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1-NEDEN BU ÇALIŞTAYDAYIZ ?



DOMİNO TEORİSİ
Domino Teorisi Heinrich tarafından 1959
yılında hazırlanmıştır. Bu teori kaza sürecini
5 faktör üzerinden açıklamaktadır:
1. Geçmiş ve sosyal çevre
2. Kişinin hatası
3. Güvensiz hareket ve/veya mekanik ya da
fiziksel risk
4. Kaza
5. Yaralanma

Bu faktörler bağlı ve mantıklı bir düzen
içindedir. Her biri kendinden hemen bir
öncekine bağlı olduğundan birinin
olmaması halinde kaza meydana gelmez.
Teoriyi görselleştirme adına, rahatsız edici bir
kuvvete maruz kaldığında dik duran 5 adet
domino taşının hareketi incelenir. İlk olarak
domino taşlarından “sosyal çevre”
düştüğünde diğer faktörlerden biri
düzeltilmediği (domino taşı kaldırılmadığı)
takdirde otomatik olarak diğer dördü de
devrilecektir.



1-NEDEN BU ÇALIŞTAYDAYIZ ?

AMACIMIZ



Düzce Üniversitesi Bünyesindeki Tüm Birimleri Kapsayan Risk Evreninin 
Belirlenmesi Faaliyeti- Kontrol Öz Değerlendirme Çalıştay Takvimi

No Faaliyet Tanımı Çalışma Türü Faaliyet Tarihi
1 Çalışma Gruplarının Belirlenmesi Birimler tarafında yazışma

yoluyla
TAMAMLANDI

2 Risk Yönetim Rehberinin Yayınlanması İç Denetim Birimi
tarafından yazışma yoluyla

TAMAMLANDI

3 Risk Evreninin Belirlenmesi Çalıştayı Çalıştay, Cumhuriyet
Konferans Salonu

02.07.2018

4 Operasyonel Süreçlerin Belirlenmesi
(Her çalışma grubuyla 1 gün)

Ekip Çalışması – Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı Bilgisayar
Odası

10-12.07.2018
17-19.07.2018
24-26.07.2018

5 Ana ve Alt Faaliyetler ile Yönetim
Faaliyetlerinin Tespit Edilmesi (Her çalışma
grubuyla 1 gün)

Ekip Çalışması – Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı Bilgisayar
Odası

10-12.07.2018
17-19.07.2018
24-26.07.2018

6 Çalışma Gruplarıyla Birimler Temelinde Risk-
Kontrol Çalışması (Her çalışma grubuyla 1
gün)

Ekip Çalışması – Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı Bilgisayar
Odası

10-12.07.2018
17-19.07.2018
24-26.07.2018

7 Risk Evreni Konsolidasyon Çalışması
(Her çalışma grubuyla yarım gün)

Ekip Çalışması – Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı Bilgisayar
Odası

01-02.08.2018
07-09.08.2018

8 Raporlama Süreci İç Denetim Birimi
tarafından yazışma yoluyla

10-31.08.2018
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• Üç çeşit yalan vardır;
yalan, 

kuyruklu yalan 
ve istatistik.

Benjamin Disraeli;



Reuters Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre
Türkiye, dezenformasyon ve sahte haberin en çok
görüldüğü ülke.

Türkiye en çok sahte haberle, bir diğer deyişle en çok
“uydurma” haber ile karşılaşan ülke (%49).

https://journo.com.tr/turkiye-yalan-haber-dezenformasyon
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• 28 Ocak 1986’da Cape Canerval, Florida’dan
fırlatılan Challenger Uzay Mekiği kalkışından 73
saniye sonra yeryüzünden 15 km yükseklikte
infilak etti.

• Mekiğin içerisindeki 5 NASA astronotu ve 2
araştırma uzmanı yaşamlarını yitirdiler.

• Kazanın yankısı çok büyük oldu. Amerikalıların
%85’i 1 saat içerisinde kazadan haberdar oldu.

Challenger Uzay Mekiği Kazası 
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DOMİNO TEORİSİNE GÖRE CHALLENGER 
UZAY MEKİĞİ KAZASI 

1. Yönetim Kontrolünün Eksikliği - Geçmiş ve Sosyal Çevre
Güvenilir, çabuk dönüp konuşlanabilen ve tekrar kullanılabilir bir uzay aracı
sağlamak için yapılan politik baskı, etkin sistemlerin entegrasyonu ve gelişimi
olanağını sınırlandırdı.

3. Dolaysız Sebep-Güvensiz hareket ve/veya mekanik ya da fiziksel risk
Roketin ateşleyicisinin üretici firması Morton Thiokol da çalışan 14 mühendis
mekiğin o gün fırlatılışına, fikir birliği içinde, şiddetle karşı gelmişlerdi. Soğuk
havanın o-ringlerin performansını nasıl etkileyip, sızdırmazlıklarını bozduklarını
bir saate varan bir konuşma ile üst makamlara anlatmışlardır.

2. Altta Yatan Sebep - Kişinin hatası
Reagan yönetimi mekiğin gelişim aşaması tamamlanmadan harekete geçirilmesi

için baskı yapınca, daha fazla belirsizlik oluştu ve NASA çalışanlarının ahlaki
değerleri sarsılmak zorunda kaldı.

5. Zarar/Yaralanma
Mekiğin içerisindeki 5 NASA astronotu ve 2 araştırma uzmanı yaşamlarını
yitirdiler.

4. Kaza
Challenger Uzay Mekiği kalkışından 73 saniye sonra yeryüzünden 15 km
yükseklikte infilak etti.
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde bu sabah
boş ürün tankında bakım sırasında, gaz sıkışmasının
neden olduğu sanılan bir patlama meydana geldi. Olayda
4 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Aliağa Kaymakamı
Bayram Yılmaz, "Bakımdaki kazanda gaz sıkışmasından
kaynaklı bir patlama. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 2
kişi yaralandı. İş kazası, dışarıdan bir müdahale, saldırı
yok" dedi. Patlamayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.
Olayın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 3
başmüfettiş ve 1 müfettiş de görevlendirildi.

TÜPRAŞ'ta patlama! 4 işçi yaşamını yitirdi
11.10.2017
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03.02.2011 
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Ankara OSTİM Sanayi Sitesi'nde gün içinde yaklaşık 9 saat arayla
iki ayrı patlama meydana geldi. İlk patlama sabah saat 11.00'de
meydana gelirken, 7 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. İkinci patlama ise
19.30'da gerçekleşti. Son patlamada 10 kişi hayatını
kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri, ikinci patlamanın
olduğu bölgede, halen ulaşılamayanların olduğunu belirtti. Savcılık
patlamalarla ilgili soruşturma başlattı.
İki patlamanın da çıkış sebeplerinin işyerlerinde bulunan LPG
(muhtelif miktarda) tüplerinden teknik bir arıza veya kaza
sonucu ortama yoğun bir şekilde gaz çıkışının olması sonucu,
belirlenemeyen bir ısı kaynağından çıkan alev veya kıvılcımla
ortamda sıkışan gazın parlaması ve patlaması ile birlikte
yangının meydana geldiği açıklandı. Ayrıca işyerlerinde bulunan
LPG, Asetilen ve oksijen tüplerinin de yangının şiddetini artırdığı
belirtildi.

Ankara'da 9 saat arayla iki patlama
03.02.2011 
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Siber saldırı ile bu kez üniversitelerin verileri çalındı. İranlı
hackerlar tarafından gerçekleştirilen siber saldırı dünya genelinde
320 üniversiteyi etkiledi. Siber saldırı ile 31.5 terabayt veri
çalındı.

DoJ, geçtiğimiz günlerde siber saldırı iddiaları ile büyük yankı
uyandırdı. ABD’de bulunan 144 üniversitenin verilerinin, İranlı
hackerlar tarafından çalındığı belirtildi. Ayrıca dünya genelinde
toplamda 320 üniversitenin bu saldırılardan etkilendiği ve 31.5
terabayt veri çalındığı iddia ediliyor. Ayrıca ABD’de Çalışma
Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Federal Enerji Düzenleme
Komisyonu da dahil olmak üzere birkaç kurum da saldırıya uğradı.

Siber saldırı ile üniversitelerin verileri çalındı



VAKA

……. Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde
önceki gece yoğun bakım ünitesindeki bir
hastanın vefat haberini alan yakınları zorla
içeriye girdi. Beyin cerrahisi asistanı iki
doktoru darp etti, etrafı kırıp döktü. Daha
sonra kaybettikleri yakınlarına zorla
elektroşok yaptırdı.

Doktorları darp ettiler zorla elektroşok
yaptırdılar



VAKA

…………. Üniversitesi Merkez Araştırma
Laboratuvarında kimyasal maddelerden
kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada
3 teknisyen yaralanırken, olay yerine
…………..’dan uzman ekip çağrıldı.



VAKA

Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) Genel Sekreteri
Prof.Dr. …. ….., mühendislik fakültelerinin yaşadığı en
büyük sorunun öğrenci kalitesindeki düşüş olduğunu
söyledi.

