolü ve kamu idarelerinin yönetiminde kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik bilgilerin elde edilmesi için 

doğru, uyum içerisinde standart olan muhasebe sistemi ihtiyacı göz önünde 

bulundurulduğunda kamu yönetimlerinde reform yapan ülkelerin neden muhasebe 

sistemlerinde başladıklarının önemi ortaya çıkmaktadır (Karaarslan, 2003: 1; Üçbaş, 

2013: 44).  

Geleneksel devlet muhasebe sistemleri nakit esaslı muhasebe sistemine 

dayansa dahi bu esaslı muhasebe sisteminde işlemler ait oldukları yılda kalıp, yeni 

mali yıla aktarılamaması, birlik olmaması, nakit esaslı muhasebe sisteminin sadece 

nakit giriş ve çıkışlarında kayıt gerektirmesi nedeniyle yeterli veri üretememesi ve 

kapsamının dar olması, sadece nakit hareketlerini kapsadığı için mal varlığı, 

taahhütler, garantiler ve diğer yükümlülükleri yansıtmaması uluslararası standartlarla 

ve mali raporlama açısından önem taşıyan bilgilerin kaydedilmemesi ve kaybolması 

ihtimaline neden olduğu için raporlamaya uygun olmaması tüm bu sebeplerden 

dolayı mali saydamlığı ve hesap verebilirliği engellemesi gibi noksanlıkları 

nedeniyle nakit esaslı muhasebe sisteminden tahakkuk esaslı muhasebe sistemine 
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geçişin elzem olması bunun yanında tahakkuk esaslı sistemin getirmiş olduğu 

devletin, taşınır ve taşınmaz malları ile iç ve dış borçlarının ve kamu hizmet üretimi 

esnasında kullanılan kaynakların tümünün kapsaması, analitik bütçe hesaplamasının 

uygulama alanı bulabilmiş olması muhasebe işlemlerinde tahakkuk esasına 

geçilmesinin nedenleri arasında gösterilmektedir (Karaarslan, 2012b: 2-3; Söyler, 

2012: 71; Söyler, 2005: 109). Nakit esaslı muhasebe sisteminde ödenek 

olmamasından kaynaklanan borçlanma girişimleri ve taahhütler kaydedilemediği için 

ödenek ve nakit planlamasının yapılamaması diğer bir noksanlık olarak ifade 

edilmiştir (Karaarslan, 2012b, 5). 

Mali hesap verebilirliğin önemli unsurlarından biri olan devlet muhasebesinde 

önceleri sadece gelirlerin tahsili, giderlerin ödenmesi, avans ve emanet gönderme 

gibi işlemler yer alırken uygulama zorlukları nedeniyle duran varlıklara yer 

verilememiştir. Ancak duran varlıkların devlet muhasebesine dahil edilmemiş olması 

devletin borçlanma durumunu net olarak göstermediği için bilançonun hatalı 

oluşturulmasına, var olan duran varlıklar gösterilmediği için maliyet hesaplarında 

tam ve doğru veri olarak gösterilememesine, duran varlıklar gösterilemeyip 

dolayısıyla yıpranma payı ayrılmadığı için yenilenme gereği duyulduğunda varlığın 

ediniminin borçlanma yoluyla gerçekleştirilmesi gibi sakıncalar bulunduğu ifade 

edilmiş; ancak iyi bir devlet muhasebe sisteminin nakit hesaplar yanında, mal 

hesaplarını da içermesi gerekliliği duran varlıkların devlet muhasebesine dahil 

edilmesi ihtiyacını doğurmuş, böylece devletin mal varlığının ortaya çıkacağı, mali 

şeffaflığın etkin bir şekilde sağlanacağı, kaynaklar hem nitelik hem de nicelik 

bakımından kamu mali yönetiminin bilgisine sunulacağından kaynak kullanımında 

etkinlik sağlanacağı, duran varlıklara da yer verilerek hazırlanacak bilançonun ulusal 

ve uluslararası standartlara uyum sağlanmış olacağı öngörülmüştür (Söyler, 2005: 

106-114).  

3.3.3. 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Denetim Sistemi ve Süreci 

Ülkemizde Avrupa’yı takip etmek üzere askeri alanda başlatılan yenilenme 

faaliyetleri zamanla toplumsal ve yönetsel faaliyetlere de sıçramış olup bu yenilenme 

hareketlerinde denetim kavramı sürekli ilgi odağı olmuş, yönetsel alanda denetimde 
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var olan eksikliklerin olumsuz etkileri 1960’lı yıllarda yayınlanan MEHTAP 

(Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Raporu) Raporu’nda incelenmiş, bu 

konuda var olan eksikliklerle ilgili sorunlar yıllarca devam etmiş, 1991 yılında kamu 

yönetiminde var olan eksikliklerin, sorunların ortaya çıkarılması adına hazırlanan 

Kamu Yönetimi Araştırması Genel Raporu’nda (KAYA) da benzer tespitler yer 

almıştır (Sezer, 2012: 177; Urhan, 2008: 85-89). 1995 yılında Uluslararası İç 

Denetim Enstitüsünün uyumlaştırılmış şubesi olan Türkiye İç Denetim Enstitüsü 

(TİDE)’nin kurulmasıyla birlikte ülkemizde uluslararası standartlarda iç denetim 

mesleki gelişim ve paylaşım platformu oluşturulmuştur (Bilge ve Kiracı, 2010: 79). 

Eski kamu mali yönetim sistemimizde idare faaliyetlerinin kamu harcamaları 

açısından iç denetim faaliyetlerinin hem isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmesi hem de 

ne belli bir zaman dilimi içerisinde ne de belli bir süreye bağlı olarak yapılmaması, 

yasal uygunluk konusunda bir takım eksikliklerin var olması ve eski sistemin 

bütçeleme sistemine odaklanması sebebiyle iç denetim 50 yılı aşkın süredir eleştiri 

konusu olarak gündemde yer aldığı belirtilmiştir (Söyler, 2012: 81). AB ile müzakere 

sürecinde kamu mali yönetim ve kontrol alanında var olan mevcut düzenlemelerin 

AB mevzuatı ile uyumlaştırılması çabaları, 2000’li yıllarda AB tarafından yapılan 

incelemelerde kamu mali yönetim sistemimizde hem kavramsal hem de işlevsel 

eksikliklerin var olduğu tespit edilmiştir (Bilge ve Kiracı, 2010: 79-80). 

24.12.2003 tarihinde 25326 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5018 sayılı 

kanun ile birlikte tespit edilen olumsuzluklar ele alınmış, kamu idarelerinde iç 

denetimin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve iç denetimden kendisinden beklenen 

katma değeri sağlayacak şekilde uygulanabilmesi adına gerekli çalışmalar 

başlatılmıştır (Korkmaz, 2007: 40; İDKK 2008 Faaliyet Raporu, 2009: i). Hem yapısı 

hem de yöntemi değiştirilen kamuda denetim idarelerin üst yöneticilerinin hesap 

verme sorumluluğunda görev yapan iç denetim ve TBMM adına görev yapan dış 

denetim yani Sayıştay denetimini kapsamaktadır (İDKK, 2013: 9). 2004 yılında 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde o dönemde 

“İç Denetim Dairesi”, “Harcama Öncesi Kontrol Dairesi” ve “Mali Yönetim Dairesi” 
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adlarıyla 3 adet daire başkanlığının oluşturulmasıyla çalışmalar başlamıştır 

(Korkmaz, 2007: 40).  

5018 sayılı kanun ile yaygınlaşan kavramlardan olan orta vadeli harcama 

sistemi, saydamlık, hesap verebilirlik, stratejik planlama, performans esaslı 

bütçeleme, çok yıllı bütçeleme, tahakkuk esaslı muhasebenin yanı sıra iç kontrol, iç 

denetim, dış denetim kavramları da uygulamaya geçmiştir (Bilge ve Kiracı, 2010: 

78).  

3.3.3.1. 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde İç Kontrol 

24.12.2003 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5018 sayılı kanunda, 2005 

yılında 5436 sayılı kanunla birlikte bazı ifadelerde değişiklik yapılmış olup bu 

kanunun uygulanabilirliği ve faaliyet alanı arttırılmış ve iç kontrol sistemi bu 

bağlamda yeniden tanımlanmış ve içeriği daha da genişletilmiştir, harcama sürecinde 

yetki, sorumluluk, görev dengesi ve etkin bir iç kontrol sistemi kurulmaya 

çalışılmıştır (Çolak, 2006). İç kontrol sisteminin kurumsallaşmasına yönelik olan 

düzenlemeler ile kamu kurumlarında harcamaların etkinliğinin sağlanması amacıyla 

mali kontrol yetkilisi sistemden çıkarılmış ve mali hizmetler biriminde ön mali 

kontrol fonksiyonu yer almış bu bağlamda mali hizmetler biriminin görev, yetki ve 

sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir (Söyler, 2012: 81).  Harcamaların 

gerçekleştiği birimlerde sistemin etkin bir şekilde işleyebilmesi adına bu görevi 

yürüten Maliye Bakanlığı birimlerinin yerine idarelerde Strateji Geliştirme 

birimlerinin kurulması öngörülmüştür. 

Kanunun 5. Kısmında yer verilen iç kontrol ile ilgili olarak bu kısımda iç 

kontrolün tanımı ve amacı, iç kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali 

hizmetler birimi, muhasebe hizmet ve muhasebe yetkilisinin görev ve sorumlulukları, 

muhasebe yetkililerinin nitelikleri ve atanması usulleri, iç denetim, iç denetçinin 

görevleri, nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu ve bu kurulun 

görevleri konularına değinilmiştir. COSO’ya göre faaliyetlerin etkinliği ve 

verimliliği, finansal tabloların güvenilirliği, var olan kanun ve düzenlemelere 

uygunluk konusunda INTOSAI’ye göre ise bu 3 unsurun yanı sıra kurum 
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kaynaklarının yolsuzluk, hata ve hilelere karşı korunması konusunda makul bir 

teminat verecek olan iç kontrol (Helva, 2012: 2) 5018 sayılı kanunun 55. 

Maddesinde ise şu şekilde tanımlanmıştır: “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, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve 

güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan 

organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller 

bütünü” (KMYKK, m. 55).  

Kanunun 56. Maddesinde ise iç kontrolün amaçları şu şekilde ifade edilmiştir 

(KMKYK, m. 56): 

 Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yönetilmesini, 

 Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak 

faaliyet göstermesini, 

 Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek 

 Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir 

rapor ve bilgi edinilmesine olanak sağlamak, 

 Varlıkların kötüye kullanılmasını ve israfının önlenmesini sağlamak 

ve olası kayıplara karşı korumak. 

İç kontrolün kanunda yer alan amaçları incelendiğinde bu amaçların 

uluslararası standartlarda yer alan iç kontrolün makul seviyede teminat vermesi 

beklenen amaçlarla uygun olduğu ifade edilmiştir (Söyler, 2012: 82). Yeni kamu 

mali yönetim ve denetim sistemine göre ön mali kontrol ve mali kontrol olmak üzere 

iç kontrol sistemi iki kısma ayrılmış, harcama birimlerinin muhasebe ve mali 

hizmetler, ön mali kontrol ve iç denetimden oluştuğu kanunda belirtilmiş olup, iç 

kontrol sisteminin işleyişinin izlenmesi konusunda üst yöneticiler sorumlu tutulmuş, 

üst yöneticilerin bu sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda aracı olarak ise 

mali hizmetler birimi, iç denetçiler ve harcama yetkilileri gösterilmiştir (Söyler, 
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2012: 83). Harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından birlikte yerine 

getirilen ve idarelerin üst yönetiminin sorumluluğu kapsamında olan ön mali kontrol 

görevinin Mali Hizmet Birimi’nce gerçekleştirilmesi durumunda bu kapsama giren 

kontroller idarelerce yapılacak düzenlemeler kapsamında söz konusu birimce 

yapılması gereken kontroller ve “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 

Esaslar”da belirtilen kontrollerden oluştuğu ifade edilmiştir (Karaarslan, 2012a:1). 

Harcama birimlerinde yapılacak kontroller aynı şekilde Maliye Bakanlığının 

hazırlamış olduğu “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” da 

belirtilmiştir. Mali hizmetler birimi ve harcama birimleri tarafından gelir, gider, 

varlık ve yükümlülükler ile ilgili mali karar ve işlemlerin uygunluk esası ise şu 

ölçütlere göre belirlenmekte olduğu ifade edilmiştir (Karaarslan, 2012a: 2):  

 İdarenin bütçesi 

 Bütçedeki analitik bütçe sınıflandırmasının kurumsal, 

fonksiyonel ve finansman tipi kodlarının bütün düzeyleri, ekonomik 

sınıflandırmanın ise ilk iki düzeyine uygunluğuna göre 

 Kullanılabilir ödenek tutarına 

 Ayrıntılı harcama veya finansman programlarına 

 Merkezi yönetim bütçe kanununa 

 Diğer mali mevzuat hükümlerine 
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Şekil 3. 1. Mali Hizmetler Birimince Ön Mali Kontrol Süreci 

 

Kaynak: Karararslan, 2012: 2 

3.3.3.2. 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde İç Denetim 

İç kontrolün unsurlarından bir tanesi olan iç denetim kamu idareleri için 5018 

sayılı kanunun 63. maddesinde “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve 

geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyeti” olarak tanımlanmıştır” 

(KMYKK, m. 63).  

Kamu mali yönetimi ve bütçe ile ilgili yaşanan gelişmeler sonucu hesap 

verebilirlik ve saydamlık gibi kavramların yanı sıra kamuda etkinlik, etkililik ve 

verimlilik kavramları da aynı doğrultuda gündeme gelmeye başlamış, bu noktada 

etkinlik; kamuya dair ihtiyaç olan ve güncel olan hedeflere zamanında ve belirlenen 

kriterler dahilinde ulaşılması, bir başka deyişle “doing right things” doğru işleri 

yapmak; etkililik kavramı ise planlara ulaşabilme gücünün ölçütü olarak, elde edilen 

sonuçlar dönem başındaki planların % kaçı doğrultusunda gerçek oldu sorusuna yanıt 

olarak aranmakta olup, başka bir deyişle “doing things right” işleri doğru yapmak 

anlamı ifade etmektedir. Verimlilik ise bu bağlamda kıt kaynaklar, girdiler ile bu 

Mali hizmetler biriminde yapılan kontrol sonucunda, mali karar ve işlemin uygun görülmesi 
halinde, dayanak belgenin üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşülür veya 

yazılı görüş düzenlenir.

Mali hizmetler biriminin görüş yazısı ilgili işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri 
belgesine eklenir.

Ön mali kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi halinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve 
gerekçeli olmak zorundadır.

Mali hizmetler birimince kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve ilgili birime 
gönderilir.

Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemler, kontrol edilmek üzere mali 
hizmetler birimine gönderilir.
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kaynakları etkin bir şekilde kullanıp maksimum çıktıların elde edilmesini ifade 

etmektedir (Işık ve Demir, 2012: 150; Gökmen, 2009; Sandal, 2011). 

5018 sayılı kanunla birlikte kamu yönetimimizde yerini alan iç denetim 

kanunun 63. Maddesinde de belirtildiği üzere iç denetçiler tarafından hem mali yıl 

içerisinde hem de mali yıl bitiminde gerçekleştirilmektedir. 5018 sayılı kanun ile 

yasal bir zemine oturtulan iç denetim; iç kontrol, risk yönetimi ve yönetsel süreçlerin 

denetimi faaliyetlerini de kapsamakta olup, zorunlu, sürekli ve disiplinli bir faaliyet 

olarak işlemeye başlamıştır, başka bir deyişle iç kontrol gibi iç denetimde kurumsal 

bir yapı haline getirilmiştir. Kamu kurumlarının faaliyetlerini belirledikleri vizyon, 

var oluş amaçları ve bütçeleri doğrultusunda planlamaları açısından etkin bir risk 

yönetimi ile iç denetim sisteminin gerekliliği ortaya konmuştur. Bu noktada yeni 

kamu mali yönetim ve denetim sisteminin iç denetim konusunda getirmiş olduğu 

yeniliklerden bir diğeri ise risk odaklı denetim ile performans odaklı denetim olarak 

ortaya çıkmıştır (Bilge ve Kiracı, 2010: 81; Söyler, 2012: 84-85). Kendi asli 

görevlerinden başka hiçbir görevin yaptırılamayacağı, görevlerini İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu’nun belirlediği şekilde ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve 

denetim standartlarına uygun ve bağımsız bir şekilde yerine getiren, idarelerde üst 

yöneticilerin önerilerini de dikkate alarak yıllık iç denetim programı hazırlamak olan 

iç denetçiler daha sonra bu programı üst yöneticilere sunarak, üst yöneticilerin 

onayını almaktadırlar. 

3.3.3.2.1. İç Denetim Sisteminin Ayırt Edici Özellikleri 

Kamuda yeni denetimin içerdiği hususlar şu şekilde ifade edilmiştir; 

3.3.3.2.1.1. Fonksiyonel Bağımsızlık 

Üst yöneticiye bağlı olarak yapılanan iç denetim biriminin herhangi riskli bir 

alanı denetleme konusunda üst yönetim aksini düşünse dahi onlardan bağımsız 

hareket etmesi iç denetimin bağımsızlık fonksiyonunu ifade etmektedir. İç denetçiler 

kamu görevlisi olsalar dahi kendi meslekleri dikkate alındığında yönetimden emir 

almamakta, bununla birlikte “İç Denetim Standartları ve Etik Kurallar” kurallarını 

takip etmektedir. Yani iç denetçilerin fonksiyonel olarak bağımsız ancak idari 
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anlamda bağımsız olmadığı ifade edilmiştir. İç denetçilerin fonksiyonel bağımsızlığı 

kanunda kendi istekleri dışında başka göreve atanamamaları, kanun, yönetmelik ve iç 

denetim yönergelerinde belirtilen görevler dışında hiç bir görev yaptırılamayacağı, 

denetimin bütün aşamalarında bağımsız hareket edecekleri şeklinde yer alacağı 

şeklinde ifade edilmiştir (Güler, 2010: 147).  

3.3.3.2.1.2. İç Denetim Standartları ve Etik Kurallar 

5018 sayılı kanuna göre iç denetimin uluslararası standartlara uygun olarak 

yerine getirilmesi gerekmekte olup, söz konusu uluslararası iç denetim standartları ve 

uygulama önerileri Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından iç denetim 

birimi ve iç denetçilerin sahip olması gereken nitelikleri içeren nitelik standartları ile 

iç denetim faaliyetinin aşamalarını ve sonuçlarını içeren çalışma standartlarını 

geliştirilmekte ve güncellenmektedir. Bu bağlamda ülkemizde İDKK, IIA tarafından 

geliştirilen standartları baz alarak “Kamu İç Denetim Standartları” ve “Kamu İç 

Denetim Raporlama Standartlarını” ve “Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak 

Kuralları” nı yayınlamıştır (Güler, 2010: 147).  

3.3.3.2.1.3. Risk Esaslı Denetim 

Denetim faaliyetlerinin odak noktasının geçmiş faaliyetlerden geleceğin 

yönetilmesi ile ifade edilen risk odaklılık kavramı ile kurumun riskli alanları 

belirlenmekte buna göre bu riskli alanlar iç kontrol ile minimize edilmeye 

çalışılmaktadır. Kanun ve diğer düzenlemeler dikkate alındığında 3 yıllık denetim 

planı ve yıllık denetim programları risk esaslı olarak hazırlanmaktadır. Bu bağlamda 

önce denetlenecek alanlar tespit edilmektedir ve “ denetim evreni” oluşturularak risk 

değerlendirilmesi yapılmaktadır buna göre 3 yıllık dönemde hangi konuların 

denetleneceğine dair denetim planı oluşturulmaktadır. Denetim programlarında ise 

var olan sınırlı denetim kaynağı ile idarenin karşılaşacağı riskli alanların etkisini 

azaltmak amacıyla belirli bir dönem içerisinde gerçekleştirilecek denetim faaliyetleri 

belirlenmektedir (Güler, 2010: 147).  
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3.3.3.2.1.4. Mesleğe Giriş ve Sertifikasyon 

“Kamu İç Denetçileri Sertifikası”na sahip olan iç denetçiler tarafından 

yürütülecek olan iç denetim faaliyetleri söz konusu sertifika İDKK tarafından 

verilmektedir. Meslek ile bağdaşmayacak hareketleri saptanan iç denetçilerin ise 

İDKK tarafından sertifikasının elinden alınacağı ve iç denetçilik görevine son 

verilerek ya daha önceki görevine atanacağı ya da müktesebine uygun başka bir 

kadroya atanacağı ifade edilmiştir (Güler, 2010: 147-148).  

3.3.3.2.1.5. Kalite Güvence ve Geliştirme Programları 

Mesleki anlamda iç denetçilere olan güvenin sağlanması ve onların gelişimine 

katkı sağlanması olan iç denetimde kalite güvence ve geliştirme programları İDKK 

tarafından düzenlenmekte ve iç denetçiler bu bağlamda değerlendirilmektedir. Bu 

noktada 15.10.2011 tarihinde İDKK tarafından 28085 sayılı resmi gazetede Kalite 

Güvence ve Geliştirme Programı yayınlanmıştır (İDKK, 2014: 19). Bu programlar 

çerçevesinde iç denetimin ilgili mevzuata, kamu iç denetim standartları ile meslek 

ahlak kurallarına uygunluğu, iç denetim faaliyetlerinin kurumsal gelişim ve 

iyileştirmeyi ne derece desteklediği, iç denetçilerin denetim faaliyetini yerine 

getirirken en iyi iç denetim uygulamalarından ne derece yararlandığını ve mesleki 

gelişim ve özen çerçevesinde yürüttükleri faaliyetleri tespit etmek adına 

düzenlenmekte olup böylece İDKK’nın belli aralıklarda yapacağı kalite güvence ve 

değerlendirme programları ile iç denetim mesleğinin canlılığının korunmasının 

sağlanması hedeflenmiştir (Güler, 2010: 148). 

