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ÖNSÖZ 

 

 

 Denetim anlayıĢımıza 2003 yılında yasalaĢan 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte yeni bir soluk getiren iç denetim sisteminin, 

Türk kamu yönetiminde mevcut durumunu alandakilerin bakıĢ açılarını yansıtarak 

farklı yönleriyle ortaya koymak amacıyla hazırlanan ve iç denetimin kurumlara 

kattığı değeri de tartıĢtığımız bu çalıĢmaya, tez danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. F. Ülkü 

Selçuk‟un kattığı değer tartıĢılmaz bir gerçektir.  

Bu uzun ve sancılı tez sürecinde beni yüreklendiren, yazdığım metinleri 

defalarca düzelten, tezin içerdiği amaç, yöntem ve içerik kadar anlatım ve üslup 

açısından da okunur değerde olmasına özen göstermemi sağlayan, profesyonelliği ve 

ilginç tespitleriyle beni her zaman ĢaĢırtan tez danıĢanım Yrd. Doç. Dr. F. Ülkü 

Selçuk‟a minnettarlığımı ifade etmek isterim. 

Bu çalıĢmanın önemli bir bölümünü oluĢturan alan araĢtırmasında kıymetli 

zamanlarını bana ayırarak yüz yüze görüĢmeyi kabul eden üstatlarımın, her soruma 

samimi olarak verdikleri cevaplardan ötürü teĢekkür ediyorum.        

 Saygın ve tevazu sahibi kiĢiliğiyle tanıdığım, tez çalıĢmamda aklıma takılan 

soruları, her zaman ve her koĢulda sıkılmadan cevaplayan Maliye Bakanlığı Ġç 

Denetçisi Ali Yılmaz‟a teĢekkür etmek isterim. 

YapmıĢ olduğum bu tez çalıĢması, sadece tez sürecinin değil yüksek lisansta 

aldığım derslerin de bir sonucudur. Bu manada, yüksek lisans döneminde derslerini 

aldığım ve akademik geliĢimime katkıda bulunan Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 

Bölümü hocalarıma teĢekkür ederim. 

 Yüksek öğrenimim sırasında bana farklı bir bakıĢ açısı kazandıran çok 

kıymetli hocam, Ahmet Abay‟a, tezimin bazı noktalarında fikirlerine baĢvurduğum 

sevgili arkadaĢım Muhasebe Uzmanı Mustafa Koç‟a, bu günlere gelmemde büyük 

emekleri olan sevgili anneme, babama ve kardeĢlerime, benimle birlikte uykusuz 

kalarak tezime yaptığı katkılarından dolayı biricik eĢim Aynur‟a teĢekkürü bir borç 

bilirim.   
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GĠRĠġ 

 

 

KüreselleĢen dünyamızda, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren baĢlayan 

değiĢim hareketleri her alanda olduğu gibi kamu yönetimi alanında da reform 

çalıĢmalarını beraberinde getirmiĢtir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru 

giden ABD ve AB ülkelerinin açtığı bu yolda geliĢmekte olan ve Avrupa Birliğine 

girmeye istekli aday ülkeler bu değiĢime kayıtsız kalamamıĢlardır. Gerek çağdaĢ 

dünya düzenine ayak uydurma isteği, gerekse Avrupa Birliğine entegrasyon kaygısı 

ile pek çok ülke; demokrasi, insan hakları ve özgürlükler alanında yaptıkları 

reformların yanında kamu yönetimi anlayıĢını da değiĢtirme gerekliliğini 

hissetmiĢlerdir. 

Sanayi devriminden sonra zenginleĢen ve ĢirketleĢen dünya ekonomisi, bu 

hızlı büyümenin sonucunda iĢletme faaliyetlerinde meydana gelen suistimaller ve 

yolsuzluklar nedeniyle denetime olan ihtiyaç daha da artırmıĢtır. Özel sektörde 

bunlar yaĢanırken kamunun gider kalemleri karmaĢıklaĢarak artmıĢtır. Kamu 

yönetiminin daha da zorlaĢtığı, yolsuzlukların ve krizlerin artıĢ gösterdiği bu 

dönemlerde halkın kamu yöneticilerine olan güveni giderek azalmıĢtır. Eğitim 

seviyesi artan ve hesap soran bir toplum haline gelen kamuoyunun, hızla dönüĢen 

dünya ölçeğinde Ģeffaf, dürüst ve hesap verilebilir bir yönetim anlayıĢı talepleri, 

kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılması zorunluluğunu 

beraberinde getirmiĢtir. 

Ülkemizde 1927 yılında yürürlüğe giren ve o günün koĢullarına göre 

hazırlanarak 80 yıl süreyle kamu mali yönetimimizde uygulanan 1050 sayılı 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu, değiĢen ve geliĢen dünya paralelinde yeniliklere 

cevap veremez hale gelmiĢtir. Ülkemizde 1960‟lardan itibaren baĢlayan kamu 

yönetiminde yeniden yapılandırma çalıĢmaları, 90‟lı yıllardan itibaren gündeme 

oturan yolsuzluklar ve krizler karĢısında hızla geliĢen dünyaya ayak uydurabilmek ve 

etkinlik hedefleriyle hızlanmıĢ; bu çerçevede, Ģeffaflık, çağdaĢlık ve kamuoyuna 
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hesap verilebilirlik esasları üzerinden bir kanun yapmak zorunlu hale gelmiĢtir. Bu 

itibarla 24.12.2003 tarihinde yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde 

edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, 

kamu mali yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini değiĢtiren stratejik planlama ve 

performans esaslı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetim gibi değiĢikliklerle 

uygulamaya konulmuĢtur. 2004 yılından itibaren bazı değiĢikliklere uğrayan Kanun 

01.01.2006 tarihi itibariyle tüm yönleriyle uygulamaya geçmiĢtir. 

Ülkede yaĢanan yolsuzlukları önleyemeyen bir denetim sisteminin daha etkin 

bir denetim sistemiyle değiĢtirilmesi anlayıĢı, 130 yıllık teftiĢ geleneğini 2004 yılında 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile kaldırmak isterken CumhurbaĢkanının vetosuyla 

kanun kadük hale gelmiĢtir. Türk kamu mali yönetimi açısından reform olarak 

niteleyebileceğimiz 5018 sayılı Kanunun en önemli değiĢikliklerinden biri de 

denetimin yapısındaki köklü değiĢikliklerdir. Bu Kanun ile denetim yeniden 

tanımlanmıĢ ve kamu yönetiminde denetimin iki Ģekilde yapılacağı hüküm altına 

alınmıĢtır. Bunlardan ilki ile TBMM adına denetim yapan ve bir yargı mahkemesi 

olan SayıĢtay dıĢ denetim organı olarak tanımlanırken, ikincisi ile iç denetim adıyla 

1940‟lardan itibaren ABD ve Avrupa‟da kendine özgü standartları ve metodolojisiyle 

yıllarca denenip test edilmiĢ olan sistem, Avrupa Birliğinin de talepleri 

doğrultusunda kamu yönetimimize dahil edilmiĢtir.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63 ile 67. maddeleri 

arasında yer bulan iç denetim sistemi, Kanunun yayım tarihinden üç yıl sonra 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Ancak anılan Kanunun geçici 5. maddesine göre kamuda 

denetim elemanı olarak görev yapanların iç denetçi olarak kamu kurumlarına 

atanmaları 31.12.2007 tarihine kadar devam etmiĢtir. Birçok iç denetçi bu tarihe 

yakın dönemlerde ancak atanabilmiĢtir. Bu bağlamda iç denetçilerin tam manasıyla 

denetim faaliyetlerine baĢlamaları 2008 yılı olarak kabul edilebilir.  

Bu çalıĢmada, kamu yönetimi anlayıĢımıza, uluslararası denetim standartları 

getiren, idareye rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti veren, objektif ve güvence 

sağlayacağı öngörülen iç denetim sisteminin kamu kurumlarına nasıl bir değer 

kattığı; geleneksel denetim anlayıĢında olmayan risk odaklı yaklaĢımı sayesinde 

yapılması muhtemel hataları daha baĢından engelleyeceği iddiasında bulunan iç 



 

 

3 

 

denetimin kurum faaliyetlerini nasıl etkilediği yönündeki görüĢler irdelenmiĢtir. Türk 

kamu yönetimi için çok yeni bir sistem olan iç denetimin gerek algılanmasındaki 

problemler, gerekse yapılanmasının oturmaması nedeniyle uygulamada bazı sorunlar 

gündeme gelmektedir. Ġç denetim, iç denetimin yapısı, amaçları ve görevleri tezin 

birinci ve ikinci bölümlerinde mevcut literatüre dayalı olarak değerlendirilmiĢ olup, 

tezin üçüncü bölümünde, derinlemesine mülakatlar sonucunda öğrenilen 

alandakilerin bakıĢ açısıyla iç denetimin Türk kamu yönetiminde geldiği nokta, 

kurumlara sağladığı katma değer ve iç denetimde yaĢanan sorunlar ortaya 

koyulmuĢtur. 

Kavramsal çerçevenin yer aldığı birinci bölümde; genel olarak denetim, 

denetimin ilkeleri ve unsurları ve denetim türleri konusundaki tanımlamalara ve 

sınıflandırmalara yer verilmiĢtir. Ayrıca, denetimde kavram karmaĢasına neden olan; 

iç denetim, dıĢ denetim, bağımsız denetim, kontrol, iç kontrol gibi kavramlar 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, iç denetimin dünyada ve Türkiye‟deki tarihsel 

geliĢimi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun genel esasları 

değerlendirilmiĢtir. Bunun yanında, iç denetimin temel özellikleri, kapsam ve amacı, 

iç denetim uygulamaları, iç denetim alanındaki aktörler, iç denetçilerin görev ve 

yetkileri ile Avrupa Birliğinin mali kontrol ve iç denetime iliĢkin 2000–2010 

tarihlerini kapsayan Türkiye ilerleme raporlarına yer verilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde, tezimizi diğer çalıĢmalardan ayıran mülakatların, analizi 

yer almaktadır. Bu bölümde öncelikle, alan araĢtırmasının amacı, kapsam ve 

yöntemi, araĢtırmanın yürütülmesi ile mülakat yapılan katılımcıların künyeleri 

aktarılmıĢtır. Yapılan görüĢmeler sonucunda elde edilen bulgularla; iç denetime 

neden ihtiyaç duyulduğu, iç denetimin kurumlara kattığı değer, iç denetimin güçlü-

zayıf yönleri ile iç denetimin kamu yönetimindeki sorunları gibi konularda verilen 

cevapların analizleri yapılmıĢ, kamu yönetiminde iç denetim farklı boyutlarıyla ele 

alınmıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonuç kısmında; 5018 sayılı Kanunun temel ilkeleri 

değerlendirilmiĢ olup, iç denetimin öngörüsüyle gerçekleĢen fayda ve değer 

karĢılaĢtırılmıĢ, mülakatlar ıĢığında iç denetim sisteminin kamu yönetimine daha çok 

yarar sağlayabilmesi için çeĢitli tespit ve önerilerde bulunulmuĢtur. 
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Bu çalıĢmanın ana gövdesi, konuyla ilgili mevzuat, araĢtırma, rapor ve diğer 

literatürün değerlendirilmesi ile yapılan mülakatların analizinden oluĢmuĢtur. 

Konuyla ilgili kanun ve yönetmelikler, tez çalıĢmaları, kitap ve makaleler 

incelenerek ilgili literatür taranmıĢtır. Literatür taramasında YÖK‟ün tez tarama 

katalogu, Milli Kütüphane, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi ve en önemlisi de 

Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Kütüphanesinden yaralanılmıĢtır. 

5018 sayılı Kanunun ve iç denetim sisteminin kaynağı ve Ģekillendiği yerin Maliye 

Bakanlığı olduğu düĢünülürse, Bakanlıkta çalıĢan üst düzey yöneticiler ile iç 

denetçilerin görüĢlerinden ve yazılı kaynaklarından faydalanma imkanının önemi 

açığa çıkar. Ayrıca, mevzuat ve denetim alanındaki bazı bilgilerin temini internet 

kullanılarak elde edilmiĢtir. 

Ülkemizde iç denetim konusundaki araĢtırmaların, özel sektöre odaklanan 

çalıĢmalar olduğu gözlemlenmiĢtir (örneğin Kepekçi, 1982; Ustasüleyman, 1996). 

TeftiĢ konusunda yapılan çalıĢmaların ise daha ziyade Türk eğitim sisteminde teftiĢin 

konumu hakkında olduğu anlaĢılmaktadır (örneğin Aydın, 2008; Dündar, 2005; 

Gökalp, 1995;  Uyanık, 2007). Kamu yönetimi alanında teftiĢ ve denetim konulu 

çalıĢmalar (örneğin Çolak, 1998; Gökkaya, 1991) denetim ve teftiĢin ne olduğu 

hakkında teorik bilgiler vermektedir. Kamu yönetiminde iç denetim konulu 

kaynaklara bakıldığında ise daha çok iç kontrol ve iç denetimin birlikte ele alınarak 

değerlendirildiği görülmektedir (örneğin bkz. Aksoy, 2008; Gürer, 2009;  Uzunay, 

2007). Kamuda iç denetim alanında yapılan çalıĢmalar ise, 5018 sayılı Kanun 

kapsamında iç denetimin görev ve sorumlulukları, denetim alanları, standartları ve iç 

denetim mevzuatı gibi konulara odaklanmıĢ gibi görünmektedir (örneğin bkz. Aslan, 

2008; Özkan, 2008). Literatür taraması sonucunda, iç denetim alanında görev yapan 

iç denetçiler ve yöneticilerin görüĢlerini derinlemesine mülakatlarla analiz eden alan 

araĢtırmasının yer aldığı bir kaynağa rastlanılmamıĢtır. Ülkemizde kamuda iç 

denetimin mevcut durumunu, alandakilerin bakıĢ açıları üzerinden farklı yönleriyle 

ortaya çıkarması bakımından, bu tezin literatüre katkı sağlayacağı umulmaktadır.   