"Mühendislik fakültelerine gelen öğrenci sayısında
kalite anlamında bir düşüş var, hepsinde olduğu gibi.
Daha önce 10-20 binlerde aldığınız öğrenci dilimi 100
binler seviyesine çıkınca da gelen öğrenci kalitesinde
bir düşüş var" diye konuştu.

Mühendislik Fakültelerinde Öğrenci Kalitesi Düştü



2-RİSK NEDİR?

Arapça "rızık-rısq", Latince "riscum"



RİSK 

• Risk, amaçlara ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir

olayın meydana gelme ihtimalidir. Risk, söz konusu etki

ve olasılık cinsinden hesaplanır. (IIA – Uluslararası İç

Denetim Enstitüsü)

• İdarelerin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine

ulaşmasına ve görevlerin ifasına engel olabilecek veya

beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da

olaylardır. (Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme

Rehberi)

2-RİSK NEDİR?



Riskler gerçekleşen olaylar değillerdir,
risk gerçekleştiğinde KAYIP olur. 
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RİSKİ ALGILAMA
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RİSKİN ALGILANMASI, 
BİLGİ, GÖRGÜ, HAYAL 
GÜCÜ ve SENTEZ 
KABİLİYETİ GEREKTİRİR.

RİSK ALGILAMA 
YETENEĞİ ZAMANLA 
AZALIR (İŞLETME 
KÖRLÜĞÜ).

BU YETENEĞİ SÜREKLİ 
EĞİTİMLE CANLI TUTMAK 
GEREKİR.

2-RİSK NEDİR?



RİSK KAVRAMI

ETKİ
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R  = O X E
R : Risk    
O : Olasılık    
E : Etki

2-RİSK NEDİR?



Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan, yeni okyanuslar keşfedemez.
Andre Gide



• Kontrol etkinliği

• Önceki risk deneyimi

• Sonucun süresi

• Riskteki varlıklar

• Tehdidin türü

Riskin belirsizliği  ve 
sonucu farklı etkenlere 
bağlıdır.

Sonucun süresi: Risk gerçekleştiği takdirde 
etkisinin kuruma ne kadar sürede 
yansıyacağının değerlendirilmesidir. Örneğin; 
doğal afet vb. durumlardaki kayıplar kurumu 
hemen etkilerken, personele yeterli eğitim 
desteğinin sağlanmamasının performansa 
olumsuz etkisi daha uzun sürede ortaya çıkar.

Riskteki varlıklar: Riske maruz varlıkların 
türüne ve kurumun değerlerine, amaç ve 
hedeflerine ulaşmasındaki önemine göre riskin 
sonucu ve kurumun riski yönetmek adına 
alacağı önlemler değişkenlik gösterebilir. 

Kontrol etkinliği: Etkin kontroller riskin 
gerçekleşme olasılığını azaltabilir, riskin 
gerçekleşmesi halinde sonuçlarının kurumun 
tolere edebileceği seviyelere indirgenmesini 
sağlayabilir. 

Önceki risk deneyimi: Önceki risk deneyimleri 
ile kazanılan tepki/aksiyon tecrübeleri riskin 
sonucunu olumlu anlamda etkileyebilir.

Tehdidin türü: Tehdidin iç veya dış faktörlerden 
kaynaklanması belirsizlik ve sonuç düzeyini 
etkileyebilir. Kurum içi unsurlardan kaynaklanan 
riskleri yönetmek, gerçekleşme olasılığını ve 
etkisini kontrol etmek görece daha kolaydır.

2-RİSK NEDİR?



Risk pozitif ve negatif sonuçları kapsar.
Pozitif sonuçlar doğuran riskler fırsatlar,
Negatif sonuçlar doğuran riskler ise tehditler

olarak değerlendirilir.

Risk kavramları

Fırsat

RİSK

Tehdit

2-RİSK NEDİR?

Dar bir kapının üzerinde, yahut bir uçurumun kenarında yürürken düşme riskiniz,
korktuğunuz oranda artar.
Bertrand Russell



• Kurum iş süreçlerinde bilgi sistemi kullanımını/
otomasyonu yaygınlaştırmak:

İşleri daha az hata ile daha kısa zamanda sonuçlandırmak

Fırsatlara Örnek

2-RİSK NEDİR?



Fırsatlara Örnekler

2-RİSK NEDİR?



The Independent gazetesi, Avustralyalı bir adamın bin 173 kez kan bağışlayarak
rekor kırdığını sayfalarına taşıdı. 81 yaşındaki Avustralyalı James Harrison,
kanındaki ender bulunan bir antikor sayesinde 2 milyon 400 bin bebeğin hayata
tutunmasını sağladı.

14 yaşındayken ameliyata alınan ve akciğerinin bir kısmı alınan Harrison üç ay
hastanede kaldı. Bu süre zarfında kendisine 13 ünite kan verildi. Kan bağışının
önemini anlayan Harrison o zaman kendine kan bağışçısı olma sözü verdi.

İlk kez 1957’de kan bağışında bulunan Harrison’ın kanında bebek ölümlerini
önleyebilecek özel bir antikor olduğu anlaşıldı. ‘Altın kollu adam’ olarak bilinen
Harrison yaklaşık 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardı. Dünyanın en çok kan
bağışlayan adamı olan Avustralyalı, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ve
ülkesinde de onur madalyası aldı.

Geçtiğimiz hafta ilerleyen yaşı nedeniyle son kez kan bağışı yapan Harrison
duygulu anlar yaşadı.

Dünya üzerinde Harrison ile aynı antikoru taşıyan yaklaşık 200 kişi bulunuyor.

Fırsatlara Örnekler 2-RİSK NEDİR?



• Kurum iş süreçlerinde bilgi sistemi
kullanımını/otomasyonu yaygınlaştırmak: Teknik sorunlar
nedeniyle sistemsel sorunlar yaşanması, iş/hizmet
sürekliliğinin sağlanamaması

• Üniversitenin yeni bir bölüm açmaya karar vermesi:
Bölüme yeterli başvurunun olmaması, mezunların kolay iş
bulamaması

Tehditlere örnekler

2-RİSK NEDİR?
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2-RİSK NEDİR?

Dünyanın en tehlikeli şeyi, bir uçurumu iki adımda aşmaktır.
Lloyd George

Tehditlere örnekler



Riskleri iki sınıfa ayırabiliriz.

Risk Sınıflandırması

GETİRİSİ 
OLAN

GETİRİSİ 
OLMAYAN

• İyi yönetildiğinde herhangi 
bir getirisi yoktur.
• Değerleri korumaya 
odaklanır.
• Örnek: Yasal düzenlemelere 
uyum sağlamaya yönelik 
önlemler

• İyi yönetildiğinde bir getiri 
sağlar.
• Değer yaratmaya odaklanır.
• Örnek: Parasal kaynakların 
finansal yatırım araçlarında 
değerlendirilmesi

2-RİSK NEDİR?



2-RİSK NEDİR?GETİRİSİ OLAN RİSKLER



2-RİSK NEDİR?GETİRİSİ OLMAYAN RİSKLER



OPERASYONEL RİSKLER

Kurumun iş süreçlerinin doğru, uygun ve verimli gerçekleşmesini
etkileyebilecek risklerdir.

ÖRNEK: Üniversite Hastanesinde kullanılan randevu sistemine
yönelik yetersiz bilgi teknolojileri altyapısı nedeniyle arızaların
oluşması ve vatandaşa sağlık hizmeti sunulamaması.

STRATEJİK RİSKLER

Kurumun kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu
hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal riskler bu başlık
altında sınıflandırılabilir.

ÖRNEK: YÖK'ün talep edilen öğrenci sayısından fazla öğrenci
vermesi

Risk Türleri-1 2-RİSK NEDİR?



FİNANSAL RİSKLER

Kurumun finansal yapısını ve finansal faaliyetlerini sürdürmek için
ihtiyaç duyduğu kaynakları etkileyebilecek risklerdir.

ÖRNEK: Proje yatırım bütçelerinin etkin takip edilmemesi
sonucunda finansal yükümlülüklerin yerine getirilememesi.

UYUM (YASAL) RİSKLERİ

Kurumun dış düzenlemelere (yasalar, tebliğler) ve iç düzenlemelere
(politika ve prosedürler) uygun işlemler yapmasını etkileyebilecek
risklerdir.

ÖRNEK: Veri güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’na uyumsuzluk sonucunda kurumun
cezai yaptırıma maruz kalması

Risk Türleri-2 2-RİSK NEDİR?



İTİBAR RİSKLERİ

Kurum hakkında olumsuz düşüncelerin oluşması, kuruma duyulan
güvenin azalması veya kurum imajının zedelenmesi olarak
tanımlanmaktadır.

ÖRNEK: Bir belediye için kritik öneme sahip bir projenin taahhüt
edilen sürede tamamlanamaması sonucu halkın gözünde belediye
hizmetlerinin yeterliliğinin sorgulanması ve kurumun itibar
kaybetmesi

SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİ

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaması nedeniyle iç ve dış
paydaşların maruz kalabileceği risklerdir..

ÖRNEK: Bir çalışanın yüksek bir yerde çalışma yaaprken düşerek
beyin kanaması geçirmesi

Risk Türleri-3 2-RİSK NEDİR?