3.3.3.2.1.6. Merkezi Uyumlaştırma Birimi 

Standart yöntemleri belirlemek ve geliştirmek, sistemin koordinasyonunu 

sağlamak ve sistemin uygulanmasını izlemek, rehberlik ve eğitim hizmeti vermek, 

kalite güvence ve geliştirme programlarını belirleme fonksiyonları bulunan Merkezi 

Uyumlaştırma Birimleri kamu idarelerinde de iç denetim sisteminin etkin bir şekilde 

kurulup işlemesi için etkin bir seviyede görev yürüten bir merkezin varlığını 

gerektirmiş bu bağlamda İDKK kurulmuştur (Güler, 2010: 148).  
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3.3.3.2.1.6.1. İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Görevleri 

KMYKK’nın 66 ve 67. Maddesinde tanımı ve görevleri belirtilen 2004 

yılından itibaren görev yapmaya başlayan İDKK kamu idarelerinin iç denetimini 

izlemekle görevli bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermekte olup, kamu 

idareleri tarafından gönderilecek olan yıllık iç denetim faaliyet raporları ile bu 

denetimler sonucu oluşturulan sonuç raporlarını değerlendirerek Maliye Bakanlığına 

sunarak yıllık iç denetim genel raporu hazırlamaktadır. KMYKK’nın 67. Maddesinde 

tarafsız olarak görevini yürütmekte olan İDKK’nın görevleri ise şu şekilde 

belirtilmiştir (İDKK, 2009: 7; KMYKK, m. 67); 

 İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, 

denetim rehberini hazırlamak ve geliştirmek. 

 Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk 

değerlendirme yöntemleri geliştirmek. 

 Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliği sağlamak. 

 Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli 

önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak. 

 Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetimler 

yaptırılması için kamu idarelerine önerilerde bulunmak. 

 İç Denetçilerin eğitim programını düzenlemek. 

 İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması 

halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak. 

 İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide 

etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna 

açıklamak. 

 İşlem hacimleri dikkate alınmak suretiyle ilçe ve belde belediyeleri 

için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek. 

 İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek. 

 İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.      
 



 
 
 
 
 

90 
 

İDKK’nın 2012’de yayınlanan raporunda iç denetimin organizasyondaki yeri 

ise şu şekilde ifade edilmiştir (İDKK,2013: 27): 

Şekil 3. 2. İç Denetim Birimlerinin Kamu Organizasyon Yapısındaki Yeri 

 

Kaynak:  İDKK, 2013: 27 

İç denetçiler kamu kurumlarında görevlerini yerini getirirken ise İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu’nun (İDKK) belirlemiş olduğu iç denetim standartlarına uygun 

bir şekilde gerçekleştirmektedir (İDKK, 2009: 7).  

3.4. İç Denetçinin Görevleri 

 Bu bağlamda iç denetçilerin kamu idarelerindeki görevleri şu şekilde 

sıralanmıştır (Karararslan, 2012c: 2):  

 Nesnel bir şekilde ve risk analizleri esas alınarak kamu idarelerinin 

yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, 

 Kaynakların en etkili, etkin ve verimli nasıl kullanılacağına dair 

incelemeler yapmak ve bu hususta önerilerde bulunmak, 

 Harcamalar sonrası yasal uygunluk denetimi yapmak, 
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 İdarenin harcamalarının ve mali işlemler ile ilgili karar ve 

tasarruflarının bu idarenin amaç ve politikalarına, kalkınma planına, 

programlarına, stratejik planlarına ve performans programlarına ne derece 

uygun olup olmadığını incelemek, 

 Mali yönetim ve kontrol süreçleri ile ilgili sistem denetimi yapmak ve 

bu konuda önerilerde bulunmak, 

 Denetim sonuçlarına göre, bu sonuçları baz alarak iyileştirme yapmak 

adına önerilerde bulunmak, 

 Denetim esnasında ya da denetim sonuçlarına göre soruşturma 

açılacak herhangi bir durumla karşılaşıldığında ilgili idarenin üst amirine 

bildirmek. 

3.4.1. İç Denetçinin Nitelikleri ve Atanması 

Kamu idarelerinde göre yapacak iç denetçilerin üst yöneticiler tarafından 

sertifikalı adaylar arasından atanacağı, atanacak iç denetçilerin sayıları, çalışma usul 

ve esasları İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nca hazırlanıp, Maliye Bakanlığı’nca 

Bakanlar Kuruluna teklif üzerine çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği 5018 sayılı 

kanunun 65. Maddesinde ifade edilmiş olup yine kamu idarelerine iç denetçi olarak 

atanacaklar 5018 sayılı kanunun 65. Maddesine göre Maliye Bakanlığınca İç 

Denetim Koordinasyon Kurulunda eğitime tabi tutulmakta olup, eğitim kapsamı 

denetim, bütçe, mali kontrol, kamu ihale mevzuatı, muhasebe, personel mevzuatı, 

Avrupa Birliği mevzuatı ve meslek ile ilgili diğer konuları kapsamakta olduğu 

vurgulanmıştır. Söz konusu eğitimin süresi, eğitimde yer alan konular ve eğitim 

sonucu yapılacak işlemler ve diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

tarafından hazırlanmakta olup, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenmektedir. Kanuna göre iç denetçiler 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. Maddesine ek olarak şu şartları taşıması zorunludur (KMYKK, m. 

65):  

 İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek 

öğrenim görmüş olmak. 
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 Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az 5 yıl veya İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az 8 yıl çalışmış olmak. 

 Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yetkisine sahip olmak. 

 İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları 

taşımak. 

3.5. 5018 Sayılı Kanunla Birlikte Kamu Kurumu Olan Üniversitelerde 
Yeni Yönetim Anlayışı ve İç Denetim 

Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, mali saydamlığın 

ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla kamu mali yönetimimizin yapısını ve 

işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasını ve kamudaki tüm mali 

işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü düzenlemek üzere 

hazırlanan (Saraç, 2005: 127) 5018 sayılı kanun ile birlikte kamu idarelerinde 

uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, sistem denetimi ve bilgi 

teknolojileri denetimi olarak 5 temel alanda faaliyet gösteren iç denetim (Koçak ve 

Kavakoğlu, 2010: 125) kamu idarelerinde bu idarelerin kalkınma planları, 

programları ve benimsemiş oldukları ilkeler doğrultusunda hedefleri ile ilgili stratejik 

amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemelerini, performanslarını önceden belirlenmiş 

kriterler dahilinde ölçmelerini, bu süreçle ilgili olarak değerlendirmeler yapmak 

adına stratejik planlar hazırlamalarını öngörmüş, tüm kamu kurumlarında yeni bir 

bütçe sistemi olan Stratejik Plana Dayalı Performans Esaslı bütçe sistemini 

uygulamaya koymuştur (Ceran, 2013: 6). Kamu kurumu olan üniversitelerde bu 

durumda kanuna tabii diğer tüm kamu kurumlarında olduğu gibi bu bütçe sistemi ile 

karşı karşıya kalmıştır (Ceran, 2013: 6).  

3.5.1. Devlet Üniversitelerinin Bütçe Sistemi 

Kamu mali sistemimizde disiplinin ve mali yönetimin etkinliğinin 

sağlanabilmesi adına mali kaynakların verimli kullanılmamasına, israfa ve 

usulsüzlüklere sebep olan katma bütçeye son verilmiş (Arslan, 2004: 40) 

üniversitelerin bütçeleri KMYKK’ya göre özel bütçe olarak belirlenmiş olup, 

kanunun 12. maddesinde özel bütçe“…belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere 

kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve 



 
 
 
 
 

93 
 

çalışma esasları özel kanunla düzenlenen… her bir kamu idaresinin bütçesi” olarak 

ifade edilmiştir (KMYKK, m.12). Ayrıca kanuna göre uluslararası standartlara uygun 

denetim iç denetim ve dış denetim olmak üzere ikiye ayrılmış ve uygunluk 

denetiminin yanı sıra performans denetiminin de gerçekleştirilmesi öngörülmüştür 

(Arslan, 2004: 41).  

. KMYKK’nın getirdiği yükümlülükleri yükseköğretim kurulunun ve 

üniversitelerin yükümlülükleri başlıkları altında ayrı ayrı incelendiğinde 

Yükseköğretim kurulunun 5018 sayılı kanun karşısındaki yükümlülükleri şu şekilde 

ifade edilmektedir: (Mutluer, 2008: 39): 

 Yükseköğretim ana stratejik planını ve yıllık ana programlarını yapmak,  

 Üniversitelere ait olan ve üniversitelerce hazırlanmış olan plan ve 

programların YÖK tarafınca hazırlanmış olan ana plana uygunluk derecesini 

incelemek, 

 Kanunun gereklerine uygun olarak üniversiteleri denetlemek. 

Üniversitelerde ise kaynak, olanak ve hedefler doğrultusunda hazırlanacak olan 

stratejik planlar, kanunun 11. maddesinde “üst yönetici” tarafından yapılması 

gerektiği belirtilmiş, üniversitelerde ise stratejik planları hazırlayacak olan “üst 

yönetici” rektör olarak ifade edilmiştir. Rektör stratejik planı hem yükseköğretimin 

ana hedeflerini hem de belirtildiği üzere üniversitenin hedef ve kaynaklarını dikkate 

alarak hazırlaması gerekliliği vurgulanmıştır (KMYKK, m.11; Mutluer, 2008: 42).  

Bütçenin kapsamının genişletilmesiyle bütçe hakkının en etkin şekilde 

kullanılmasını aynı zamanda bütçe hazırlama ve uygulama sürecinin de etkinliğinin 

arttırılmasını öngören, mali yönetimde saydamlık, sağlıklı işleyen hesap verme 

mekanizması, harcama sürecindeki yetki-yükümlülük dengesi ve etkin bir iç kontrol 

sisteminin oluşturulmasını öngörerek çağdaş bir kamu mali yönetimi sisteminin 

oluşturulmasını amaçlayan, 2003 yılında yürürlüğe giren (Çolak, 2012: 167) 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (KMYKK) kamu idareleri 

bütçeleri hususuna değinildiği 12.maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin 

bütçelerinin merkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahalli 
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idareler bütçeleri olarak hazırlanıp, uygulandığı ve kamu idarelerinde bu isimler 

dışında herhangi bir ad altında bir bütçe oluşturulamayacağı belirtilmiştir (KMYKK, 

m. 12). Merkezi yönetim bütçesi ise kendi içerisinde kanuna ekli (I), (II) ve (III) 

sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini kapsamakta olup, devlet tüzel kişiliği 

kapsamında olup, kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri genel 

bütçeye, kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri özel bütçeye, aynı 

şekilde kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan, özel kanunlarla kurul, kurum ya da 

üst kurul şeklinde teşkilatlanan düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesi olarak 

ifade edilmiştir (KMYKK, m. 12). 

Şekil 2. 2. Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin Bütçe Çeşitleri 

 

Kaynak: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 
Türk bütçe sistemi içerisinde özel bütçeli kuruluşlar olarak geçen üniversiteler 

topluma faydalı bir hizmet verirken bu hizmetin bedelini devlet bütçesinden destek 

alarak karşılamaktadırlar (Bayraklı vd, 2007:3; Söyler, 2009: 19). 5018 sayılı 

kanunun 12. Maddesinde özel bütçe “..bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir 

kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama 

yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu 

Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.” olarak 

ifade edilmiştir (KMYKK, m. 12).  

Merkezi Yönetim Bütçesi

•Genel Bütçe
•Özel Bütçe

•Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi

Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçesi

Mahalli İdareler Bütçesi
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Dünyadaki kalite yönetimi ve performans yönetimi ile ilgili meydana gelen 

değişmelere paralel olarak 1927’den beri yürürlükte olan 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanununun yerine 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanununun 12. Maddesinde özel bütçe kavramı ile ilgili şu ifadeler yer 

almaktadır (KMYKK, m. 12): “Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; 

merkezî yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler 

bütçeleri olarak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi 

bir ad altında bütçe oluşturulamaz.” Kuruluşu ve çalışma esasları 2547 sayılı özel 

kanunla düzenlenen devlet üniversiteleri de özel bütçeli kamu kurumları olduğundan 

bu ad dışında her hangi bir isim altında bütçe oluşturamayacak kurumlardan olduğu 

ifade edilmiştir (Oruç vd., 2011: 21).  

Kamusal finansman yöntemi ile yükseköğretimin finansmanının 

gerçekleştirildiği devlet üniversitelerinde kamusal finansman şekli bütçe ile 

finansman olarak ifade edilmiştir. Üniversitelerin bütçeleri 1961 ve 1982 

anayasasında geçen adıyla genel ve katma bütçe yeni değişiklikle ise merkezi bütçe 

esaslarına tabii olmakta ve bu esaslara göre yürürlüğe konup, denetlenmektedir 

(YÖK, 2007: 75).   

Üniversiteler tarafından hazırlanan bütçeler ilk olarak Yüksek Öğretim 

Kurulunca değerlendirilmekte daha sonra ise Milli Eğitim Bakanlığına 

sunulmaktadır. Merkezi yönetim bütçesi esasına tabi olan üniversitelerde hazırlanan 

bütçe bu esasa bağlı olarak işleme tabi tutulup daha sonra yürürlüğe konmakta ve 

denetlenmektedir (Odyakmaz vd., 2008: 214).Yükseköğretim kurumlarında; alınacak 

harçlar, devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler ve malî kaynakların kullanılması 

kanunla düzenlenmekte olup, üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim 

Kurulunca (YÖK) incelenip onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na 

sunulmaktadır. Merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak 

işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenmektedir (Resmi Gazete, 17863, 9 

Kasım 1982). Her bir değişimde “aşırı merkeziyetçi bürokratik eğilimlerden” 

şikâyetçi olunan devlet üniversitelerinin bütçe sistemlerinin son 35 yıla göre 

geçirdiği değişiklikler ise şu tabloda özetlenmiştir (YÖK, 2007: 75): 
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Tablo 2. 2. Devlet Üniversitelerinin Bütçe Sistemlerinin Yıllara Göre Değişimi 

1973’ten önce Klasik Bütçe Sistemi 

1973 Program Bütçe Sistemi 

1988 Torba Bütçe Sistemi 

2004  Analitik Bütçe Sistemi 

Kaynak: YÖK, 2007: 75 

3.5.2. Üniversitelerin Finansmanı İle İlgili Değişiklikler 

2006 yılı bütçesinden itibaren uygulanmaya başlayan 5018 sayılı KMYKK ile 

kamu idareleri kalkınma planları ve programları ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturacak, stratejik amaç ve ölçülebilir 

hedefler belirleyecek, performanslarını ise önceden belirlenmiş ölçütler 

doğrultusunda ölçecek tüm bu süreçlerle ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerine 

ilişkin stratejik plan hazırlayacak, nihai olarak bütçelerini ise hazırlanan bu stratejik 

plana göre yapacaklardır. Buna göre üniversiteler Stratejik Plana Dayalı Performans 

Esaslı Bütçeleme” sistemi ile karşı karşıya kalmışlardır. Üniversitelerin finansal 

yönetimlerine getirdiği değişikler ise şu şekildedir (YÖK, 2006: 74-75). 

 Öğrenci Sosyal Hizmetleri, Döner Sermaye ve Sosyal Tesis 

Kaynakları gibi farklı mevzuata tabi olarak bütçeleştirilen, harcanan ve 

muhasebeleştirilen kamu kaynakları bu yasa altında toplanmıştır. 

 Orta vadede görüşlerin değerlendirilmesi açısından bütçe 

hazırlanmasının birden çok yılı kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi 

öngörülmüştür. 

 Üniversiteler tarafından yapılacak harcamaların denetiminde; 

o Üst yöneticilerce atanacak denetçiler tarafından 

gerçekleştirilecek iç denetim, 

o Sayıştay tarafından gerçekleştirilecek dış denetim, 

o Belge üzerinden yapılan denetim anlayışının ise 

yerindelik ve performans denetimi olarak değişmesi. 
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olarak yeni bir denetim anlayışına gidilmiştir. 

 Yapılan harcamalardan sorumlu tutulacak görevliler yeniden 

tanımlanmış ve bu görevlilerin sorumluluk alanları genişletilmiş bu bağlamda 

harcama yetkilisi olarak dekanlar görevlendirilmiştir. 

 Önceleri harcamaların ön denetimi ve ödemesi Maliye Bakanlığı’na 

bağlı Bütçe Dairesi Başkanlığı’nca ve Saymanlık Müdürlüğü’nce yapılırken 

bu kanunla birlikte kurumlarda yürütülecek mali hizmetlerin kurum içerisinde 

oluşturulacak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi 

sağlanmıştır. 

Bu noktada üniversitelerin mali özerkliğe sahip olduğu iddiası dikkate 

alındığında ve mali özerkliğin kendi bütçesinin hazırlama, kendi mali kaynaklarını 

oluşturma ve kendi mali kaynaklarını kullanma şeklinde 3 boyuttan oluştuğu göz 

önünde bulundurulduğunda, devletin ya da özel kuruluşların üniversitelere bu 

üniversitelerin varlıklarını sürdürülebilir kılmaları için yardım ettikleri dikkate 

alınıldığında dünya üzerinde tam anlamıyla mali açıdan özerk olan üniversite 

olmadığı, üniversitelerde mali özerklik kavramının bir kere daha sorgulanması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Erdem, 2013: 100).  

Etkili yükseköğretim hizmetinin verilmesi açısından üniversitelere tahsis edilen 

kaynakların dağıtımının iyi bir şekilde planlanması gerekliliği idari ve mali 

özerkliğin yanı sıra mali saydamlık, hesap verme ve kalite güvencesi başlıkları 

altında bu özerkliklerle ilgili 3 önemli noktayı ön plana çıkarmıştır (Bayraklı vd., 

2007:3).  

3.5.2.1. Mali Saydamlık 

Saydamlık orijinal, yalın ve anlaşılır bir biçimde kendisini tanımlayacak 2 

kelimeyi temsil etmektedir: görünürlük ve anlaşılırlık. İlk olarak 1980’lerde “finansal 

saydamlık” ifadesiyle muhasebe ilkesi olarak ortaya çıkan terim yıllarca kamu 

politikası savunucuları ve akademisyenleri bilginin görünürlüğü- yokluğunun aksine 

varlığını- ifade edecek şekilde gündemlerini meşgul etmiştir (Michener ve Bersch, 

2013: 234). Mali saydamlık tanım itibariyle “kamuoyuna karşı hükümet yapıları ve 
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fonksiyonları, mali politika girişimleri, kamu sektörü hesapları ve yansımaları 

konusunda bütün ayrıntılarıyla açık olma” şeklinde ifade edilmiştir (Sedmihradska ve 

Haas, 2012: 111). YÖK’e göre Yükseköğretim kurumlarının her bir düzeyi için önem 

taşıyan ilkelerden bir tanesi olan mali saydamlık ilkesi kurumların çalışmalarının 

değerlendirilebilmesi açısından kurum içerisinde yapılan her tür çalışmaya dair var 

olan veri ve bilgilerin toplanması, işlenmesi, erişilebilir kılınması ve bu kaynakların 

kullanılabilir olmasını ifade eden, bu kaynakları tahsis eden öğrencilerin, otoritelerin 

ve diğer kesimlerin sağlıklı değerlendirmeler yapabilmesine olanak sağlanmasını ve 

yükseköğretim kurumlarının ve sistemlerinin etkinliğinin hem kurum içi paydaşlar 

hem de toplum tarafından bilinmesini ifade etmektedir (YÖK, 2007: 165). 

Demokratik bir yönetime sahip olan üniversitenin iç ve dış denetime açık olması 

şeffaflığının, saydam olmasının bir gereği olarak ifade edilmiştir (Erdem, 2013: 99). 

Toplumsal değerleri yıpratan ve toplum refahını sarsan en genel şekliyle “Kamu 

görevinin özel çıkar için kullanılması” ifade edilen yolsuzluğun sebeplerinden bir 

kaçı şeffaf olmayan kamu yönetimi, denetimlerin yetersizliği olarak ifade edilmiştir 

(Polat, 2003: 65). 

Saydamlık bu noktada yönetenler tarafından kamu kaynaklarının ne şekilde 

kullanıldığına dair hem vatandaşların ve kamu paydaşlarının bilgilenmesini 

sağlayacak hem de bu kaynakların yönetenler tarafından kamu yararına ters olarak 

biçimde ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmasını engelleyecektir (Polat, 2003: 

67). Saydamlığın sağlanabilmesi için ise (Polat, 2003: 67): 

 Kurum bünyesinde çalışanlara görevleri, yetkileri ve sorumlulukları 

açık bir biçimde ifade edilmelidir. 

 Kuruma ait bilgiler belli standartlar çerçevesinde tam ve doğru olarak 

düzenli bir şekilde yayımlanmalı ve istenildiği zaman kamuya açık ve 

ulaşılabilir olmalıdır. 

 Kaynak dağıtımı ve kullanımı sürecinde bütçelerin hazırlanma, 

uygulanma ve raporlanma süreci açık bir biçimde gerçekleştirilmelidir. 

 Denetim ve istatistikî bilginin yayınlanması sisteminin kalitesinin ve 

açıklığının sağlanması için bağımsız güvencelerin var olması gerekmektedir. 
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5018 sayılı kanunun 7. Maddesinde ise kamu kaynağının kullanılmasında mali 

saydamlıkla ilgili genel esaslar şu şekilde ifade edilmiştir (KMYKK, m. 7):  

“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin 

sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla;   

a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,  

b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, 

stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, 

uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve 

ulaşılabilir olması,   

c) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından 

sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler 

itibarıyla kamuoyuna açıklanması,  

d) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel 

kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre 

oluşturulması,   

            zorunludur.  

Malî saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve 

önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye 

Bakanlığınca izlenir.  

3.5.2.2. Hesap Verebilirlik 

Kamu yönetiminde yaygın olarak kullanılan bir kavram olmasına rağmen 

üzerinde kesin bir yargıya ulaşılamadığı ifade edilen “hesap verebilirlik” bir 

kurumdaki çalışanların yetki ve sorumluluklarına dair ilgili kişilere karşı cevap 

verebilmeleri, yetki ve sorumluluklarına yöneltilen eleştiriler ve bu yöndeki talepler 

doğrultusunda hareket etmeleri ve meydana gelecek bir başarısızlık, eksiklik ya da 

yolsuzluk durumunda sorumluluğu üstüne alma gerekliliği olarak ifade edilmiştir 

(Erdem, 2013: 99; Brandsma ve Schillemans, 2012: 953). Cevap verme düşüncesi 

çerçevesinde yer alan hesap verebilirlik kamu yönetimi sürecinde önemli rol 
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oynamaktadır (Romzek ve Dubnick, 1987: 228). Kamusal alanda hesap verebilirlik 

vatandaşlığın demokratik anlayışıyla yakından ilgilidir. Kamu çalışanları kendi 

eylemlerinden vatandaşlara karşı hesap verebilirliğin çeşitli sistemleri ile sorumludur 

(Benish, 2014: 264).   