ÇalıĢmanın alan araĢtırması kısmında, nitel yönteme baĢvurularak, yarı-

yapılandırılmıĢ soru formlarıyla yapılan derinlemesine mülakatlar değerlendirilmiĢ, 

alandakilerin bakıĢ açıları, anlamlı kategoriler altında sınıflandırılmaya çalıĢılmıĢtır. 
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OrtaklaĢan ve farklılaĢan bakıĢ açılarının ardındaki etkenler yorumlanmıĢ, iç 

denetimin etkinleĢtirilmesi doğrultusunda öneriler geliĢtirilmiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE: DENETĠM, ĠÇ DENETĠM, DIġ DENETĠM, 

KAMU DENETĠMĠ, TEFTĠġ, ĠÇ KONTROL 

 

1.1. DENETĠM KAVRAMI  

1.1.1. Denetim Nedir? 

 

 Genel olarak, ticaretin doğup geliĢmesiyle ortaya çıkan denetim kavramının 

tarihi, milattan öncesi devirlere kadar gitmektedir. Öncelikle, yapılan ticaret 

sonucunda ortaya çıkan iĢ ve iĢlemlerin üçüncü bir kiĢi tarafından incelenmesi olarak 

değerlendirebileceğimiz denetimi tanımlamakta fayda vardır. Türker ve Pekdemir‟in 

(2002) de belirttikleri gibi Ġngilizce‟deki „audit‟in Türkçe karĢılığı, denetimdir. 

„Auditing‟ de denetim faaliyeti kavramının karĢılığıdır. Okuma yazmanın yaygın 

olmadığı dönemlerde denetçilerin, kralın yanında bulunup talimatlarını dinledikleri, 

sonra da ilgili kiĢilerin bu talimatlara uyup uymadığını denetleyerek yapılan 

yanlıĢlıkları ve yanlıĢ uygulamaları saptadıkları ortaya konulmaktadır (s. 2). Fayol‟a 

göre denetim, her Ģeyin verilen emirlere ve konulmuĢ kurallara uygun yapılıp 

yapılmadığının gözetimidir (Yaman, 2008: 45).  

Türk Dil Kurumu ise denetimi, kamu ya da özel bir kuruluĢa iliĢkin bilgilerin 

önceden belirlenmiĢ ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile 

bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci olarak 

tanımlamıĢtır. Güredin‟in (1983) ortaya koyduğu gibi denetim, iktisadi faaliyet ve 

olaylarla ilgili iddiaların önceden belirlenmiĢ kurallara uygunluğunu araĢtırmak ve 

sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek maksadıyla objektif bir Ģekilde kanıt toplayan ve 

bu kanıtları anlamlandıran sistematik bir süreçtir (s. 5). 

Denetim kavramına yüklenen anlamlar farklı ise de konumuz açısından önem 

teĢkil eden birkaç tanım yukarıda verilmiĢtir. Bu bağlamda denetimin ilkelerine ve 

unsurlarına da yer vermekte fayda vardır. AĢağıda denetimin ilke ve unsurları ele 

alınacaktır. 
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1.2. DENETĠMĠN ĠLKELERĠ 

 

 Her iĢi yapmanın belirli standartları ve kriterleri olduğu gibi denetimin de 

bazı ilkeleri vardır. Denetimin ilkelerinden en önemlileri ise; bağımsızlık, yasallık, 

nesnellik ve dürüstlük ilkeleridir. Ġster iç denetim, ister dıĢ denetim, isterse kamu 

denetimi olsun „her denetçinin uyması gereken vazgeçilmez kurallar‟ olarak 

niteleyebileceğimiz denetimin ilkelerini kısaca özetlemekte yarar vardır:   

 

Bağımsızlık: Kamu Ġç Denetim Terimleri Sözlüğüne (2008) göre bağımsızlık, 

denetçinin hiçbir makamın etkisi ve yönlendirmesi altında kalmadan, sadece kendi 

mesleki bilgisi ve denetim bulgularına göre denetim faaliyetini gerçekleĢtirerek 

raporlamasıdır (s. 7).  

Yasallık: Yasallık, bu tezde; denetçinin denetim faaliyetini gerçekleĢtirirken, 

kanunları ve mevzuatı göz önünde bulundurarak, iĢ ve eylemlerin kanunlar 

çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi olarak tanımlanmıĢtır. 

Nesnellik: Nesnellik, bu tezde; bir kurumun denetlenmesi sırasında denetçinin 

kiĢisel yargı ve düĢüncelerini bir tarafa bırakarak elde ettiği bulguları yansız ve 

objektif olarak değerlendirmesi ve nesnel bir kanaat oluĢturması olarak 

değerlendirilmiĢtir.  

Dürüstlük: Dürüstlük kavramının karĢılığı doğruluktur. Tezimizde doğruluk; 

denetçinin var olanı olduğu gibi yansıtması olarak tanımlanmıĢtır. Yani, denetçinin 

denetim sürecinde ulaĢtığı bilgi ve belgeleri sorumluluk bilinciyle ilgililere aynı 

Ģekilde ulaĢtırmasıdır. 

 

 

1.3. DENETĠMĠN UNSURLARI 

  

Denetim faaliyetinin gerçekleĢtirilmesi aĢamasında bazı hususlar ön plana 

çıkmaktadır. Denetimin unsurları olarak değerlendirebileceğimiz bu hususları, Ersin 

Güredin‟den özetle aĢağıda verildiği Ģekilde sıralamak mümkündür: 
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 Genel olarak bütün kaynaklarda denetim olgusunun bir süreç olduğu ifade 

edilmektedir. Bu süreçte denetime iliĢkin verilerin toplanması, 

değerlendirilmesi, iĢlenmesi ve bunların ardından bir kanaate varılması ve 

raporlanarak ilgililere sunulması denetimin evreleridir. Bu bağlamda 

denetimin dinamik bir süreç olduğu ileri sürülebilir. Bu açıdan bakıldığında 

denetim bir bilgi üretme ve karar verme süreci olarak değerlendirilebilir. 

Burada denetimin en önemli noktası sistematik bir süreç olduğudur.  

 Ġktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddialar; muhasebenin iktisadi bilgileri 

teĢhis etme, ölçme ve raporlama iĢlevlerinin belirtilmesidir. 

 Önceden saptanmıĢ ölçütler; denetim sonucunda ortaya çıkan kanaatlerin, 

yönetim tarafından doğruluğunun belirlenmesi maksadıyla karĢılaĢtırıldıkları 

standartlardır.  

 Uygunluk derecesi; yöneticilerin öne sürdüğü iddia ve bildirimlerin, 

belirlenmiĢ standartlara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesidir.  

 Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerlendirme; denetçinin subjektif 

yargılardan uzak, tarafsız ve bağımsız olarak, yapılmıĢ bildirimleri itina ile 

incelemesi ve sonuçlarını bu hassasiyetle değerlendirip kanaat oluĢturmasıdır.  

 Ġlgi duyanlar; konuyla alakalı kiĢilerin yanında ilgili çıkar gruplarını ve 

genel anlamda kamuoyunu kapsayan bir bütündür. Denetçi tarafından ortaya 

konulan sonuçları ve değerlendirmeleri alan herkes bu konunun tarafıdır 

denilebilir. 

 Sonuçları bildirme; bu sürecin yani denetimin son aĢamasıdır. Denetçi 

iĢletme yönetimince ileri sürülen iddia ve bildirimlerin geçerliliğini ve 

güvenilirliğini araĢtırarak bunları onaylar ya da reddeder. Sonuç bildirme esas 

itibariyle onaylama iĢlemidir. Ġnceleme ile ilgili denetçinin görüĢ ve 

değerlendirmeleri sonucunda yapılan açıklamaları yazılı bir rapor ile 

olmalıdır (Güredin, 1983: 6, 7).  

 

Yukarıda denetim faaliyetinin genel olarak bir süreç olduğu, bu süreç 

içerisinde iktisadi olaylarla ilgili iddiaların gerçekliğinin araĢtırılması, bu 

araĢtırmanın önceden belirlenmiĢ standartlara göre yapılması esasına dayanılarak 
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denetçinin objektif davranmak suretiyle denetim sonucunda bir rapor hazırlaması ve 

bu raporu ilgi duyanlara ulaĢtırması faaliyeti olarak özetlemek mümkündür.  

 

 

1.4. DENETĠMĠN ĠġLEVĠ VE GEREKLĠLĠĞĠ 

 

 Ekonomiyi yöneten aktörlerin makro ve mikro düzeyde sahip oldukları bilgi 

miktarını arttırmak istemeleri, beraberinde sahip oldukları bu bilgileri günümüz 

ekonomisi çerçevesinde kamuoyuna sunmalarını da zorunlu kılmaktadır. 

KarmaĢıklaĢan ekonomik iliĢkiler ve bu iliĢkilerin artan hızı, bilginin güvenilirliğini 

zedelemektedir. Bu da sahip olunan ve sunulan bilgilerin üçüncü kiĢiler tarafından 

denetim sürecinden geçirilmesini ve elde edilen bilgilerin bilgi üretim ve elde edilme 

aĢamalarının sürekli kontrol altında tutulması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Konuyu BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu BaĢdenetçisi Erdal 

Kenger‟in Denetçi Yardımcılarına anlattığı ders notları
1
 ıĢığında değerlendirecek 

olursak; tüm kurum ve kuruĢlar faaliyet alanlarıyla ilgili bilgileri, belirli dönemlerde 

ve istenildiğinde kamuoyu ile paylaĢmak ve bu bilgilerin doğruluğu konusunda 

ilgilileri ikna etmek durumundadırlar. Bu bilgilerin doğruluğu da ancak bir denetim 

mekanizmasının çalıĢmasıyla sağlanmıĢ olacaktır. Kurum tarafından kamuoyuna 

verilen bilgilerin güvenilirliği oldukça önemlidir. Zira kurumla bağlantılı olan kiĢiler 

kararlarını bu bilgiler doğrultusunda almaktadırlar.  

Örgütlerin ve toplumların hızla büyüyor olması doğru bilgiye olan ihtiyacı da 

bu doğrultuda artırmaktadır. Kurumlar aldıkları kararları o an ellerinde mevcut 

bulunan bilgilere dayandırmaktadır. Örgüt ve kurumların büyümeleri, yaptıkları 

iĢlemlerin çoğalmasına ve daha da karmaĢık hale gelmesine neden olmaktadır. Bu 

bağlamda anlaĢılması güç olan iĢlemlerin güvenilirliği de azalmaktadır.  

Kurumları adına karar alan yöneticiler, kendilerine ulaĢtırılan bilgilerin 

doğruluğunu tam olarak bilemezler. Söz konusu bilgiler yanıltıcı olma olasılıkları 

                                                   
1
 Bkz.  http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm (EriĢim tarihi: 28/01/2010) 

 

http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm
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yüksek olmasına rağmen yöneticiler bu bilgilere güvenmek zorundadırlar. Zira 

bunları kaynağından inceleme Ģansları yoktur. 

Her ne kadar yöneticiler ellerindeki bilgilere güvenmek zorunda olsalar da iĢ 

ve iĢlemlerden sonra çeĢitli önlemler alarak bilgilerin doğruluğunu araĢtırırlar. Bu 

araĢtırma ve incelemelerin yapılması bilgilere olan güveni artıracaktır. Bu 

araĢtırmaların güvenilirliğinin ölçülmesi için ekstra bir denetime ihtiyaç 

duyulmaktadır. Evrensel kural olarak bağımsız ve nesnel kurallar çerçevesinde 

yapılan bu denetimler üçüncü kiĢiler için güvenli bilgi sayılmaktadır. 

Güredin‟e göre (1983) açıklanan bilgilerin, iddiaların doğruluk ve 

güvenirliğinin araĢtırılmasında kullanılan genel yöntem ise, bilgilerin ve iddiaların 

tarafsız ve bağımsız bir kiĢi ya da kuruluĢlar tarafından denetlenerek doğrulanmasıdır  

(s. 5). Söz konusu bilgilerin doğruluğunun belirlenmesi için de yeni bir mekanizmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. ĠĢte bu mekanizma denetim mekanizmasıdır.  

Bu tür bilgilerin doğruluğunun kimler tarafından ve nasıl belirleneceği kanun, 

tüzük ya da yönetmelik gibi yasal düzenlemeler çerçevesinde oluĢturulmaktadır.  

 

 

1.5. DENETĠM TÜRLERĠ 

 

 Denetim faaliyetlerinin çeĢitlerine göre kategorize edilmesi hususunda küçük 

farklılıklar bulunsa da genel olarak tüm kaynaklar görüĢ birliği içerisindedir. Burada 

denetim türlerini sınıflandırırken iki bölüme ayırmakta yarar var. Birincisi denetimin 

amacına ve konusuna göre; ikincisi denetimi yapan kiĢiye göre bir ayrım 

yapılacaktır.  
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1.5.1. Denetimin Amacına ve Konusuna Göre Denetim  

1.5.1.1. Mali (Finansal) Tabloların Denetimi 

 

 Finansal tablolar denetimine „muhasebe denetimi‟ veya „mali tablolar 

denetimi‟ adı da verilmektedir (Önder, 2008:14).  

 Mali Tablolar, iĢletme sahip ve yöneticilerinden baĢka, yatırımcılar, kredi 

verenler ve diğer ilgililer için gerekli bilgileri sağlamak, gelecekteki nakit akımlarını 

değerlendirmeye olanak tanımak, varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değiĢmeler ile 

iĢletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen “bilanço, gelir 

tablosu, satıĢların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım 

tablosu ve öz kaynaklar değiĢim tablosu” olup, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve 

ekleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluĢturur.
2
  

 Hesap Uzmanları Derneğine (2004) göre, mali tabloların denetimindeki asıl 

amaç, bu tabloların düzenlenme ilkelerine, kanunlara, muhasebe usul ve esaslarına ve 

daha önceden belirlenen kriterlere uygunluk derecesini ölçerek güvenilirliğinin 

ortaya konulmasına yöneliktir. Mali tabloların, ilgililerin çeĢitliliği bakımından 

kullanılma alanları farklı olsa da, mali tabloların tekliği ilkesi gereğince aynı 

tablonun farklı amaçlar doğrultusunda denetlenmesi doğal olarak 

değerlendirilmektedir (s. 11).  

 Finansal Tabloların Denetimi ile ilgili tanım ve açıklamaları bir tablo ile 

göstermekte fayda vardır. Tablo, aĢağıda verilmiĢtir.  