VAKA

Sayıştay'dan XYZ Üniversitesi'ne 36 milyon liralık 'ağır' soru. XYZ Üniversitesi'nin 2013 yılı
hesaplarını denetleyen Sayıştay, sene başında 503 milyon 622 bin liralık gider öngören üniversite
yönetimine, yıl sonu itibariyle ortaya çıkan 539 milyon lira 603 bin liralık harcamanın nedenini
sordu.

Raporun en sert, başlıklarından birini 'Ödenek Üstü Harcama Yapılması" başlıklı bölüm
oluşturdu.

"Ödenek Üstü Harcama Yapılması" başlıklı 21. bulguda, yöneticilere öncelikle 5018 Sayılı Kanun
anımsatıldı.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamayı
amaçladığı vurgulandı. Bu bağlamda ödenek üstü harcama yapılmasını önlemek için harcama
yetkililerine 'yaptırım' dahi getirildiğine dikkat çekildi.

Ödenek üstü harcama yapılması durumunda yetkililere, aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil
yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katına kadar para cezası verilmesine hükmettiği
anımsatıldı.



Sonuç olarak;

A) Kurumda görev yapan 14 personele, asilde aranan şartları taşımadıkları halde vekâlet
ettikleri şube müdürü kadroları için öngörülen özel hizmet tazminatı ve/veya ek ödeme ile
asli kadroları için öngörülen özel hizmet tazminatı ve/veya ek ödeme arasındaki farkların
ödenmesi,

B) Genel Sekreter ...’e temsil tazminatının %80’inin ödenmesi gerekirken tamamının
ödenmesi,

C) Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı kadrolarına vekâleten atanan toplam 17 kişiye görev
tazminatı ödenmesi,

sonucu toplam ... TL kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Bu itibarla, sorumlu iddialarının reddedilerek 74 sayılı İlamın 1. maddesiyle ... TL’ye ilişkin
olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, oybirliğiyle
Karar verildiği 07.03.2018 tarih ve 44188 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim
kılındı.

VAKA



Finansal Riskler

Kur

Faiz Oranı

Likidite

Kredi

Finansal 
Enstrümanlar

Yatırım Portföyü

Sigorta

Hisse Değeri

Emtia Değeri

Dış Çevre Riskleri

Rakip

Yasa ve 
Düzenlemeler

Hissedar

Politik

Ekonomik

Müşteri Trendleri

Değişim Yönetimi

Doğal Afet

Sektör

Operasyonel Riskler

Stratejik Riskler

Yatırım Değerlendirme

İş Modeli

İş Portföyü

Bütçe ve Planlama

Organizasyonel Yapı

Müşteri Memnuniyeti

İnsan Kaynakları

Ürün Hizmet Geliştirme

Verimlilik

Kapasite

Süreç Yönetimi

Ortaklık

Konsantrasyon

İş Durması

Ürün Hizmet Kalitesi

Çevre Sağlığı

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Marka Yönetimi

Hukuki Sorunlar

Bilgi Teknolojileri

Bilgi Güvenliği

Ürün Hizmet 

Fiyatlandırma

Çalışan Bağlılığı

Vergi

Yetki ve Limit

Tedarik

Performans 
Yönetimi

İletişim

Risk Türleri 2-RİSK NEDİR?



Risk Değerlendirme Aşamaları

Riskleri
Tanımla
Riskleri
Tanımla Riskleri ÖlçRiskleri Ölç Riskleri

Önceliklendir
Riskleri

Önceliklendir

2-RİSK DEĞERLENDİRMESİ



Risk Denklemi

Riskin seviyesi basitçe şu şekilde gösterilebilir:

x =

Uygun seviyede kontroller konularak risk seviyesi indirgenebilir.

- _ = = =

Etki Olasılık Doğal Risk 
Seviyesi

Doğal Risk 
Seviyesi Kontroller Artık Risk 

Seviyesi

2-RİSK DEĞERLENDİRMESİ



Risk Tespitinde Cevap Aranması Gereken Sorular-1

Risk tespitinde şu sorulara cevap alınması 
gerekmektedir:
• Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmayı ne engeller?
• Mevcut varlıkların kaybedilmesi veya ciddi

boyutta zarar görmesine neden olabilecek olaylar
nelerdir?

• İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olaylar
nelerdir?

• Çevresel unsurlardaki olası değişimlerin sürece
olumsuz yansımaları neler olabilir?

2-RİSK DEĞERLENDİRMESİ



Risk Tespitinde Cevap Aranması Gereken Sorular -2

• Operasyonların verimli çalışmasını neler
engelleyebilir?

• Kaynakların ekonomik kullanılmasına mani olabilecek
durumlar nelerdir?

• Hangi olağandışı durumlar operasyonları tehdit
edebilir?

• Hangi koşullarda itibar kaybı ile karşılaşılabilir?
• Hangi koşullarda yasal müeyyideler ile karşı karşıya

kalabiliriz?

2-RİSK DEĞERLENDİRMESİ



Risk Tespitinde Cevap Aranması Gereken Sorular-3

• Süreçteki faaliyetlerin amaç ve hedeflerden
uzaklaşmasına neden olacak kurumsal zafiyetler
nelerdir?

• Bütçeden sapmaya neden olabilecek faktörler nelerdir?
• Finansal ve operasyonel raporların hatalı, eksik veya

tutarsız olmasına neden olabilecek durumlar nelerdir?
• Süreç içi ve dışı iletişimi kesintiye uğratacak durumlar

nelerdir?
• Sürecin tam kapasite ile çalışmasına neler engel olur?

2-RİSK DEĞERLENDİRMESİ



OLASI RİSKLER

1422. Uzaylı istilası
1423. Kızgın maymun 
tanrısı tarafında şehrin 
istilası
1424. Dev domuz 
tarafında binanın 
yenmesi

O kesinlikle çok kapsamlı bir risk analizi yapar.



BENCE
RİSK

YÜKSEK

BENCE  
RİSK

YÜKSEK

BENCE
RİSK

YÜKSEK

RİSK DEĞERLENDİRMESİ



Risk Değerlendirmesi - Risk Olasılığı
Risk Olasılığı Açıklaması
Çok Yüksek

Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.
Riskin meydana geleceği neredeyse kesindir. (1 yıl içinde) 

Yüksek

Risk durumu birçok kez gerçekleşti. 
Benzer kurum / bölüm / süreçlerde gerçekleşti. 
Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.
Riskin meydana gelme ihtimali yüksektir. (1-2 yıl içinde) 

Orta

Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir
Benzer kurum / bölüm / süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti. 
Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir.
Riskin meydana gelme ihtimali orta derecededir. (2-5 yıl içinde) 

Düşük

Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. 
Benzer kurum / bölüm / süreçlerden ancak çok özel durumlarda 
gerçekleşebilir. 
Ortam gerçekleşmesi için uygun değil.
Riskin meydana gelme ihtimali düşüktür. (5-10 yıl içinde)

Çok Düşük
Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil. 
Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir. (10-50 yıl içinde) 

2-RİSK DEĞERLENDİRMESİ



Risk Değerlendirmesi - Risk Olasılığı



Risk Değerlendirmesi - Risk Olasılığı



Risk Değerlendirmesi - Risk Olasılığı



Risk Değerlendirmesi - Risk Olasılığı



Risk Değerlendirmesi - Risk Olasılığı



Risk Değerlendirmesi - Risk Etkisi 2-RİSK DEĞERLENDİRMESİ



Risk Değerlendirmesi - Risk Etkisi



Risk Değerlendirmesi - Risk Etkisi



Risk Değerlendirmesi - Risk Etkisi



Risk Değerlendirmesi - Risk Etkisi



Risk Değerlendirmesi - Risk Etkisi



RİSK YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

1. BUGÜN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMAYIN
2. YARIN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMAYIN
3. TEKRARLAYIN

3-RİSK YÖNETİMİ



VAKA

XYZ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Elektronik Haberleşme Sınıfı 3. Sınıf öğrencisi S… Ö…
(21), önceki gün 15.00 sıralarında XYZ Üniversitesi …
Kampusu’ndaki yarı olimpik yüzme havuzuna girdi.

Bir süre sonra havuzun dibinde hareketsiz kalan Ö…, diğer
öğrencilerin fark etmesi üzerine çıkarıldı. 112 Acil ekipleri yaptıkları
incelemede, Ö…’in öldüğünü belirledi. Ö…’in ailesi ve yakınları
havuz etrafında herhangi bir cankurtaran görevlisi bulunmadığını
iddia ederek şikâyetçi olacaklarını söyledi.

















Risk Analizi/Değerlendirmesi Ne zaman Yenilenir?









3-RİSK YÖNETİMİ

Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve etkisinin
kabul edilebilir bir seviyede tutulabilmesi için gerekli
kontrollerin uygulanması, gözden geçirilmesi ve
raporlanmasını sağlayan yönetim sürecidir.



Hedef

Organizasyon neye 
ulaşmak ister?

Organizasyonun 
hedeflerine 
ulaşmasını neler 
engeller?