Yükseköğretimin ilkelerinden bir diğeri olan hesap verebilirlik diğer bir ilke 

olan saydamlıkla ilişkili olarak yükseköğretim kurumlarında çalışan yönetenlerin 

hem kurum içi hem de kurum dışı paydaşlara ve topluma hesap vermesi gerekliliğini 

ifade etmektedir (YÖK, 2007: 165). Özellikle bu kurumlarda bütçe ile ilgili olarak 

bilginin üretilmesi, bilgi verme sürecinin sağlanması ve bilgi vermeye dair 

yöntemlerin kurulması ve yönetilmesi hesap verme ilkesinin gerekliliğidir (YÖK, 

2007: 165). Hesap verebilirlik kavramı küreselleşme etkisinden dolayı örgütlerin 

gelişmesi konusunda önemli bir kavram olarak ortaya çıkmıştır (Özmen vd., 2011: 

1619). Başka bir deyişle hesap verme sorumluluğu her türlü kamu kaynağının elde 

edilmesi ve kullanılmasında görev ve yetki sahibi olanların bu kaynakları etkili, 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun bir şekilde elde etmesi, kullanması, bu 

kaynakları doğru bir biçimde muhasebeleştirmesi, doğru muhasebeleştirilen 

kaynakları tam bir şekilde raporlaması ve kaynakları kötüye kullanmamak için 

gerekli ve yeterli bir şekilde önlem almak ve yetkili kişilere hesap vermek 

sorumluluğudur (Polat, 2003: 71). Artan özerklik taleplerine karşın arasında bir 

denge kurulmaya çalışılan hesap verme sorumluluğu daha çok mali yönüyle ön plana 

çıkmasına rağmen özünde etik bir içeriğe sahiptir (Erdem, 2013: 101). Sorumlu kişi 

ile hesap verme muhatabının kim olduğuna göre çeşitleri olan hesap verebilirlik; 

hiyerarşik hesap verebilirlik, yönetsel hesap verebilirlik ve siyasal hesap verebilirlik, 

olmak üzere 3’e ayrılmaktadır (Romzek ve Dubnick, 1987: 227).  

Değişen yükseköğretim yönetiminde artık üniversiteler kendilerine mali 

kaynak sağlayan tüm çevrelerine karşı hesap verme zorunluluğu hissederken, bu 

kaynaklardan bir tanesi olan toplum artık kamuoyu yoluyla denetim hakkını 

kullanarak hesap sormaktadır (Erdem, 2006: 311). Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 

tarafından 2007’de yayınlanan Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu’na 

göre özerklik ve hesap verilebilirlik yükseköğretimin zayıf noktası olarak ifade 
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edilmiş ve özerklik ve hesap verilebilirlik ilkelerinin aynı anda gerçekleştirilmesi 

gerektiği ifade edilmiş, bu bağlamda üniversitelerin hesap verme sorumluluğu adı 

altında topluma hesap verdiklerinin bilinci içerisinde olmaları gerektiği 

vurgulanmıştır (DPT, 2007: 7-77). Yükseköğretimde hesap verme düzeni ise şu 3 

boyuttan oluşmaktadır (YÖK, 2007: 147). 

 Kamu kaynaklarının kullanılması konusunda hesap verme. 

 Eğitim ve araştırma performansının değerlendirilmesi. 

 Üniversite içi yönetim ve yaşam kültürünün değerlendirilmesi 

5018 sayılı kanunun 8. Maddesinde kamu kaynağının kullanımına ilişkin hesap 

verebilirlik konusundaki genel esaslar ise şu şekildedir (KMYKK, m. 8): 

“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili 

olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 

edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve 

kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili 

kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. “ 

3.5.2.3. Kalite Güvencesi 

2000 yılında yüksek öğretim hizmeti veren üniversite sayısı 70lerde iken 

günümüzde bu sayının 150’ye yaklaşması aynı zamanda öğrenim gören sayısının 1 

milyondan 1,8 milyona ulaşması sonucunda (Yılmaz ve Kesik, 2010: 125) 

yükseköğretim kurumları ve öğrencilerin sayısında son yıllarda meydana gelen hızlı 

artış ve devlet üniversitelerinde özerkliğin arttırılması kalite güvencesi sorununu 

gündeme getirmiştir (YÖK, 2007: 43). Dünyada yükseköğretimde kalitenin 

sağlanması üniversitelerin sorumluluğu olarak kabul edilmiş, kalitenin sağlanması ise 

üniversitenin dışındaki yapılanmalara bağlı olarak değil de üniversitelerin kendi 

kurum içerisinde sağlayacakları düzenlemeye bağlı kılınmıştır (Özer vd.,, 2010: 19). 

Artan yükseköğretim kurumu ve öğrenci sayısıyla birlikte yükseköğretim 

kurumlarının finansmanında da sıkıntı yaşanmaya başlanması yönetenlerin kalite 

güvencesine daha fazla önem vermesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır (Özer vd.,, 2010: 

11).  
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Yükseköğretim kurumlarının öğretim, araştırma ve yayın gibi temel 

fonksiyonlarını yerine getirirken en üst düzeyde bir üretkenliği hedeflemeli ve bu 

çerçevede kalite değerlendirme ve geliştirme organlarına sahip olması gerekmekte 

olduğu vurgulanmıştır (YÖK, 2007: 164). Türkiye’de yükseköğretimde var olan 

merkeziyetçi yapı nedeniyle özerklik ve kurumsal yapıda sık sık tartışmalar 

yaşanması durumunun uluslararası akreditasyon ve uyumlaştırma konularında var 

olan eksikliği ortaya çıkardığı ifade edilmiştir (Özer vd.,, 2010: 15; DPT, 2007: 15). 

Türk Akreditasyon Kurumu akreditasyonu “Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca 

gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri 

uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, 

yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve 

geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır” şeklinde 

tanımlamıştır (Türk Akreditasyon Kurumu, 2014). Kurumların böyle bir 

akreditasyona başvurmasının sebebi olarak ise söz konusu kurumların kalitelerinin 

uluslararası kurumlarla birlikte tanınacağından saygınlıklarının artacağının 

düşüncesinden ileri gelmektedir (Özer vd.,, 2010:86). Uluslararasılaşma, 

küreselleşme nedeniyle hizmet dolaşımında sınırların kalkması kalite  güvencesini 

sadece ulusal değil uluslararası boyuta taşımış bu doğrultuda 1980’li yıllarda tüm 

sanayileşmiş ülkeler yükseköğretimde kalite güvencesini sağlamak adına “Ulusal 

Kalite Güvence Ajansı” kurmuşlardır, bu ajansların temel görevleri ise şu şekilde 

ifade edilmiştir (YÖK, 2007: 43): 

 Yükseköğretimde kalite güvencesi adına bir bilinç oluşturmak. 

 Yükseköğretim kurumlarının iç veya öz değerlendirmelerini 

incelemek ve değerlendirmek. 

 Kurumların güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek bu güçlü ve zayıf 

yanlarına göre öneri sunmak ve gelişmelerini takip etmek. 

 Kamuoyunu ve ilgili kurumları bilgilendirerek, saydamlığı 

sağlamaktır.  

5018 sayılı kanunun 9. Maddesinde şu ifade yer almaktadır (KMYKK, m. 

9):  “Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi 
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için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, 

yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. “ 

Hesap verebilirlik, şeffaflık ve kamu kaynaklarının etkin bir biçimde 

kullanılmasını benimseyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 

birlikte üniversiteler bu kanunun gerektirdiği bir biçimde yıllık stratejik planlarını 

hazırlamakta ve bu stratejik planlar çerçevesinde amaçları ve performansları 

doğrultusunda bütçe talep etmektedirler (Özer vd.,, 2010: 86).  

5018 sayılı kanunda plan-program ile bütçe ilişkisinin varlığı esas alındığından, 

hazırlanacak olan bu stratejik plan ve programların performans ölçütlerini de 

içermesi zorunluluğu vurgulanmış, kanunun 17. Maddesinde ise bu durum “…kamu 

idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı”nın esas 

alınacağı şeklinde belirtilmiş, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin bütçe 

hazırlanması aşamaları ise şu şekilde gerçekleştirildiği ifade edilmiştir (Mutluer, 

2008: 43-44): 

Tablo 3. 3. Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerin Bütçe Hazırlama Süreci 

1-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 

hazırlanan orta vadeli program Bakanlar 

Kurulu’nca mayıs ayı sonuna kadar kabul edilir. 

Orta vadeli program; kalkınma planları, 

stratejik planlar, genel ekonomik koşullar esas 

alınarak hazırlanmış makro politikalar, ilke hedef 

ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik 

büyüklükleri, YÖK ve üniversitelerce 

hazırlanmış stratejik plan-programı dikkate 

almaktadır. 

2-Maliye Bakanlığı’nca orta vadeli mali plan 

hazırlanır ve Haziran ayının on beşine kadar 

Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanır.  

Orta vadeli mali plan; orta vadeli program ile 

uyumlu olmak koşuluyla, gelecek 3 yıla ait 

toplam gelir ve gider tahminleri, ödenek teklif ve 

tavanlarını içermektedir. 

3-Maliye Bakanlığı’nca Bütçe çağrısı ve eki 

Bütçe Hazırlama Rehberi; Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığınca Yatırım Programı 

Hazırlama Rehberi hazırlanır ve haziran ayı 

Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe hazırlama Rehberi 

ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi; 

YÖK ve üniversiteler ile diğer kamu idarelerinin 

bütçe tekliflerini ve yatırım programını 
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sonuna kadar kesinleştirilir. yönlendirmek üzere hazırlanmaktadır. 

4-YÖK ve üniversiteler gider tekliflerini 

hazırlar. 

Gider teklifleri; ekonomi ve mali analiz 

yapılmasına olanak tanıyacak, hesap verebilirlik 

ve mali saydamlığı sağlayacak şekilde Maliye 

Bakanlığınca uluslararası standartlara uyumlu 

olarak belirlenen analitik sınıflama sistemine 

göre hazırlanmaktadır. 

Yükseköğretim kuruluşları gelir- gider 

cetvellerini hazırlayarak Temmuz ayı sonuna 

kadar Maliye Bakanlığına gönderir, Yatırım 

teklifleri ise değerlendirilmek üzere aynı süre 

içinde DPT’ye sunulur. 

Gelir-gider cetvelleri; stratejik plan ve yıllık 

programlar ile Bütçe Hazırlama rehberinde yer 

alan esaslar çerçevesinde hazırlanmaktadır. 

Cari giderler ile ilgili ve yatırım ödenekleri ile 

ilgili görüşmeler Ağustos ayının ikinci yarısından 

itibaren yapılabilir. 

Cari giderler Maliye Bakanlığında, yatırım 

ödenekleri DPT’de görüşülmektedir. 

Makro ekonomik göstergeler ve bütçe 

büyüklükleri Bakanlar Kurulu’nca TBMM’ye 

sunulur. 

En geç Ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek 

Planlama Kurulu’nda görüşüldükten sonra, mali 

yıl başından en az yetmiş beş gün önce 

sunulmaktadır. 

TBMM bütçe kanun tasarılarını 1 Ocak 

tarihine kadar görüşerek kanunlaştırılır. 

Bütçe kanun tasarıları KMYKK’nın 19. 

Maddesine uygun olarak görüşülmektedir. 

Kaynak: Mutluer, 2008: 44 

3.6. Üniversitelerde İç Denetime Konu Olan Faaliyetler 

Mali saydamlık ve hesap verebilirlik kavramları çerçevesinde finansal 

kaynakların temin edilmesi, kullanılması, denetlenmesi hususunda kamu kurumu 

olan ve mali yönetimde 5018 sayılı KMYKK’nın hükümlerine tabi olan 

üniversitelerin finansman kaynakları genel olarak hazineden aldıkları yardımlar, 

döner sermayeler ve öğrencilerden alınan katkı payları ve diğer gelirlerinden elde 

edilen özgelirleri başlıkları altında incelenebilmektedir (Mutluer, 2008: 17; Ceran, 
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2013: 8). Hesap verebilirlik, şeffaflık, etkinlik, verimlilik, etkililik, çok yıllı 

bütçeleme, performans esasına dayalı bütçeleme, tahakkuk esasına dayalı muhasebe, 

stratejik plan gibi kavramların gündeme geldiği 5018 sayılı kanun, kanuna tabi olan 

tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mali ve mali olmayan tüm sistem ile iç kontrol ve 

iç denetim sistemini kapsamakta olup; kanunla birlikte bahsi geçen kavramların 

esasıyla yerine getirilebilmesi açısından ve uluslararası standartlar iç denetim 

faaliyetleri ile ilgili gereği raporlama ile ilgili olarak üst yönetimle ilişkili bir birim 

olması gerekliliği nedeniyle kamu kurumu olan üniversitelerde de İç Denetim 

Birimleri oluşturulması öngörülmüştür (Ceran, 2013: 8-9).  

Kamu tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişiliği olan, gelir yaratabilen ve 

yadsınamaz büyüklükte kaynaklara ulaşabilen kurumlar olan, 2547 sayılı Yüksek 

Öğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile 124 

sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumlarının İdari 

Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre teşkilatlanan 

üniversitelerin yönetim örgütleri bu tüzel kişiliğin temsilcisi olan Rektör, Rektöre 

bağlı Rektör yardımcıları, Genel Sekreterlik, Senato, Yönetim Kurulu, Fakülteler 

Enstitüler, Yüksekokullar, Merkezler ve Genel Sekreterliğe bağlı daire 

başkanlıklarından oluşmaktadır  (Ceran, 2013: 7; Tektüfekçi, 2011: 94). 

Üniversitelerdeki harcama yetkilileri ise fakültelerde fakülte dekanı, yüksekokullarda 

yüksekokul müdürü, enstitülerde enstitü müdürü, merkezlerde merkez müdürü, daire 

başkanlıklarında daire başkanı, rektörlükteki diğer birimlerin harcamaları için ise 

“İdari ve Mali İşler Daire Başkanı” harcama yetkilisidir (Tektüfekçi, 2011: 94). 1984 

yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname ile 

üniversite bünyesinde kurulan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İMİDB) 

rektörlük ve rektörlüğe bağlı birimler ile merkezler ve daire başkanlıklarınca ihtiyaç 

olan malzeme ve hizmetlerin satın alınması, ısıtma, güvenlik, temizlik, ulaştırma, 

elektrik, su benzeri hizmetlerin sağlanması, taşınırlarla ilgili kayıt ve kontrol 

işlemlerinin yapılması, ayniyat saymanlığı ile maaş ve ek derslerle ilgili ücret 

tahakkukları, bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik işlemlerinin ve evrak kayıt 

işlemlerinin yürütülmesi sorumluluğunu üstlenmiştir (Tektüfekçi, 2011: 95).  
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Hazine yardımları, döner sermaye, katkı paylarının yanı sıra üniversitelerin 

kaynakları arasında gösterilebilecek diğer unsurlar ise gündüz öğretiminden her 

hangi bir ücret alınmazken, gece öğretiminden ücret alınması, üniversite-sanayi 

işbirliği çerçevesinde sanayiden elde edilecek gelirler, aynı zamanda üniversitelerin 

teknolojik alt yapıları sayesinde AR-GE çalışmaları yapmalarına imkân 

bulunmasından dolayı sanayiye yapılacak AR-GE çalışmalarından elde edilecek 

gelirler, bunlara ek olarak üniversitelerin gelirlerini çeşitlendirmesi adına 

düzenledikleri yaşam boyu eğitim ya da çeşitli kurslar düzenleyerek bu şekilde gelir 

elde etme çabaları üniversitelerin diğer finansman kaynakları arasında 

gösterilebilecek unsurlardandır. 5018 sayılı kanun ile birlikte üniversitelerde özel 

bütçe anlayışı ile birlikte bütçe dışından elde edilen döner sermaye gibi gelirlerin 

bütçe gelirleri gibi gösterilmesi çalışmaları başlatılmıştır (Mutluer, 2008: 16-17).  

İDKK’nın 2008 raporuna göre üniversitelerde iç denetime konu olan 

faaliyetler; döner sermaye işlemleri, katılım öncesi mali yardımlar, taşınır mal 

işlemleri, iç kontrol faaliyetleri, ön mali kontrol faaliyetleri, satın alma işlemleri, 

insan kaynakları süreci, bütçe işlemleri, harcama ve mali işlemler, yapım, bakım ve 

onarım faaliyetleri, maaş ve harcırah işlemleri, personel tabldot işlemleri, dış proje 

işlemleri, ek ders ödemeleri, muhasebe ve mali raporlama süreci, taşınmaz kiralama 

işlemleri, bilimsel araştırma projeleri, dış proje kredileri, sağlık hizmetleri, sosyal 

tesis işletme faaliyetleri, arşiv hizmetleri, borçlanma ve borç ödeme işlemleri, tedavi 

giderleri ve ruhsatlandırma ve denetim işlemleri olarak ifade edilmiştir. 

Bunun dışında iç denetçiler tarafından idareye idarenin faaliyetleri hakkında 

sözlü ve çeşitli konular hakkında yazılı danışmanlık hizmeti vermesi, idare 

bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara destek verilmesi konusundaki danışmanlık 

hizmetleri de iç denetçilerin gerçekleştirdiği diğer faaliyetler olarak gösterilmiştir. İç 

denetçilerin üniversitelerde gerçekleştireceği danışmanlık faaliyetlerine örnek olarak 

ise; döner sermaye katkı payları konusunda yazılı görüş, banka promosyonları 

hakkında yazılı görüş, taşınmazların kiraya verilmesi hakkında yazılı görüş, 

üniversite şenliklerinde yapılan giderler, üniversite taşıtlarının kullanımı hakkında, 

ek ders ücretleri hakkında, tezsiz yüksek lisanslardan yapılan ödemeler hakkında, 
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maaşlardan yapılacak kesintiler ve şartlı bağışlar hakkında, dönemler arası stratejik 

planların hazırlanması hakkında yazılı görüş verilmesi faaliyetleri gösterilmektedir 

(İDKK, 2009: 33-35; 73-84).  

Tablo 3. 4. Üniversitelerde Denetime Konu Olan Faaliyetler 

 Fakülte, Meslek Okulları ve Yüksek Okullarda 
o Satın alma, tamir, bakım, yenileme 
o Ek ders ödemeleri 
o Taşınır eşya işlemleri 
o Yurtdışı harcırah giderleri 
o Web sayfası işlemleri, içeriklerinin sürekli güncellenmesi 
o Bölüm faaliyet raporları, fakülte faaliyet raporları, akademik faaliyet raporları 
o Bütçe hazırlanması  
o Personel işleri 
o Öğrenci kayıt işlemleri 
o Erasmus, AB ve Tübitak Projeleri 
o Yabancı öğrenci sınavları, yazılı-sözlü geçiş sınavları 
o Alt yapı olanaklarının kurulması onarılması ve inşa edilmesiyle ilgili ihale, plan ve projeler, 
geçici ve kesin kabullerin kurulan komisyonlar aracılığıyla kabülü 
o Öğrenci işleri tarafından yıllık faaliyet raporunun hazırlanması 
o Muhasebe birimi tarafından yıl sonu hesap tablosunun hazırlanması 
 Yapı işleri tarafından yatırım programlarının hazırlanması, yeni binaların inşası, binaların ve 
fiziki yapıların bakım ve onarımı  
 Çalışmalar ve süreçler için değiştirilmiş ve yeni kabul edilen yönetmeliklerin belirlenmesi 
 Bilgi teknolojileri bölümü tarafından alınan yazlım ve donanımlar, hizmet ve mal alımları 
o Bilgi işlemin güvenliğinin izlenmesi 
o Bilgisayarlar gerçekleştirilecek uygunsuz faaliyetlerin izlenmesi ve bilgisayarlara yeni 
sunucuların yüklenmesi 
 Erasmus ile gelen ve giden öğrenciler için ayrılan bütçenin izlenmesi 
 Spor, sağlık ve kültür birimi tarafından öğrencilerin beslenme, barınma ve çalışma 
faaliyetleri ile öğrencilerden elde edilen hasılatın bütçesi 
 İdari ve mali işler birimi tarafından yapılan yatırım bütçesinin teklifi 
o Teklif ile makine-ekipman ve sistem hizmeti alımları 
o Tedavi ve ilaç tahakkuk işlemleri 
o Taşınır kayıt kontrol prosedürleri 
o Akademik personel ve idari personel maaş ve tahakkuk işlemleri  
 Kütüphaneler arası işbirliği ve taşınır mal işlemleri 
o Bütçe, kullanıcı hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri 
o Elektronik kütüphanecilik 
o Kataloglama ve sınıflandırma 
 Personel Daire Başkanlığı tarafından akademik personel alımı 
o E-Bütçe, ek ödeme, özel hizmet ve diğer tazminat işlemleri 
o Transfer ile ya da dışarıdan personel alımı 
o Yurt dışı ödenekleri 
o Taşınır eşya işlemleri 
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o Yurtdışı eğitimi (ilk kez gidecek olanlar) 
o Sözleşmeli personel ve emekliliği, akademik ve idari personel emekliliği 
o Faaliyet raporları ve istatistiki bilgiler 
 Strateji Geliştirme Biri tarafından hazırlanan idari stratejik plan 
o Bütçenin, ayrıntılı harcama planının ve mali programın hazırlanması ve düzenlemeler  
 Hukuk Müşavirliği tarafından kurumun aleyhine ya da lehine sonuçlanan davalar için idari 
yargı prosedürleri 
o Yüksekokullarda yapılması gereken ödemelerin (yatılı ve gündüz öğrencilerinden alınacak 
para) yapılmaması durumunda icra takibinin başlatılması 
o Karşı taraftan açılan icra süreciyle ilgili takip 
o Avans açma-kapama işlemleri 
 Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nce gerçekleştirilen bilimsel projelere ayrılan ödenekler 
ve diğer kurumlarla yapılan ortak projeler, araştırmacılara ayrılan ödenekler 
 Döner Sermaye Faaliyet Müdürlüğü tarafından döner sermaye ihale süreci, taşınır mal 
işlemleri, bütçe ve muhasebe işlemleri ile gelir işlemleri 
 Arşiv ve Şube Müdürlüğü’nce gelen giden evrak kayıt 
o Üniversite birimleri içerisinde iç yazışmalar ile dışarıdan yazışmalar 
o BT departmanı ile yazışmalar 
o Mail süreçleri ile ilgili birimlere mail gönderilmesi 
o YÖK ile yazışmalar 
o Yazışmaların işleme konulması 
 Sosyal, Fen ve Eğitim Bilimleri enstitüsü ile Diğer Enstitüler tarafından tez teslim ve 
mezuniyet işlemleri 
o Doktora yeterlilik ve tez aşamaları 
o Ek ders ücretleri ve ek çalışma ödemeleri ile taşınır eşya giriş ve çıkışları 

Kaynak: Tolga, 2011: 67-74 

3.7. Üniversitelerde İç Denetim Türleri 

“Kurumsal itibarın sigortası” olarak ifade edilebilecek olan, idare faaliyetlerini 

izleyerek idarenin hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek riskleri belirlemek ve 

bu risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir kontrol dizisinin varlığını tespit etmek, 

bu kontrollerin idareye ne derece uygun ve etkin olduğunu belirleyerek aynı zamanda 

idaredeki iç kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunacak olan 

iç denetim üniversitelerde de mali denetim, uygunluk denetimi, performans denetimi, 

sistem denetimi ve bilgi denetimi faaliyetlerini kapsamaktadır (İDKK, 2009: 2).  