                                                   
2
 1 Sıra No‟lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (26/12/1992 tarih ve 21.447 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanmıĢtır.) 
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Tablo 1: Muhasebe - Denetim ĠliĢkileri 

 

MUHASEBE                                                  DENETĠM 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Güredin (1983: 18) 

 

 

 Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı üzere, öncelikle iĢlemler analiz edilerek 

muhasebe kayıtlarına alınıyor. Muhasebe kayıtlarına aktarılan hareketler finansal 

bildirimlerde bulunularak finansal tablolar hazırlanıyor, yönetim tarafından 

 

Olayların ve ĠĢlemlerin analizi 

 

Yönetimin Hazırladığı Finansal 

Tabloların Elde Edilmesi  

Kıymet Hareketleri ile Ġlgili 

Bilgilerin Muhasebe Kayıtlarına  

Aktarılması ve Özetlenmesi 
 

 
Finansal Bildirimlerde 

Bulunulması 

Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe 

Ġlkeleri IĢığında Finansal 

tabloların hazırlanması  

Denetim raporunun MüĢteriye 

Takdim Edilmesi 

Bulgularla Ġlgili Bir Denetim 

Raporunun Hazırlanması 

 

Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe 

Ġlkeleri Açısından Bildirimlerin 

Dürüstlüğünün Saptanması  

 

Bu Tablolardaki Bildirimler ile 

Ġlgili Kanıt Toplama ve Bu 

Kanıtları Değerlendirme 

Finansal Tablolar ve Denetim 

Raporunun Yıllık Faaliyet Raporu 

ile Ortaklara Sunulması  
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hazırlanan finansal tabloların doğruluğunun belirlenmesi amacıyla finansal kanıtlar 

elde ediliyor. Son olarak elde edilen veriler, genel kabul görmüĢ muhasebe ilkeleri 

açısından bildirimlerin dürüstlüğü araĢtırılıp gerekli raporlar hazırlanarak ortaklara 

ve müĢterilere sunulmaktadır.  

 

 

1.5.1.2. Uygunluk Denetimi (Hukuki Denetim) 

 

 Kamu idarelerinin faaliyet ve iĢlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve 

diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesi sürecidir. 

Hukuki denetimi Önder (2008), kurumun ya da idari birimin önceden 

belirlenmiĢ mevzuat hükümlerine uygun hareket edip etmediklerinin incelenmesi 

olarak tanımlamaktadır. Uygulamada ise uygunluk denetimi veya biçimsel denetim 

olarak adlandırılsa da esas niteliği bakımından yapılan denetim hukuki denetimdir (s. 

18).  

 Önder‟in (2008) W.F. Messier‟den aktardığına göre, hem iç denetçiler, hem 

de dıĢ denetçiler, tüm mevzuat hükümlerini dikkate alarak hukuki denetim 

yapmaktadırlar. Mevzuat hükümleri genel anlamda baĢta kanun olmak üzere 

yönetmelik hükümleri ile özel anlamda Ģirketin esas sözleĢme hükümleri, ilke ve 

standartlar gibi meslek kurallarıdır (s. 15). Bu anlamda baĢta 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve SayıĢtay Kanunu sırasıyla Ġç Denetçiler ile DıĢ 

Denetçiler için temel dayanak olmaktadırlar. 5018 sayılı Kanun esas alınarak 

çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey mevzuat da iç denetçilerin hangi kurallar 

doğrultusunda mesleklerini icra edeceklerini belirlemektedir. 

 Güredin‟e göre (1983) uygunluk denetiminin amacı, üst yöneticiler tarafından 

konulan kurallara ne derece uyulup uyulmadığını belirlemektir (s. 18). Uygunluk 

denetiminde ulaĢılan sonuçlar genellikle kurumun yetkililerine rapor edilir. Bu 

yönden değerlendirildiğinde denetimin tarafı üst yönetimdir (s. 19). 
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1.5.1.3 Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi) 

 

 Performans denetimi (operational, performance audit) Ģirket ya da idari 

birimin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan 

denetim türüdür. Faaliyetler üzerinde yapıldığı için faaliyet denetimi olarak 

adlandırılmaktadır. (Önder, 2008: 15, 16) 

 Heper‟e göre (2006), faaliyet diğer bir adıyla yönetim denetimi, iĢletmenin iĢ 

ve iĢlemlerini belirli bir sistematiğe göre denetleyerek faaliyetlerde kullanılan 

kaynakların etkinliğini ve verimliliğini ölçer. Etkinlik kavramı kurumun ya da 

iĢletmenin tüm bölümlerinin temelde belirlenmiĢ politikalarına ne kadar ulaĢtığının 

göstergesidir. Verimlilik ise belirlenmiĢ olan hedeflerin, bu hedefleri gerçekleĢtirmek 

için harcanan maliyetlere oranıdır. Söz konusu faaliyetlerle ilgili mali nitelikli 

olmayan diğer tüm konular performans denetiminin alanına girer. Performans 

denetimi iĢletme politikası ve belirlenmiĢ stratejiler ıĢığında hedeflere ne oranda 

ulaĢıldığının belirlenmesinin yanında performansı belirleyen yöneticilerin 

baĢarılarını da ölçer (s. 189).  

Performans denetimi son yıllarda kamu alanında da sık sık gündeme 

getirilmekte ve personelin performansının en üst düzeye nasıl çıkarılabileceği 

konusunda çalıĢmalar yapılmaktadır. Kamu reformu taslağında performansa göre 

ücretlendirme sisteminin getirilmesi düĢünüldüğü yazılı ve görsel basında haber 

olmakla birlikte, Türkiye‟de kamu sektörünün böyle bir ücretlendirme sistemine 

hazır olup olmadığı hususunda derin tereddütler vardır.  

  

  

1.5.2. Denetimin Statüsüne Göre Türleri 

 

 Türleri bakımından ikiye ayırdığımız denetimi ilk bölümde denetimin 

amacına göre sınıflandırdıktan sonra ikinci olarak da denetimi yapan denetçinin 

statüsüne göre bir ayrıma tabi tutmak mümkün. Hesap Uzmanları Derneğine (2004) 

göre, bu sınıflandırmalar temelde denetçinin pozisyonunu yani kurumun personeli 

olup olmamasına göre değerlendirilir. Kurum personeli değil ise, denetimi yapanın 
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bu denetimi hangi hukuki dayanağa bağlı olarak yaptığı önem kazanır  (s. 12). Bu 

denetimleri esas alarak, iç ve dıĢ denetim olarak sınıflandırabiliriz. Yaptığımız 

ayrımın yanında iç denetimin dıĢında tutulan ama aĢağıda anlatacağımız nedenlerle 

dıĢ denetimin de içinde sayılamayan denetim türleri vardır. DıĢ denetim sistemine 

yakın bir yapıya sahip olmakla birlikte ayrı baĢlıklar altında incelemekte yarar 

olacağı düĢülen kamu denetimi ve bağımsız denetimi de denetimin türleri baĢlığı 

altında ele alacağız.  

 

 

1.5.2.1. Ġç Denetim 

 

 Tezimizin ana temasını oluĢturan iç denetimi, ikinci bölümde ayrıntıları ile 

inceleyeceğimizden Türk hukuk sistemine girdiği 5018 sayılı Kanun çerçevesinde ele 

almak yerine bu bölümde, tüm dünyada genel kabul görmüĢ bir tanıma göndermede 

bulunarak konuyu özetlemeye çalıĢalım.  

Kayım‟ın (2006) Gleim‟den aktardığı gibi iç denetim, bir kurumun 

faaliyetlerini geliĢtirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif 

bir güvence ve danıĢmanlık faaliyetidir. Ġç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol 

ve yönetiĢim süreçlerinin etkinliğini değerlendirme ve geliĢtirme amacı güden 

sistemli bir yapı oluĢturarak kurumun politika ve hedeflerini gerçekleĢtirmede 

yardımcı olur (s. 83). Genel kabul gören bu tanım iç denetimin özünü ortaya 

koymaktadır.  

 

 

1.5.2.2. DıĢ Denetim 

 

 Tezimizin konusu iç denetim olmakla birlikte, dıĢ denetim olgusu da en az iç 

denetim kadar önemlidir. Ayrıca, iç denetim ve dıĢ denetimin benzer ve farklı 

yönlerinin ortaya konulmasında fayda vardır. Bu nedenle bu bölümde dıĢ denetime 

yer verilecektir.  
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Kısa bir tanım yapacak olursak, dıĢ denetim, denetlenen idareden bağımsız 

organ ya da kiĢilerce gerçekleĢtirilen denetimdir. Özeren‟e (2006) göre dıĢ denetim, 

ilgili kurum veya kuruluĢun fonksiyonel ve örgütsel hiyerarĢisi dıĢında kalan kiĢi ya 

da kuruluĢlarca yapılan denetim faaliyetidir. DıĢ denetim, ülkemizde SayıĢtay 

BaĢkanlığınca gerçekleĢtirilmektedir. SayıĢtay, görev ve yetkileri Anayasamızda 

düzenlenmiĢ bir organdır, TBMM adına denetim yapıyor olmakla birlikte, onunla 

organik bir bağı bulunmayan bir kurumdur (s. 9). 

 1982 Anayasasının 160. maddesine göre: 

 

SayıĢtay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik 

kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 

denetlemek ve sorumluların hesap ve iĢlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla 

verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama iĢlerini yapmakla görevlidir. SayıĢtayın kesin 

hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beĢ gün içinde bir kereye 

mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari 

yargı yoluna baĢvurulamaz…
3
  

 

SayıĢtayın, Anayasamızda Yüksek Mahkemeler arasında sayılmamasına 

rağmen denetim iĢlevini TBMM adına yapıyor olması diğer denetim organlarıyla 

kıyaslandığında, en üst denetim organı olduğunu ortaya koymaktadır.
4
 Benzer 

Ģekilde, SayıĢtayın kuruluĢ Kanunu olan 832 sayılı SayıĢtay Kanununun SayıĢtayın 

görev ve yetkisi baĢlıklı 1. maddesi Ģu Ģekildedir: “SayıĢtay, genel ve katma bütçeli 

dairelerin gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 

denetlemek ve sorumluların hesap ve iĢlemlerini yargılama yolu ile kesin hükme 

bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama iĢlerini 

yapmakla görevlidir.
5
” 

Bunun yanında, SayıĢtayın bir hesap mahkemesi olduğunu Bayar (2005: 63), 

Ģu Ģekilde izah etmiĢtir: SayıĢtay mali iĢ ve iĢlemler üzerinde yapmıĢ olduğu bazı 

denetimlerde kanunlara uymayan bazı uygulamaları tespit etmektedir. Yapılan 

                                                   
3
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde:160 

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2709&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski

=0) (EriĢim tarihi: 13.02.10) 
4
 CumhurbaĢkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Anayasal bir denetim organı 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Madde:108 
5
 SayıĢtay Kanunu için Bkz: http://www.sayistay.gov.tr/mevzuat/kanun.htm (EriĢim tarihi: 13.02.10) 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2709&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2709&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://www.sayistay.gov.tr/mevzuat/kanun.htm
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tespitler sonucunda SayıĢtayın bu iĢlemleri hükme bağlanması bu kuruma farklı bir 

fonksiyon daha yüklemektedir. Bu iĢlevi sayesinde SayıĢtay, denetim kurumu 

olmasının yanında bir hesap mahkemesi kimliğini de kazanmaktadır. 

Kamu kurumlarında, harcama sonrası yapılan SayıĢtay denetimi, 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda dıĢ denetim kavramı olarak, aynı 

Kanunun 68. maddesinde yer almıĢtır. Bu maddeye göre: 

 

SayıĢtay tarafından yapılacak harcama sonrası dıĢ denetimin amacı, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin
6
 hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali 

faaliyet, karar ve iĢlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk 

yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır. DıĢ 

denetim, genel kabul görmüĢ uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;  

a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara iliĢkin belgeler esas alınarak, mali tabloların 

güvenilirliği ve doğruluğuna iliĢkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve 

mallarına iliĢkin mali iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 

olmadığının tespiti,  

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının 

belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,  

Suretiyle gerçekleĢtirilir.  

DıĢ denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep 

edilmesi halinde SayıĢtay denetçilerinin bilgisine sunulur.  

Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen 

raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst 

yönetici tarafından cevaplandırılır. SayıĢtay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları 

dikkate alarak düzenleyeceği dıĢ denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunar.  

SayıĢtay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili iĢlemlerinin yasal 

düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir.  

DıĢ denetim ve hesapların hükme bağlanmasına iliĢkin diğer hususlar ilgili kanununda 

düzenlenir.
7  

                                                   
6
 5018 sayılı Kanunun Tanımlar baĢlıklı 3. maddesinde geçen Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu 

Ġdareleri, bu Kanuna ekli I, II, III sayılı cetvellerde yer alan Genel Bütçeli, Özel Bütçeli ve 

Düzenleyici ve Denetleyici kamu idarelerini ifade eder. 
7
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 68. 

http://www.muhasebat.gov.tr/mevzuat/kanun/docs/5018.doc (EriĢim tarihi: 13.02.10)   

http://www.muhasebat.gov.tr/mevzuat/kanun/docs/5018.doc
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Çolak‟a (2008) göre, 68. maddenin son paragrafında yer alan „hesapların 

hükme bağlanması ilgili kanunlarda düzenlenir‟ hükmü, hesapların, 5018 sayılı 

Kanun çerçevesinde hükme bağlanacağını ifade etmektedir (s: 316).  

DıĢ denetim konusunda Ġlhami Söyler‟in (2007) ifade ettiği dikkat çekici bir 

noktayı bu bölüme taĢımakta yarar vardır: 5018 sayılı Kanun, kamu idarelerinin 

denetim görevini SayıĢtaya vermiĢtir. Bu, uluslararası geliĢmelere uygun bir yapı 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yapılan düzenleme ile SayıĢtayın denetim gücünün 

artırılmasıyla birlikte denetimi dıĢında kalan idarelerin sayısı azalmaktadır. Bunun 

yanında teoride genel yönetim kapsamında olması gereken ve önemli ölçüde kamu 

kaynağı kullanan TOKĠ, TRT, TMSF, Milli Piyango Ġdaresi gibi bazı kuruluĢların 

5018 sayılı Kanunun kapsamı dıĢında tutulması, adı geçen kuruluĢların SayıĢtay 

denetiminin dıĢında kalmalarına neden olmaktadır. Diğer bir husus da dıĢ denetimin 

SayıĢtayca yapılacağının ilgili kanunlarda hüküm altına alınmasına karĢın, özel 

bütçeli idareler kapsamına alınan bazı kurumların kendi mevzuatlarına dayanarak 2-3 

kiĢilik denetim kurullarıyla dıĢ denetim yapmaya devam etmeleridir. Söyler‟e göre, 

5018 sayılı Kanunun 68. maddesine göre bu kurullarca gerçekleĢtirilen dıĢ denetim 

faaliyeti 01.01.2006 tarihi itibariyle hükümsüz kalmakla beraber Kanuna aykırı 

olarak devam eden bu uygulamaya en kısa sürede son verilmelidir (s. 109).  