Organizasyon 
riskleri 
sınırlandırmak için 
neler yapabilir?

Organizasyon için 
önemli sorunlar 
nelerdir? Organizasyon 
nasıl bu riskleri kalıntı 
riske dönüştürerek 
yönetir?

Risk Kontrol
Risk 
yönetimi

3-RİSK YÖNETİMİ



3-RİSK YÖNETİMİ

Risk yönetimi, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için
hangi risklerin, ne ölçüde yönetilmesi gerektiğini belirleyen ve
bu sürecin planlandığı şekilde gerçekleşmesini güvence altına
almayı hedefleyen bir sistemdir.

«Riskyönetimi mâkul bir yönetimaracıdır.»



Risk yönetimi, iyi yönetimin ve karar almanın  
ayrılmaz bir unsurudur.

3-RİSK YÖNETİMİ



Genel Risk Yönetimi Uygulama Süreci

1. Kurumun
stratejik
hedeflerinin
belirlenmesi

2. Risklerin Belirlenmesi
• Ne olabilir?
• Nasıl olabilir?

3. Risk Analizi
• Olasılığın ve etkinin 

belirlenmesi
4. Risk seviyesinin belirlenmesi
5. Risklerin önceliklendirilmesi

• Kurumun kabul edilebilir risk 
profili ile karşılaştırma

6. Kontrollerin belirlenmesi 
ve incelenmesi

7. Kontrol seviyesinin 
belirlenmesi

8. Kontrol seviyesinin 
değerlendirilmesi

Bu 
seviye 
kabul 

edilebili
r mi?

Hedefler Riskler Kontroller

Evet

İzle ve Gözden geçir

Hayır

Risklerin
Yönetilmesi

Kaçın

Bir kısmını/ 
tümünü paylaş

Etkisini/olasılığını 
azalt

Kabullen

Fayda ve maliyetleri 
değerlendir

İyileştirme 
stratejileri öner

İyileştirme 
stratejileri seç

İyileştirme 
Planlarını 
oluştur

Kaçın/Kabul Et

Bir kısmını/ 
tümünü paylaş

Transfer et

Yay

Bu 
seviye 
kabul 

edilebili
r mi?

Evet

Hayır

Uyum

3-RİSK YÖNETİMİ





3-RİSK YÖNETİMİ



3-RİSK YÖNETİMİ



3-RİSK YÖNETİMİ

Riski YokEt



3-RİSK YÖNETİMİ

Riski İkame Et



3-RİSK YÖNETİMİ

Riski İzole Et



3-RİSK YÖNETİMİ

Riskten Kendini Koru



3-RİSK YÖNETİMİ

Son Çare Riskten Kaç



3-RİSK YÖNETİMİ



3-RİSK YÖNETİMİ



3-RİSK YÖNETİMİ

Risk yönetimi, sizin gerçekten biraz 
yapmanız gerekir.



Kurumsal Risk Yönetimi



4-KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 



31 MART 2015 4-KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 

31 Mart 2105 tarihinde ülkemizin tamamında yaklaşık 8-10 saat
süre ile elektrik kesintisi yaşanmış, ülke karanlığa mahkum
edilerek bir anlamda hayat durmuştu.

31 Mart'ta tüm Türkiye'yi karanlıkta bırakan kesintiden bir gün önce de benzer
bir sorun yaşandı. Ancak 30 Mart'taki sorun, kontrol altına alınarak kesinti
önlendi.

31 Mart'ta ise, Doğu-Batı koridorunun kritik kısmında bulunan dört hat, servis
dışı kaldı. Bu hatlardan üçü yeni hırdavat takılması nedeniyle servis dışı kaldı.
Diğeri ise bakıma girdiği için hizmet veremedi.

Dört hattın servis dışı kalması, İstanbul'un büyük bölümünü besleyen Çoruh
Nehri üzerindeki hidroelektrik santrallerin bin 300 kilometrelik iletim
mesafesinin devre dışı kalmasına yol açtı. Servis dışı kalan hattın etkisi de
doğru değerlendirilemedi.



31 MART 2015 4-KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 

2003 ve 2006 yıllarında Batı Avrupa'da meydana gelen büyük
elektrik kesintileri sonrasında, 31 Mart 2015 tarihinde meydana
gelen elektrik kesintisi Kıta Avrupası sisteminde, son 15 yılın
üçüncü önemli arızası olmuştur.



“Kurumsal Risk Yönetimi, kurumu etkileyebilecek
potansiyel olayları tanımlamak, riskleri kurumun risk
alma iştahına uygun olarak yönetmek, kurum
hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir
derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş;
kurumun yönetim kurulu, üst yönetimi, ve diğer tüm
çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin
belirlenmesinde kullanılan, ve kurumun tümünde
uygulanan sistematik bir süreçtir.”

(COSO Enterprise Risk Management, September 2004)

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir? 

4-KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 



• Kurumsal risk yönetimi kurumlarda süregelen ve devam 
eden bir süreçtir.

• Sadece fonksiyon bazında değil, kurumun tamamında 
uygulanır.

• Tüm aksiyonların hissedarların risk alma isteği ile uyumlu 
olmasını sağlar.

• Sadece tehlikelerden korunma değil, değer yaratma 
odaklıdır.

• Strateji belirlemede kullanılır.
• Tüm risklerin uygun bir şekilde yönetildiğine dair makul 

bir güvence sağlar.
• Sonuç değil, sonuca ulaşmak için kullanılan bir araçtır.

Kurumsal Risk Yönetimi;

4-KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 



KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) DÖNGÜSÜ



Doğru riskleri mi almaktayız?
• Risklerimizin farkında mıyız, öncelikli risklerimiz belirli mi?
• Aldığımız riskler stratejilerimiz ve hedeflerimiz ile ne kadar ilişkili?
• Bu riskler bizim için değer yaratıyor mu, rekabet gücümüzü 

arttırıyor mu?
• İş yapmanın risk almak demek olduğunun farkında mıyız ve bu 

riskleri almak bilinçli tercihimiz mi?

Doğru miktarda mı risk almaktayız?
• Getirilerimiz almakta olduğumuz risklerin boyutları ile orantılı mı?
• Risk almak, kurumsal kültürün bir parçası mı?
• Risk alma isteğimiz açık ve net olarak tanımlanmış mıdır?
• Almakta olduğumuz risklerin boyutu, risk alma isteğimiz ile 

uyumlu mu?
• Gerçek risk seviyemiz, risk alma isteğimize göre gerçekte nerede?

Neden Kurumsal Risk Yönetimi?

4-KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 



Riskleri yönetmek için doğru süreçlerimiz var mı? 

• Risk yönetim süreçlerimiz, stratejik karar alma süreçleri ve 
mevcut performans kriterlerimiz ile uyumlu mu?

• Risk yönetim süreçleri tüm kurum faaliyetlerine entegre ve 
koordineli bir şekilde yürütülüyor mu?

• Ortak bir risk dili kurum içerisinde mevcut mu?
• Risk yönetimi maliyetlerimiz ve getirilerimiz birbirleri ile 

orantılı mı?

Neden Kurumsal Risk Yönetimi?

4-KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 



4-KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 

Geleneksel risk yönetimi yöntemleri, kurumun hedeflerine
ulaşmasını kolaylaştırmak ve kurumun değer yaratma sürecine
katkıda bulunmaktan çok, kayıpları engellemeye yönelik
olduğundan çoğu kurum risk yönetimini yeniden tanımlamak
zorunda kalmıştır.

Kurumsal risk yönetiminin (KRY) odaklandığı konu, risk
yönetimi süreci ile var olan kurumsal yönetim sürecini
kaynaştırmak, pozitif veya negatif etkisi olabilecek gelecekteki
olayları tanımlamak, kurumun bu olaylardan ne kadar
etkileneceğini gösteren “olaylara maruz kalma oranını” belirleyip
yönetmek için etkili stratejiler geliştirmektir.



İç Kontrol İç Denetim

Kurumsal Risk Yönetimi
İç Kontrol 

Değerlendirmesi
Risk Analizi

4-KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 



İç Kontrol- Kontrol Öz Değerlendirme



İÇ KONTROL

Enerji devi Enron’un 2001 yılındaki çöküşü, ABD
tarihinin en büyük iflası olarak kayıtlara geçti.

Denetleme şirketi Arthur Andersen’in Enron’un
bilançosu şişirdiğinin ortaya çıkması büyük bir
çöküşü beraberinde getirdi.

Binlerce çalışan emekli fonlarının bir gecede
kaybolduğuna şahit olurken, şirket hisseleri 90,75
dolardan 0,67 dolara geriledi.



İÇ KONTROL

Enron skandalı, şirketin gerçeği yansıtmayan finansal bilgiler ile
oluşturulmuş mali tabloların, denetim firması Arthur Andersen
tarafından bilinçli olarak olumlu görüş bildirmesi sonucunda
oluşmuştur. Böylelikle hem kamuoyu hem de hissedarlar yanlış
bilgilendirilmişler ve şirket olması gereğinden çok daha değerli
ve karlı gösterilmiştir.