3.7.1. Üniversitelerde Mali Denetim 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Southern 

Missisippi University iç denetim birimi web sayfalarından yararlanılan bilgilere göre; 

üniversitelerin gelir ve giderlerinin, mali tablolarındaki bilgilerinin, denetlenen 
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birimin sorumlulukları ve varlıklarının, hesap ve işlemlerinin gerçek değerinin 

üniversiteye tahsis edilen bütçe ödenekleri, finansman kaynakları ile uyumlu olup 

olmadığının denetlenmesi işlemi olarak ifade edilmiştir. Üniversitelerde 

gerçekleştirilen mali denetim hesaplarda kayıtlı olan işlemlerin gerçekte var olup 

olmadığı ya da bu işlemlerin hesaplara doğru şekilde aktarılıp aktarılmadığı, 

hesaplara aktarılan işlemlerin finansal tablolara aktarılıp aktarılmadığı ya da doğru 

aktarılıp aktarılmadığının ve tüm bu işlemlerin dönemsellik ilkesine uygun olup 

olmadığının, görev ve yetki ayrımının denetlenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. 

Mali denetim adına tüm bu işlemler gerçekleştirilirken idare üzerinde var olan 

baskılar, istihdam edilen personelin donanım düzeyi, muhasebe sistemlerinin etkin 

çalışması ve güvenilirlik düzeyi, karmaşık düzenlemeler denetim sırasında ortaya 

çıkacak risklere örnek olarak gösterilmektedir. 

3.7.2. Üniversitelerde Uygunluk Denetimi 

University of Massachusetts, The University of Southern Mississippi, Boğaziçi 

Üniversitesi ve Selçuk Üniversite iç denetim birimi web sayfasından yararlanılan 

bilgilere göre; üniversitelerde gerçekleştirilen mali işlemler ve bunun yanı sıra diğer 

faaliyetlerin yasalara, mevzuata ve tüzüğe daha önceden belirlenmiş kurallara uygun 

olup olmadığını içeren ve idarenin tüm birimlerini kapsayan denetim faaliyeti olarak 

ifade edilmiştir.  

Üniversitelerde uygunluk denetimi; idare harcamalarının ve mali işlemlerinin 

üniversitenin amaç ve politikalarına, yıllık program ve stratejik ve kalkınma 

planlarına ve performans programına ne derece uyumlu olduğu ve idarece 

gerçekleştirilen harcamaların ve diğer faaliyetlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve 

mevzuata, yönetim tarafından belirlenen yönergelere, idarece yapılan sözleşme ve 

taahhütlere uygun olup olmadığı konularını, var olan uygunsuzluk durumunda ise 

bunun sebeplerinin ve sonuçlarının saptanması faaliyetlerinin iç denetçi tarafından 

belirlenmesini kapsamaktadır. Uygunluk denetiminde iç denetçi tarafından uygunluk 

denetimi ile düzenlemeler ile üniversitede uygulanan prosedürler arasındaki fark 

belirlenip, uygunluk beklentileri ve sorumluluklarının personele ve birimlere doğru 

bir şekilde ulaştırıp ulaştırılmadığı değerlendirilip buna göre personele uygunluk 
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gereksinimleri hakkında bilgi edinebilmeleri adına eğitim ve takip programları 

düzenleyebilmektedir.  

Tablo 3. 5. Üniversitelerin Tabi Olduğu Kanunlar 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 

Kaynak: Selçuk Üniversitesi 2013 Yılı İMİDB Faaliyet Raporu, 2014: 19 

3.7.3. Üniversitelerde Performans Denetimi 

University of Massachusetts ve Selçuk Üniversitesi iç denetim birimi web 

sayfasında ifade edildiği şekliyle; üniversitelerde yönetimi bütünüyle kapsayan 

faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrol aşamalarının 

ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik kavramlarıyla değerlendirilmesi denetimi 

performans denetimi olarak ifade edilmiş olup, performans denetiminin amacı 

birimlerde kullanılan kaynakların denetlenen birimin amaç ve hedeflerine uygun 

olarak etkin, verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı ve elde edilen çıktıların 

birimin amacına uyup uymadığının denetlenmesi olarak ifade edilmiş ve hem mali 

hem de uygunluk denetimini kapsamakta olduğu vurgulanmıştır. Denetim 

gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulan performans göstergeleri ise; kullanılan 

kaynaklar, tamamlanan faaliyetler, ulaşılan sonuçlar, verimlilik göstergeleri ve 

verilen hizmetin kalitesi olmak üzere 5 başlık altına toplanmıştır. Kaynak tahsisinde 

ölçülebilir performans kriterlerinin kullanıldığı üniversitelerde ayrıca işlemleri 
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gerçekleştirirken kamu kaynaklarının kullanımında kamu malı olarak sayılan 

çevrenin sürdürülebilir kalkınmaya destek olacak şekilde kullanılması, eşitlik ilkesi 

doğrultusunda sunulan hizmetin herkese adil ve eşit şekilde dağıtılması, etik olması 

ilkesi doğrultusunda ise kamu kaynaklarının yönetimi hususunda doğruluk ve 

dürüstlük ilkesi performans denetiminin kıstasları arasında yer almaktadır. 

3.7.4. Üniversitelerde Sistem Denetimi 

Üniversitenin faaliyetleri ve iç kontrol sistemi üniversiteye ne derece katkı 

sağlıyor, ne tür eksiklikler bulunmakta, kaynaklar ve uygulanan yöntemler ne denli 

yeterli sorularına cevap bulunmaya çalışılan sistem denetimi ile -performans 

denetiminde etkinlik, verimlilik ve etkililik kontrolleri, mali denetimde mali tablo 

denetimi incelenirken- birim ve süreçlere ilişkin olarak iç kontrolün tamamı 

incelenmektedir. Boğaziçi Üniversitesi İç Denetim Birimi ve Selçuk Üniversitesi iç 

denetim birimi web sayfasından alınan bilgilere göre sistem denetiminde; 

 Hem varlık ve yükümlülüklerin performans denetimi kıstaslarından 

olan etkin, etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, 

 Üniversite faaliyetlerinin uygunluk denetimi kapsamı olan yasa, 

mevzuat ve kurallara uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, 

 Muhasebe bilgi sisteminden doğru kararlar alabilmek adına güvenilir 

raporlamalar üretilip üretilmediği, 

 Alınan karar ve gerçekleştirilen işlemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve 

hata olup olmadığı, 

 Varlıkların ekonomik kullanılması konularında iç kontrol süreçleri bir 

bütün olarak değerlendirilmekte ve denetlenmektedir. 

3.7.5. Üniversitelerde Bilgi Teknolojileri Denetimi 

University of Massachusetts,  University of the Pasific ve İstanbul Üniversitesi 

İç Denetim Birimi, Selçuk Üniversitesi İç Denetim Birimi, Boğaziçi Üniversitesi İç 

Denetim Birimi web sayfasından yararlanılan bilgilere göre: Bilgi teknolojisi ortamı 

ve ilgili alt yapı, uygulama ve veri yönetimi ile ilgili iç kontrollerin değerlendirildiği 

bilgi teknoloji denetiminde üniversitelerde yazılım ve donanım teknolojilerinin 
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denetlenmesini amaçlayan, denetlenen birimin elektronik bilgi siteminin sürekliliğini 

ve güvenilirliğini ölçen denetim faaliyeti olan bilgi teknolojileri denetiminin amacı 

üniversitelerin amaçlarına ve hedeflerine ulaşması yolunda elektronik bilgi 

sistemlerinin yeterliliği hakkında objektif güvence sağlamak amacıyla etkililik, 

etkinlik, gizlilik, erişebilirlik, doğruluk, uygunluk ve güvenilirlik kıstasları 

çerçevesinde gerçekleştirmektir. Bilgi teknolojileri denetimi sistem girdi ve çıktı 

süreç kontrolleri, sistemle ilgili destekleme ve iyileştirme planları, güvenlik 

sistemleri ve bilgisayar olanakları olarak değerlendirilmektedir. Artık birimlerde 

kontrol süreçlerinin kağıt yerine bilişim teknolojileriyle gerçekleştirilmeye 

başlanması bu konuda kendine özgü riskleri ortaya çıkarmış ve denetçilerin amacı 

olarak kurumlar faaliyetlerini gerçekleştirirken bilişim teknolojilerini kullanırken 

ortaya çıkması muhtemel şu risklerin vereceği hasarı en aza indirmek için önlem 

alınmasını sağlamak ve mali tabloları en güvenilir şekilde hazırlamaya yönelik 

olarak belirlenmiştir (Yıldız, 2010: 116-130): 

 Harcama ve gelirler gibi kamu kaynaklarının kaybolması veya 

çalınması riski, 

 Bilişim kaynaklarının başkalarını rahatsız etmek suretiyle yetkisiz 

olarak kullanılmaya çalışılması, 

 Birim çalışanları ile ilgili olarak sosyal güvenlik kayıtlarının, sağlık 

kayıtlarının, iş bilgilerinin uygunsuz bir şekilde silinmesi, değiştirilmesi veya 

başka amaçlar doğrultusunda kullanılması riski, 

 Verilerin sahtecilik, yolsuzluk amacıyla ortadan kaldırılması veya 

değiştirilmesi riski, 

 Kurumun itibarını kaybettirecek şekilde faaliyetlerini devam 

ettirmesinin imkansız hale getirilmesi ya da sorumlulukların yerine 

getirilememesi riski. 

İdarelerce kullanılan bilgi teknolojilerinin hangi riskleri barındırabileceği ve bu 

risklerin nasıl yönetileceği konusunda güvence hizmeti sağlaması beklenen iç 

denetim biriminin önemi bu noktada daha iyi kavranmaktadır, İDKK ise 2013 yılında 

bunu göz önünde bulundurarak Dünya Bankası Kurumsal Gelişim Fonu vasıtasıyla 



 
 
 
 
 

113 
 

kamu idarelerinde uygulanmak üzere “Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi” 

hazırlamıştır (İDKK,2014: 9).  

3.8. Üniversitelerde Harcama Öncesi Mali Kontrol 

Üniversite birimleri bünyesinde hasıl olunan ihtiyaç talebi ve satın alma 

prosedürü şu şekilde gerçekleşmektedir. İlgili birim tarafından ihtiyacı doğrultusunda 

harcama yetkilisinin talimatı ile Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan harcamalar 

programı çerçevesinde öncelikle Mali İşler Müdürlüğünün vasıtasıyla ödeneğin var 

olup olmadığı kontrol edilmektedir. Daha sonra ilgili birim ihtiyaç talebini ita 

amirinin talimatı doğrultusunda Satın Alma Müdürlüğüne göndermektedir. Eğer 

talep edilen ihtiyaç kanun ve yönetmeliklere uygun ise ihtiyacın temini aşaması 

gerçekleştirme görevlisi tarafından harcama yetkilisinin onayına sunulmaktadır. 

Onaylanan belgeler ise ödeme yapılması amacıyla Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı’na gönderilmektedir (Selçuk Üniversitesi 2013 Yılı İMİDB Faaliyet 

Raporu, 2014: 18).  

3.9. Üniversitelerde İç Denetim Süreci 

Selçuk Üniversitesi İç Denetim Birimi web sayfasında iç denetim rehberi 

kısmında yer alan bilgilere göre uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojileri ve 

sistem denetimi olmak üzere 5 tür denetim alanı oluşturulan üniversitelerde iç 

denetim faaliyeti ise şu süreçlerden oluşmaktadır. 

3.9.1. Planlama 

İDKK tarafından hazırlanan Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama 

Rehberi ile Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberine göre tasarlanan iş 

ve işlemlerin planlama aşamasında şu şekilde gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. 

Denetim Evreninin tanımlanması, denetim alanlarının belirlenmesi, risk kriterlerinin 

tanımlanması ve risk derecelerinin belirlenmesi, denetim alanlarının öncelik sırasına 

konulması, denetim kaynaklarının tahsis edilmesi, plan hazırlanması ve onaylanması, 

iç denetim programının hazırlanması ve onaylanması,  denetçi ve denetlenecek 

birimlere bildirimin yapılması. Bu noktada iç denetim programı denetim birimi 

başkanı tarafından hazırlanıp rektörlük tarafından onaylandıktan sonra ise her iç 
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denetçiye birim başkanlığınca görevi yazı ile bildirilmekte olup, birimlere denetçi 

görevlendirildikten sonra ise denetlenecek olan birime ise bildirim yazısı 

gönderildiği şeklinde açıklanmıştır. 

3.9.2. Yürütme 

Ön çalışma ve saha çalışması aşamalarında oluşan yürütme aşamasında 

yapılacak olan denetimin amaçlarının belirlenmesi için öncelikle ön çalışma 

yapılmaktadır. Bu ön çalışmanın amacı ise denetçiye gerçekleştireceği denetim 

faaliyeti sırasında ihtiyacı olacak bilgilerin temin edilmesini sağlamaktır. Ön çalışma 

safhası; denetimin amaçlarının belirlenmesi, bilgi toplama/ ön araştırmadan oluştuğu 

ifade edilmiştir.  

Denetimde kullanılacak çalışma kağıtları denetim sürecinde gerçekleştirilecek 

olan denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, gerçekleştirilen testler ve 

elde edilen bilgi, bulgu, kanıt, sonuç ve raporlar ile izleme faaliyetlerini 

belgelendirmek amacıyla kullanıldığı belirtilmiştir. Bu çalışma kağıtları denetim 

sonuçlandırılınca birim başkanlığına teslim edilmektedir.  

Yapacağı denetim ile ne öngördüğünü ve bunun sonucunda ulaşmak istediği 

amaçları belirleyen denetçi daha sonra geçmiş denetim çalışmaları ve çalışma 

kağıtlarından ya da faaliyet raporlarından şu konularla ilgili bilgi toplayıp, ön 

araştırma yapmaktadır. 

 Denetlenecek alanın büyüklüğü, kapsamı, amaç ve hedefleri 

 Denetlenecek birim ile ilgili mevzuat ve prosedürler 

 Var olan kontroller 

 İş akış süreçleri 

 Organizasyon ve yönetim yapısı 

Yürütme aşamasının 2. Safhası ise denetimin gerçekleştirildiği saha 

çalışmasıdır. Denetlenecek birimin yöneticileri, denetime yardımcı olacak personel 

ile yapılacak denetim hakkında açılış toplantısı yapıldıktan sonra, denetçi ön 

çalışmada elde ettiği bulgular ile riskli alanları belirlemektedir. Tespit edilen 
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potansiyel riskli alanlarla ilgili mevcut kontroller değerlendirildikten sonra bu 

aşamada elde edilen bilgi ve bulgular “Süreç İşleyiş Formu”na aktarılmaktadır. 

Görevinin kapsamını belirleyen denetçi bu alanlara yönelik denetim testleri 

uygulamaktadır. Denetim testlerinin uygulanması konusunda denetçinin en uygun 

maliyetli olanını seçmesi gereken ya da yeni ve daha etkili teknikler varsa 

kullanılması gereken bazı araştırma teknikleri ise; Yeniden hesaplama, Gözlem, 

Doğrulama, Görüşme, Yayımlanmış rapor veya çalışmaların değerlendirilmesi, 

Sunulan hizmetlerden bir vatandaş olarak yararlanma, Anket, Analitik inceleme 

olarak ifade edilmiştir. 

Daha sonra ise bulgularını oluşturan denetçiden elde ettiği bulguları 

kanıtlarıyla destekleyerek idaresine katma değer sağlayacak öneriler geliştirmesinin 

beklendiği ifade edilmiştir. Son olarak denetçi ile denetlenen birimin bulgular 

üzerine geliştirilen önerileri kapanış toplantısında görüştüğü ifade edilmiştir. 

3.9.3. Raporlama 

İç denetçinin denetlenen birim ile görüştüğü kapanış toplantısında ele alınan 

bulgulara ilişkin, denetimin hukuki dayanağı ve kapsamının yer aldığı, denetimin 

amacının açıklandığı, hangi yöntemlerin kullanıldığı, denetlenen birim ve denetleme 

süreciyle ilgili bilgilerin yer aldığı ve tüm bu süreçle ilgili bulguları içeren taslak 

rapor denetime tabi tutulan birimin yöneticisinin cevaplaması üzere 

hazırlanmaktadır. Nihai rapor ise bu taslak rapora ilişkin denetlenen birimden alınan 

cevap ile taslak raporda yer alan kısımlara ek olarak cevap ve eylem planını içerecek 

şekilde hazırlanmaktadır. Hazırlanan nihai rapor ise İç denetim Birimi 

Başkanlığı’nca üst yöneticiye sunulmaktadır. Üst yönetici tarafından değerlendirilen 

rapor ile raporda adı geçen ve strateji geliştirme birimine iletilmektedir. 

3.9.4. İzleme ve Değerlendirme 

Kamu İç Denetim Raporlama Standartları çerçevesinde izleme; 

 Denetçi tarafından düzeltilmesi önerilen süreçler raporda belirtilmek 

üzere denetlenen birime bildirilmektedir. 
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 Düzeltici işlem denetlenen birim tarafından geciktirilecekse bu durum 

denetim raporuna verilecek cevapta belirtilmektedir. 

 İlgili birim periyodik gelişmeler ile ilgili en az 6 aylık dönemler 

olmak üzere İç Denetim Birim Başkanlığı’na bilgi vermektedir. 

 Raporda belirtilen düzeltme önerilerinin yerine getirilip getirilmediği 

üst yönetici ya da İç Denetim Birim Başkanlığı’nın bu görevi üst yöneticiden 

alması ile izlenmektedir. 

Denetim faaliyetinden sonra değerlendirme aşaması ise İç Denetim Birim 

Başkanlığınca denetlenen birime yapılacak bir anket ile gerçekleştirilmekte 

olduğu ifade edilmiş olup bunun amacının ise denetim faaliyetinin etkinliğinin ve 

kalitesinin arttırılması ve denetçinin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi adına 

değerlendirilmesi ve tedbir alınması olduğu belirtilmiştir. İDKK 2013 Kamu İç 

Denetim Genel Raporunda iç denetim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, 

raporlanması ve izlenmesi süreçlerinin kurul tarafından oluşturulan yazılım 

üzerinden yapılmasın yönelik çalışmalar yapıldığını ve bunun sonucunda 2013 

yılı sonunda “İçDen” yazılımının hayata geçirildiğini raporda belirtmiştir (İDKK, 

2014:3). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - ÜNİVERSİTELERDE İÇ DENETİMİN 

ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI: ÜNİVERSİTE İÇ DENETÇİLERİ ÖRNEĞİ 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı ve önemi, yöntemi, kapsamı, 

örnek kütle seçimi, araştırma modeli ve hipotezlerine yer verildikten sonra bulgular 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın temel amacı; 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında 

kamu kaynaklarının önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuat ile 

belirlenen kurallara uygun bir şekilde; etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını 

sağlamak ve kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak, geliştirmek ve etkililik ve 

verimlilik esasına uyulup uyulmadığını değerlendirmek ve rehberlik yapmak 

amacıyla yapılan bağımsız ve tarafsız danışmanlık faaliyeti olarak kanuna tabi kamu 

kurumlarında uygulanması öngörülen iç denetim sisteminin birer kamu kuruluşu olan 

ve kamu hizmeti sunan devlet üniversitelerinde işleyişinin etkin olup olmadığını 

değerlendirmektir. Ayrıca üniversitelerde iç denetimin etkin bir şekilde işlemesi 

konusunda hangi faktörlerin etkili olduğunu saptamaktır.  

Birer kamu kurumu olan devlet üniversitelerinde de kanunla birlikte stratejik 

plana dayalı performans esaslı bütçeleme yaklaşımının uygulanmaya başlaması, çok 

yıllı bütçeleme, israf ve usulsüzlüklere neden olan katma bütçe ismine son verilip 

özel bütçe adını alması, harcama yetkililerinin yeniden belirlenmesi ve bunların 

nesnel ve bağımsız bir biçimde değerlendirecek iç denetim birimlerinin 

oluşturulması, sistem denetimi, mali denetim, bilgi teknolojileri denetimi ve 

uygunluk denetiminin yanı sıra performans denetimini konu alan iç denetim 

faaliyetinin başlaması öngörülmüştür. 

Bu çalışmada üniversitelerde iç denetim faaliyetlerinin işleyişinin ne düzeyde 

olduğu, üniversitelerde iç denetim sisteminin kurumsal alt yapısının oluşturulup 
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oluşturulmadığı, üst yönetici olan rektörün iç denetçi ve iç denetim faaliyetleri 

karşısındaki tutumu, büyük ölçüde muhasebe denetmeni ve müfettiş kökenli olan iç 

denetçilerin iç denetim mesleğine bakış açıları, üniversitelerde iç kontrolün işleyişi 

sorularına iç denetçilerin algısı doğrultusunda cevap bulunması amaçlanmıştır. 

4.2. Araştırmanın Varsayımları 

Araştırmanın varsayımları şu şekildedir: 

 Ankete katılan katılımcıların anket sorularını net bir şekilde algılayıp, 

sorulara doğru bir şekilde cevap verdikleri, 

 Kullanılan ölçeklerin ve uygulanan araştırma yönteminin bu 

araştırmanın amacına ve araştırma probleminin çözümüne uygun olduğu, 

 Kullanılan istatistiksel tekniklerin ve yapılan analizlerin araştırmanın 

amacına uygun olduğudur. 

4.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın sınırlılıkları şu şekildedir: 

 İç denetimin birimleri faaliyetlerinde fonksiyonel olarak bağımsız 

ancak birim olarak üst yönetime bağlı olduğundan iç denetçilerin sorulara 

objektif bir şekilde cevap vermeme ihtimali, 

 Kurumda göreve yeni başlamış iç denetçilerin kurumu henüz 

tanıyamamış olması nedeniyle sorulara net bir şekilde cevap verememe 

ihtimali, 

 İç denetçilerin iş yoğunluğu sebebiyle soruları net bir şekilde 

cevaplayamamış olma ihtimali. 