Bazı kurumların dıĢ denetim sistemine dahil olmak istememesi yani özerk 

yapılarını koruma eğilimleri nedeniyle, SayıĢtay denetiminin kamu yönetimimizde 

etkinliğini sağlaması için daha uzun yıllara ihtiyaç olduğunu iddia etmek zor 

değildir.  

 

 

1.5.2.3 Bağımsız Denetim 

 

 Bağımsız denetimi müĢterilerine profesyonel denetim hizmeti veren bir dıĢ 

denetim türü olarak tanımlayabiliriz. Hesap Uzmanları Derneğine (2004) göre, mali 

tablolar denetimi, uygunluk ve performans denetiminin iĢletmelerin ya da kurumların 

talebi üzerine denetim sözleĢmesi çerçevesinde serbest meslek icra eden ya da 

bunların oluĢturduğu kuruluĢlar tarafından yapılan denetime bağımsız dıĢ denetim 
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denilmektedir (s. 12). Bağımsız denetim, denetim firmasına bağlı olarak mesleki 

yeterliliğe sahip elemanlarca, talep edilen yönde mali, uygunluk ve performans 

denetimleri Ģeklinde yapılır (Örenay, 2005: 18). SPK‟ya göre ise: 

 

Bağımsız denetim, iĢletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve 

bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık Ģirket finansal tabloları için Kurulca 

belirlenmiĢ veya kabul edilmiĢ finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu 

hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde 

edilmesi amacıyla, genel kabul görmüĢ bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli 

tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden 

denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.
8
 

 

Önder‟in (2008) Karslı‟dan aktardığına göre, ülkemizde 1985 yılından 

itibaren bağımsız denetim Ģirketlerince denetimler yapılmaya baĢlanmıĢtır. Belli 

dönemlerde özellikle de bankacılık sektöründe krizler yaĢanmıĢtır (s. 12). Ancak 

krizlerin, bağımsız denetimin uygulanmaya baĢlandığı yıllardan sonra meydana 

gelmesi, bağımsız denetimin olumsuz bir etkisinin olduğu anlamına gelmemektedir. 

Aksine bağımsız denetim sayesinde daha derin yaralar açılmasının engellenmiĢ 

olabileceğini iddia etmek mümkündür. 

Bağımsız denetim, Ģu an itibariyle bankalar ve özel Ģirketler için geçerli bir 

dıĢ denetim metodudur. Kamu kurumlarının kuruluĢ kanunlarından müteĢekkil kendi 

denetim kurullarının olması ve SayıĢtay BaĢkanlığının 5018 sayılı Kanunla dıĢ 

denetim yetkisinin tanımlanmıĢ olması nedeniyle, hâlihazırda bağımsız denetim 

Ģirketlerinin kamu kurumlarını denetlemesi mümkün olmamaktadır. Belki günümüz 

Türkiye‟sinde daha önceleri iç denetim sadece özel sektörde uygulanan bir denetim 

aracıyken Ģu an kamu kurumlarının önemli bir bölümünde uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Kamu kurumlarının teftiĢ kurullarının kaldırılması zaman zaman medya 

aracılığıyla gündeme gelmektedir. Bu bağlamda daha sonraki yıllarda teftiĢ 

kurullarının yerine bu iĢlevi bağımsız denetim firmalarının yerine getirme ihtimali 

olabileceği gibi, teftiĢ kurullarıyla birlikte bağımsız dıĢ denetim firmalarından da 

denetim hizmeti alınması ihtimali söz konusudur.  

                                                   
8
 http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=9&subid=1 (EriĢim tarihi: 

14.02.10) 

http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=9&subid=1
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1.5.2.4. Kamu Denetimi 

  

Kamu denetimi, adından da anlaĢılacağı üzere kamu kurumlarınca yapılan 

denetimi ifade etmektedir. Önder‟e (2008) göre ekonomi, mal, hizmet, sermaye ve 

para piyasalarından oluĢmaktadır. Dolayısıyla kamu kurumlarının görev alanlarına 

giren konularda özel sektörü denetleme görevi bulunmaktadır. Bu denetleme görevi 

kamu denetimini kapsamaktadır. Bu itibarla kamu denetimi, özel sektör üzerinde 

kamu kurumlarının denetimi Ģeklinde anlaĢılabilir (s. 13). Aynı görüĢ doğrultusunda 

Önder‟in (2008) Gürbüz‟den aktardığına göre, kamu düzeninin korunması, 

ekonomideki piyasalara yön verilecek istikrarın sağlanması ve piyasa dengesinin 

belli firmalar lehine tekelci güç oluĢturmasının önüne geçilmesi için belli kamu 

otoritelerince yapılan denetim, kamu denetimidir (s. 13, 14).  

Yukarıdaki açıklamalar, özel sektörle ilintili olarak doğru kabul edilebilir. 

Ancak bir de kamu kurumlarında yetkisini kuruluĢ kanunlarından alan merkezi 

denetim birimleri; teftiĢ kurulları, denetim birimi baĢkanlıkları (kontrolörlükler) ve 

taĢra teĢkilatında görev yapan denetmenler bulunmaktadır.  

5018 sayılı KMYKK‟ya göre denetim, iç denetim ve dıĢ denetim olarak iki 

sınıfa ayrılmıĢtır. DıĢ denetimin ise SayıĢtay tarafından yapılacağı açıkça ifade 

edilmiĢtir. Tam da burada anlam karmaĢası ortaya çıkmaktadır. Maliye TeftiĢ 

Kuruluna göre, “Türkiye'de son dönemde denetim alanında ortaya çıkan kavram 

kargaĢasının temelinde, Kıta Avrupası modeline göre kurulmuĢ olan denetim 

sistemimize (teftiĢ/kontrol, müfettiĢ/kontrolör), Anglo-Sakson modelin unsurlarının 

(dıĢ denetim/iç denetim, dıĢ denetçi/iç denetçi) eklemlenmeye çalıĢılması 

yatmaktadır.”
9
 Bir tarafta kamu yönetimleriyle ortaya çıkan köklü denetim organları, 

bir tarafta Kamunun mali anayasası olarak kabul edebileceğimiz 5018 sayılı 

KMYKK‟da tanımlanan iç denetim ve dıĢ denetim olgusu. Bu durumda iç denetimin 

tamamen dıĢında kalan, fakat tam manasıyla dıĢ denetime de 

konumlandıramayacağımız söz konusu denetim organlarını kategorize etmemiz 

gerekiyor. Bu anlamda dıĢ denetime yakın bir fonksiyonu bulunmasına rağmen bu 

                                                   
9
 Maliye TeftiĢ Kurulu: Uluslararası GeliĢmeler IĢığında Türk Denetim Sistemine Genel Bir BakıĢ 

http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx?contentID=182n (EriĢim tarihi: 14.02.10)  

http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx?contentID=182n
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denetim organlarını kamu denetimi içinde değerlendirmek daha doğru bir yaklaĢım 

olacaktır.  

 

 

1.5.2.4.1. TeftiĢ ve TeftiĢ – Denetim ĠliĢkisi 

 

 Yukarıda kamu denetimi içinde değerlendirdiğimiz teftiĢ kavramını aynı 

baĢlık altında tanımlamaya çalıĢalım. BaĢpınar‟a (2005) göre teftiĢ, bir Ģeyin aslını, 

doğrusunu ya da yapılan iĢlerin doğru yapılıp yapılmadığını anlamak için yapılan 

inceleme olarak tanımlanabilir. TeftiĢle denetimi kıyaslayacak olursak denetim bir 

faaliyetin daha geneli için uygulanırken teftiĢ genel olarak daha özel durumlar için 

uygulanır. Yani teftiĢ daha dar kapsamlıdır (s. 36). Buradan Ģu anlamı çıkarmak 

mümkündür; denetim genel olarak yapılan rutin bir incelemeyken, teftiĢ daha 

karmaĢık ve zor durumlarda devreye sokulan bir soruĢturma türüdür. 

 TeftiĢ ile denetim arasındaki farkı Karaarslan (2004) açık bir Ģekilde ortaya 

koymaktadır: “Bu noktada, teftiĢin idari nitelikte ve her yönetim kademesinde, 

üstlerin astlar üzerindeki kontrol faaliyeti olmasına karĢın, denetimin; idareden 

bağımsız objektif bir değerlendirme fonksiyonu olduğunu vurgulamak ve sistemi 

buna göre oluĢturmak gereklidir” (s. 10). Taymaz‟a (1997) göre, önceden belirlenmiĢ 

hedeflerin hangi oranda gerçekleĢip gerçekleĢmediğini belirleyen teftiĢ, kurum ve 

kamuoyu adına insan davranıĢlarını kontrol etme süreci olarak tanımlanabilir (s. 1).  

Ülkemizde teftiĢ denildiğinde ilk akla gelen Maliye TeftiĢ Kurulu (MTK) ile 

Mülkiye TeftiĢ Kuruludur. Bu manada MTK‟nın teftiĢ yorumu önem kazanmaktadır. 

Maliye TeftiĢ Kuruluna göre: 

 

TeftiĢ, teftiĢe tabi birimin gerek asli ve mali iĢlemlerinin, gerekse teĢkilat yapısı ile insan ve 

maddi kaynaklarının, yerindelik, amaca uygunluk, hukuka uygunluk ve performans 

bakımından risk analizleri çerçevesinde değerlendirildiği, sorunların çözümü ve iyi 

yönetiĢimin baĢarılması konusunda idareye yardımcı olmayı ve rehberliği amaç edinen, insan 

ve sistem odaklı bir faaliyettir.
10

  

 

                                                   
10

 e-teftiĢ nedir? http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx?contentID=185 (EriĢim tarihi: 14.02.10) 

http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx?contentID=185
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Bu tanımlama bildiğimiz klasik teftiĢ uygulamasına göre daha modern bir 

yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle, gözlemlendiği kadarıyla, kamuda 

çalıĢan pek çok memurun algıladığı teftiĢ tanımıyla MTK‟nın tanımının 

uyuĢmadığını ifade etmek gerekir. Burada MTK‟nın tanımının daha çok iç denetim 

tanımına benzediğini iddia etmek mümkündür.  

 

 

1.5.2.4.2. Kontrol 

  

Denetim ve teftiĢteki olan anlam karmaĢası kontrol tanımlamasında da devam 

etmektedir. Türk Dil Kurumu kontrolü, “bir iĢin doğru ve usulüne uygun olarak 

yapılıp yapılmadığı inceleme ve denetleme”
11

 iĢlevi olarak ifade ederek teftiĢle 

örtüĢen bir tanım ortaya koymuĢtur. Aksoy‟un (2008) Ekrem Candan‟dan naklettiği 

gibi kontrol kavramı, kurumsal amaçlara ulaĢılması, hedeflerin gerçekleĢtirilmesi ve 

bu hedeflerin önündeki belirsizlikler ile risklerin yönetilmesini de kapsar (s. 3).  

 Kontrolü, denetimin baĢlangıcı veya denetimden önce gelen faaliyetler olarak 

tanımlayan BaĢpınar (2005), herhangi bir iĢten en iyi sonucu almak için bazı 

önlemler alınması gerektiğini, bu önlemler ile istenilen sonucu kontrol altında tutmak 

hedefi olduğunu anlatır (s. 36). Bu tanımlamalardan yola çıkarak kontrolün, denetim 

ile teftiĢ arasında kalan bir denge kontrol noktası olduğunu ifade etmemiz 

mümkündür. 

 

 

1.5.2.5. Ġç Kontrol 

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi kamu yönetiminin mali anayasası niteliğinde 

olan 5018 sayılı KMYKK ile ortaya çıkan Ġç Kontrol kavramı aynı Kanunun 55.  

maddesinde tanımlanmıĢtır. Buna göre iç kontrol;  

 

                                                   
11

 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, Kontrol: 

http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=kontrol&ayn=tam (EriĢim tarihi: 15.02.10)  

http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=kontrol&ayn=tam
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idarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, 

ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 

kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve 

güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluĢturulan organizasyon, 

yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.”
12

 

  

Ġç kontrol aynı zamanda “yönetim kontrolü” olarak da adlandırılmaktadır. Ġç 

kontrol kavramı, mali iĢlerin yanı sıra mali olmayan iĢleri ve iç denetimi de 

kapsamaktadır. Ġç kontrolün bir unsuru olan ön mali kontrol ise mali iĢlemlere 

yönelik kontrol faaliyetlerinin bütününü ifade etmekte ve önleyici kontrol olarak da 

kullanılmaktadır. 

Sacit Yörüker‟e (2004) göre
13

 iç kontrol, örgüt yönetiminin ayrılmaz öğesi 

olup faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik, finansal raporlamada güvenilirlik, 

yürürlükteki kanunlara ve düzenlemelere uygunluk, amaçlarının gerçekleĢmesi 

konusunda makul güvence sağlar. Ġç kontrol tekil bir olay değil, bütün bir örgüt 

faaliyetlerinde ve devamlılık temelinde oluĢan bir dizi eylem ve aktivitedir. Ġç 

kontrol kuruluĢ içinde ayrı bir sistem olmaktan ziyade, yönetimin faaliyetlerini 

düzenlemede ve yönlendirmede yararlandığı sistemlerin ayrılmaz bir parçası olarak 

kabul edilmelidir. Bu bakımdan iç kontrol, yöneticilerin kurumu çalıĢtırmalarına ve 

amaçlarını süreklilik temelinde gerçekleĢtirmelerine yardımcı olmak üzere alt yapının 

bir parçası olarak inĢa edilen bir yönetim kontrolüdür (s. 4). 

Ġç kontrol sisteminin idarelerde makul bir güvence sağlaması ve uygulama 

eksikliklerinin giderilmesi için kurumun faaliyetlerinin sürekli olarak izlenerek 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece iç denetimin önemi ve gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. 