İÇ KONTROL

2. Enron Skandalinin Muhasebe ve Denetim Açısından İncelenmesi
Enron olayı sadece sonuçlarıyla değil, nedenleri ve yöntemleri ile
beraber tanımlandığında, olay bir muhasebe hilesi görünümündedir.
Enron olayındaki bütün unsurların birleşiminden bir ekonomik suç
tanımı yapılabilir (Rezaee. 2002:281):
- Bu suçun mimarları, yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve mali
işler müdürüdür.
- Suçun işleyişindeki yöntemler, borcu gizlemek, kaynak yaratmak ve
kazancı şişirmek amaçlarıyla bilinçli olarak özel amaçlı varlıklar
oluşturmaktır.
- Suçun yönlendirilmesi, yatırımcıları şirketin borcu ve karlılığı
konusunda yanlış yönlendirmek ve etkinlikten uzaklaşarak
aldatmaktır.
- İzleme(gözetim) eksikliği, kurumsal yönetim ve denetim işlevidir.
- Sonuçları, iflas başvurusu, hissedarlarca açılan 20’den fazla dava
ve piyasa değerinde meydana gelen 60 milyar dolardan fazla
kayıptır.



VAKA

XYZ Üniversitesi’nin temizlik ihalesinde yolsuzluk
yapıldığı iddiaları savcılığı harekete geçirdi. …..
Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine Emniyet
Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, üniversitenin ihale
dosyalarını incelemeye aldı.

Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan ihbarda; üniversitenin
temizlik ihalesini alan firmanın ihale şartnamesinde yer
alan bazı sözleşme hükümlerini yerine getirmediği,
şartnamede yer alan malzeme ve teçhizatların büyük
bölümünü karşılamadığı ileri sürülüyor. Suç duyurusu
üzerine harekete geçen Emniyet ekiplerinin yaptıkları
aramada, bahse konu olan malzemelerin eksik olduğu
tespit edildi.



İç Kontrol Nedir?

• Amaç ve hedeflere ulaşmayı destekleyen bir yönetim
sistemidir.

• Doğru işin, doğru şekilde, doğru zamanda ve uygun
maliyetler ile gerçekleştirilmesini ve bu sayede
kurumsal amaçlara ulaşmayı sağlar.

• İç kontrol sistemi, Kurum bünyesindeki risklerin
ortaya çıkartılması ve bunlara erkenden tedbir
alınmasını sağlayarak kurumsal başarıyı destekler.

İÇ KONTROL



RİSK
Risk, kurum amaç ve hedeflerine ulaşılması üzerinde etkisi 
olabilecek, seçimler ve kararlar sonucunda karşılaşılabilecek kayıp 
ve kazançlara ilişkin belirsizliklerdir.

RİSK YÖNETİMİ

Alınan kararların etkilerini belirleme, önceliklendirme, azaltma ve 
ölçmeyi mümkün kılarak organizasyonlarda istikrar sağlayan bir 

mekanizmadır. 

İÇ KONTROL

Kurumun hedeflerine ulaşmak için kabul edilebilir bir güvence 
sağlamak amacıyla tasarlanmış bir süreçtir.

Risk – Risk Yönetimi – İç Kontrol

İÇ KONTROL



Kamu İç Kontrol Standartları

Yönetim & Organizasyon

Stratejik hedefler, organizasyon yapısı, süreçler, iş 
akışları, yetki- görev tanımları, etik kurallar, kurumsal 

kültür, İK Yetkinliği, yönetimin felsefesi ve tutumu

Risk Değerlendirmesi

Risk Tespiti
Risk Ölçümü

Risk Önceliklendirmesi

Kontroller

Tespit Edici
Önleyici

Yönlendirici

Düzeltici

Bilgi Sistemleri

Raporlamalar
İletişim 

Faaliyetleri

Yönetim Öz 
Değerlendirme

İç Denetim

177



Kamu İç Kontrol Standartları



•Faaliyetlerin Standartlara  Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi 
Sağlandığından verimlilik artar

•Kontrol  faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi nedeniyle varlıkların 
ve kaynakların korunması kolaylaşır 

•Faaliyet sonuçlarının performansı kolaylıkla ölçülebilir

FAALİYETLER  
AÇISINDAN

•Mali  kararlarda  güvenilir veri  kullanılabilir
•Verimlilik ve etkenlik her aşamada israfın önüne geçer
•Hatalar ve yolsuzluk önlenir
•Denetim için sağlıklı  veri ve doküman oluşturulur

FİNANSAL 
AÇIDAN

•Periyodik kontrollerle yasalara ve kurallara uygunluk sağlanmış  olur
•Oto kontrol sağlandığından iç denetime sağlıklı bir temel 

oluşturulur
•Yöneticilerin kaliteli karar alması sağlanmış olur.

YASALARA 
UYGUNLUK 
AÇISINDAN

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN AMACI
Fide, sed cui vide Güven, ancak önlemini de al. 
<İtimat kontrole mani değildir.>



Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Unsurları

Etkin İç Kontrol Sistemi

Üst Yönetim 
Desteği

Örgütsel 
Farkındalık & 

Katılım

Genel Kabul Gören Bir İç Kontrol 
Modeli

Yönetsel & 
operasyonel 
faaliyetler ile 
entegrasyon

Mevcut süreç 
ve sistemler 

ile 
entegrasyon

İç Kontroller

Risk Analizi Kontrol 
Faaliyetleri İç Denetim



İç Kontrol Sisteminin Fonksiyonel İşleyişi

Stratejik Amaç 
ve Hedefler

Süreç 
Yönetimi

Risk AnaliziKontrol 
Faaliyetleri

Gözetim
İç Denetim

Öz 
Değerlendirme

Kontrol 
Ortamı

Bilgi 
Sistemleri

İletişim & 
Raporlama

Performans 
Değerlendirme



DOĞAL 
RİSKLER

KALINTI 
RİSKLER

İÇ KONTROL-
KONTROLER

KABUL 
EDİLEBİLİR 

KALINTI 
RİSKLER

İÇ KONTROL-
KONTROLER

RİSK İŞTAHI 
YÖNÜ

İç Kontrol ve Kurumsal Riskler



VAKA

XYZ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde notları para
karşılığında yükselten öğrenci işleri personelinin
yargılaması sürüyor. Bir öğrencinin 38 dersin
sınavlarına girmediği halde mezun olduğu ortaya
çıktı.

…memur Mustafa Ş. görevden uzaklaştırılmış,
durum adli makamlara ihbar edilince de
hakkında dava açılmıştı.

…iki öğrenci hakkında "Sistemdeki verileri bozma,
yok etme ve hukuka aykırı şekilde kazanç
sağlama" suçlarından iddianame düzenlendi.



“.. Mart …. Cuma günü XYZ Üniversitesi Öğrenci
Kayıt İşleri Birimi’nin e-mail sisteminden bir
sızma sonucu gönderilen “Üniversitemizde
Yaşanan Son Olaylar Üzerine’’ ve “Az önce atılan
maili lütfen dikkate almayınız!’’ başlıklı iki ayrı
mesaj, üniversitemizin herhangi bir birimi
tarafından hazırlanmamış ve gönderilmemiştir.
Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları
hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri
başlatılmıştır.”

VAKA



Gelir getirici katkıları olmaksızın bazı personele döner sermaye
gelirlerinden performans ek ödemesi yapılması.

…… Üniversitesinde görevli ……’e gelir getirici katkıları olmaksızın
döner sermaye gelirlerinden performans ek ödemesi yapıldığı tespit
edilmiştir.

Bu itibarla, gelir getirici katkıları olmaksızın bazı personele döner
sermaye gelirlerinden performans ek ödemesi yapılması neticesinde
oluşan ………… TL’lik kamu zararının Harcama Yetkilisi Prof. Dr. ……… ve
Gerçekleştirme Görevlisi Doç. Dr. ……….’den, müştereken ve
müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek
faizleriyle birlikte tazminine oybirliğiyle,

VAKA



XYZ Üniversitesi’nde okulun girişine açtıkları stantla öğrencilerden
“kayıt parası” adı altında “zorla” para toplayan Rektörlük teşhir edildi.

….öğrencilerden “kayıt parası” adı altında “zorla” 50 TL toplayan XYZ
Üniversitesi Rektörlüğü’….

Rektörlüğün kayıt parası adı altında yaptığı soygunun duyulmasıyla
birlikte, … Valiliği de Rektörlük hakkında soruşturma başlattı.

VAKA



• Önleyici

• Tespit edici 

• Düzeltici 

• Yönlendirici

İç Kontrol Türleri



İşlevsel Kontrol Türleri

• Önleyici Kontroller
• Sistemlerin çalışmasını güvence altına alma

önceliğindeki kontrollerdir.
• İstenmeyen durumların meydana gelmesini

önlemeye yönelik işlev görürler.
• Örnek olarak, yetkin personel istihdamı, etik

kodlar, görevler ayrılığı ve iyi bir kontrol çevresi
oluşturmak verilebilir. Buna ek olarak kilit, şifre ve
güvenlik personeli gibi tedbirler de fiziksel ve
erişim kontrolleri, kilit personelin yedeklerinin
oluşturulması önleyici işlev görür.