4.4. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın yöntemi araştırma örnekleminin belirlenmesi, anket formunun 

oluşturulması, anketin uygulanması ve verilerin analizi aşamalarından oluşmaktadır.  
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4.4.1. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini Türkiye’de devlet üniversitelerinde çalışan iç 

denetçiler oluşturmaktadır. 23.09.2014 tarihi itibariyle İDKK verilerine göre 

Türkiye’de var olan 105 devlet üniversitesinde istihdam edilmesi öngörülen toplam 

393 iç denetçi kadrosunun 194’ü dolu, 199 iç denetçi kadrosu ise boştur. 105 devlet 

üniversitesinin 38 tanesinde ise şimdiye kadar hiç iç denetçi istihdam edilmemiştir.  

İDKK koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı’nca iç denetim eğitimine tabi 

tutulup bu eğitimi başarıyla tamamlayan ve İDKK tarafından belirlenen diğer şartları 

taşıyan iç denetçilerin atandığı, kanunun 63. Maddesinin son fıkrasında “Kamu 

idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine doğrudan üst yöneticiye bağlı birim 

başkanlıkları kurulabilir.”  ifadesiyle, iç denetçi atamaları mevzuata uygun bir 

şekilde, sertifikalı iç denetçi adayları arasından, üst yönetici tarafından sunulacak 

teklif ile yapılmakta olup, bu iç denetçilerin aynı usulle görevden alınmakta olduğu 

belirtilmiştir. 

Araştırmada ana kütlenin tamamına (194 kişi) internet üzerinden anket 

formunun doldurulabileceği bir web sayfası tasarlanmıştır. 105 devlet 

üniversitesinden 38’inde hiç iç denetçi istihdam edilmediğinden kalan 67 devlet 

üniversitesinin internet sitesinden toplam 158 iç denetçinin iletişim bilgilerine 

ulaşılmıştır. Tasarlanan web sayfası iç denetçilere mail yoluyla gönderilmiştir. Bu 

web sayfasından 28 iç denetçi anketi cevaplamıştır. Geri dönüş oranının arttırılması 

amacıyla İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Sivas ve Sakarya’da ki 

üniversitelerde çalışan iç denetçilerle yüz yüze görüşülerek anket uygulaması 

yapılmıştır. İkinci aşamada 44 kişiye anket yapılmış ve toplamda 72 anket 

değerlendirilmeye alınmıştır. 

4.4.2. Anket Formunun Oluşturulması 

Üniversitelerde iç denetimin etkinliğinin arttırılmasına yönelik bir araştırma 

olan çalışmamızda kullanılan anketin ilk kısmında katılımcıların yaşı, cinsiyeti, 

eğitim durumu, iç denetçi olmadan önceki meslekleri, çalıştıkları üniversitede toplam 
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çalışan sayısı, iç denetim birimlerinin ya da iç denetim koordinatörlüklerinin hangi 

yılda kurulduğu ve kurum bünyesinde kaç iç denetçi çalıştırıldığına ilişkin 

demografik değişkenlere yönelik tanımlayıcı sorulara yer verilmiştir.  

Anketin ikinci kısmında ise üniversitelerde iç denetim faaliyeti işleyişi ile 

ilgili; 

 Kurumsal Alt Yapı  

 Üst Yönetimin Tutumu 

 İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi 

 İç Kontrol İşleyişi 

 İç Denetim Olgusunu Kavrama 

ölçeklerine katılım düzeyini ölçmek amacıyla 41 adet soru yöneltilmiştir. İç 

denetçilere gönderilen anket formlarında yönlendirme olmaması amacıyla bu şekilde 

alt başlıklara yer verilmemiştir. 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış 2. bölüm 

Rahahleh (2010), Bilge ve Kiracı (2010) ve Koçak ve Kavakoğlu (2010) 

çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 5’li likert ölçeğine göre hazırlanan 

sorulara katılım düzeyini ölçmek adına ifadeler 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 

2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 

kodlanmıştır. Olumsuz ifade içeren sorular ise ters şekilde kodlanmıştır.  

4.4.3. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 16,0 paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Anket verilerinin güvenilirliğini ölçmek adına SPSS programı üzerinden 

Cronbach’s Alpha testi uygulanmıştır. Demografik verilerin dağılımını ölçmek 

amacıyla frekans ve yüzde analizinden yararlanılmıştır. 2. Bölümde iç denetçilerin 

üniversitelerde iç denetim faaliyetinin işleyişi ile ilgili görüş ve algılarını ölçmek 

amacıyla tanımlayıcı istatistik yöntemi kullanılmış, cevapların ortalamaları ve 

standart sapmaları değerlendirilmiştir. Demografik bağımsız değişken grupları ile 

bağımlı değişken olan anket sorularına verilen cevaplar arasında anlamlı bir farklılık 

olup olmadığına dair analiz One-Way Anova testi ile gerçekleştirilmiştir. 
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Değişkenler arası ilişkileri tanımlamak ve hipotezleri test etmek için korelasyon ve 

regresyon analizleri kullanılmıştır.  

4.5. Araştırmanın Güvenilirliği  

Bir testin ya da ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde 

ölçme derecesini, ölçmedeki hatadan ziyade ölçmedeki hatasızlığı ifade eden (Ercan 

ve Kan, 2004: 212) güvenilirlik bu çalışmada Cronbach Alpha testi ile ölçülmüştür. 

0-1 arası kabul edilen ve en az 0.6 olması arzu edilen alfa değeri araştırmada 

güvenilirliği ifade etmektedir (Bilge ve Kiracı, 2010: 172; Fındık, 2008: 119; 

Taşpınar, 2011: 76).  

Tablo 4. 1. Ölçeklerin İç Tutarlılık Analizi Sonuçları 

Güvenilirlik Analizi 
Boyutlar Soru Cronbach's Alpha Değeri 
Kurumsal Alt Yapı 6 Madde 70,20% 
Üst Yönetimin Tutumu 10 Madde 72,10% 
İç Kontrol İşleyişi 5 Madde 72,90% 
İç Denetim Olgusunu Kavrama 7 Madde 69,40% 
İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi 13 Madde 72,30% 
Genel  41 Soru 89,10% 

 

Faktörlerin içsel tutarlılıklarının hesaplanmasında Cronbach’s Alpha katsayısı 

değerlerinden yararlanılmıştır. Bu katsayı sorular arası korelasyona bağlı uyum 

değerini ifade etmektedir (Bilge ve Kiracı, 2010: 172). Cronbach’s Alpha değeri 

faktör altındaki soruların toplamdaki güvenilirlik seviyelerini göstermektedir. İç 

Denetim Faaliyetini Etkileyecek Unsurlar ile İç Denetim Faaliyetinin işleyişi 

ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri sırasıyla yaklaşık olarak % 70,2, %72,1, 

%72,9, %69,4 ve %72,3 olarak bulunmuştur. Bu değerler genel olarak yaklaşık 

%70’in üzerinde olduğu için faktörlerin altındaki maddelerin faktörü açıklamada 

güvenilir olduğu söylenebilmektedir.  

4.6. Araştırmanın Modeli 

Bu bölümde çalışmanın temelini oluşturan üniversitelerde iç denetim 

faaliyetinin işleyişi ile işleyişe etki edecek unsurlar arasındaki ilişki incelenecektir. 
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Değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak için kurulan hipotezler korelasyon analizi 

ile test edilmiştir. Ayrıca analizdeki değişkenlerin birbiri ile uyumu, birbirlerini 

açıklama güçleri, değişkenlerin ve modelin istatistiksel anlamlılıklarını test etmek 

için korelasyon analizi ve regresyon analizi çıktılarından faydalanılmıştır. Bu 

kapsamda ele alınan ve test edilen hipoteze ilişkin kavramsal model şu şekilde 

özetlenebilir: 

Şekil 4. 1. Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

Araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınan Üniversitelerde İç Denetim 

Faaliyetini Etkileyecek Unsurlar (Kurumsal Alt Yapı, Üst Yönetimin Tutumu, İç 

Kontrol İşleyişi, İç Denetim Olgunu Kavrama) değişkeni ile İç Denetim Faaliyetinin 

İşleyişi değişkeni arasında doğrusal bir ilişkinin olup olmadığı SPSS programında 

saçılma diyagramı ile incelenmiştir. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken 

arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiş; değişkenler arasındaki Pearson 

korelasyon katsayıları hesaplanmış daha sonra doğrusal (enter) regresyon analizi 

tekniği uygulanmış ve sonuçlar açıklanmıştır. Araştırmada, anlamlılık düzeyi 0.05 

olarak kabul edilmiştir. 

Üniversitelerde iç denetimin etkinliğinin arttırılmasına yönelik iç denetçilere 

yapılan anket çalışmasında çalışmanın amacına ulaşabilmesi adına şu sorulara cevap 

aranmıştır: 

 Üniversitelerde iç denetime yeterince önem verilmekte midir? 

İç Denetim 
Olgusunu Kavrama 

Üniversitelerde 
İç Denetim 
Faaliyetini 
Etkileyecek 

Unsurlar 

İç Denetim 
Faaliyetinin 

İşleyişi 

Kurumsal Altyapı 

Üst Yönetimin 
Tutumu 

İç Kontrol İşleyişi 
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 Üst yöneticinin iç denetim faaliyetlerine karşı tutumu ne yöndedir? 

 Üst yönetici, diğer yönetici ve çalışanlar iç denetim faaliyetini 

desteklemekte midir? 

 Üniversitelerde etkin bir şekilde işleyen iç kontrol sistemi bulunmakta 

mıdır? 

 İç denetim faaliyetleri ve iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi 

açısından uyulması gereken standartlar konusunda yapılanmalar var mıdır? 

 İç denetimin ve ilgili faaliyetlerin üniversitelerde uygulanma düzeyi 

ne seviyededir? 

 İç denetçilerin modern iç denetim unsurlarına karşı bakış açısı ne 

yöndedir? 

4.7. Araştırma Bulguları ve Değerlendirme 

Çalışmanın bu bölümünde önce araştırmaya katılan iç denetçilerin demografik 

özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiş ve bunlar analiz edilmiş daha sonra ise 

araştırma hipotezleri ile ilgili analiz sonuçları değerlendirilmiştir.   

4.7.1. Örneklemin Demografik Özellikleri 

Araştırmacının çalışma alanını oluşturan, örneğini seçtiği ve edindiği sonuçları 

genelleştireceği grup “evren” olarak tanımlanırken, araştırmanın bütününü anlamak 

adına bütünden seçilen ve araştırmanın uygulanacağı grup “örneklem” olarak ifade 

edilmektedir (Altunışık vd., 2012: 132). Araştırma kapsamında ankete katılan 

üniversitelerde çalışan iç denetçiler ile ilgili demografik özellikler Tablo-4.2’de 

verilmiştir.  

Tablo 4. 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) 
Cinsiyet     
Kadın 8 11,1 
Erkek 64 88,9 
Yaş    
29-35 yaş arası 3 4,2 
36-42 yaş arası 23 31,9 
43-49 yaş arası 27 37,5 
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49 yaş ve üzeri 19 26,4 
Eğitim Durumunuz     
Yüksek Okul 3 4,2 
Lisans 52 72,2 
Lisansüstü 16 22,2 
Doktora 1 1,4 
Özellikler Sayı (n) Yüzde (%) 
İç Denetçi Olmadan Önceki Mesleğiniz     
Vergi Denetmeni 18 25 
Muhasebe Denetmeni 43 59,7 
Milli Emlak Denetmeni 3 4,2 
Diğer  8 11,1 
Kurumunuzda Toplam Çalışan Sayısı 
500’den az 1 1,4 
500-5.000 arası 34 47,2 
5001-10.000 arası 23 31,9 
10.001-15.000 arası 14 19,4 
Çalıştığınız Kurumda İç Denetim Birimi Hangi Yılda Kuruldu? 
2006 7 9,7 
2007 52 72,2 
2008 9 12,5 
2009 1 1,4 
2010 1 1,4 
2012’den sonra 2 2,8 
Kurumunuz iç denetim biriminde kaç iç denetçi çalışmaktadır? 
1 kişi 3 4,2 
2 kişi 6 8,3 
3 kişi 17 23,6 
4 kişi 4 5,6 
5 kişi 15 20,8 
5 kişiden fazla 27 37,5 
TOPLAM 72 100 
n=72 

  

Araştırmaya katılan iç denetçilerin demografik özellikleri incelendiğinde; 

katılımcılardan (%88,9) 64 kişinin erkek, (% 11,1) 8 kişinin kadın olduğu 

görülmektedir.  
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Yaş açısından bakıldığında ise araştırmaya katılanlardan (%4,2) 3 kişi 29-35 

yaş arası, (%31,9) 23 kişi 36-42 yaş arası, (%37,5) 27 kişi 43-49 yaş arası ve (%26,4) 

19 kişi 49 yaş ve üzeri gruplarda yer almaktadır. 

İç denetçilerin eğitim durumu ise; (%4,2) 3 kişi yüksek okul mezunu, (%72,2) 

52 kişi lisans, (%22,2) 16 kişi lisansüstü ve (%1,4) 1 kişi doktora mezunu olarak 

ortaya çıkmıştır. Ankete katılan iç denetçilerin iç denetçi olmadan önceki meslekleri 

ise; (%25) 18 kişi vergi denetmeni, (%59,7) 43 kişi muhasebe denetmeni, (%4,2) 3 

kişi milli emlak denetmeni ve (%11,1) kişi diğer meslek gruplarından olduğu analiz 

sonuçlarından görülmektedir.  

Araştırmaya katılan iç denetçilerin çalıştıkları üniversitelerde toplam çalışan 

sayısı ise; (% 1,4) 1 kişi 500’den az, (%47,2) 34 kişi 500-5.000 arası, (%31,9) 23 kişi 

5.001-10.000 arası, (%19,4) 14 kişi ise 10.001-15.000 olarak ortaya çıkmıştır.  

İç denetçiler çalıştıkları üniversitelerde iç denetim birimleri ya da iç denetim 

koordinatörlüklerinin; (%9,7) 7 kişi 2006 yılında, (%72,2) 52 kişi 2007 yılında, 

(%12,5) 9 kişi 2008 yılında, (%1,4) 1 kişi 2009, (%1,4) 1 kişi 2010 yılında, (%2,8) 2 

kişi ise 2012’den sonra oluşturulduğunu ifade etmiştir.  

Kurumunuzda kaç iç denetçi çalışıyor sorusuna  (%4,2) 3 kişi bir kişi, (%8,3) 6 

kişi iki kişi, (%23,6) 17 kişi üç kişi, (%5,6) 4 kişi dört kişi, (%20,8) 15 kişi beş kişi, 

(%37,5) 27 kişi ise beş kişiden fazla çalışıyor olarak yanıt vermiştir.  

4.7.2. Araştırmada Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirme 

Anketin 2. bölümünde üniversitelerde iç denetim sisteminin kurumsal bir alt 

yapıya sahip olup olmadığı, üst yönetimin iç denetime karşı tutumu, iç denetimin 

işleyiş etkinliği, üniversitelerde iç kontrolün işleyişi ve iç denetçilerin mesleğe karşı 

bakış açıları değerlendirilmiş ve bu boyutlara ilişkin sonuçların ortalamaları ve 

standart sapmaları şu şekilde özetlenmiştir: 

 

 



 
 
 
 
 

126 
 

Tablo 4. 3. Kurumsal Alt Yapı Boyutu 

Kurumsal Alt Yapı Aritmetik 
Ortalama 

Std. 
Sapma 

Kurumumuzda iç denetim sisteminin alt yapısı yeni oluşturulmaktadır. 2,56 1,21 
Kurumumuzda iç denetim belirlenen standartlar düzeyinde işlemektedir. 3,56 1,01 
Kurumumuzda iç denetim faaliyetinin niteliğine uygun fiziki imkânlar 
bulunmaktadır. 4,14 0,54 

Kurumumuzda iç denetim biriminin bağımsız bir bütçesi bulunmaktadır. 3,43 1,44 
Kurumumuzda iç denetim birimine uluslararası standartlara uygun bir iç 
denetim faaliyeti için ihtiyaç duyulan yeterli kaynak sağlanmaktadır. 3,39 0,94 

Kurumumuzda iç denetim birimi yöneticisinin mevcut yasal düzenlemeler 
çerçevesindeki yetkileri uluslararası standartlarda denetim yapılabilmesi 
için yeterlidir. 

3,53 0,98 

Notlar: (i)  n=72, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum anlamındadır.        (iii) 
Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 61,251 p<0,001 sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde üniversitelerde iç denetim sisteminin 

işleyişine yönelik kurumsal alt yapının varlığını test etmek adına oluşturulmuş 

ifadelerden en az önemi “Kurumumuzda iç denetim sisteminin alt yapısı yeni 

oluşturulmaktadır.” ifadesinin aldığı görülmektedir. İç denetçilerin genel anlamda 

üniversitelerde iç denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi adına fiziki imkânların 

sağlanarak kurumsal alt yapının oluşturulduğu konusunda hemfikir oldukları 

görülmektedir.  

Tablo 4. 4. Üst Yönetimin Tutumu Boyutu 

Üst Yönetimin Tutumu 

Aritmetik 

Ortalama 

Std. 

Sapma 

Kurumumuzda iç denetçiler doğrudan üst yöneticiye bağlı çalışmaktadır. 4,53 0,73 

Kurumumuzda iç denetçiler denetim yetkilerini bağlı olduğu makamdan 

onay ya da emir almadan kullanabilmektedir. 2,89 1,51 

Kurumumuza özel iç denetim yönergesi üst yönetici tarafından 

onaylanmaktadır. 4,50 0,82 

Kurumumuzda iç denetim planı üst yönetici tarafından onaylanmaktadır. 4,60 0,64 

Kurumumuzda iç denetimin etkin bir şekilde işlemesine üst kademe 

yöneticileri önem vermemektedir. 3,56 1,02 

Kurumumuzda iç denetçiler denetim faaliyetlerini gerçekleştirirken üst 

yöneticiden destek almaktadırlar. 3,78 0,89 

Kurumumuzda üst yönetici iç denetçilere idarenin faaliyetlerini olumsuz 

etkileyecek risklerin belirlenmesi çalışmalarında gerekli imkanı 

sağlamaktadır. 3,69 0,87 

Kurumumuzda üst yönetici iç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve 3,75 0,82 
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verimli kullanılmasını sağlamaktadır. 

Kurumumuzda üst yönetici iç denetim raporlarında düzeltilmesi ve 

iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirmekte ve gerekli önlemleri 

almaktadır. 3,60 0,91 

Kurumumuzda stratejik planlama yapılmaktadır. 4,18 0,64 

Notlar: (i)  n=72, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum anlamındadır.        

(iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 221,063 p<0,001 sonuçlar istatistiksel bakımdan 

anlamlıdır. 

 

Üniversitelerde rektöre bağlı ancak “fonksiyonel bağımsızlık” ilkesiyle çalışan 

iç denetçilere ve iç denetim faaliyetine üst yönetimin bakışının ne yönde olduğunu 

ölçmek adına oluşturulmuş olan bu ifadelerde üst yönetimin iç denetim faaliyeti ile 

ilgili üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme düzeyi ve iç denetime karşı 

tutumu ölçülmeye çalışılmıştır. İç denetçiler; denetçilerin denetim faaliyetlerini 

yerine getirirken denetim yetkilerini nasıl yürüteceği hususunda tek başına karar 

verebilme derecelerinin ölçüldüğü “Kurumumuzda iç denetçiler denetim yetkilerini 

bağlı olduğu makamdan onay ya da emir almadan kullanabilmektedir.” ifadesine 

düşük düzeyde katılım göstermiştir. 

Tablo 4. 5. İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi 

İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi  
Aritmetik 
Ortalama Std. Sapma 

Kurumumuza özel bir iç denetim yönergesi mevcuttur. 4,65 0,48 
Kurumumuzda iç denetim gerekli bir uygulama olarak 
görülmemektedir. 3,49 1,15 
Kurumumuzda iç denetimin etkin bir şekilde işlemesine alt 
kademe yöneticileri önem vermemektedir. 3,07 1,04 
Kurumumuzun diğer çalışanları iç denetimin önemini henüz 
kavrayamamış ve iç denetimi gerekli bir uygulama olarak 
görmemektedir. 3,06 1,11 
Kurumumuzun faaliyet alanları dikkate alındığında istihdam 
edilen iç denetçi sayısı yeterlidir. 3,01 1,38 
 Kurumumuzda iç denetim faaliyetleri kapsamında faaliyet çıktı 
ve sonuçları, performans hedef ve gerçekleşmeleri, bilgi, izleme 
ve kontrol sistemleri denetlenmektedir. 2,88 1,02 
Kurumumuzda stratejik planlamanın denetimi yapılmaktadır. 2,83 0,90 
 Kurumumuzda iç denetim birimi tarafından diğer birim 
çalışanlarına iç denetim, risk yönetimi vb. konular hakkında 
eğitim verilmektedir. 2,86 1,03 
Kurumumuzda iç denetim biriminin performansı 
denetlenmektedir. 3,03 1,07 
Kurumumuzda iç denetçiler müdahaleden uzak tek başına karar 
verebilmektedir. 3,94 0,75 
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İç denetim sistemimizin kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve 
verimli kullanılmasını sağlayarak mali disipline katkı 
sağlayacağını düşünmekteyim. 4,29 0,76 
Mevcut iç denetim sistemimizin yolsuzlukları önleme konusunda 
yeterli desteği sunacağına inanmaktayım. 3,71 0,88 
Kurumumuzda iç denetime yeterince önem verilmektedir. 3,68 0,98 
Notlar: (i)  n=72, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum anlamındadır.        
(iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 284,443 p<0,001 sonuçlar istatistiksel bakımdan 
anlamlıdır.   

 

İç denetim faaliyetlerinin işleyişini ölçmek adına yöneltilen bu ifadelerden; 

diğer denetim türlerine göre daha insan odaklı olan, yönetimin bütün kademelerini 

kapsayan, analitik beceriye sahip daha kıdemli denetçiler tarafından; deneyime 

dayalı olarak yapılabilecek, insan unsuru söz konusu olduğu için bu denetimi 

gerçekleştirecek olanların niyetine daha çok bağlı olan denetim türü olan performans 

denetiminin üniversitelerde uygulanması durumunu tespit etmek amacıyla yöneltilen 

“Kurumumuzda iç denetim faaliyetleri kapsamında faaliyet çıktı ve sonuçları, 

performans hedef ve gerçekleşmeleri, bilgi, izleme ve kontrol sistemleri 

denetlenmektedir.”ifadesine düşük katılım düzeyi göstermiştir.  