Ġç kontrolle, iç denetim iç içe girmiĢ kavramlar olarak karĢımıza çıksa da iç 

denetim, iç kontrol faaliyetleri içinde yer almaz. Ġç kontrol daha iĢin baĢında gerekli 

kontrolleri yaparken, iç denetim belli bir aĢamadan sonra devreye girerek (denetim) 

yapılan yanlıĢları düzeltme yolunda ve nasıl daha iyi iĢleyen bir iç kontrol sisteminin 

                                                   
12

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ġç Kontrol Sistemi m:55 R.G. 24/12/2003 
Sayı:25326 
13

 Bu tebliğ, TESEV tarafından 12 Mayıs 2004 tarihinde, Ankara Hilton Oteli‟nde düzenlenen 

Denetim ÇalıĢtayı Ġkinci Toplantısı için kaleme alınmıĢtır. 
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tesis edileceği noktasında süreç denetimi yaparak idareye danıĢmanlık hizmeti sağlar. 

Bu kavramların daha çok bir süreç içerisinde görev aldıkları söylenebilir. Ġç denetim 

ile iç kontrol iliĢkisi tezimizin esas konusu olan iç denetim bölümünde daha ayrıntılı 

olarak ele alınacaktır.  

Bu bölümde açıklamaya çalıĢtığımız kavramları BaĢpınar (2005), aĢağıdaki 

gibi özetler: Herhangi bir faaliyetin istenilen Ģekilde sonuçlanabilmesi için bazı 

önlemler almak gerekir. ĠĢte bu süreç içerisinde amaçlara ulaĢmak için alınan 

önlemlerin ne derece faydalı olduğunun belirlenmesi bir kontrol faaliyetidir. Söz 

konusu hedeflere ne ölçüde ulaĢıldığının ya da ulaĢılamaması durumunda ne kadarlık 

bir sapma olduğunun tespiti denetim iĢlevidir. Bu sapmaların minimize edilmesi için 

bir önlemler dizisi hazırlanır, iĢletmede kurulan bu sisteme iç kontrol sistemi denir. 

Kurulan sistemin örgütün kuruluĢ amaçlarına göre etkili ve verimli çalıĢıp 

çalıĢmadığının denetimi ise, iç denetim birimi tarafından gerçekleĢtirilir (s. 36). 

Yapılan faaliyetlerle ilgili bazı ciddi aksaklıkların ortaya çıkması ya da iĢ ve 

iĢlemlerin mevzuata uygunluğunun denetimi ise teftiş mekanizması tarafından 

denetlenir diyebiliriz.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ĠÇ DENETĠM 

 

 

2.1. ĠÇ DENETĠM NEDĠR? 

 

ĠĢletmeler ve kurumların personel sayısının ve iĢlem hacimlerinin artması 

yönetimlerinin de güçleĢmesine yol açmıĢtır. Bu nedenle yöneticiler, sürekli olarak 

firmalarını kontrol altında tutamaz olmuĢlardır. Hal böyle olunca, yöneticiler 

Ģirketlerini ancak bilânçolar ve ilgili tabloları itibariyle değerlendirmek durumunda 

kalmıĢlardır. Yöneticiler, mali tabloların güvenirliğinden sorumlu oldukları için, 

iĢletmelerde muhasebe bilgilerinin doğruluğu ve güvenilirliği temin etmek amacıyla 

yeni bir sisteme ihtiyaç duyulmuĢtur. ĠĢte bu gereksinimi iç kontrol ve iç denetim 

sistemleri karĢılamıĢtır (Yılmaz, 1990: 53-54).  

Ġç denetimin tanımına gelecek olursak, Türk Dil Kurumunun Ġktisat Terimleri 

Sözlüğünde iç denetim; denetimin kurum içindeki denetleme birimi tarafından 

yapılması olarak tanımlamıĢtır. Önder‟in (2008) Moeller‟den aktardığına göre 

Institute of Internal Auditors (IIA), iç denetim için ilk olarak “bir organizasyona 

hizmet etmek amacıyla organizasyon içerisindeki faaliyetleri incelemek, 

değerlendirmek için organizasyon bünyesinde oluĢturulmuĢ bağımsız bir değerleme 

fonksiyonu” (s. 8) Ģeklinde dar bir tanımlamada bulunmuĢtur.  

Yönetim anlayıĢının geliĢmesiyle birlikte iç denetim olgusunun tüm dünyada 

uygulanabilirliği ve denetim alanı arttıkça iç denetimin tanımı da değiĢmiĢtir. 

Uluslararası tanımlamalar çerçevesinde iç denetim, bir kurumun faaliyetlerini 

geliĢtirmek ve onlara değer katmak amacına sahip bağımsız ve objektif bir güvence 

sağlama ve danıĢmanlık faaliyeti olarak tanımlanabilir.  

„Uluslararası Ġç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi‟nde iç 

denetim Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: Ġç denetim, verilerin değerlendirilmesi, kuruma 

danıĢmanlık yapmak ve yolsuzlukları önleme görevlerinin yanında gözden geçirme 

faaliyetlerinden oluĢur. Ġç denetim faaliyeti, kurumun risk yönetim, kontrol ve 
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yönetiĢim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacına yönelik 

sistemli ve disiplinli bir yaklaĢım getirerek kurumun amaçlarına ulaĢmasına yardımcı 

olur.
14

 

 Dünyada genel kabul görmüĢ iç denetimin tanımı 5018 sayılı Kanuna da 

ilham kaynağı olmuĢtur. Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun Kamu Ġç Denetim 

Terimleri Sözlüğünde (2008) iç denetim, Kamu idaresinin çalıĢmalarına değer 

katmak ve geliĢtirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına 

göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danıĢmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, 

idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali iĢlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve 

kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek yönünde sistematik, 

sürekli ve disiplinli bir yaklaĢımla ve genel kabul görmüĢ standartlara uygun olarak 

gerçekleĢtirilir (s. 18) Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Esas itibariyle iç denetim, kuruluĢun belirlenmiĢ amaç ve hedeflerinin 

gerçekleĢmesindeki etkinliği ölçmek ve değerlendirmek suretiyle risk yönetimi, 

kontrol ve yönetiĢim hakkında üst yöneticiye bağımsız ve tarafsız bir görüĢ sunar. 

Bunun yanında, iç denetimin tespitleri ve tavsiyeleri denetlenen alanlardaki hat 

yönetimine
15

 de çeĢitli yararlar sağlamaktadır. Ġç denetimin olmazsa olmazlarından 

biri de, subjektif değerlendirmelerden uzak durmasıdır. Bu bağlamda iç denetimin 

özünde yapılan denetimlerde objektif olma anlayıĢı yatar. Gerek denetim sürecinde, 

gerekse sonuçların değerlendirilmesinde ve raporlanması aĢamasında var olanın esas 

alınması, iç denetim faaliyetini yürüten iç denetçinin değerlendirmelerinde tarafsız, 

yansız ve dürüst olması, üst yönetimin ve denetim sonuçları ile ilgilenen kiĢi ve 

kurumların, kuruluĢun genel durumu ile ilgili tam ve doğru bilgiye sahip olması 

açısından büyük önem arz etmektedir (Korkmaz, 2007: 4, 5). Düzoğlu ve Alıcı‟ya 

(2009) göre iç denetim, bir kurumda yürütülen faaliyetlere, yönetimden farklı ve 

tarafsız bir gözle bakılmasıdır. 
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 TiDE, Uluslararası Ġç Denetim Standartları Meslekî Uygulama Çerçevesi, Türkiye Ġç Denetim 

Enstitüsü 

 
15

 Hat Yönetimi (Line management) kavramı, en alt kademeden en üst kademeye kadar uzanan 

yöneticilerin tümünü içine almaktadır. 
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Ġç denetim sisteminde öne çıkan unsurlar; iç denetimin üst yönetime bağlı 

fakat bağımsız bir niteliğe sahip olmasının yanında, yapmıĢ olduğu denetimler 

sonucunda elde ettiği verileri, kuruma güvence ve danıĢmanlık hizmeti sağlamada 

kullanmasıdır. Ġç denetim faaliyetinin bir baĢka amacı ise, kuruma değer katma 

anlayıĢıdır. Bu maksatla kurumun hedef ve politikalarına ulaĢması noktasında üst 

yöneticilere yardımda bulunur. Ġç denetçiler, üst yönetimden bağımsız olarak 

yaptıkları denetimlerde elde ettikleri bilgiler doğrultusunda üst yönetime bazı 

tavsiyelerde bulunarak yöneticilerin doğru kararlar almasına yardımcı olurlar. Diğer 

denetimlerden farklı olarak iç denetim sürekli bir niteliğe sahiptir. Sürekli ve 

disiplinli denetim anlayıĢıyla etkin bir risk yönetimini de kurumlara kazandırmıĢ 

olur. Ġç denetim bu faaliyetlerini genel kabul görmüĢ uluslararası standartlara uygun 

olarak yürütür.  

 

 

2.2. ĠÇ DENETĠMĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

2.2.1. Dünyada Ġç Denetim 

  

 Denetimin, tarihsel serüveninin Mezopotamya Uygarlığına dayandığına 

iliĢkin kayıtlar bulunmuĢtur. ÇeĢitli kontrolleri çağrıĢtıran soruĢturma iĢaretleri 

Mısır, Yunan, Çin, Pers ve Ġbrani kayıtlarıyla benzerlikler göstermiĢtir. „Audit‟ 

kavramının çıkıĢ noktasını, Antik Roma döneminde memurların karĢılıklı kayıtlarını 

kontrol ettikleri bir sistem olarak tanımlayabiliriz.
16

 Avrupa‟da „Audit‟ kavramının 

kullanıldığını, 1289 yılında Ġngiltere‟de, devlet memurlarının hesaplarını doğru tutup 

tutmadıklarını kontrol için görevlendirilen bir denetçinin (Auditor) varlığından 

anlayabiliyoruz (Önder, 2008: 31). 

 Profesyonel denetçiliğin ilk oluĢumu 1581 yılında Venedik‟te 

gerçekleĢmiĢtir. Sanayi devrimiyle birlikte kayıtların tutulması, incelenmesi 

günümüz denetim modeline dayanak olmuĢtur. 1850‟li yıllarda yazılı hale getirilen 

sistem, zengin Ġngilizlerin Amerika‟da yaptıkları yatırımları bağımsız denetçiler 
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aracılığıyla kontrol etmek istemeleriyle birlikte, 1866 yılında Amerika‟ya taĢınmıĢtır. 

Yirminci yüzyılın baĢından itibaren sanayileĢen ve ĢirketleĢen dünya ekonomisinin 

denetime olan ihtiyacı daha da artmıĢtır.
17

 Önder‟in (2008) Dittenhofer‟den 

aktardığına göre hızla geliĢen iç denetim sistemi, özellikle Amerika‟da 1933 yılında 

Menkul Kıymetler Yasasının çıkarılması, 1941 yılında IIA‟nın kurulması, iç 

denetime farklı bir bakıĢ açısı kazandırmıĢ, dıĢ denetimin incelemelerde tek baĢına 

yetmediğini ortaya koyarak iç denetim birimlerinin kurulmasını sağlamıĢtır (s. 31). 

Ayrıca IIA, iç denetim mesleğinin ilkelerini, standartlarını belirlemiĢ, böylece 

mesleğin geliĢmesine büyük katkıları olmuĢtur (Süzen, 2008: 39). 

ĠĢletmelerde giderek artan denetim ihtiyacı, gerek hızla büyümeleri gerekse 

yasal düzenlemeler nedeniyle daha çok hissedilir hale gelmiĢtir. Söz konusu 

denetimlerde dıĢ denetimin yetersiz kalması, maliyetlerinin yüksek olması ve 

yöneticilerin daha ayrıntılı inceleme raporlarına gereksinim duymaları nedeniyle, 

firmalarda iç denetçilerin daha geniĢ yetkilerle görev alması söz konusu olmuĢtur. Bu 

geliĢmeler, endüstri devrimi sonucunda planlama, örgütlenme aĢamalarıyla büyük 

sermayelerle kurulan iĢletmelerin çok hızlı büyümeleri sonucunda ortaya çıkan 

suiistimaller; ekonominin kötü yönetilmesiyle ABD‟de meydana gelen büyük 

çöküntü, iç denetim sistemini daha önemli hale getirmiĢtir.  

Ġç denetimin öneminin artmasına yardımcı olan baĢlıca düzenlemeler ise 

aĢağıda verilmiĢtir:
18

 

 1933 tarihli SEC (Securitiy Exchange Commision), 

 1989‟da IIA (Institute of Internal Auditors)‟nın Ġç Denetim Standartları, 

 1987‟de NCFF Raporu (National Commission on Fraudulent Financial 

Reporting), 

 SAS (Statement of Auditing Standards) no: 65, 

 Treadway Komisyonu Sonuç Raporu (bu raporda, halka açık iĢletmelerin 

Ģirket yapılarına ve hacimlerine uygun sayıda nitelikli personelin çalıĢtırıldığı 

etkin iç denetim fonksiyonları oluĢturulması önerilmektedir). 

                                                   
17

http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid=E84723622236E7C80D85FB859BFA71FA?ot=1&si

d=1623 (EriĢim tarihi: 28.02.2010) 
18

http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid=E84723622236E7C80D85FB859BFA71FA?ot=1&si

d=1623 (EriĢim tarihi: 28.02.2010) 

 

http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid=E84723622236E7C80D85FB859BFA71FA?ot=1&sid=1623
http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid=E84723622236E7C80D85FB859BFA71FA?ot=1&sid=1623
http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid=E84723622236E7C80D85FB859BFA71FA?ot=1&sid=1623
http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid=E84723622236E7C80D85FB859BFA71FA?ot=1&sid=1623


 

 

29 

 

Lüksemburg‟da bulunan NAMSA
19

 (NATO) iç denetim direktörü ve ECIIA 

(Avrupa Ġç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) yönetim kurulu üyesi Yges Chan 

Delon‟a göre; yakın geçmiĢte Amerika‟yı vuran, finansal skandallardan Avrupalı iç 

denetçiler iki ders çıkarmıĢlardır. Birincisi iç denetim faaliyetlerinin dıĢ denetim 

faaliyetlerinden farklı olduğunun açık bir Ģekilde fark edilmesidir. Ġkincisi, iç 

denetimin risk yönetim, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğinin 

değerlendirilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik sistematik ve disiplinli bir yaklaĢım 

getiren etkin bir fonksiyon olarak, bir organizasyonun hedeflerine ulaĢmasına 

yardımcı olduğudur. Avrupa‟da Ģirketlerin giderek daha global hale gelmesi 

nedeniyle, iĢ dünyasını etkileyen riskler artmakta ve iç denetçilerin Ģirketlerin 

süreçlerini kanunlar ve diğer yükümlülüklere uygunluğunu denetlemelerine ciddi bir 

ihtiyaç bulunmaktadır (Altıok, 2002: 45). 