İşlevsel Kontrol Türleri

• Tespit Edici Kontroller
• Bu kontroller engellenememiş işlemsel hataları

ortaya çıkartmak için işlev görür.
• Yani meydana gelmiş istenmeyen bir durumu

ortaya çıkarmayı amaçlar.
• Örnek olarak, işlerin amirler tarafından gözden

geçirilmesi, iç doğrulamalar, bütçe takipleri,
incelemeler, hesap mutabakatları, verilebilir.
Benzer şekilde yangın ve gaz alarmları da ortaya
çıkarıcı kontrol tedbirleridir.



İşlevsel Kontrol Türleri

• Düzeltici Kontroller
• Tanımlanan problemlerin doğru ve zamanında

çözümüne yönelik kontrollerdir.

• Örnek olarak yönetim eylemleri, muhasebe
düzeltme kayıtları ve performans takip ve geri
bildirim uygulamaları örnek olarak verilebilir.
Yangın söndürücüler, acil müdahale cihazları gibi
sorunları doğru ve zamanında çözmeye yönelik
araçlar da bu kategoriye girer.



İşlevsel Kontrol Türleri

• Yönlendirici Kontroller

• Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik açık bir
yön ve rehberlik sağlayan kontrollerdir.

• İnsanları motive etmek ve bir hedefe
yönlendirmek amaçlı, pozitif uygulamalardır.
İstenen bir durumun meydana gelmesi veya
oluşması için işlev görürler.

• Etik kodlar, mevzuat (ör: kamu ihale kanunu),
spesifik bir konuda verilen personel eğitimleri,
acil durum prosedürleri gibi örnekler verilebilir.



İç Kontrol Ne Fayda Sağlar

• Sistemli ve Düzenli Çalışma

• Kurumsallaşma

• Etkili Yönetim ve Kontrol

• Etkili Risk Yönetimi

• Krizlere Hazırlık/ Fırsatları Yakalama



Kontrol Öz Değerlendirme çalışması, kurum
yöneticilerinden, çalışanlarından (ve iç
denetçilerden) oluşan bir grubun Kurumun risk
yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliğini
değerlendirdiği bir metodolojidir.

KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME



Amaçları;  
• Risk faktörleri ve etkilerini tespit etmek.
• Riskleri azaltan ve yöneten kontrol süreçlerini

değerlendirmek.
• Riskleri kabul edilebilir seviyeye indirecek aksiyon

planları geliştirmek.
• Kurum hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmak

KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME



Faydaları ; 
• Risk ve kontrol yönetiminde iyileşmeye yol açan

bilginin iletimini ve toplanmasını kolaylaştırır.
• İşbirliği ve paylaşımın sağlanmasını teşvik eder.
• Daha açık ve paylaşılan bir kurum kültürünün

oluşturulmasında yöneticiye yardımcı olur.
• Yönetime hedeflerine ulaşmada yardımcı olur.

KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME



Kontrol Örnekleri-1

• Yetki devri ve onay prosedürleri 

• Görevlerin birbirinden ayrılması 

• Görevlendirmelerin personel yetkinlikleri göz önünde 

bulundurularak yapılması,

• İş yapma performansına ilişkin eylemler 

• Görevlilerin ve sorumluluklarının belirlenmesi

• Kayıtlara erişim yetkisi 

• Hizmet içi eğitim 



Kontrol Örnekleri-2



Kontrol Örnekleri-3



Kontrol Örnekleri-4



Kontrol Örnekleri-5
• Yangın söndürücüler
• Duman sensörleri
• Çift imza (A ve B onayı)
• Görevler ayrılığı, yetki devri
• Mevzuat,prosedürler, el kitapları
• Ay sonu mizan kontrolleri, kasa sayımları, banka mutabakatları
• Raporların yöneticiler tarafından gözden geçirilmesi
• Hesapların incelenmesi
• Bazı ekranlarda hatalı veri girişlerinin düzeltilmesi zorunluluğu
• Bütçe ve fiili harcamaların karşılaştırılması
• Banka ve kasa sorumlusu ile muhasebe kaydı yapanların farklı 

kişiler olması
• Yetkilendirme
• Onay mekanizmaları



Ne pranga gibi ayak bağı ve ağır kontroller.....

Ne de balon gibi hafif ve uçucu kontrollerdir

En iyi kontrol...



En iyi kontrol...



SAYIŞTAY

İÇ 
DENETİM

MALİYE 
BAKANLIĞI

İç Kontrolde Sorumluluklar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ÜST YÖNETİM

YÖNETİM, İZLEME, 
YÖNLENDİRME

STRATEJİ GELİŞTİRME 
BAŞKANLIĞI

KOORDİNASYON VE SİSTEM 
TASARIMI

DAİRE BAŞKANLIKLARI
HARCAMA YETKİLİLERİ

İÇ KONTROLÜ YÖNETME VE 
UYGULAMA

TÜM PERSONEL İÇ KONTROLE UYGUN İŞLEM 
YAPMA

İ Z L E M
 E   V E   D

 E N
 E T İ M



İç Denetim



Risk yönetimi stratejisine yeni bir bakış 
atmamız gerektiğini düşünüyorum.



İç denetim

Denetleyici 
otoriteler

Dış denetim

İç 
kontrol

6-İÇ DENETİM



5018’ le Gelen Araçlar
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Stratejik Planlama ve 
Performans Programları

Stratejik Planlama ve 
Performans Programları

Bütçe/Faaliyet 
Raporları

Bütçe/Faaliyet 
Raporları

İç Kontrol İç Denetimİç Denetim

Kurumsal
Yönetim

Kurumsal
Yönetim



İç denetim, işletmelerin operasyonlarını geliştirerek
katma değer yaratma amacıyla oluşturulan bağımsız ve
objektif bir danışmanlık ve denetim aktivitesidir. İç
denetim aynı zamanda işletmelerin amaçlarına ulaşması
için mevcut risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim
işlevlerini değerlendirerek, etkinliklerinin artması için
sistematik bir yaklaşım getirmeyi amaçlar.

*IIA Tanımı

İç Denetimin Tanımı



İç denetim fonksiyonu iç kontrol sisteminin etkinliğini ve 
verimliliğini değerlendirir. 

İç Kontrol bir sistemdir ve kurumun iş akışlarının
içerisine yerleştirilmelidir.

İç Denetim bir fonksiyondur ve kurumun iç kontrol
sisteminin etkin ve verimli çalıştığını belli aralıklarda
riskleri önceliklendirerek gözlemler.

İç Kontrol – İç Denetim Farkı



Birinci Savunma Hattı

Yönetim 
Kontrolleri

İç Kontrol 
Önlemleri

İdari Birimler
Fakülteler

Yüksekokullar
Koordinatörlükler

Araştırma ve Uygulama Merkezleri 
Vb…

İkinci Savunma Hattı

Risk Yönetimi

Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sürekli İyileştirme 
Koordinatörlüğü

Güvenlik
Vb…

Kalite Yönetimi

Üçüncü Savunma Hattı

İç Denetim

D
ış D

enetim
 (Sayıştay) –

D
üzenleyici O

torite (YÖ
K, M

aliye 
Bakanlığı,vb.)

Üst Düzey Yönetim- Kurum Yönetimi

ÜÇ SAVUNMA HATTI MODELİ



MODELİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 Bütünsel yaklaşıma dayanır ve hem kendi savunma
hatlarının kendi aralarında hem de içerisinde yer
aldığı sistemlerin unsurlarıyla entegrasyonu sağlar,

 Birimler ve entegre olduğu sistemlerin senkronize
çalışmalarını sağlar,

 Birimlerin hizmet yapabilme kapasitesini geliştirir,
 Nesnel ve bağımsızdır,
 İşlevsel olarak birbirine karışan değil her bir

savunma hattının ayrı bir karakteristiği vardır,
 Her işletmeye uygulanabilen esnek bir yapısı vardır.



7-SÜREÇ YÖNETİMİ 



Kaliteye ulaşmak için üretim ve

hizmet süreçlerini sürekli iyileştirin.

Deming



Silo Sendromu (Silo Effect, Silo Syndrome)

Sanal takım 
konusunda yardım 
arıyorum.

Birim Departmanı
O benim üretim 
hattında değil

Ülke Departmanı
O benim hedeflerimde 
bulunmuyor

Ürün Grubu
Yardım etmek 
isterdim, ama,..



Bu durumda, örgüt ne kadar büyükse, bu siloları yıkmak ve bölümler ile
departmanlarda bir takım yenilikler yapmak o kadar zorlaşır. Bu tür
yapılarda, (Vijay Govindarajan, Mark Sebell and Jay Terwilliger'a göre)
inovatif davranışlar adeta silonun içine gonderilmiş bir "truva atı"
muamelesi görecektir. Departmanlar sadece kendi isleyişlerine
odaklanmıştır ve (dış) çevrelerinde olup bitenden habersizdir. Bölümler
arası silolar, birlikte calışması gereken kişiler arasında adeta bir "savaş"
yaratır, kişiler birbirini suçlamaya ve kendinden istenen işler için "benim
sorumluluğum / problemim değil" demeye başlarlar, stres ve bıkkınlık
yaratır, durumdan rahatsız olan kişilerin ayrılmasına dahi yol açabilir. Silo
yapıları özellikle oluşturulmaz, zaman içinde yanlış yönetimle ve zayıf
yönlendirmelerle kendiliğinden oluşur.