Ayrıca iç kontrol ve iç denetim sisteminin etkin bir şekilde işlemesi konusunda 

önemli ve yapıcı bir rolü olacak çalışanlara iç denetçiler tarafından çalışanlara eğitim 

verilmesi konusu ile ilgili “Kurumumuzda iç denetim birimi tarafından diğer birim 

çalışanlarına iç denetim, risk yönetimi vb. konular hakkında eğitim verilmektedir.” 

ifadesine de aynı şekilde iç denetçilerin katılım düzeyi düşük olarak çıkmıştır.  

Tablo 4. 6. İç Kontrol İşleyişi Boyutu 

İç Kontrol İşleyişi 
Aritmetik 
Ortalama 

Std. 
Sapma 

Kurumumuzda iyi bir şekilde işleyen iç kontrol sistemi bulunmaktadır. 2,38 0,97 
Kurulan iç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından 
sahiplenilmektedir. 2,49 0,93 
Kurumumuzda üst yöneticiler iç kontrolü iç denetçiler aracılığıyla 
gerçekleştirmektedir. 2,65 1,02 
 Kurumumuzda Kamu İç Kontrol standartları uyum eylem planı 
hazırlanmıştır. 3,99 0,83 
Kurumumuzda iç kontrol standartları uyum eylem planına 
uyulmaktadır. 2,69 0,94 
Notlar: (i)  n=72, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum anlamındadır.        
(iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 122,626 p<0,001 sonuçlar istatistiksel bakımdan 
anlamlıdır. 
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Tabloya göre iç denetçiler üniversitelerde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde 

işlemediği konusunda hemfikir oldukları görünmektedir. 5018 sayılı kanun gereğince 

sorumluluklarını; idarelerdeki harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç 

denetçiler aracılığıyla yerine getirmesi gereken rektörlerin iç kontrol sistemi 

konusunda gözetim sistemi oluşturması gerekmektedir. Bu noktada rektörlerin iç 

kontrol sistemini, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini ve yeterliliğini 

iç denetçiler aracılığıyla değerlendirmesi konusunda farkındalığının olmasıyla ilgili 

iç denetçiler aynı şekilde düşük düzeyde katılım göstermiştir 

Tablo 4. 7. İç Denetim Olgusunu Kavrama Boyutu 

İç Denetim Olgusunu Kavrama 
Aritmetik 
Ortalama 

Std. 
Sapma 

“Şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” kavramı kamu tarafından 
özümsendiğinde kamu yararına olacaktır. 4,50 0,63 
“Şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” kavramı finansal serbestleşme 
taraftarlarınca ortaya atılmış muğlak söz oyunlarından fazlası değildir. 2,00 0,98 
İç denetim bağımsız bir fonksiyondur. 4,10 0,73 
İç denetim güvence ve danışmanlık işlevi görmektedir. 4,24 0,70 
 İç denetim sistemi idareye artı değer katmaktadır. 4,33 0,63 
 İç denetim iç kontrolün etkinliğinin değerlendirilmesi ve artırılmasına 
yardımcı olmaktadır. 4,10 0,77 
İç denetim risk yönetiminde idareye artı değer katmaktadır. 3,96 0,97 
Notlar: (i)  n=72, (ii) ölçekte 1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5= Kesinlikle Katılıyorum anlamındadır.        
(iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre χ2= 206,025 p<0,001 sonuçlar istatistiksel bakımdan 
anlamlıdır.  

 

İç denetçilerin üniversitelerde yapılan iç denetim faaliyetlerini dikkate alarak 

modern iç denetimin unsurlarına ve kanunla birlikte kamu mali yönetiminde yer 

edinmiş olan “mali saydamlık” ve “hesap verebilirlik” kavramları ile ilgili 

düşüncelerini tespit etmeye yönelik sorulara verdikleri cevaplar Tablo-4,7’de 

gösterilmiştir. İç denetçiler modern iç denetimin unsurlarına yüksek düzeyde katılım 

göstermekle birlikte bunu destekleyecek şekilde ““Şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” 

kavramı finansal serbestleşme taraftarlarınca ortaya atılmış muğlak söz oyunlarından 

fazlası değildir.” ifadesine düşük düzeyde katılım göstermiştir.  
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4.7.2.1. Fark Testleri 

Araştırmanın bu kısmında anketin birinci bölümünde yer alan demografik 

değişkenlere yönelik sorular ile anketin ikinci bölümünde yer alan sorulara verilen 

cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığı 

araştırılmıştır. 3 veya daha fazla bağımsız değişken grubu tarafından sorulara verilen 

yanıtların ortalamaları bakımından farklılık olup olmadığını saptamak için One-Way 

Anova testinin kullanılmasının uygun olduğu ifade edilmiştir (Altunışık vd., 2012: 

199). Buna göre 3’ten daha fazla kategorisi olan “iç denetçi sayısı” bağımsız 

değişken; anketin 2. bölümünde “iç denetim faaliyetinin işleyişi” ve “üst yönetimin 

tutumu” boyutlarında yer alan sorular bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Aynı 

şekilde 3’ten fazla kategorisi olan “üniversitelerde toplam çalışan sayısı” bağımsız 

değişken; “iç kontrol işleyişi” boyutunda yer alan sorular bağımlı değişken olarak ele 

alınmış ve gruplara göre bağımlı değişkendeki ortalamalar arasında farkın olup 

olmadığı test edilmiştir.  

 Üniversitelerde istihdam edilen iç denetçi sayısı ile iç denetim 

faaliyetinin işleyişi arasında, 

 Üniversitelerde toplam çalışan sayısı ile iç kontrol işleyişi arasında, 

 İstihdam edilen iç denetçi sayısı ile üst yönetimin iç denetime karşı 

tutumu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır.  

Bunun için üniversitelerde istihdam edilen iç denetçi sayısına göre İç Denetim 

Faaliyetinin İşleyişi kısmına verilen yanıtlar bakımından farklılık olup olmadığı 

analiz edilmiş bulunan farklılıklar şu şekilde özetlenmiştir.  

H0: Üniversitede istihdam edilen iç denetçi sayısı değişkenine göre, İç Denetim 

Faaliyetinin İşleyişi Ölçeği maddelerine katılım değerlerinin ortalamaları eşit 

değildir. 

H1: Üniversitede istihdam edilen iç denetçi sayısı değişkenine göre, İç Denetim 

Faaliyetinin İşleyişi Ölçeği maddelerine katılım değerlerinin ortalamaları eşittir. 
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Tablo 4. 8. Üniversitelerde Çalışan İç Denetçi Sayısına Göre İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi Algısı Anova Testi 

İç Denetim Faaliyetinin 
İşleyişi 

1 Kişi 
(n=3) 

2 Kişi 
(n=6) 

3 Kişi 
(n=17) 

4 Kişi 
(n=4) 

5 Kişi 
(n=15) 

5 Kişi ve üzeri 
(n=27) Anova Testi 

Ort. Std. 
Sap. Ort. Std. 

Sap. Ort. Std. 
Sap. Ort. Std. 

Sap. Ort. Std. 
Sap. Ort. Std. 

Sap. F p 

Kurumumuzun diğer 
çalışanları iç denetimin 
önemini henüz 
kavrayamamış ve iç 
denetimi gerekli bir 
uygulama olarak 
görmemektedir. 1,67 0,58 2,67 1,03 2,76 0,90 2,25 0,50 3,33 0,90 3,44 1,25 2,935 0,019 
Kurumumuzun faaliyet 
alanları dikkate 
alındığında istihdam 
edilen iç denetçi sayısı 
yeterlidir. 1,00 0,00 1,33 0,52 3,06 1,34 4,00 1,41 2,40 1,12 3,78 1,01 8,923 0,000 
Kurumumuzda iç 
denetim faaliyetleri 
kapsamında faaliyet 
çıktı ve sonuçları, 
performans hedef ve 
gerçekleşmeleri, bilgi, 
izleme ve kontrol 
sistemleri 
denetlenmektedir. 1,67 0,58 2,17 0,75 2,94 1,14 3,00 0,82 2,53 0,64 3,30 1,03 3,106 0,014 
Kurumumuzda 
stratejik planlamanın 
denetimi yapılmaktadır. 1,67 0,58 2,50 0,84 2,47 0,94 3,00 0,82 2,73 0,80 3,30 0,78 3,827 0,004 
Kurumumuzda iç 
denetim biriminin 
performansı 
denetlenmektedir. 1,33 0,58 1,83 0,41 2,47 0,87 2,75 0,96 3,33 1,05 3,70 0,72 10,6 0,000 
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Yukarıdaki tabloya göre; İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi Ölçeği 

maddelerinden şu ifadeler p<0,05 olduğu için; 

 “Kurumumuzun diğer çalışanları iç denetimin önemini henüz 

kavrayamamış ve iç denetimi gerekli bir uygulama olarak görmemektedir.” 

ifadesine katılım düzeyleri (p:0,019 <0,05) olduğu için istihdam edilen iç 

denetçi sayısına göre anlamlı farklılık söz konusudur. 

 “Kurumumuzun faaliyet alanları dikkate alındığında istihdam 

edilen iç denetçi sayısı yeterlidir.” ifadesine katılım düzeyleri (p:0,000 

<0,05) olduğu için istihdam edilen iç denetçi sayısına göre anlamlı farklılık 

söz konusudur. 

 “Kurumumuzda iç denetim faaliyetleri kapsamında faaliyet 

çıktı ve sonuçları, performans hedef ve gerçekleşmeleri, bilgi, izleme ve 

kontrol sistemleri denetlenmektedir.” ifadesine katılım düzeyleri (p:0,014 

<0,05) olduğu için istihdam edilen iç denetçi sayısına göre anlamlı farklılık 

söz konusudur. 

 “Kurumumuzda stratejik planlamanın denetimi yapılmaktadır.” 

ifadesine katılım düzeyleri (p:0,004 <0,05) olduğu için istihdam edilen iç 

denetçi sayısına göre anlamlı farklılık söz konusudur. 

 “Kurumumuzda iç denetim biriminin performansı 

denetlenmektedir.” ifadesine katılım düzeyleri (p:0,000 <0,05) olduğu için 

istihdam edilen iç denetçi sayısına göre anlamlı farklılık söz konusudur. 

Ayrıca gruplar arası farklılıklar Ek-2’de yer almaktadır. 

Üniversitelerde toplam çalışan sayısına göre İç Kontrol İşleyişi Ölçeği kısmına 

verilen yanıtlar bakımından farklılık olup olmadığı analiz edilmiş buna göre bulunan 

farklılıklar şu şekilde özetlenmiştir. 

H0: Üniversitede toplam çalışan sayısı değişkenine göre İç Kontrol İşleyişi 

Ölçeği maddelerine katılım değerlerinin ortalamaları eşit değildir. 

H1: Üniversitede toplam çalışan sayısı değişkenine göre İç Kontrol İşleyişi 

Ölçeği maddelerine katılım değerlerinin ortalamaları eşittir. 
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Tablo 4. 9. Üniversitelerde Toplam Çalışan Sayısına Göre İç Kontrol İşleyişi Anova 
Testi 

 

Yukarıdaki tabloya göre; İç Kontrol İşleyişi Ölçeği maddelerinden 

“Kurumumuzda iyi bir şekilde işleyen iç kontrol sistemi bulunmaktadır” ifadesine 

katılım düzeyleri (p:0,017 <0,05) olduğu için üniversite çalışan sayısına göre anlamlı 

farklılık söz konusudur. Scheffe testi (Ek-1) sonuçlarına göre üniversite çalışan sayısı 

grupları arası farklılık incelendiğinde 500-5.000 çalışan üniversiteler ile 10.001-

15.000 çalışana sahip üniversitelerde iç kontrol sistemi işleyişi düzeyi farklılık 

göstermektedir.  

Üniversitelerde istihdam edilen iç denetçi sayısına göre “Üst Yönetimin 

Tutumu”  ölçeğine verilen yanıtlar bakımından farklılık olup olmadığı analiz 

edilmiş, bulunan farklılıklar şu şekilde özetlenmiştir.  

H0: Üniversitede toplam çalışan iç denetçi sayısı değişkenine göre Üst 

Yönetimin Tutumu Ölçeği maddelerine katılım değerlerinin ortalamaları eşit 

değildir. 

H1: Üniversitede toplam çalışan iç denetçi sayısı değişkenine göre Üst 

Yönetimin Tutumu Ölçeği maddelerine katılım değerlerinin ortalamaları eşittir. 

 

İç Kontrol İşleyişi Ölçeği 

500-5000 
kişi 

 
(n=35) 

5.001-10.000 
kişi 

(n=23) 

10.001-
15.000 kişi 

(n=14) 
Anova Testi 

Ort. Std. 
Sap. Ort. Std. 

Sap. Ort. Std. 
Sap. F p 

Kurumumuzda iyi bir şekilde 
işleyen iç kontrol sistemi 
bulunmaktadır. 2,09 0,95 2,48 0,95 2,93 0,83 4,335 0,017 
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Tablo 4. 10. Üniversitelerde İstihdam Edilen İç Denetçi Sayısına Göre Üst Yönetimin Tutumu Anova Testi 

Üst Yönetimin Tutumu 
Ölçeği 

1 Kişi 
(n=3) 

2 Kişi 
(n=6) 

3 Kişi 
(n=17) 

4 Kişi 
(n=4) 

5 Kişi 
(n=15) 

5 Kişi ve üzeri 
(n=27) Anova Testi 

Ort. Std. 
Sap. Ort. Std. 

Sap. Ort. Std. 
Sap. Ort. Std. 

Sap. Ort. Std. 
Sap. Ort. Std. 

Sap. F p 

Kurumumuzda iç denetçiler 
denetim faaliyetlerini 
gerçekleştirirken üst 
yöneticiden destek 
almaktadırlar. 3,00 1,00 3,17 1,17 3,41 1,06 3,50 0,58 3,73 0,80 4,30 0,47 4,325 0,002 
Kurumumuzda üst yönetici 
iç denetçilere idarenin 
faaliyetlerini olumsuz 
etkileyecek risklerin 
belirlenmesi çalışmalarında 
gerekli imkanı 
sağlamaktadır. 2,33 1,53 3,33 1,03 3,53 0,87 3,25 0,96 3,80 0,86 4,04 0,52 3,407 0,008 
 Kurumumuzda üst yönetici 
iç denetim raporlarında 
düzeltilmesi ve iyileştirilmesi 
önerilen konuları 
değerlendirmekte ve gerekli 
önlemleri almaktadır. 2,33 0,58 3,00 1,10 3,35 0,79 3,25 0,50 3,67 0,98 4,04 0,76 3,973 0,003 
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Tablo-4,10’a göre; Üst Yönetimin Tutumu Ölçeği maddelerinden; 

 “Kurumumuzda iç denetçiler denetim faaliyetlerini 

gerçekleştirirken üst yöneticiden destek almaktadırlar.” ifadesine katılım 

düzeyleri (p:0,002 <0,05) olduğu için istihdam edilen iç denetçi sayısına göre 

anlamlı farklılık söz konusudur. 

 “Kurumumuzda üst yönetici iç denetçilere idarenin 

faaliyetlerini olumsuz etkileyecek risklerin belirlenmesi çalışmalarında 

gerekli imkanı sağlamaktadır.” ifadesine katılım düzeyleri (p:0,008 <0,05) 

olduğu için istihdam edilen iç denetçi sayısına göre anlamlı farklılık söz 

konusudur. 

 “Kurumumuzda üst yönetici iç denetim raporlarında 

düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirmekte ve gerekli 

önlemleri almaktadır.” ifadesine katılım düzeyleri (p:0,003 <0,05) olduğu 

için istihdam edilen iç denetçi sayısına göre anlamlı farklılık söz konusudur. 

Ayrıca gruplar arası farklılıklar Ek-3’te yer almaktadır. 

Bir bağımlı değişken ile iki veya daha fazla kategorisi olan bağımsız 

değişken arası ilişki Tek Yönlü Varyans (One Way Anova- Tek Yönlü 

Anova) analizi ile analiz edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Karşılaştırılan 

grupların en az birinin verdiği yanıtların diğerlerinden farklı olduğunun iddia 

edildiği bu analiz yönteminde ortaya çıkan farkın hangi gruptan 

kaynaklandığını göstermek için “LSD”, “Tukey” ve “Scheffe” gibi başlıca 

Post Hoc testlerinin kullanılabileceği belirtilmiştir (Bilge ve Kiracı, 2010: 

165). Çalışmamızda en yaygın olarak kullanıldığı ifade edilen Scheffe Testi 

eklerine yer verilmiştir. Scheffe testinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa 

sebep olan gruplara ilişkin seçeneklerin yanına * işaretinin konduğu 

belirtilmiştir (Altunışık vd., 2012: 204). 
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4.7.2.2. Korelâsyon ve Regresyon Analizi 

İki değişken arasında herhangi bir ilişki olup olmadığının, eğer ilişki varsa 

şiddetinin ne derecede ve ne yönde olduğunun araştırılmasının en basit yönteminin 

korelasyon analizi olduğu ifade edilmiştir. Değişkenler arasında korelasyon analizi 

sonucu ortaya çıkacak korelasyon katsayısının -1 ile +1 arasında bir değer alacağı, 

değerin +1’e yakınlık derecesinin x değeri 1 birim artarken y değeri de 1 birim 

artmaktadır; -1’e yakınlık derecesinin ise x değeri 1 birim artarken y değeri 1 birim 

azalmaktadır şeklinde yorumlanacağı belirtilmiştir (Altunışık vd., 2012: 215-228). 

Analizdeki değişkenlerin birbiri ile uyumu, birbirlerini açıklama güçleri, 

değişkenlerin ve modelin istatistiksel anlamlılıklarını test etmek için korelasyon 

analizi ve regresyon analizi çıktılarından faydalanılmıştır.  

Araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınan “Üniversitelerde İç Denetim 

Faaliyetini Etkileyecek Unsurlar” değişkeni ile “İç Denetim Faaliyeti İşleyişi” 

değişkeni arasında doğrusal bir ilişkinin olup olmadığı SPSS programında saçılma 

diyagramı ile incelenmiştir. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasında 

doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiş; değişkenler arasındaki Pearson korelasyon 

katsayıları hesaplanmış, daha sonra doğrusal (enter) regresyon analizi tekniği 

uygulanmış ve sonuçlar açıklanmıştır. Araştırmada, anlamlılık düzeyi 0.05 olarak 

kabul edilmiştir. Çalışmanın hipotezleri şu şekildedir: 

H1: Üniversitelerde İç Denetim Faaliyetini Etkileyecek Unsurlar değişkeni ve 

alt boyutları ile İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi değişkeni arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H1.1: Üniversitelerde İç Denetim Faaliyetini Etkileyecek unsurlardan 

“Kurumsal Alt Yapı” değişkeni İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi arasında anlamlı bir 

ilişki vardır 

H1.2: Üniversitelerde İç Denetim Faaliyetini Etkileyecek unsurlardan “Üst 

Yönetimin Tutumu” değişkeni İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi değişkenini arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 
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H1.3: Üniversitelerde İç Denetim Faaliyetini Etkileyecek unsurlardan “İç 

Kontrol İşleyişi” değişkeni ile İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi değişkeni arasında 

anlamlı bir ilişki vardır.  

H1.4: Üniversitelerde İç Denetim Faaliyetini Etkileyecek unsurlardan “İç 

Denetim Olgusunu Kavrama” değişkeni ile İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi değişkeni 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırma modeli göz önünde bulundurulduğunda araştırma değişkenleri 

arasındaki korelasyon ilişkisi Tablo-4.11’de şu şekilde özetlenmiştir. 

Tablo 4. 11. İç Denetim Faaliyeti İşleyişi ile İç Denetim Faaliyetini Etkileyecek 
Unsurlar Arasında Korelasyon Analizi 

Korelasyon Analizi 

İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi ve 
İşleyişi Etkileyecek Unsurlar 

 

İç Denetim 
Faaliyetinin 

İşleyişi 

Kurumsal 
Alt Yapı 

Üst 
Yönetimin 

Tutumu  

İç Kontrol 
İşleyişi  

 
İç Denetim 
Olgusunu 
Kavrama 

 
Pearson 
Korelasyon 
Katsayısı 
  
  
  

İç Denetim 
Faaliyetinin işleyişi 1 0,598 0,720 0,425 0,627 

Kurumsal Alt Yapı 0,598 1 0,631 0,431 0,465 
Üst Yönetimin 
Tutumu 0,720 0,631 1 0,410 0,531 

İç Kontrol İşleyişi  0,425 0,431 0,410 1 0,310 

 
İç Denetim 
Olgusunu Kavrama 0,627 0,465 0,531 0,310 1 

P 
anlamlılık 
değeri 
  
  
  

İç Denetim 
Faaliyetinin İşleyişi . 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kurumsal Alt Yapı 0,000 . 0,000 0,000 0,000 
Üst Yönetimin 
Tutumu 0,000 0,000 . 0,004 0,000 

İç Kontrol İşleyişi  0,000 0,000 0,000 . 0,008 

 
İç Denetim 
Olgusunu Kavrama 0,000 0,000 0,000 0,008 . 

Değişkenler arasında korelasyon katsayısının 0-0,25 arasında olması 

durumunda zayıf, 0,50-0,69 olması durumunda orta, 0,70-0,89 olması durumunda 

kuvvetli, 0,90-1 arasında olması durumunda ise çok kuvvetli ilişki olduğu ifade 

edilmiştir (Ural ve Kılıç, 2005: 220). Yukarıdaki tablo incelendiğinde; 

“Üst Yönetimin Tutumu” bağımsız değişkeni ile “İç Denetim Faaliyetinin 

İşleyişi” bağımlı değişkeni arasında pozitif yönlü ve kuvvetli (0,720) ilişki vardır.  
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“İç Denetim Olgusunu Kavrama” bağımsız değişkeni ile “İç Denetim 

Faaliyetinin İşleyişi” bağımlı değişkeni arasında pozitif yönlü ve orta derecede 

(0,627) ilişki vardır.  

“Kurumsal Alt Yapı” bağımsız değişkeni ile “İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi” 

bağımlı değişkeni arasında pozitif yönlü ve orta derecede (0,598) ilişki vardır.  

“İç Kontrol İşleyişi” bağımsız değişkeni ile “İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi” 

bağımlı değişkeni arasında pozitif yönlü ve orta derecede (0,425) ilişki vardır.  