Bu ihtiyaçları karĢılayabilmek için denetimin güçlendirilmesi ve 

geliĢtirilmesinin gerekliliği daha da belirginleĢmiĢtir. Artık birçok firma, meydana 

gelen vakalarda, iç denetim birimlerinin çalıĢmalarını hedeflerine ulaĢmada önemli 

bir araç olarak görmektedirler (Altıok, 2003: 32).  

 Ġç denetimin Avrupa uygulamalarına geldiğimizde iki uygulamadan söz 

etmemiz gerekir, bunları Güney (Kıta-Avrupası) YaklaĢımı ve Kuzey (Anglo 

Sakson) YaklaĢımı olarak sıralayabiliriz.  

 Kıta-Avrupası modelinde, maliye bakanlığının harcamacı bakanlıklarda 

bütçenin hazırlanmasında önemli bir rolü yoktur. Sayman gibi yetkililerini diğer 

bakanlıklara yerleĢtirmek suretiyle harcama öncesi kontrolleri gerçekleĢtirmektedir. 

Bu sistemde maliye bakanlığına bağlı olan ve tüm mali kontrollerden sorumlu olan 

teftiĢ ve denetim birimleri bulunur. Diğer bakanlıklarda ise iç denetim birimleri 

bulunmaktadır. Bu model Türkiye‟de uygulanmaya çalıĢılan sitemdir (Balta, 2006: 

55). Ülkemizin siyasi yönetim anlayıĢından Anayasamıza kadar birçok konuda örnek 

aldığımız Fransa bu uygulamada da Türkiye‟ye örnek olmuĢtur.  
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 Kuzey modeli ise, harcama yapma yetkisi ve yapılan harcamaların 

kontrolünün tamamen ilgili bakanlıkta olduğu sistemdir. Bu modelde iç denetim 

kurumların kendi bünyesinde teĢkil edilmiĢtir. Ġç denetimle, kaynakların etkili 

ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġç denetçiler esas 

itibariyle mali kontrolleri sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından koordine 

edilir ve iç denetimin raporları dıĢ denetim uygulamalarında kullanılır (Balta, 2006: 

55). Maliye Bakanlığının koordinasyon görevi ülkemizde de uygulanmaktadır. Ġç 

denetim sistemimiz bu yönüyle kuzey modeline benzemektedir. 

Altıok‟a (2002) göre, AB ülkelerinde denetimle ilgili uygulama farklılıkları 

bulunmaktadır. Örneğin Almanya‟da Ģirketlerin risk müdürü çalıĢtırmaları kanunlarla 

sağlanırken, Ġngiltere ve Avusturya‟da böyle yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

Yalnızca Avusturya‟da firmaların kendi bünyelerinde iç kontrol sistemi kurmaları 

zorunludur, bu uygulamada yetki Ģirketlere verilmiĢtir (s. 43).  

 Dünyada iç denetimle ilgili faaliyette bulunan iç denetim kuruluĢlarını 

belirtmekte yarar vardır. Ġzleyen bölüm, bu uluslararası iç denetim kuruluĢları 

üzerinedir. 

 

 

2.2.1.1. Uluslararası Ġç Denetim KuruluĢları 

 

Uluslararası iç denetim kuruluĢlarının baĢında 1941 yılında Amerika BirleĢik 

Devletlerinde kurulan Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) gelir. Enstitü, günümüzde 

dünyada yaklaĢık yüz bin üyesine iç denetim, iç kontrol gibi konularda hizmet 

vermektedir. Enstitü tarafından verilen Ġç Denetçi Sertifikası tüm dünyada geçerli bir 

belge niteliğindedir. 

  Diğer uluslararası iç denetim birimi, BirleĢmiĢ Milletlere ya da BirleĢmiĢ 

Milletlerin Uzmanlık KuruluĢlarına üye ülkelerin yüksek denetim kuruluĢlarının bir 

teĢkilatı olan Uluslararası Yüksek Denetleme KuruluĢları Örgütüdür (INTOSAI). 

SayıĢtay‟ın da üye olduğu INTOSAI‟nin 1992 Washington Kongresi‟nde kabul 

edilen Denetim Standartları ve Ġç Kontrol Standartlarının Ana Hatları, tüm dünyada 

benimsenmiĢ kurallar haline gelmiĢtir. 
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Hileli mali raporlama üzerine ulusal komisyonu desteklemek üzere kurulan 

The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) 

baĢka bir uluslararası denetim örgütüdür. COSO tarafından hazırlanan iç kontrol 

modeli, Avrupa Birliği ülkeleri baĢta olmak üzere birçok geliĢmiĢ ülkede dikkate 

alınmıĢtır. 

COSO Modeli iç kontrol sistemlerine iliĢkin standartların temelini 

oluĢturmaktadır. Bir iç kontrol modeli olan COSO, Ġç Denetçiler Enstitüsü tarafından 

yayımlanan “Ġç Kontrole ĠliĢkin ĠĢletme Raporunun Hazırlanmasında Ġç Denetçilerin 

Rolü” baĢlıklı Raporda belirtildiği Ģekilde, denetim sürecine dâhil edilmiĢ bir 

modeldir. Modele göre iç kontrol sisteminin ana hedefleri; Organizasyonun etkin ve 

etkili iĢler yapmasını, güvenilir mali raporlar hazırlamasını ve mevzuata uyumunu 

sağlamaktır. COSO Modeli; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, 

bilgi ve iletiĢim ile izleme olmak üzere beĢ unsurdan oluĢmaktadır (Balta, 2008: 57, 

58). 

Ġç denetimin var olması, profesyonelleĢmesi ve ilerlemesi için kurulan, 

Avrupa‟nın iç denetim alanındaki üst kuruluĢu, Avrupa Birliğinde iç denetim 

mesleğinin temsilcisi ECIIA da bu alanda faaliyet gösteren bir iç denetim örgütüdür 

(Gökmen, 2009: 131, 132).  

 

   

2.2.2. Türkiye’de Ġç Denetim 

 

 Ġç denetim, Türk hukukuna 1926 tarihli ve 865 sayılı Ticaret Kanunu ile 

girmiĢtir. Alman ve Ġtalyan hukuk sisteminden alınan bu Kanunda, iç denetimin iç 

denetçiler tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıĢtır. 6762 sayılı TTK‟da ise, iç 

denetimin zorunlu bir organ olarak Anonim Ģirketlerde iç denetçiler tarafından 

uygulanacağı belirtilmiĢtir (Önder, 2008: 32). Ġç denetim kavramı, 1994 tarihinden 

itibaren ülke gündemine özel sektör aracılığı ile oturmuĢtur (Kurnaz, 2006: 39). 
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Türkiye‟de iç denetim faaliyetleri ise 1995 yılında kurulmuĢ olan Türkiye Ġç Denetim 

Enstitüsü (TĠDE) tarafından dernek statüsünde örgütlenmek suretiyle geliĢmiĢtir.
20

 

Türkiye, gerek IMF ile olan iliĢkileri, gerek Avrupa Birliğine üyelik 

yolundaki adımları gerekse de yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi adına, 

geliĢmiĢ ülkelerin baĢı çektiği ve geliĢmekte olan ülkeleri de kapsayan sermaye 

piyasalarının yeniden yapılanması sürecinden etkilenmiĢtir. Bankacılık sektörünün 

yeniden yapılandırılması sürecinde 08.02.2001 tarihinde yayımlanan Bankaların Ġç 

Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile yeni bir döneme 

girilmiĢtir (Ay vd. 2002: 25). 2000 yılının Temmuz ayında bankacılık gözetimine 

iliĢkin Basel Komitesi tarafından yayınlanan “Bankalarda Ġç Denetim ve Bankacılık 

Gözetim Otoritesinin Ġç ve DıĢ Denetçiler ile ĠliĢkisi” adı verilen danıĢma belgesi, 

ülkemizde kamuda iç denetime yönelik yapılan ilk çalıĢmalardan biri olarak 

gösterilebilir.
21

 

 Genel görüĢ olarak ülkemizde iç denetimin kamu yönetimine ilk giriĢi, 

2006‟dan itibaren uygulanmaya baĢlanılan 5018 sayılı Kanun olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, Bankacılık sektörü için 

2001 yılında çıkarılan “Bankaların Ġç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri 

Hakkında Yönetmelik” ile uygulanmaya baĢlandığı görülmektedir. T.C. Ziraat 

Bankası A.ġ. ile Türkiye Halk Bankası A.ġ.nin devlet bankaları olduğu göz önüne 

alınırsa bankalarda baĢlatılan iç denetim süreci ile iç denetimin kamu yönetiminde 

2001 yılından itibaren uygulanmaya baĢlandığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, 

5018 sayılı Kanunun kamu bankalarını kapsamadığını da belirtmekte yarar var.  

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bankalardan sonra 

kamu mali yönetiminde uygulanmaya baĢlanılan iç denetim, adı geçen Kanunla, 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki 

kamu idareleri bünyesinde iç denetim sisteminin kurulması öngörülmüĢtür. Kanunun 

63. maddesinde iç denetimin tanımı, uygulanması ve iç denetim biriminin kurulması, 

64. maddede iç denetçilerin görevleri, 65. maddede iç denetçilerin nitelikleri ve 

atanması, 66. maddede Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun yapısı, 67. maddesinde 
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de Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri belirlenmiĢtir. Bununla birlikte, 

5018 sayılı Kanunun geçici 5 ve geçici 16. maddeleri uyarınca 31/12/2007 tarihine 

kadar olan geçiĢ döneminde yapılacak iç denetçi atamaları ile ilgili hususlar 

düzenlenmiĢtir. 

 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından iç denetim alanında 

ikincil düzey mevzuat çalıĢmalarına hız verilmiĢ ve kısa sürede tamamlanarak 

yürürlüğe girmesi sağlanmıĢtır. Bu çerçevede aĢağıdaki düzenlemeler yapılmıĢtır.  

 ĠDKK ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 Ġç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği 

 Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

 Ġç Denetçiler Ġçin Ek Ödeme Kararnamesi 

 190 Sayılı KHK Kapsamındaki Ġdarelerin Ġç Denetçi Kadrolarının Tahsisine 

ĠliĢkin Kararname 

 Mahalli Ġdarelerin Ġç Denetçi Kadrolarının Tahsisine ĠliĢkin Kararname 

Bu düzenlemelerden sonra Kurul, iç denetim sisteminin kamu idarelerinde 

yerleĢtirilmesine ve uygulanmasına yönelik aĢağıda belirtilen tebliğ ve rehber 

niteliğindeki üçüncül düzey mevzuatı hazırlayarak yayımlamıĢtır. 

 Ġç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (No: 

1)  

 Ġç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (No: 

2) 

 Ġç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller Hk. 

Tebliğ (No:3) 

 Üst Yöneticiler Ġçin Ġç Kontrol ve Ġç Denetim Rehberi 

 Kamu Ġç Denetim Standartları 

 Kamu Ġç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları 

 Kamu Ġç Denetim Birim Yönergesi 

 Kamu Ġç Denetim Raporlama Standartları 
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 Kamu Ġç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine ĠliĢkin Esas ve 

Usuller 

 Birden Fazla Kamu Ġdaresi Ġç Denetçilerinin Ortak ÇalıĢma Esas ve 

Usulleri 

 Kamu Ġç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi 

 Kamu Ġç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi 

 2008-2010 Dönemi Kamu Ġç Denetimi Strateji Belgesi 

 Kamu Ġç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine ĠliĢkin Esas 

ve Usuller 

 Kamu Ġç Denetim Rehberi 

 Kamu Ġç Denetim Terimleri Sözlüğü 

 Kamu Ġç Denetçi Sertifikasının Ġptaline ĠliĢkin Esas ve Usuller (ĠDKK, 

2008: 12-16).  

 

Yukarıda saydıklarımızın yanında, ĠDKK‟nın Eğitim, Sertifikasyon 

çalıĢmalarına ilaveten Kamu Ġç Denetiminde Kalite Güvence ve GeliĢtirme Rehberi 

ile Kamu Ġç Denetiminde Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi çalıĢmaları devam 

etmektedir.  

Son olarak Türkiye‟de iç denetimin Kamusal alandaki üst kurulu ĠDKK‟nın 

yanında Kamu Ġç Denetçiler Derneği, Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Sanal ortamda ise iç denetçilere hizmet veren “icdenetim.org ve 

denetimnet.net‟i sayabiliriz.  

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

2.3. TÜRKĠYE’DE 5018 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKĠ DURUM  

 

Osmanlı Ġmparatorluğunun maruz kaldığı, bununla birlikte Genç 

Cumhuriyetimize de sonuçları itibariyle mali yönden ağır bir bedel bırakan Duyun-u 

Umumiye‟ye tepkisel yanları olan 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 

Kanunu 75 yıllık uygulama sürecinde çeĢitli değiĢikliklere uğramasına rağmen 

birçok yönden eleĢtirilerin odağı haline gelmiĢtir. (Kızılkaya, 2003: 27) 

2003 tarihli 5018 sayılı Kanun öncesinde, mali yönetim sistemimizi 

düzenleyen 1050 sayılı Kanun, sadece genel ve katma bütçeli idareleri, diğer bir 

ifadeyle konsolide bütçeyi kapsamaktaydı. Konsolide bütçe dıĢında kalan özel 

bütçeli idareler, bütçeden yardım alan özerk kuruluĢlar, sosyal güvenlik kurumları ile 

mahalli idarelerin her biri için, farklı bir düzenleme ve dolayısıyla ayrı bir muhasebe 

ve raporlama sistemi mevcuttu.
22

 

Son yıllarda dünyada ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayıĢı ülkemizde 

2003 yılına kadar yürürlülükte kalan 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 

Kanununu tartıĢılır hale getirmiĢtir. Çolak‟a (2008) göre kabul edildiği tarihlerdeki 

Ģartlar dikkate alınarak hazırlanan 1050 sayılı Kanun, sonradan meydana gelen idari 

ve mali değiĢikliklerin gerisinde kalarak yeni koĢullara uyum sağlayamamıĢtır (s. 

10). Bu Kanun hem kullandığı dil bakımından anlaĢılması güç, hem de yeni kamu 

yönetimi anlayıĢına cevap veremez hale gelmiĢtir. 