VAKA

KONU: Asaleten atanma şartlarını taşımayan ancak bu görevi vekâleten yürüten
personele, vekâleten yürüttükleri kadro için özel hizmet tazminat farkı ve ek ödeme farkı
ödenmesi.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere görev tazminatı öngörülen
kadroları vekâleten yürüten kişilere görev tazminatı ödenmesi mümkün değildir. Ancak
yapılan incelemede, görevlerini vekâleten yürüten genel müdür, genel müdür
yardımcıları ve daire başkanlarına görev tazminatı ödendiği görülmüştür.

Bu itibarla, sorumlu iddialarının reddedilerek 142 sayılı İlamın 2/B maddesiyle ... TL’ye
ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, oybirliğiyle

Karar verildiği 07.03.2018 tarih ve 44192 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim
kılındı.



7-SÜREÇ YÖNETİMİ 

Süreç nedir?

•Bir amacı olan, girdilerle başlayan (Evrak, insan gücü, makina,
malzeme, teknoloji, hammadde, veri, bilgi gibi) ve bu girdiye
katma değer katılarak çeşitli faaliyetler sonrası belirli bir çıktı
(rapor, iş, bilgi, vb.) üreten birbiriyle bağlantılı adımlar, işlemler
dizisidir.

•Bilimsel Araştırma ve Yayın Ana Süreci, Eğitim Öğretim
Faaliyetleri Ana Süreci, Öğrenci İşleri Süreci, Öğrenci Kayıt
Dondurma Alt Süreci, Araştırma ve Geliştirme Süreci, Yeni Bölüm
Açma Süreci, Kontenjan Belirleme Süreci, Satın Alma Süreci,
Bütçe Süreci, Ön Mali Kontrol Süreci, Dış Kaynaklı Proje
Geliştirme Süreci, Laboratuvar Yönetim Süreci, Mezuniyet
İşlemleri Süreci, Öğrenci Mezun İlişkileri Yönetimi Süreci, Gelir
Yönetimi Süreci, Personel Özlük Hakları Yönetimi Süreci



7-SÜREÇ YÖNETİMİ 

Temel Süreçler

Kuruluşların kuruluş amaçlarını, var olma nedenlerini
gerçekleştirmek üzere yaptıkları faaliyetleri kapsar.

Örnek Temel Süreçler;
Eğitim Öğretim Faaliyetleri Süreci
Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreci
Bölgesel Kalkınmayı Destekleme Süreci



7-SÜREÇ YÖNETİMİ 

Yönetsel/Destek Süreçler

Temel ve destek süreçlerin performansını yükseltmek için
gerçekleştirilen süreçlerdir.

Örnek Yönetsel Süreçler;
İnsan Kaynaklarının Yönetimi
Bilgi Varlıklarının Yönetimi
Finansal Kaynakların Yönetimi
Fiziksel Varlıkların Yönetimi
Dış İlişkilerin Yönetimi



Süreç Kontrolü

• Akış Şeması
• Süreç Şeması
• Zaman-İşlev/Süreç Haritaları
• Kontrol Kartları
• Süreç Haritası
• Süreç Listesi
• Süreç Etkileşim Matrisi
• Süreç Etkinlik Kriterleri Listesi



Akış Şeması
• Hammadde, bileşenler, yarı mamuller veya 

hizmetlerin işletme içerisinde belirli süreçler 
boyunca hareketinin görsel ifadesi

• Amaçları;
– Bir sistem ya da süreci anlatmak
– Süreçleri doğrulamak ya da açıkça göstermek
– Katma değer sağlayan işleri tanımlamak
– Olası sorunları ve iyileştirme fırsatlarını 

tanımlamak
– Gereksiz adımları elimine etmek



Örnek Süreç Akış Şeması



7-SÜREÇ YÖNETİMİ 

Süreç Hiyerarşi Piramidi



7-SÜREÇ YÖNETİMİ 

Süreç Hiyerarşisi Örneği



Neden Süreç Yönetimi ?

• Süreç yönetimi, faaliyetleri girdi-
dönüşüm-çıktı ve geri bildirim mantığında
ele aldığından, üretim ve/veya hizmet
gerçekleştirmede iç ve dış istek ve
beklentilerinin doğru bir şekilde ele
alınmasına büyük katkı sağlamakta ve
Kalite Yönetimi’ne yönelmede önemli bir
araç olmaktadır.



• Süreç yönetimi uygulamalarının kurum
geneline yayılması ile birlikte, yönetimde
sistem yaklaşımının gerektirdiği bütünsel
bakış açısına sahip olma durumu
gerçekleşmektedir.

• Süreç sahibi ve sorumlularının belirlenmiş
olması liderliğin daha açık ve anlaşılır
biçimde gerçekleştirilebilmesini sağlar.

Neden Süreç Yönetimi ?



• Çalışanların bir bütün içerisinde işe
yaptıkları katkıyı görebilmesine, yetki ve
sorumluluk dağıtımlarının daha açık bir
şekilde yapılabilmesine yol açmaktadır.

• Süreç yönetimi içerisinde yer alan en
önemli kavramlardan biri olan süreç
iyileştirme, Kalite Yönetiminin gerekleri
ile de birebir örtüşmektedir.

Neden Süreç Yönetimi ?



İş Akışları Üzerinden Risk Tanımlanması
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Neden Süreç Yönetimi ?



8-RİSK EVRENİ BELİRME ÇALIŞMASI-ÖRNEK UYGULAMA



8-RİSK EVRENİ BELİRME ÇALIŞMASI-ÖRNEK UYGULAMA

BİLGİ DEDİKODU



8-RİSK EVRENİ BELİRME ÇALIŞMASI-ÖRNEK UYGULAMA

Hala indiriliyor.

Dün indirdiğiniz risk faktörleri listesini getirebilir misiniz?



8-RİSK EVRENİ BELİRME ÇALIŞMASI-ÖRNEK UYGULAMA

……….. Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9'u XYZ Üniversitesi
personeli 11 şüphelinin gözaltına alındığı
soruşturmanın, İstanbul'da faaliyet gösteren şirketin
2011 yılında «XYZ Üniversitesi Hastaneleri Radyasyon
Onkoloji Anabilim Dalı İşlem Karşılığı …………Cihaz
Hizmet Alımı" ihalesiyle ilgili olduğu öğrenildi.

VAKA



8-RİSK EVRENİ BELİRME ÇALIŞMASI-ÖRNEK UYGULAMA

Olay, XYZ Üniversitesi Rektörü'ne gönderilen bir ihbar
mektubuyla ortaya çıktı. Mektupta "Sayın Rektörüm.
Hukuk Fakültesi'nde bazı arkadaşların notları düşük
olmasına rağmen otomasyonu AKSİS (Öğrenci
Otomasyon Akademik Kayıt Sistemi) üzerinden, bazı
kişiler tarafından değiştirilerek geçer nota yükseltildi"
yazıyordu. İhbar mektubu ardından XYZ Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nca inceleme başlatıldı.

VAKA
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XYZ Üniversitesi’nde 10 yıldır Tıp Fakültesi bulunmasına
rağmen binası henüz yapım aşamasına geçmedi. Bu
kapsamda fakülteye kayıt olan öğrenciler anlaşmalı
üniversitelerde öğrenim görürken uluslararası öğrenci
kontenjanının para karşılığında satışa çıkarıldığı iddia
edildi. Konu hakkında YÖK’e suç duyurusu yapılırken
ilgililerin …… Ofis bağlantılı olduğu iddialar arasında yer
alıyor.

VAKA



8-RİSK EVRENİ BELİRME ÇALIŞMASI-ÖRNEK UYGULAMA

XYZ Üniversitesi şantiyesinde iş kazası meydana geldi.
XYZ Üniversitesi şantiyesinde çalışan bir işçinin, dün
(Salı) 4 metrelik çeliğin kafasına gelmesi sonucu
hayatını kaybettiği öğrenildi.

28.09.2016
VAKA
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XYZ Üniversitesi'nde yapılan asansör tamiri esnasında 1
işçi, asansör ile zemin arasında sıkışarak yaşamını
yitirdi.

XYZ Üniversitesi'nde bir binanın asansörünü tamir eden
… …(..), henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı inen
asansör kabini ile zemin arasında sıkıştı.

11.11.2015
VAKA



XYZ Üniversitesi Rektörlüğü, Döner Sermaye
Müdürlüğü'nde mutemet olarak çalışan M.A.'nın geçen
Perşembe günü mesai saatinin başlamasına rağmen
göreve gelmemesi üzerine, zimmet şüphesiyle
hesaplarda inceleme başlattı. Rektörlük görevlilerinin
aramalarına rağmen bir türlü ulaşılamayan M.A.'nın
görevli olduğu birimde yapılan incelemede, asistan
doktorların nöbet paralarının eksik yatırıldığı tespit
edildi. Hesaplarda, yaklaşık 140 bin TL açık tespit eden
XYZ yönetimi mutemet M.A. hakkında … Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Zimmetine
geçirdiği parayla kaçtığı iddia edilen M.A.'nın
yakalanması için çalışma başlatıldı.