İç Denetim Etkinliği Boyutlarına yapılacak her bir birimlik iyileştirme İç 

Denetim İşleyişi Etkinlik Algısı üzerinde pozitif bir artış sağlayacaktır. Bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasındaki ilişki düzeyini ölçmek için yapılan korelasyon 

analizi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Tablo 4. 12. İç Denetim Faaliyeti İşleyişi ile İç Denetim Faaliyetini Etkileyecek 
Unsurlar Arasında Anova Tablosu 

Model Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi (df) 

Kareler 
Ortalamas

ı 
F p 

Regresyon 10,035 4 2,509 
28,009 0,000b Artık 6,001 67 0,09 

Toplam 16,036 71  
a:Bağımsız Değişkenler: (Sabit), , Kurumsal Alt Yapı, İç Kontrol İşleyişi, İç Denetim Olgusunu 
Kavrama, Üst Yönetimin Tutumu,  
b:Bağımlı Değişken: İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi  

Yukarıdaki ANOVA tablosu incelendiğinde F değeri 28,009 ve p değeri 0,001 

olduğundan “İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi” değişkenini İç Denetim Faaliyetine 

Etki Edecek Unsurlardan olan, Kurumsal Alt Yapı, İç Denetim Olgusunu Kavrama, 

Üst Yönetimin Tutumu ve İç Kontrol değişkenlerinden en az biri ile tahmin etmek 

istatistiksel olarak mümkündür. 
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Tablo 4. 13. Regresyon Katsayıları 

Model 

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar 

Standart 
Katsayıla

r t p 

B Std. 
Hata Beta 

(Sabit) -0,039 0,335  -0,117 0,908 
Kurumsal Alt Yapı 0,130 0,089 0,147 1,460 0,149 
Üst Yönetimin Tutumu 0,417 0,101 0,429 4,122 0,001 
İç Kontrol İşleyişi 0,067 0,062 0,092 1,084 0,282 
İç Denetim Olgusunu 
Kavrama 0,308 0,092 0,302 3,348 0,001 

“Üst Yönetimin Tutumu” değişkeni ve “İç Denetim Olgusunu Kavrama” 

değişkeni p değeri 0,05’den küçük olduğu için “İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi” 

değişkenini açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır.  

İç Denetim Faaliyetinin İşleyişi = -0,039 + 0,130 Kurumsal Alt Yapı + 0,417 

Üst Yönetimin Tutumu + 0,067 İç Kontrol İşleyişi + 0,308 İç Denetim Olgusunu 

Kavrama 

Yukarıdaki regresyon modeli incelediğinde; 

Kurumsal alt yapı değişkenindeki bir birimlik değişmenin; iç denetim 

faaliyetinin işleyişi üzerinde 0,130 birimlik pozitif yönlü bir değişime; üst yönetimin 

tutumu konusunda bir birimlik değişmenin; iç denetimin faaliyetinin işleyişi üzerinde 

0,417 birimlik pozitif yönlü bir değişmeye; iç kontrol işleyiş üzerindeki bir birimlik 

değişmenin iç denetimin faaliyeti işleyişi 0,067 birimlik değişime, iç denetim 

olgusunu kavrama değişkenindeki bir birimlik değişmenin; iç denetim faaliyeti 

işleyiş üzerinde 0,308 birimlik katkı sağlayacağı görülmektedir.  

Tablo 4. 14. Regresyon Modeli Özeti 

R R2 Düzeltilmiş 
R2 Tahminin Std. Hatası 

0,791 0,626 0,603 0,29927 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde R ve R2 değerleri modelin açıklayıcılık 

gücünü göstermektedir. Yapılan regresyon analizi sonucunda İç denetim faaliyetini 

etkileyecek unsurlar değişkeni ve alt değişkenlerinin, Üniversite İç Denetim 
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Faaliyetinin İşleyişi değişkenini açıklama oranı yaklaşık olarak % 60,3 olarak 

bulunmuştur. Yani iç denetim faaliyetinin işleyişi değişkeni %60 oranında 

yukarıdaki bağımsız değişkenlerle açıklanabilmektedir. 

Tablo 4. 15 Araştırma Bulgularının Özeti 

Hipotez 
Analiz 

Yöntemi 
Sonuç Açıklama 

Üniversitelerde İç Denetim Faaliyetini 

Etkileyecek Unsurlar değişkeni ve alt 

boyutları ile İç Denetim Faaliyetinin 

İşleyişi değişkeni arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

Korelasyon 

Analizi 

Kabul İç Denetim Faaliyetinin İşleyişine 

etki edecek unsurlardan en az 1 ‘i iç 

denetim faaliyetinin işleyişini 

etkilemektedir. 

H1.1: Üniversitelerde İç Denetim 

Faaliyetini Etkileyecek unsurlardan 

“Kurumsal Alt Yapı” değişkeni İç 

Denetim Faaliyetinin İşleyişi arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Korelasyon 

Analizi 
Kabul   “Kurumsal Alt Yapı” bağımsız 

değişkeni ile “İç Denetim 

Faaliyetinin İşleyişi” bağımlı 

değişkeni arasında pozitif yönlü ve 

orta derecede (0,598) ilişki vardır.  

H1.2: Üniversitelerde İç Denetim 

Faaliyetini Etkileyecek unsurlardan 

“Üst Yönetimin Tutumu” değişkeni İç 

Denetim Faaliyetinin İşleyişi 

değişkenini arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

Korelasyon 

Analizi 
Kabul “Üst Yönetimin Tutumu” bağımsız 

değişkeni ile “İç Denetim 

Faaliyetinin İşleyişi” bağımlı 

değişkeni arasında pozitif yönlü ve 

kuvvetli (0,720) ilişki vardır.  

H1.3: Üniversitelerde İç Denetim 

Faaliyetini Etkileyecek unsurlardan “İç 

Kontrol İşleyişi” değişkeni ile İç 

Denetim Faaliyetinin İşleyişi değişkeni 

arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

Korelasyon 

Analizi 
Kabul “İç Kontrol İşleyişi” bağımsız 

değişkeni ile “İç Denetim 

Faaliyetinin İşleyişi” bağımlı 

değişkeni arasında pozitif yönlü ve 

orta derecede (0,425) ilişki vardır.  
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H1.4: Üniversitelerde İç Denetim 

Faaliyetini Etkileyecek unsurlardan “İç 

Denetim Olgusunu Kavrama” 

değişkeni ile İç Denetim Faaliyetinin 

İşleyişi değişkeni arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

Korelasyon 

Analizi 
Kabul “İç Denetim Olgusunu Kavrama” 

bağımsız değişkeni ile “İç Denetim 

Faaliyetinin İşleyişi” bağımlı 

değişkeni arasında pozitif yönlü ve 

orta derecede (0,627) ilişki vardır.. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin bileşenlerinden biri olan, kanunda 

öngörülen iç denetim kamuda yaklaşık 7 yıldır uygulama alanı bulmuştur. Sistem 

çok yeni olmasa dahi sistemle ilgili belli başlı noktalarda uyum sorununun halen 

aşılamadığı görülmektedir. Hedeflendiği şekilde uygulandığı takdirde ise kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak AB mevzuatı 

paralelinde bir mali yönetim sağlanmış olacaktır.  

Ancak ülkemizde 2008 yılından beri kamuda aktif bir şekilde uygulanmaya 

başlanan iç denetim faaliyeti ile ilgili 38 devlet üniversitesinde hiç iç denetçi 

istihdam edilmemesi sistemin öneminin hala tam olarak algılanamadığının bir 

göstergesidir. 

Bir ülkenin geleceğinde belirleyici rolü olan üniversitelerde performans 

ölçümünün önemi, sınırlı kaynakların etkin ve etkili kullanılması kurum içerisinde 

yer alacak danışmanlık ve güvence hizmeti sağlayacak ve değer yaratacak iç denetim 

sistemi ile sağlanabilecektir. Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan iç 

denetçiler çalıştıkları üniversitelerde iç denetimin alt yapısının yeni 

oluşturulmadığını ifade etmiş, iç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirecek fiziki 

imkanların varlığına ve birimin bağımsız bütçesinin olduğuna dair yüksek katılım 

göstermişlerdir. Ancak var olan kurumsal alt yapının üst yönetim desteği olmaksızın 

iç denetim faaliyetlerinin işlemesi konusunda yetersiz kalabileceği araştırma 

sonuçlarında ortaya çıkmıştır.  

Üst Yönetimin Tutumu ile İç Denetimin Faaliyetinin İşleyişi arasında kuvvetli 

ve pozitif yönü bir ilişki söz konusudur. Bu noktada sistemin etkin bir biçimde 

işlemesi konusunda en önemli rol üst yönetimindir. Ancak iç denetçi ve üst yönetici 

arasında çalışan-işveren ilişkisinin olması, üst yönetimin desteğine bağlı olarak iç 

denetim faaliyetinin gerçekleştirilebilecek olması, iç denetim birimlerinin 

fonksiyonel bağımsızlığının olmasına rağmen kendilerine sağlanacak fiziki şartlar ile 

sağlanacak operasyonel bağımsızlık konusunda da üst yöneticiye bağlı olması, 

düzenlenen raporların üst yönetim tarafından dikkate alınıp alınmaması konusundaki 
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belirsizlikler iç denetimin işleyişinin yöneticinin bakış açısına bağlı olarak 

aksayabileceğini göstermektedir. Fark testlerinde de “Üst Yönetimin Tutumu” ve “İç 

Denetim Faaliyetlerinin İşleyişi” ölçeğine verilen yanıtlardan gruplar arası anlamlı 

farklılık olan sorular incelendiğinde üniversitelerde istihdam edilen iç denetçi sayısı 

arttıkça üst yönetimin tutumuna ve iç denetim faaliyetlerinin işleyişine verilen 

cevaplarında pozitif yönde arttığı görülmüştür. Eğer rektör iç denetim faaliyete 

yeterince önem vermekte ise öngörülen sayıda iç denetçi istihdam etmekte ve iç 

denetim faaliyetinin işleyişi pozitif yönde gelişmektedir. 

Üniversitelerde iç kontrol ile ilgili olarak iç denetçiler “İç Kontrolün İşleyişi” 

ölçeğine düşük düzeyde katılım göstermişlerdir. Üst yöneticinin iç denetimi gözetim 

mekanizması olarak görüp, iç kontrolü iç denetçiler aracılığıyla takip etmesi 

hususuna katılım düzeyleri düşüktür ve iç kontrolün çalışan ve yöneticiler tarafından 

da sahiplenilmediğini ifade etmişlerdir. İç denetçiler aynı zamanda iç denetim ve iç 

kontrol faaliyetleri ile ilgili çalışanlara eğitim verilmesi konusunda düşük düzeyde 

katılım göstermişlerdir. Fark testine göre kurumda çalışan personel sayısı arttıkça, 

daha fazla personelin çalıştığı üniversitedeki iç denetçilerin “Kurumumuzda iyi bir 

şekilde işleyen iç kontrol sistemi bulunmaktadır” ifadesine verdiği yanıtların 

ortalamasının yükseldiği görülmektedir. İç kontrolün etkinliğini sağlayacak olan iç 

denetim unsuru olduğundan bu noktada denetçiler tarafından iç kontrolün ve iç 

denetimin öneminin kurum içi algılanması konusunda personele yönelik eğitim 

faaliyetlerinin sıklaştırılması alınabilecek önlemlerdendir.  

İç Denetim Olgusunu Kavrama boyutu incelendiğinde ise iç denetçilerin 

mesleğe bakış açısı ile iç denetim faaliyetlerin etkinliği arasında orta seviyenin 

üzerinde pozitif yönlü bir ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. İç denetçilerin büyük bir 

kısmının denetmen ve müfettiş kökenli olması, müfettişlik mesleğini icra ederken 

soruşturma yetkisine sahip olup; iç denetçi mesleğinde soruşturma yetkisine sahip 

olmaması nedeniyle yaptırım gücünün kurum ve kendileri tarafından eksik olarak 

algılanması, iç denetim faaliyetinin kurumlarda etkin bir biçimde işlemesi konusunda 

engel noktalar olarak gösterilebilir. Bahsedildiği gibi iç denetçilerin bu meslekten 

önceki mesleklerinin büyük ölçüde muhasebe denetmeni, müfettiş gibi meslekler 
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olmasından dolayı rotasyon ya da ağır iş yükünden kurtulma istekleri doğrultusunda 

bu mesleği tercih etme kaygıları iç denetçilerin kendilerinin mesleğe bakış açılarıyla 

ilişkili olarak ortaya çıkacak olumsuz yönlerdendir. Çünkü iç denetim faaliyeti hem 

mali hem de mali olmayan faaliyetleri kapsayan özveri isteyen ve her alanda bilgi ve 

beceri isteyen bir faaliyettir. Bu yüzden iç denetçilerin danışmanlık ve güvence 

sağlayacağı her konuda gelişime açık olmalıdır.  

Bahsedildiği gibi sadece mali değil; mali olmayan organizasyonun bütün 

faaliyetlerini kapsayan, kuruma güvence, danışmanlık faaliyetinin yanı sıra değer 

katma gibi fonksiyonlarından dolayı kurumu hedeflerinin ilerisinde bir seviyeye 

taşıyabilecek olan iç denetim faaliyetinin önemi konusunda hem üst yönetici hem de 

diğer yönetici ve çalışanlar bilinçlendirilmelidir. Bu noktada iç denetçi istihdam 

edilirken çok farklı mesleklerden farklı bakış açısına sahip, danışmanlık yapabilecek, 

daha deneyimli iç denetçilerin istihdam edilmesi iç denetim faaliyetinin işleyişine 

pozitif bir etki sağlayacaktır. Örneğin bilgi teknolojileri denetimi için bilgisayar 

mühendisi, yazılım mühendisi ya da performans denetimi için akademisyen iç 

denetçi olarak üniversitelerde istihdam edilebilir. Araştırma sonuçlarında görüldüğü 

gibi üniversitelerde düşük düzeyde gerçekleştirildiği görülen performans denetimini 

gerçekleştirebilecek, bu konuda kurumu teşvik edecek iç denetçilerin istihdamı da 

önemlidir. Kurum içi ve kurum dışı paydaşların desteğini alacak iç denetim 

sisteminin daha etkin bir şekilde işleyeceği gerçeği görülmektedir.  

YÖK tarafından rektörlerin görevleri süresi boyunca üniversitelerde her 

birimin en az 1 kere denetlenmiş olma zorunluluğunun teşkilat kanununda yer alması 

sistemin iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması adına sunulacak çözüm önerileri 

arasında gösterilebilmektedir. İç denetim birimlerinin kurumlarda işverenleri 

niteliğindeki üst yönetime değil de direkt olarak İDKK ya da Maliye Bakanlığı’na 

bağlı olması gündemde olan çözüm önerilerindendir. İdarelerce İç Denetim Kalite 

Güvence ve Geliştirme Programı çerçevesinde, İDKK’ya gönderilecek iç 

değerlendirme raporlarının sayısının arttırılması, İDKK tarafından gerçekleştirilecek 

dış kalite değerlendirme faaliyetlerinin sıklaştırılması üzerinde durulması gereken 

diğer noktalardandır.  
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Çalışmada bahsedilen unsurların yanı sıra İDKK’nın rolü idarelerde iç denetim 

işleyişi konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu noktada akılcı bir şekilde tasarlanmış, 

kamu mali yönetimini günün ihtiyaçlarına göre şekillendiren bu sistemin 

eksikliklerini gidererek Türk kamu mali yönetimi yapısına uyarlama konusunda 

Maliye Bakanlığı ve İDKK’nın değişimin hazmedilmesinden yana olacak rolü 

kritiktir. 
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EKLER 

 
Ek-1 Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent 
Variable 

(I) DD5 (J) DD5 Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

K1 

500-5000 kişi 

5001-10000 
kişi 

-,39255 ,24907 ,295 -1,0157 ,2306 

10001-15000 
kişi 

-,84286* ,29343 ,020 -1,5770 -,1087 

5001-10000 
kişi 

500-5000 kişi ,39255 ,24907 ,295 -,2306 1,0157 

10001-15000 
kişi 

-,45031 ,31454 ,364 -1,2373 ,3366 

10001-15000 
kişi 

500-5000 kişi ,84286* ,29343 ,020 ,1087 1,5770 

5001-10000 
kişi 

,45031 ,31454 ,364 -,3366 1,2373 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 

EK-2 Multiple Comparisons 
Scheffe 

Dependent 
Variable 

(I) DD7 (J) DD7 Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

D4 

1 kişi 

2 kişi -1,00000 ,73757 ,869 -3,5303 1,5303 
3 kişi -1,09804 ,65320 ,726 -3,3389 1,1428 
4 kişi -,58333 ,79666 ,990 -3,3164 2,1497 
5 kişi -1,66667 ,65970 ,285 -3,9298 ,5965 
5 kişi ve daha 
fazla 

-1,77778 ,63480 ,181 -3,9555 ,4000 

2 kişi 

1 kişi 1,00000 ,73757 ,869 -1,5303 3,5303 
3 kişi -,09804 ,49531 1,000 -1,7973 1,6012 
4 kişi ,41667 ,67330 ,996 -1,8932 2,7265 
5 kişi -,66667 ,50385 ,880 -2,3952 1,0619 
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5 kişi ve daha 
fazla 

-,77778 ,47078 ,741 -2,3928 ,8373 

3 kişi 

1 kişi 1,09804 ,65320 ,726 -1,1428 3,3389 
2 kişi ,09804 ,49531 1,000 -1,6012 1,7973 
4 kişi ,51471 ,57966 ,977 -1,4739 2,5033 
5 kişi -,56863 ,36951 ,795 -1,8363 ,6990 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,67974 ,32295 ,496 -1,7877 ,4282 

4 kişi 

1 kişi ,58333 ,79666 ,990 -2,1497 3,3164 
2 kişi -,41667 ,67330 ,996 -2,7265 1,8932 
3 kişi -,51471 ,57966 ,977 -2,5033 1,4739 
5 kişi -1,08333 ,58697 ,639 -3,0970 ,9303 
5 kişi ve daha 
fazla 

-1,19444 ,55884 ,478 -3,1116 ,7227 

5 kişi 

1 kişi 1,66667 ,65970 ,285 -,5965 3,9298 
2 kişi ,66667 ,50385 ,880 -1,0619 2,3952 
3 kişi ,56863 ,36951 ,795 -,6990 1,8363 
4 kişi 1,08333 ,58697 ,639 -,9303 3,0970 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,11111 ,33590 1,000 -1,2635 1,0412 

5 kişi ve daha 
fazla 

1 kişi 1,77778 ,63480 ,181 -,4000 3,9555 
2 kişi ,77778 ,47078 ,741 -,8373 2,3928 
3 kişi ,67974 ,32295 ,496 -,4282 1,7877 
4 kişi 1,19444 ,55884 ,478 -,7227 3,1116 
5 kişi ,11111 ,33590 1,000 -1,0412 1,2635 

D5 

1 kişi 

2 kişi -,33333 ,78113 ,999 -3,0131 2,3464 
3 kişi -2,05882 ,69178 ,131 -4,4320 ,3144 
4 kişi -3,00000* ,84371 ,037 -5,8944 -,1056 
5 kişi -1,40000 ,69866 ,552 -3,7968 ,9968 
5 kişi ve daha 
fazla 

-2,77778* ,67229 ,008 -5,0841 -,4714 

2 kişi 

1 kişi ,33333 ,78113 ,999 -2,3464 3,0131 
3 kişi -1,72549 ,52457 ,069 -3,5251 ,0741 
4 kişi -2,66667* ,71307 ,024 -5,1129 -,2204 
5 kişi -1,06667 ,53361 ,554 -2,8973 ,7639 
5 kişi ve daha 
fazla 

-2,44444* ,49858 ,001 -4,1549 -,7340 

3 kişi 
1 kişi 2,05882 ,69178 ,131 -,3144 4,4320 
2 kişi 1,72549 ,52457 ,069 -,0741 3,5251 
4 kişi -,94118 ,61389 ,797 -3,0472 1,1648 
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5 kişi ,65882 ,39133 ,725 -,6837 2,0013 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,71895 ,34202 ,497 -1,8923 ,4544 

4 kişi 

1 kişi 3,00000* ,84371 ,037 ,1056 5,8944 
2 kişi 2,66667* ,71307 ,024 ,2204 5,1129 
3 kişi ,94118 ,61389 ,797 -1,1648 3,0472 
5 kişi 1,60000 ,62164 ,265 -,5326 3,7326 
5 kişi ve daha 
fazla 

,22222 ,59184 1,000 -1,8082 2,2526 

5 kişi 

1 kişi 1,40000 ,69866 ,552 -,9968 3,7968 
2 kişi 1,06667 ,53361 ,554 -,7639 2,8973 
3 kişi -,65882 ,39133 ,725 -2,0013 ,6837 
4 kişi -1,60000 ,62164 ,265 -3,7326 ,5326 
5 kişi ve daha 
fazla 

-1,37778* ,35574 ,017 -2,5982 -,1574 

5 kişi ve daha 
fazla 

1 kişi 2,77778* ,67229 ,008 ,4714 5,0841 
2 kişi 2,44444* ,49858 ,001 ,7340 4,1549 
3 kişi ,71895 ,34202 ,497 -,4544 1,8923 
4 kişi -,22222 ,59184 1,000 -2,2526 1,8082 
5 kişi 1,37778* ,35574 ,017 ,1574 2,5982 

D6 

1 kişi 

2 kişi -,50000 ,67310 ,990 -2,8091 1,8091 
3 kişi -1,27451 ,59611 ,477 -3,3195 ,7705 
4 kişi -1,33333 ,72703 ,646 -3,8275 1,1608 
5 kişi -,86667 ,60204 ,837 -2,9320 1,1987 
5 kişi ve daha 
fazla 

-1,62963 ,57931 ,177 -3,6170 ,3578 

2 kişi 

1 kişi ,50000 ,67310 ,990 -1,8091 2,8091 
3 kişi -,77451 ,45202 ,710 -2,3252 ,7762 
4 kişi -,83333 ,61445 ,869 -2,9413 1,2746 
5 kişi -,36667 ,45981 ,986 -1,9441 1,2108 
5 kişi ve daha 
fazla 

-1,12963 ,42963 ,242 -2,6035 ,3443 

3 kişi 

1 kişi 1,27451 ,59611 ,477 -,7705 3,3195 
2 kişi ,77451 ,45202 ,710 -,7762 2,3252 
4 kişi -,05882 ,52899 1,000 -1,8736 1,7559 
5 kişi ,40784 ,33721 ,915 -,7490 1,5647 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,35512 ,29472 ,917 -1,3662 ,6560 