 Hal böyleyken, Avrupa Birliği standartlarına ve çağdaĢ yönetim anlayıĢına 

uygun bir kanun hazırlama gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Kamu yönetimini değiĢime 

zorlayan etkenleri Yaman (2008) üç ana eksende toplamıĢtır. Bunlardan birincisi; 

kamu harcamalarının yüksek oluĢu nedeniyle bu harcamaların bütçe üzerine getirdiği 

yük ve bütçe açıklarıdır. Ġkincisi; bilgi ve biliĢim teknolojilerinde yaĢanan hızlı 
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Maliye Bakanı Sn. Kemal Unakıtan‟ın, 11.01.2007 Tarihli Ġtalyan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile 

OrtaklaĢa Yürütülen Twinning Projesi Tanıtım Toplantısı AçılıĢ KonuĢmasından alınmıĢtır. 

(EĢleĢtirme Projesi: AB normlarının uygulanmasına yönelik, Avrupa Komisyonu tarafından aday 

ülkelerin gerekli koĢulları yerine getirmelerini kolaylaĢtırmayı amaçlayan projelere verilen isimdir. 

EĢleĢtirme projeleri, Üye ve Aday ülkelerin uzmanlarını bir araya getirerek, gerekli düzenlemelerini 

gerçekleĢtirmesini sağlamaktadır.)  
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değiĢimdir. Üçüncüsü ise; toplumun bilinçleĢmesiyle birlikte, kamu kesiminden 

beklentilerin artmasıdır (s. 46).  

1050 sayılı Kanunun temel eksiklikleri, H.Bayram Çolak‟ın (2008: 11, 12) 

ayrıntılarıyla anlattığı bölümden baĢlıklar halinde sıralanmıĢtır:  

 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun dar kapsamlı bir bütçe 

yapısına sahip olması, 

 Bu Kanuna göre hazırlanan bütçelerde görülen genel eksiklikler, 

 Yetki ve sorumluluk dengesinin kurulamaması,  

 Kamu gelir ve giderleri konusunda teknik olarak yeterli bilgilerin 

sunulamaması, 

 Mali yönetimin modern ilkelerden uzak oluĢu, 

 Denetim hizmetleri ile ilgili konulardaki eksiklikler.  

 

Yukarıda sayılan eksiklikler, yeni bir kanunun hazırlanmasını gerekli kılmıĢ, 

böylece, 2003 yılında kanunlaĢan 5018 sayılı Kanun gündeme gelmiĢtir. Ġzleyen 

bölüm, bu Kanun üzerinedir.  

 

 

2.4. 5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNU 

 

  Türk kamu mali yönetiminde köklü değiĢiklikleri öngören, 1050 sayılı 

Kanunun yerine daha kapsamlı ve daha modern bir yönetim anlayıĢını benimsemiĢ 

olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TBMM‟de 2003 yılında 

kanunlaĢmasına rağmen 24/12/2005 tarihli değiĢiklikleriyle genel olarak bugünkü 

halini almıĢtır. Ancak 01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanmaya baĢlanılmıĢtır. 

“Bu anlamıyla Kanun, diğer kanunlardan farklılık arz etmektedir. Kabul edildikten 

sonra uygulanmayan ve önemli bir değiĢikliğe maruz kaldıktan sonra uygulama 

imkanı bulan bir Kanundur” (Çolak, 2008: 3). Kanun, daha önce de ifade ettiğimiz 

gibi kamu mali yönetiminin anayasası niteliğindedir. 
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5018 sayılı Kanun genel hatlarıyla incelendiğinde, bu Kanunun belli 

konuların üzerinde durduğu anlaĢılmaktadır. Söz konusu Kanunun en dikkat çekici 

konularını baĢlıklar halinde sıralamak mümkündür:  

 Kamu kaynağının kullanılmasında etkinlik, 

 Mali saydamlık, 

 Hesap verme sorumluluğu, 

 Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme, 

 Çok yıllı bütçeleme  

 Ġç denetim ve dıĢ denetim.  

 

Adı geçen Kanunun genel ve madde gerekçelerinin incelenmesiyle de 

görüleceği üzere, kamu mali yönetiminde saydamlığın ön plana çıkarılması, daha 

hesap verilebilir bir yönetim anlayıĢının benimsenmesi ile harcama  süreçlerinde yetki 

ve sorumlulukların daha net ortaya konulması amaçlanmıĢtır (BağbaĢlıoğlu, 2004: 

17).  

5018 sayılı Kanunun amacı, yukarıda sayılanlarla birlikte kamu mali 

yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, 

tüm mali iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü 

düzenlemektir.
23

  

1050 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanunun yukarıda bahsettiğimiz 

farklılıklarının yanında özellikle kapsam bakımından farlılıklar öne çıkmaktadır. 

1050 sayılı Kanun genel bütçeli kurumları kapsama almaktayken, 5018 sayılı 

Kanunun çok daha geniĢ kapsamı göze çarpmaktadır. 5018 sayılı Kanun „genel 

yönetim‟ adıyla birçok kurumu çatısı altında toplamıĢtır. Genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerini de merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları, 

mahalli idareler olmak üzere üç bölüme ayırmıĢtır. Bu idareleri bir Ģekil yardımıyla 

göstermek mümkündür. Söz konusu Ģekil, aĢağıda verilmiĢtir: 
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 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde: 1 
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ġekil 1: Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu Ġdareleri 

 

 

Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri 5018 sayılı Kanunun (I) sayılı 

cetvelinde yer almaktadır. Bu kurumlar TBMM, Bakanlıklar ve Yüksek 

Mahkemelerin de içinde bulunduğu 50 kurumdan oluĢmaktadır. 

Özel Bütçeli Ġdareler ise (II) sayılı cetvelde gösterilmiĢtir. Bu idareler ise 

YÖK, ÖSYM ve Devlet Üniversiteleriyle (96 adet) birlikte TÜBĠTAK, Atom 

Enerjisi Kurumu gibi ağırlıklı olarak teknik yönü ağır basan idarelerden (31 adet) 

oluĢmaktadır. 

(III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ise RTÜK, 

SPK gibi 8 adet üst kuruldan oluĢmaktadır. Ancak bu üst kurulların Kanunun 

yalnızca belirli maddelerine tabi olduklarını belirtmek gerekir.  

 

GENEL 

YÖNETĠM 

 

MERKEZĠ  

YÖNETĠM 

SOSYAL 

GÜVENLĠK 

KURUMLARI 

 

MAHALLĠ 

ĠDARELER 

 

Genel Bütçe 

 

 

Özel Bütçe 

 

Düzenleyici ve 

Denetleyici Kurumlar 
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Söz konusu Kanunda Sosyal Güvenlik Kurumları da (IV) sayılı cetvelde 

yerlerini almıĢlardır. Bu kurumlar ise sosyal güvenlik kurumlarının SGK çatısı 

altında birleĢmeleri sonucunda tek kurum olarak teĢkil edilen SGK ile Türkiye ĠĢ 

Kurumu Genel Müdürlüğüdür. 

Mahalli idarelerin kapsamına ise, belediyeler, il özel idareleri, bunlara bağlı 

veya bunların kurdukları ya da üye oldukları birlikler ve idareler girmektedir. 

Aynı Ģekilde Avrupa Birliği fonları ile yurt dıĢından kamu idarelerine 

sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaĢmaların hükümleri 

saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tabi tutulmuĢtur. Çolak‟a (2008) göre, 

uygulamada yurt dıĢından sağlanan kaynakların ülkemizdeki mevzuat hükümleri 

çerçevesinde değil daha çok söz konusu kredileri sağlayan kuruluĢların telkinleri 

doğrultusunda iĢlem tesis edildiği görülmektedir (s. 14).  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kapsam olarak 1050 

sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa göre daha çok kurumu içine alıyor olmasına 

rağmen, TCMB, Milli Piyango Ġdaresi, TFF, KĠT‟ler gibi daha birçok önemli 

kurumu, bünyesine dâhil edememiĢtir. TBMM‟de kabul edildiği 2003 yılında TRT, 

TOKĠ, TMSF gibi kurumların Kanun kapsamında olmasına rağmen, kapsamlı 

değiĢiklerin yapıldığı 24/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunla bu kurumların 

kapsam dıĢına çıkarılmıĢ olmaları dikkate değerdir. Çolak (2008), bütçe ve harcama 

sistemi açısından genel yönetim kapsamında olması gereken bu tip kurumların 

Kanunun kapsamından çıkarılmasının, bütçenin teklik esası ve genellik ilkesini 

zedeleyerek bütçe disiplinini bozacağı Ģeklinde değerlendirmiĢtir (s. 16). Bu 

kurumların gerek bütçe yapıları gerekse personeline sağladığı özlük hakları diğer 

kamu kurumlarında çalıĢan personelin tepkisini çekerken, kamu görevlilerinin bu 

özerk kurumlarda çalıĢma istekleri sıklıkla dile getirilmektedir. 
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2.5. 5018 SAYILI KANUNUN GETĠRDĠKLERĠ 

 

Dünya üzerinde yönetim bilimi alanında yaĢanan baĢ döndürücü 

geliĢmelerden kamu yönetimi anlayıĢımız da nasibini almıĢtır (Yıldırım, 2009: 62). 

Türk kamu mali yönetimine önemli katkılar sağlayarak uluslararası standartlara 

uyumlu bir yönetim anlayıĢı getiren 5018 sayılı Kanunun öngördüğü değiĢiklikleri 

Tosun ve Cebeci‟den aktaracak olursak, 

 5018 sayılı Kanun, kamu mali yönetiminin yapısı ve iĢleyiĢi ile ilgili 

olarak kamu bütçelerin hazırlanması, uygulanması, tüm mali iĢlemlerin 

muhasebeleĢtirilmesi, raporlanması ve mali kontrole iliĢkin yeni 

düzenlemeler getirmektedir. 

 Kanun, dünyadaki geliĢmeleri göz önüne alıp kapsamını uluslararası 

standartlara uygun bir anlayıĢla geniĢleterek mahalli idareler ve sosyal 

güvenlik kurumlarını da kapsama alanına dâhil etmiĢtir. 

 1050 sayılı Kanun yürürlükte iken, kamu mali yönetimi dıĢında tutulan 

özerk (bağımsız) bütçeli düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile özel bütçeli 

kurumlar merkezi yönetim bütçesi içine dâhil edilerek büyük ölçüde bütçe 

bütünlüğü sağlanmıĢtır. 

 Kamu kurumlarının bütçelerinin hazırlanması aĢamasında Maliye 

Bakanlığının etkinliği azaltılarak bu yetki kurumlarda oluĢturulan strateji 

geliĢtirme birimlerine verilerek, kamu kurumlarının kamu mali yönetimindeki 

rolleri güçlendirilmiĢtir. 

 Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik yeni esaslar getirilerek 

süreç yeniden tanımlanmıĢtır. 

 Bu Kanunla çok yıllı bütçe anlayıĢı getirilerek, son iki yıla ait bütçe 

gerçekleĢmeleri ile izleyen iki yıla iliĢkin bütçe tahminleri esas alınarak 

bütçelerin hazırlanması öngörülmüĢtür. 

 Kamu idarelerinin kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde katılımcı yöntemlerle bütçelerini 

hazırlamaları ilkesi getirilmiĢtir.  
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 Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminde görev alanların yetki ve 

sorumlulukları yeniden belirlenmiĢtir. 

 Önceki kamu mali yönetim sisteminde yer alan kusursuz sorumluk 

anlayıĢı terk edilerek, bu Kanunla kusurlu sorumluluk
24

 ilkesi 

benimsenmiĢtir. 

 Kapsama dahil kamu idarelerinde uluslararası standartlara uyumlu 

muhasebe anlayıĢı getirilerek, bu standartlara göre hazırlanan muhasebe 

kayıtlarından elde edilen verilerin belirli dönemlerde kamuoyuna açıklanarak 

mali saydamlığın yerleĢtirilmesi öngörülmüĢtür.  

 Kanunun uygulamasından önce SayıĢtay ve Maliye Bakanlığınca yapılan 

bazı vize ve tescil iĢlemleri, kamu idarelerinin bünyesinde kurulan iç kontrol 

ve ön mali kontrol birimleriyle, bu kontrollerin sağlanması hedeflenmiĢtir. 

 Üst yöneticiye bağlı olmakla birlikte iç kontrol sisteminin içerisinde 

gösterilen bağımsız ve standartları oluĢmuĢ bir iç denetim sisteminin 

kurulmasının yanında, iç kontrol sisteminin oluĢturularak harcama öncesi 

kontrol, harcama birimleri ile mali hizmetler birimine bırakılmıĢtır. 

 Denetim iç ve dıĢ denetim olarak sınıflandırılmakta olup, SayıĢtay 

denetiminin kapsamı geniĢletilmiĢtir. (Tosun ve Cebeci, 2008: 2, 3) 

 

Yukarıda da açıklandığı üzere, 5018 sayılı Kanunla daha geniĢ ve daha etkin 

bir kamu mali yönetimi kurulması amaçlanmıĢtır. Bununla birlikte kapsama dahil 

idarelerde uluslararası standartlarla uyumlu bir anlayıĢla kamuya belirli dönemlerde 

bilgi akıĢını sağlayan hesap verilebilir bir mali saydamlık oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Kaynakların etkili ve ekonomik kullanılması için iç denetim sisteminin kurulmasının 

yanında dıĢ denetimin de kapsamı geniĢletilmiĢtir. 
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 1050 sayılı Kanunda sorumluluk, iĢin baĢında bulunan saymanda bulunuyordu. Bu sorumluluğa ise 

kusursuz sorumluluk diyoruz. 5018 sayılı Kanun sorumluluk anlayıĢını da değiĢtirmiĢtir. Suçun 

kiĢiselliği ilkesinden yola çıkılarak kusurlu sorumluluk anlayıĢını getirmiĢtir. Kusurlu sorumlulukta, 

bir suç unsuru ya da kamu zararı tespit edildiğinde eskiden olduğu gibi saymana rücu edilmiyor, 

yapılan iĢ ya da iĢlemin gerçekleĢtirilmesinde hangi aĢamada mevzuata uygunsuzluk yapılmıĢsa 

(örneğin bir ihale sürecinde malın teslim alınmasında görevli kiĢinin kastı ya da ihmali olabilir) buna 

neden olan kiĢi ya da kiĢilere rücu edilmektedir. Her ne kadar Kanun, kusurlu sorumluluk anlayıĢını 

getirmiĢ olsa da uygulamada, SayıĢtayın coğrafi yapılanması nedeniyle personel yetersizliği gibi 

nedenlerle her iĢlemi yerinde inceleyemediğinden yine sayman (muhasebe yetkilisi) sorumlu tutularak 

daha sonra gerçek sorumluların tespitiyle ilgili kiĢiye rücu edilmesi yoluna gidilmektedir.  
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2.6. KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNUNUN GENEL 

ESASLARI 

  

 KüreselleĢen dünyanın en büyük sorunlarından biri olan rüĢvet, iltimas gibi 

kavramları içinde barındıran yolsuzluk kavramı, geçmiĢten günümüze ülkemizde 

kamuoyunu çokça rahatsız eden konuların baĢında gelmiĢtir.  