VAKA
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XYZ Üniversitesi’nin eski muhasebe yetkilisi ve Sosyal Tesis
İşletme Müdürü … …, 14 Nisan'da Tıp Fakültesi Hastanesi
binası altında bulunan ve üniversite tarafından işletilen
restoran ve market kasalarından ’bankaya para yatıracağım’
diyerek yaklaşık 25 bin lira alıp kayıplara karıştı. İşletmedeki
görevlilerin muhasebeye haber vermesi üzerine olay ortaya
çıktı. … …’in parayı aldıktan sonra işe gelmediği ve kaçtığı
tespit edildi. Sosyal tesislere ürün sağlayan firmadan
ödemelerin kendilerine yapılmadığı yönünde şikayetler
gelmesi üzerine yapılan incelemede bir başka skandal ortaya
çıktı. …’in tesise ürün getiren özel firmalardan alacaklarına
karşılık ödeme makbuzu imzalattığı ancak, ödemesi gereken
yaklaşık 500 bin lirayı ödemeyip kendi zimmetine geçirdiği
belirlendi.
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http://tr.urapcenter.org/2016/2016_t5.php
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http://tr.urapcenter.org/2017/2017_t2.php
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KPSS’de En Başarılı Üniversiteler

Genel Kültür:
Dicle, Fırat, Yüzüncü yıl, Selçuk, Mersin

Genel Yetenek: 
Fırat, Osmangazi, Hacettepe, Dicle, Dokuz 
eylül

http://uzmanpdr.com/pdr/kpssde-en-basarili-universiteler/
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“Malzeme Dahil 4 Kap Yemek Hizmeti Alımı” ihalesi kapsamında yüklenici tarafından
taahhüt edilen kırmızı/beyaz et miktarının Teknik Şartnamede öngörülen miktarların
altında olması.

Bu itibarla, ………. Ltd. Şti. yükleniminde bulunan “Malzeme Dahil 4 Kap Yemek Hizmeti
Alımı” ihalesi kapsamında yüklenici tarafından taahhüt edilen kırmızı/beyaz et miktarının
Teknik Şartnamede öngörülen miktarların altında olduğu halde ödemelerin sözleşme
birim fiyatlar üzerinden tam yapılması sonucu oluşan …… TL kamu zararından;

- …. TL’sinin Harcama Yetkilisi (Genel Sekreter V.),,,,,, Gerçekleştirme Görevlisi (İd. Mali işl.
D. Bşk.) ….., Muayene Kabul Komisyon Üyeleri ….., ….., ….. ile Kontrol Teşkilatı Üyeleri …..,
….. ve ……'dan,

- ……. TL’sinin Harcama Yetkilisi (Genel Sekreter) ….., Gerçekleştirme Görevlisi (S.K.S. D.
Bşk.) ….., Muayene Kabul Komisyon Üyeleri ….., ……, ….. ile Kontrol Teşkilatı Üyeleri …..,
…… ve …..'dan,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği
işleyecek faizi ile birlikte tazminine,
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Sonuç olarak;

A) Kurumda görev yapan 14 personele, asilde aranan şartları taşımadıkları halde vekâlet
ettikleri şube müdürü kadroları için öngörülen özel hizmet tazminatı ve/veya ek ödeme ile
asli kadroları için öngörülen özel hizmet tazminatı ve/veya ek ödeme arasındaki farkların
ödenmesi,

B) Genel Sekreter ...’e temsil tazminatının %80’inin ödenmesi gerekirken tamamının
ödenmesi,

C) Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı kadrolarına vekâleten atanan toplam 17 kişiye görev
tazminatı ödenmesi,

sonucu toplam ... TL kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Bu itibarla, sorumlu iddialarının reddedilerek 74 sayılı İlamın 1. maddesiyle ... TL’ye ilişkin
olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, oybirliğiyle
Karar verildiği 07.03.2018 tarih ve 44188 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim
kılındı.
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Fiilen gerçekleştirilmemiş ek dersler karşılığında öğretim üyeleri adına ek ders ücretleri
tahakkuk ettirilip, bu tutarların mutemedin mevduat hesabına aktarılmasından
kaynaklanan … TL’lik kamu zararının işbu temyize konu ek ilamdaki gibi harcama yetkilisi
ve (mutemet dışındaki) gerçekleştirme görevlisine yüklenmesi mevzuata uygun
olmadığından; Gerçekleştirme Görevlisi (Fakülte Sekreteri) … ile Harcama Yetkilisi (Dekan)
…’nin uhdesinden kaldırılarak,

Fiilen gerçekleştirilmiş ek dersler karşılığında öğretim üyeleri adına doğru olarak tahakkuk
ettirilen ve bu nedenle öğretim üyesine ödenmesi gereken ücret tutarlarının mutemedin
mevduat hesabına aktarılmasından kaynaklanan … TL’lik kamu zararı ile birleştirilerek,

… TL’lik toplam kamu zararının münferiden Gerçekleştirme Görevlisi (Şef) …’nın
uhdesinde bırakılması suretiyle 449 sayılı Ek İlamın 1. maddesiyle verilen tazmin
hükmünün bu şekilde (sadece sorumluluk yönünden) DÜZELTİLEREK TASDİKİNE, (Üyeler;
…, … ve …’ın aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı) oy çokluğuyla,
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Bazı yapım işlerinde; iş artışı ve eksilişi için düzenlenen yeni fiyatlardan; iş artışına ait fiyatlara
düşük, iş eksilişi kapsamındaki fiyatlara yüksek tutarlarda indirim oranları uygulanması;

150 sayılı İlamın 3. maddesiyle; Yapı İşleri Daire Başkanlığınca anahtar teslimi götürü bedel usulü
ile ihale edilen bazı yapım işlerinde; iş artışı ve eksilişi için düzenlenen yeni fiyatlardan; iş artışına
ait fiyatlara düşük, iş eksilişi kapsamındaki fiyatlara yüksek tutarlarda indirim oranları
uygulandığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

…Dolayısıyla iş artışlarındaki yeni fiyat tespitinde olduğu gibi, iş azalışları için de güncel fiyat
tespiti en uygun yöntemdir. Esasen Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre tespit edilen yeni
fiyatlar için bir indirim oranı uygulanması gerekmemekte ise de, iş artışı için yüklenicinin
mutabakatıyla bir indirim oranı belirlenmişse, iş azalışında da aynı oran uygulanmalıdır.

Uygulamada bu hususa dikkat edilmeden iş artışları için daha düşük, iş azalışları için daha yüksek
oranda indirim oranları uygulanması ilamda hesabı yapıldığı gibi kamu zararına sebebiyet
vermekte olup, bu zararın sorumlularından tahsili gerekir.

Bu itibarla, temyiz dilekçesindeki iddiaların reddedilerek tazmin hükmünün tasdikine karar
verilmesi uygun olur.
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Türkiye’de hukuk fakültelerinde dahi görülen mobbing
yine gündemde. XYZ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi …’a “psikolojik baskı” uyguladığı gerekçesiyle XYZ
Hukuk Fakültesi Dekanı …’ın Kocaeli 4. Sulh
Mahkemesince, 14 Temmuz 2010 tarihinde 3 bin lira
manevi tazminat cezasına çarptırıldığı dava, …’ın avukatı
… tarafından Yargıtay’a temyize götürüldü.

Dava dosyasının inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 12
Mayıs 2011 tarihinde verdiği kararda, tüm temyiz
itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün
onanmasına oy birliğiyle karar verdi.
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…… Tabip Odası, XYZ Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesinde görevli ………, 2014 yılında
gerçekleştirdiği bir ameliyatta hatalı olduğu
gerekçesi ile 2 ay meslekten men cezası verdi.
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Tezsiz, hatta cümlesiz doktora tezi!
Tezi olmayan ve XYZ Üniversitesi tarafından kabul
edilen doktora tezi tartışma yarattı. YÖK'ten 'biz
sadece yayınladık, onay vermedik' açıklaması geldi.
XYZ Üniversitesi ise, konuyu araştırmak için komisyon
kurulduğunu açıkladı.
XYZ Üniversitesi tarafından 3 Temmuz 2015’te kabul edilen bir doktora tezi tartışma 
yarattı. “19.YY’da Osmanlıyı Ziyaret Eden Yabancı Yazarların Eserlerinde Osmanlı Halk 

Hayatının Derlenmesi” başlıklı 139 sayfalık “doktora tezi”, yemek 
adları, hayvan adları, içecekler, atasözlerinin hangi 
yazarın hangi kitabının kaçıncı sayfasında geçtiğinden 
ibaretti! M.A. tarafından yazılan ve XYZ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Orta 

Öğretim Sosyal Alanlar Anabilim Dalı tarafından onaylanan “tez”in giriş 
bölümleri dışında tek bir cümle bulunmuyor.
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