4 kişi 
1 kişi 1,33333 ,72703 ,646 -1,1608 3,8275 
2 kişi ,83333 ,61445 ,869 -1,2746 2,9413 
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3 kişi ,05882 ,52899 1,000 -1,7559 1,8736 
5 kişi ,46667 ,53567 ,979 -1,3710 2,3043 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,29630 ,50999 ,997 -2,0459 1,4533 

5 kişi 

1 kişi ,86667 ,60204 ,837 -1,1987 2,9320 
2 kişi ,36667 ,45981 ,986 -1,2108 1,9441 
3 kişi -,40784 ,33721 ,915 -1,5647 ,7490 
4 kişi -,46667 ,53567 ,979 -2,3043 1,3710 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,76296 ,30654 ,301 -1,8146 ,2887 

5 kişi ve daha 
fazla 

1 kişi 1,62963 ,57931 ,177 -,3578 3,6170 
2 kişi 1,12963 ,42963 ,242 -,3443 2,6035 
3 kişi ,35512 ,29472 ,917 -,6560 1,3662 
4 kişi ,29630 ,50999 ,997 -1,4533 2,0459 
5 kişi ,76296 ,30654 ,301 -,2887 1,8146 

D7 

1 kişi 

2 kişi -,83333 ,58365 ,842 -2,8356 1,1689 
3 kişi -,80392 ,51689 ,787 -2,5772 ,9693 
4 kişi -1,33333 ,63041 ,490 -3,4960 ,8294 
5 kişi -1,06667 ,52203 ,530 -2,8575 ,7242 
5 kişi ve daha 
fazla 

-1,62963 ,50232 ,076 -3,3529 ,0936 

2 kişi 

1 kişi ,83333 ,58365 ,842 -1,1689 2,8356 
3 kişi ,02941 ,39195 1,000 -1,3152 1,3740 
4 kişi -,50000 ,53279 ,971 -2,3278 1,3278 
5 kişi -,23333 ,39871 ,997 -1,6011 1,1345 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,79630 ,37253 ,478 -2,0743 ,4817 

3 kişi 

1 kişi ,80392 ,51689 ,787 -,9693 2,5772 
2 kişi -,02941 ,39195 1,000 -1,3740 1,3152 
4 kişi -,52941 ,45869 ,930 -2,1030 1,0442 
5 kişi -,26275 ,29239 ,976 -1,2658 ,7403 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,82571 ,25556 ,078 -1,7024 ,0510 

4 kişi 

1 kişi 1,33333 ,63041 ,490 -,8294 3,4960 
2 kişi ,50000 ,53279 ,971 -1,3278 2,3278 
3 kişi ,52941 ,45869 ,930 -1,0442 2,1030 
5 kişi ,26667 ,46448 ,997 -1,3268 1,8601 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,29630 ,44222 ,994 -1,8134 1,2208 

5 kişi 1 kişi 1,06667 ,52203 ,530 -,7242 2,8575 
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2 kişi ,23333 ,39871 ,997 -1,1345 1,6011 
3 kişi ,26275 ,29239 ,976 -,7403 1,2658 
4 kişi -,26667 ,46448 ,997 -1,8601 1,3268 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,56296 ,26580 ,488 -1,4748 ,3489 

5 kişi ve daha 
fazla 

1 kişi 1,62963 ,50232 ,076 -,0936 3,3529 
2 kişi ,79630 ,37253 ,478 -,4817 2,0743 
3 kişi ,82571 ,25556 ,078 -,0510 1,7024 
4 kişi ,29630 ,44222 ,994 -1,2208 1,8134 
5 kişi ,56296 ,26580 ,488 -,3489 1,4748 

D9 

1 kişi 

2 kişi -,50000 ,58678 ,981 -2,5130 1,5130 
3 kişi -1,13725 ,51966 ,450 -2,9200 ,6455 
4 kişi -1,41667 ,63379 ,425 -3,5909 ,7576 
5 kişi -2,00000* ,52483 ,020 -3,8005 -,1995 
5 kişi ve daha 
fazla 

-2,37037* ,50502 ,002 -4,1029 -,6379 

2 kişi 

1 kişi ,50000 ,58678 ,981 -1,5130 2,5130 
3 kişi -,63725 ,39405 ,758 -1,9891 ,7146 
4 kişi -,91667 ,53565 ,711 -2,7543 ,9209 
5 kişi -1,50000* ,40084 ,024 -2,8751 -,1249 
5 kişi ve daha 
fazla 

-1,87037* ,37453 ,001 -3,1552 -,5855 

3 kişi 

1 kişi 1,13725 ,51966 ,450 -,6455 2,9200 
2 kişi ,63725 ,39405 ,758 -,7146 1,9891 
4 kişi -,27941 ,46115 ,996 -1,8614 1,3026 
5 kişi -,86275 ,29396 ,142 -1,8712 ,1457 
5 kişi ve daha 
fazla 

-1,23312* ,25693 ,001 -2,1145 -,3517 

4 kişi 

1 kişi 1,41667 ,63379 ,425 -,7576 3,5909 
2 kişi ,91667 ,53565 ,711 -,9209 2,7543 
3 kişi ,27941 ,46115 ,996 -1,3026 1,8614 
5 kişi -,58333 ,46697 ,904 -2,1853 1,0187 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,95370 ,44459 ,473 -2,4789 ,5715 

5 kişi 

1 kişi 2,00000* ,52483 ,020 ,1995 3,8005 
2 kişi 1,50000* ,40084 ,024 ,1249 2,8751 
3 kişi ,86275 ,29396 ,142 -,1457 1,8712 
4 kişi ,58333 ,46697 ,904 -1,0187 2,1853 
5 kişi ve daha 
fazla 

-,37037 ,26723 ,858 -1,2871 ,5464 
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5 kişi ve daha 
fazla 

1 kişi 2,37037* ,50502 ,002 ,6379 4,1029 
2 kişi 1,87037* ,37453 ,001 ,5855 3,1552 
3 kişi 1,23312* ,25693 ,001 ,3517 2,1145 
4 kişi ,95370 ,44459 ,473 -,5715 2,4789 
5 kişi ,37037 ,26723 ,858 -,5464 1,2871 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
EK-3 Multiple Comparisons 

Scheffe 

Dependent 
Variable 

(I) DD7 (J) DD7 Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Y6 

1 kişi 

2 kişi -,16667 ,56752 1,000 -2,1136 1,7803 
3 kişi -,41176 ,50260 ,984 -2,1360 1,3125 
4 kişi -,50000 ,61299 ,984 -2,6029 1,6029 
5 kişi -,73333 ,50760 ,835 -2,4747 1,0080 
5 kişi ve 
daha fazla 

-1,29630 ,48844 ,233 -2,9719 ,3794 

2 kişi 

1 kişi ,16667 ,56752 1,000 -1,7803 2,1136 
3 kişi -,24510 ,38112 ,995 -1,5526 1,0624 
4 kişi -,33333 ,51807 ,995 -2,1106 1,4440 
5 kişi -,56667 ,38769 ,828 -1,8967 ,7633 
5 kişi ve 
daha fazla 

-1,12963 ,36224 ,099 -2,3723 ,1131 

3 kişi 

1 kişi ,41176 ,50260 ,984 -1,3125 2,1360 
2 kişi ,24510 ,38112 ,995 -1,0624 1,5526 
4 kişi -,08824 ,44601 1,000 -1,6183 1,4419 
5 kişi -,32157 ,28431 ,935 -1,2969 ,6538 
5 kişi ve 
daha fazla 

-,88453* ,24849 ,037 -1,7370 -,0321 

4 kişi 

1 kişi ,50000 ,61299 ,984 -1,6029 2,6029 
2 kişi ,33333 ,51807 ,995 -1,4440 2,1106 
3 kişi ,08824 ,44601 1,000 -1,4419 1,6183 
5 kişi -,23333 ,45164 ,998 -1,7827 1,3161 
5 kişi ve 
daha fazla 

-,79630 ,42999 ,636 -2,2714 ,6788 

5 kişi 
1 kişi ,73333 ,50760 ,835 -1,0080 2,4747 
2 kişi ,56667 ,38769 ,828 -,7633 1,8967 
3 kişi ,32157 ,28431 ,935 -,6538 1,2969 
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4 kişi ,23333 ,45164 ,998 -1,3161 1,7827 
5 kişi ve 
daha fazla 

-,56296 ,25846 ,456 -1,4496 ,3237 

5 kişi ve daha 
fazla 

1 kişi 1,29630 ,48844 ,233 -,3794 2,9719 
2 kişi 1,12963 ,36224 ,099 -,1131 2,3723 
3 kişi ,88453* ,24849 ,037 ,0321 1,7370 
4 kişi ,79630 ,42999 ,636 -,6788 2,2714 
5 kişi ,56296 ,25846 ,456 -,3237 1,4496 

Y7 

1 kişi 

2 kişi -1,00000 ,56641 ,682 -2,9431 ,9431 
3 kişi -1,19608 ,50162 ,350 -2,9169 ,5248 
4 kişi -,91667 ,61179 ,813 -3,0155 1,1822 
5 kişi -1,46667 ,50661 ,153 -3,2047 ,2713 
5 kişi ve 
daha fazla 

-1,70370* ,48749 ,043 -3,3761 -,0313 

2 kişi 

1 kişi 1,00000 ,56641 ,682 -,9431 2,9431 
3 kişi -,19608 ,38037 ,998 -1,5010 1,1088 
4 kişi ,08333 ,51706 1,000 -1,6905 1,8572 
5 kişi -,46667 ,38693 ,916 -1,7941 ,8607 
5 kişi ve 
daha fazla 

-,70370 ,36153 ,583 -1,9440 ,5366 

3 kişi 

1 kişi 1,19608 ,50162 ,350 -,5248 2,9169 
2 kişi ,19608 ,38037 ,998 -1,1088 1,5010 
4 kişi ,27941 ,44514 ,995 -1,2477 1,8065 
5 kişi -,27059 ,28376 ,969 -1,2441 ,7029 
5 kişi ve 
daha fazla 

-,50763 ,24801 ,528 -1,3584 ,3432 

4 kişi 

1 kişi ,91667 ,61179 ,813 -1,1822 3,0155 
2 kişi -,08333 ,51706 1,000 -1,8572 1,6905 
3 kişi -,27941 ,44514 ,995 -1,8065 1,2477 
5 kişi -,55000 ,45076 ,912 -2,0964 ,9964 
5 kişi ve 
daha fazla 

-,78704 ,42916 ,646 -2,2593 ,6852 

5 kişi 

1 kişi 1,46667 ,50661 ,153 -,2713 3,2047 
2 kişi ,46667 ,38693 ,916 -,8607 1,7941 
3 kişi ,27059 ,28376 ,969 -,7029 1,2441 
4 kişi ,55000 ,45076 ,912 -,9964 2,0964 
5 kişi ve 
daha fazla 

-,23704 ,25795 ,973 -1,1220 ,6479 

5 kişi ve daha 
fazla 

1 kişi 1,70370* ,48749 ,043 ,0313 3,3761 
2 kişi ,70370 ,36153 ,583 -,5366 1,9440 
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3 kişi ,50763 ,24801 ,528 -,3432 1,3584 
4 kişi ,78704 ,42916 ,646 -,6852 2,2593 
5 kişi ,23704 ,25795 ,973 -,6479 1,1220 

Y9 

1 kişi 

2 kişi -,66667 ,58772 ,935 -2,6829 1,3496 
3 kişi -1,01961 ,52050 ,577 -2,8052 ,7660 
4 kişi -,91667 ,63481 ,835 -3,0945 1,2611 
5 kişi -1,33333 ,52568 ,280 -3,1367 ,4701 
5 kişi ve 
daha fazla 

-1,70370 ,50583 ,058 -3,4390 ,0316 

2 kişi 

1 kişi ,66667 ,58772 ,935 -1,3496 2,6829 
3 kişi -,35294 ,39469 ,976 -1,7070 1,0011 
4 kişi -,25000 ,53652 ,999 -2,0906 1,5906 
5 kişi -,66667 ,40149 ,737 -2,0440 ,7107 
5 kişi ve 
daha fazla 

-1,03704 ,37514 ,193 -2,3240 ,2499 

3 kişi 

1 kişi 1,01961 ,52050 ,577 -,7660 2,8052 
2 kişi ,35294 ,39469 ,976 -1,0011 1,7070 
4 kişi ,10294 ,46190 1,000 -1,4816 1,6875 
5 kişi -,31373 ,29444 ,949 -1,3238 ,6964 
5 kişi ve 
daha fazla 

-,68410 ,25734 ,231 -1,5669 ,1987 

4 kişi 

1 kişi ,91667 ,63481 ,835 -1,2611 3,0945 
2 kişi ,25000 ,53652 ,999 -1,5906 2,0906 
3 kişi -,10294 ,46190 1,000 -1,6875 1,4816 
5 kişi -,41667 ,46772 ,977 -2,0212 1,1879 
5 kişi ve 
daha fazla 

-,78704 ,44530 ,681 -2,3147 ,7406 

5 kişi 

1 kişi 1,33333 ,52568 ,280 -,4701 3,1367 
2 kişi ,66667 ,40149 ,737 -,7107 2,0440 
3 kişi ,31373 ,29444 ,949 -,6964 1,3238 
4 kişi ,41667 ,46772 ,977 -1,1879 2,0212 
5 kişi ve 
daha fazla 

-,37037 ,26766 ,859 -1,2886 ,5479 

5 kişi ve daha 
fazla 

1 kişi 1,70370 ,50583 ,058 -,0316 3,4390 
2 kişi 1,03704 ,37514 ,193 -,2499 2,3240 
3 kişi ,68410 ,25734 ,231 -,1987 1,5669 
4 kişi ,78704 ,44530 ,681 -,7406 2,3147 
5 kişi ,37037 ,26766 ,859 -,5479 1,2886 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Ek-4 Anket Soruları 

ÜNİVERSİTELERDE İÇ DENETİMİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINA 
YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI ANKET ÇALIŞMASI ANKET FORMU  

Sayın İç Denetçi, 

Bu anket Selçuk Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nda, 5018 Sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bağlamında üniversiteler ve kanuna tabii 
diğer kamu kurumlarında zorunlu hale getirilen “iç denetim” sisteminin etkinliğinin 
üniversitelerde ölçülmesi amacıyla hazırlanmış olan “Üniversitelerde İç Denetimin 
Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Bir alan Araştırması” başlıklı yüksek lisans tezi 
kapsamında hazırlanmıştır. Anket sorularına tam ve doğru cevaplar vermeniz 
bilimsel araştırmanın başarılı ve güvenilir olması açısından büyük önem 
taşımaktadır. Ayırdığınız değerli zamanınız ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. 

Danışman        Hazırlayan 

Doç. Dr. Yunus CERAN     Arş. Gör. Merve ÖZ 

Selçuk Üniversitesi       Selçuk Üniversitesi 

1-Cinsiyetiniz:  

1( )Kadın 2( )Erkek 

2-Yaşınız:  

1( )22-28 2( )29-35 3( )36-42 4( )43-49 5( )49 üzeri 

3-Eğitim Durumunuz:  

1( )Yüksek okul 2( ) Lisans 3( )Lisans Üstü 4( )Doktora 5( ) Diğer 

4-İç Denetçi olmadan önceki mesleğiniz:  

1( )Vergi Denetmeni 2( )Muhasebe Denetmeni 3()Bütçe Kontrolörü 4()Muhasebat 
Kontrolörü 5( )Milli Emlak Denetmeni 6() Hesap Uzmanı 7( )Diğer 

5-Kurumunuzda toplam çalışan sayısı: 

1( )500’den az  2( )500-5.000  3()5.001-10.000 4( )10.001-15.000 5()15.000’den fazla 

6-Çalıştığınız kurumda iç denetim birimi hangi yılda kuruldu? 

1( )2006 2( )2007 3( )2008 4( )2009 5( )2010 6( )2011 7( )2012 8 ()2012’den sonra 

7-Kurumunuz iç denetim biriminde (iç denetim birimi yöneticisi dahil) kaç iç 
denetçi çalışmaktadır? 

1( )1 Kişi 2( )2 Kişi  3( )3 Kişi 4( )4 Kişi 5( )5 Kişi 6( )5’ten 
fazla 
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Aşağıdaki ifadeleri size en uygun katılım derecesine göre belirtiniz. 
1= Kesinlikle katılmıyorum. 2=Katılmıyorum. 3=Fikrim yok. 
4=Katılıyorum. 5=Kesinlikle katılıyorum. 
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1. Kurumumuzda iç denetime yeterince önem verilmektedir.      
2. Kurumumuzda iç denetim sisteminin alt yapısı yeni 

oluşturulmaktadır. 
     

3. Kurumumuzda iç denetim belirlenen standartlar düzeyinde 
işlemektedir. 

     

4. Kurumumuzda iç denetim faaliyetinin niteliğine uygun fiziki 
imkânlar bulunmaktadır. 

     

5. Kurumumuzda iç denetim biriminin bağımsız bir bütçesi 
bulunmaktadır. 

     

6. Kurumumuzda iç denetim birimine uluslararası standartlara 
uygun bir iç denetim faaliyeti için ihtiyaç duyulan yeterli 
kaynak sağlanmaktadır. 

     

7. Kurumumuzda iç denetim birimi yöneticisinin mevcut yasal 
düzenlemeler çerçevesindeki yetkileri uluslararası 
standartlarda denetim yapılabilmesi için yeterlidir. 

     

8. Kurumumuzda iç denetçiler doğrudan üst yöneticiye bağlı 
olarak çalışmaktadır.  

     

9. Kurumumuzda iç denetçiler denetim yetkilerini bağlı olduğu 
makamdan onay ya da emir almadan kullanabilmektedir. 

     

10. Kurumumuza özel bir iç denetim yönergesi mevcuttur.      
11. Kurumumuza özel iç denetim yönergesi üst yönetici tarafından 

onaylanmaktadır. 
     

12. Kurumumuzda iç denetim planı üst yönetici tarafından 
onaylanmaktadır. 

     

13. Kurumumuzda iç denetim gerekli bir uygulama olarak 
görülmemektedir. 

     

14. Kurumumuzda iç denetimin etkin bir şekilde işlemesine alt 
kademe yöneticileri önem vermemektedir. 

     

15. Kurumumuzda iç denetimin etkin bir şekilde işlemesine üst 
kademe yöneticileri önem vermemektedir. 

     

16. Kurumumuzun diğer çalışanları iç denetimin önemini henüz 
kavrayamamış ve iç denetimi gerekli bir uygulama olarak 
görmemektedir. 

     

17. Kurumumuzda iç denetçiler denetim faaliyetlerini 
gerçekleştirirken üst yöneticiden destek almaktadırlar. 

     

18. Kurumumuzda üst yönetici iç denetçilere idarenin 
faaliyetlerini olumsuz etkileyecek risklerin belirlenmesi 
çalışmalarında gerekli imkanı sağlamaktadır. 

     

19. Kurumumuzda üst yönetici iç denetim kaynaklarının etkili, 
ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır. 

     

20. Kurumumuzda üst yönetici iç denetim raporlarında 
düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları 
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değerlendirmekte ve gerekli önlemleri almaktadır. 
21. Kurumumuzda iyi bir şekilde işleyen iç kontrol sistemi 

bulunmaktadır. 
     

22. Kurulan iç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel 
tarafından sahiplenilmektedir. 

     

23. Kurumumuzda üst yöneticiler iç kontrolü iç denetçiler 
aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 

     

24. Kurumumuzda Kamu İç Kontrol standartları uyum eylem planı 
hazırlanmıştır. 

     

25. Kurumumuzda iç kontrol standartları uyum eylem planına 
uyulmaktadır. 

     

26. Kurumumuzun faaliyet alanları dikkate alındığında istihdam 
edilen iç denetçi sayısı yeterlidir. 

     

27. Kurumumuzda iç denetim faaliyetleri kapsamında faaliyet çıktı 
ve sonuçları, performans hedef ve gerçekleşmeleri, bilgi, 
izleme ve kontrol sistemleri denetlenmektedir. 

     

28. Kurumumuzda stratejik planlama yapılmaktadır.      
29. Kurumumuzda yapılan stratejik planlamanın denetimi 

yapılmaktadır. 
     

30. Kurumumuzda iç denetim birimi tarafından diğer birim 
çalışanlarına iç denetim, risk yönetimi vb. konular hakkında 
eğitim verilmektedir. 

     

31. Kurumumuzda iç denetim biriminin performansı 
denetlenmektedir. 

     

32. Kurumumuzda iç denetçiler müdahaleden uzak tek başına 
karar verebilmektedir. 

     

33. İç denetim sisteminin kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve 
verimli kullanılmasını sağlayarak mali disipline katkı 
sağlayacağını düşünmekteyim. 

     

34. Mevcut iç denetim sistemimizin yolsuzlukları önleme 
konusunda yeterli desteği sunacağına inanmaktayım. 

     

35. “Şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” kavramı kamu tarafından 
özümsendiğinde kamu yararına olacaktır. 

     

36. “Şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” kavramı finansal 
serbestleşme taraftarlarınca ortaya atılmış muğlak söz 
oyunlarından fazlası değildir. 

     

37. İç denetim bağımsız bir fonksiyondur.      
38. İç denetim güvence ve danışmanlık işlevi görmektedir.      
39. İç denetim sistemi idareye artı değer katmaktadır.      
40. İç denetim iç kontrolün etkinliğinin değerlendirilmesi ve 

artırılmasına yardımcı olmaktadır. 
     

41. İç denetim risk yönetiminde idareye artı değer katmaktadır.      
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T. C.  

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 
 

Özgeçmiş  
 

Adı Soyadı: Merve ÖZ 

Doğum Yeri: Sivas 

Doğum Tarihi: 28.08.1989 

Medeni Durumu: Bekar 

Öğrenim Durumu 

Derece: Okulun Adı: 

İlköğretim: Sivas Celal Bayar İlk Öğretim Okulu 

Lise: Sivas Cumhuriyet Anadolu Lisesi 

Lisans. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme (İngilizce) 

Yüksek Lisans. Eskişehir Anadolu Üniversitesi- İşletme – Finansman 2012- 

Konya Selçuk Üniversitesi- İşletme- Muhasebe ve Finansman 2013-2015 

 
Becerileri: 
 

İngilizce 

ÜDS 88.75, KPDS 85, YDS 77.50 

 
İlgi Alanları: 
 

İç Denetim 

 
İş Deneyimi: 
(Doldurulması isteğe 
bağlı) 
 

Araştırma Görevlisi Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F, 2013-.. 

Tel: 0 332 223 30 09 

 
Adres: 
 

Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Selçuklu / 

KONYA 

            
 
 

 