 ĠĢ ve iĢlemlerin saydamlıktan uzak olması, hesap verme sorumluluğunun 

iĢletilememesi yukarıda da bahsettiğimiz yolsuzluk olgusunun daha da güçlenmesine 

zemin hazırlamıĢtır. Bu bağlamda, nitelikli kamu hizmetinin sağlanması için toplam 

kalite yönetimi, performans yönetimi, yönetiĢim gibi çağdaĢ yönetim tekniklerinin 

tüm kamu kurumlarında kullanılmasıyla kamu yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin 

artacağı düĢünülmektedir. 

 Yukarıda açıklanan nedenlerle, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması 

bir zorunluluk halini almıĢtır. Yeniden yapılanmayla birlikte kamu yönetiminde 

etkinlik, etkililik, performans ve verimliliğin artırılmasıyla hesap verilebilirlik ve 

mali saydamlığın güçlendirilmesi bunların sonucunda da kamu hizmetlerinin 

kalitesinin artırılmasıyla vatandaĢın devletine olan güveninin artması hedeflenmekte 

ve kamu yönetiminin etkiliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.  

 Bu bölümde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun genel esaslarını 

teĢkil eden kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması; mali 

saydamlık; hesap verme sorumluluğu konularını üç baĢlık halinde inceleyeceğiz.  

 

 

2.6.1 Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılması 

 

 Kamu kaynağı, borçlanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil kamuya ait 

gelirler, taĢınır ve taĢınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü 

değeri ifade etmektedir. 5018 sayılı Kanunun 29. maddesinde kamu kaynağının nasıl 

kullanılacağına iliĢkin açıklamada, yasal dayanağı olmadan gerçek veya tüzel kiĢilere 

kamu kaynağının kullandırılamayacağı hüküm altına alınmıĢtır. 



 

 

43 

 

 Bu bağlamda siyasi sorumluluk bakımından baĢbakana hesap vermekle 

sorumlu olan bakanların, kaynakların etkili ve ekonomik kullanılmasından Türkiye 

Büyük Millet Meclisine ve BaĢbakana karĢı sorumlu oldukları hüküm altına 

alınmıĢtır.
25

 Kanunun daha ilk maddesinde, politika ve hedefler doğrultusunda kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve 

kullanılmasının temel amaç olduğu belirtilmiĢtir. 

 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığının denetim 

görevi ise iç denetim birimine verilmiĢtir. Bu anlamda iç denetimin çıkıĢ noktasının 

kamuya ait kaynakların belirlenen hedefler doğrultusunda etkili ve ekonomik  

kullanımının kriterlerinin hangi ölçüde uygulandığının tespitini yapmak ve bu 

doğrultuda önerilerde bulunmak olduğunu ifade etmek mümkündür. 

 

 

2.6.2. Mali Saydamlık 

 

Mali saydamlık, hükümetin yapısının ve fonksiyonlarının, mali politikalarla 

ilgili planlarının, kamu sektörü hesaplarının ve mali hedeflerin kamuoyuna açık 

olmasıdır
26

 (BÜMKO, 2004: 62).  

Kamu kaynaklarının dağıtımının bütçe aracılığıyla yapıldığı ekonomilerde, 

mali saydamlığın sağlanması, gerek makro ekonomik istikrarın gerçekleĢtirilmesi 

gerekse güçlü devlet yapısına ulaĢmanın temel Ģartı olarak görülmektedir (Toker, 

2002: 2).  

  Dünya ekonomilerinde son yıllarda yaĢanan iktisadi problemler ve buhranlar 

nedeniyle özellikle kamu kaynaklarının kullanımında hesap verilebilirlik ve 

saydamlık konusu ciddi manada tartıĢılır hale gelmiĢtir. YaĢanan bu finansal krizler 

sonrasında aynı sıkıntıların tekrar yaĢanmaması için uluslararası finans kuruluĢları ve 

IMF, ekonominin yeniden yapılandırılması çerçevesinde mali saydamlık konusunu 

ön plana çıkarmıĢlardır. Dünyada bu geliĢmeler olurken, ülkemizde de kamu mali 

yönetiminin yapılandırılması çalıĢmalarında mali saydamlığa büyük önem verildiği 

                                                   
25

 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde: 10. 
26

 Türkiye‟de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin GeliĢtirilmesi Eylem Planına 

ĠliĢkin 12.01.2002 Tarihli ve 2002/3 Sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 
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görülmüĢtür. Mali saydamlık, uluslararası anlamda borç verenlerin risklerini 

minimum seviyede tutma ve alacaklarını garanti altına alma aracı olarak görülse de, 

ülkemiz gibi geliĢmekte olan sivil toplum örgütlenmesinin tam olarak yerleĢmediği, 

vergi ödeme bilincinin geliĢmediği üçüncü dünya ülkelerinde gerektiği ölçüde talep 

edilen bir yere gelmemiĢtir. Buna karĢın vatandaĢlarca ödenen vergilerin nasıl ve ne 

amaçla kullanıldığının sorgulanması anlamında bütçenin devlet ile vatandaĢ arasında 

imzalanan bir sözleĢme olma niteliğinin en önemli unsurudur.
27

  

 Ekonomi çevrelerince, farklı zamanlarda meydana gelen ekonomik ve mali 

krizlerin en önemli sebeplerinden biri; piyasaların yeterince saydam ve açık 

olmaması nedeniyle ekonomide ve piyasalarda meydana gelen geliĢmelerin tam ve 

zamanında kamuoyuna aktarılmaması bunun sonucunda da gerekli müdahalelerin 

zamanında yapılamaması olarak gösterilmektedir (Tosun ve Cebeci, 2008: 24).  

Bu çerçevede, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yapılan 

düzenlemeler ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi, 

mali yönetimde hesap verilebilirliğin yerine getirilmesi ve mali saydamlığın 

sağlanması için topluma gerekli bilgilerin tam ve zamanında aktarılarak kamuoyu 

denetiminin sağlanması amaçlanmaktadır (Çolak, 2008: 6). Bu Ģeklide sağlanan 

saydamlık, kamusal kaynakların kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasını 

özendirdiği gibi kamu yönetimine duyulan güveni de artıracaktır (Polat, 2003: 67). 

Her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde ve kullanılmasında denetimin 

sağlanması maksadıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirileceği, bu Kanunla 

hüküm altına alınmıĢtır.
28

 Bu çerçevede: 

 Görev, yetki ve sorumlulukların açıkça tanımlanacağı,  

 Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik 

planlar ile bütçenin hazırlanması, yetkili organlarca görüĢülmesi, 

uygulanması ve uygulama sonuçlarının ve raporlarının kamuoyuna açık ve 

ulaĢılabilir olması,  

 Genel yönetim kapsamına giren idarelerce verilen teĢvik ve 

desteklemelerin belirli dönemlerde kamuoyuna bildirilmesi, bu sürenin de bir 

yılı geçmemesi, 

                                                   
27

 Bkz. http://www.tesev.org.tr/default.asp?PG=IYO03TR01 Mali Saydamlık (EriĢim tarihi: 27.02.10) 
28

 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde: 7. 

http://www.tesev.org.tr/default.asp?PG=IYO03TR01
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 Kamu idarelerinde kullanılan muhasebe sisteminin genel kabul görmüĢ 

muhasebe ilkelerine uygun Ģekilde hazırlanacağı, hüküm altına alınarak, bu 

düzenlemelerin ilgili kamu idarelerince mali saydamlığın sağlanması 

maksadıyla hazırlanması gerektiği ve alınacak önlemlerden ilgili idarelerin 

sorumlu olacağı belirtilmiĢtir. 

 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali saydamlığın 

sağlanabilmesi için, sorumluluk kamu idarelerine verilmiĢtir. Kamu idareleri 

hazırladıkları bütçelerinden, yapacakları yatırımlara, aldıkları kararlara kadar 

nerdeyse tüm iĢlemlerini kamuoyuyla paylaĢmak durumunda bırakılmıĢlardır. Bu  

durumu Ģeffaf yönetim anlayıĢının bir göstergesi olarak değerlendirmek mümkündür. 

 

 

2.6.3. Hesap Verme Sorumluluğu 

 

 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun en önemli unsurlarından biri 

olan hesap verme sorumluluğu AlkıĢ‟a göre, hesap verilebilirlik olarak tabir 

edilebilir, hesap verme sorumluluğu esasında sorumlu olan kiĢilerin sorumlu 

oldukları kiĢilere karĢı bir açıklamada bulunma yükümlülüğüdür. Bu iliĢkide iki 

taraftan söz edilebilir, vatandaĢlar olarak değerlendirebileceğimiz birinci taraf kamu 

yönetiminde görevli memurlara yönetim sorumluluğunu yüklemekte, bu sorumluluk 

çerçevesinde verilen görevin yapılıp yapılmadığı, belirlenen hedeflere ne ölçüde 

ulaĢıldığının hesabını sormaktadır. Sorumlu yöneticiler ise gerçekleĢme sonuçlarını 

kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamuoyuna rapor etmektedir .
29

 Modern 

                                                   
29

 Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim 

faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek 

kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet 

raporlarının birer örneğini SayıĢtaya ve Maliye Bakanlığına gönderir. Ġdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki 
genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleĢmeleri ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluĢların faaliyetlerine iliĢkin 

bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve 

performans bilgilerini içerecek Ģekilde düzenlenir. Kanun kapsamındaki idareler raporlarını SayıĢtaya, Maliye ve 
ĠçiĢleri Bakanlığına gönderirler, Ġlgili Bakanlıklar genel değerlendirmelerini yaptıktan sonra genel faaliyet 

raporlarını SayıĢtaya iletirler. SayıĢtay ise, görüĢleriyle birlikte tüm raporları konsolide ederek TBMM‟ye sunar. 

TBMM de bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesine ve kullanılmasına 
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demokrasilerin olmazsa olmazlarından olan hesap verme sorumluluğu sistemin en iyi 

Ģekilde iĢlemesinin de teminatı olarak değerlendirilebilir (AlkıĢ, t.y.: 16). 

 5018 sayılı Kanunun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde görevli ve 

yetkili olanlar; her türlü kamu kaynağının hukuka uygun olarak elde edilmesinden, 

kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmasından, muhasebe kayıtlarına 

alınmasından, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin 

alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmıĢ mercilere hesap vermek zorundadır.
30

  

 Bu manada, kamu mali yönetimi sürecinde görev alanların sorumlulukları 

çerçevesinde yapmıĢ oldukları iĢ ve iĢlemlerde herhangi bir hata ya da eksiklik 

olması durumunda, yetkili mercilere hesap vermek zorundadırlar. Söz konusu 

görevliler, hesap verme sonucunda ortaya çıkan durumun neticesinde; adli, mali, ya 

da idari yönlerden yaptırımlara maruz kalabileceklerdir (Tosun ve Cebeci, 2008: 26). 

 Avrupa Birliği sürecine uyumla birlikte gündeme gelen çağdaĢ kamu 

yönetimi anlayıĢı, 5018 sayılı Kanunu Ģeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine tesis 

etmiĢtir. Bu anlayıĢ çerçevesinde çıkarılan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 

vatandaĢların kamu yönetiminden hesap sorma haklarını daha kolay kullanmalarını 

sağlamıĢtır. 

  

 

2.7. ĠÇ DENETĠME NEDEN ĠHTĠYAÇ DUYULDU? 

 

Özel sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından eskiden beri kullanılan iç 

denetim sistemi, son yıllarda kamu yönetiminin ayrılmaz bir parçası halini almıĢtır. 

Ġç denetim, kamu mali yönetiminde devletin etkin ve daha verimli çalıĢmasına 

yardımcı olan ve önemi giderek artan bir unsur haline gelmiĢtir. Uluslararası alanda 

çeĢitli iç denetim modelleri bulunurken, geliĢmekte olan ülkeler iç denetim sistemini 

yakın tarihte tanıma fırsatı bulmuĢ ve bu sistemi geliĢtirme çalıĢmaları yapmıĢlardır. 

Ülkemizde ise daha çok Avrupa Birliğine uyum sürecinde kamu yönetiminde hesap 

                                                                                                                                                
iliĢkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüĢür. Bu görüĢmelerde üst yönetici 

veya yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur. (5018 sayılı Kanun Md.41) 
30

 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde: 8. 
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verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanabilmesi için iç denetim sisteminin 

uygulanması bir zorunluluk halini almıĢtır (Gürkan, 2005: 8). 

Özellikle 1980 sonrası idarenin denetim aleyhine sürekli güçlendirilmesi 

sürecinin bir sonucu olarak yolsuzlukların arttığına dair bir izlenim söz konusudur.  

Ülkemizde her Bakanlığın bir TeftiĢ Kurulu ve her Genel Müdürlüğün de 

kontrolörleri mevcut olmasına rağmen yolsuzluklar bir türlü engellenememektedir. 

Bunda devletin uyguladığı denetim politikasının rolü olduğu gibi denetim 

birimlerinin çalıĢma usul ve anlayıĢlarının da önemli payı vardır (Ozansoy, t.y.: 1). 

Aslında geniĢ bir perspektiften bakıldığında denetimin varlığı dahi, yolsuzlukların ve 

usulsüzlüklerin önlenmesinde caydırıcılık fonksiyonu açısından hesap edilemeyen bir 

katma değer sağlar (Tosun ve Cebeci, 2008: 172).  

Avrupa Komisyonunun her yıl düzenlediği Türkiye Ġlerleme Raporlarında 

yolsuzluk konusunun Türkiye için önemli bir sorun olarak görüldüğü, yolsuzluklarla 

ilgili yapılan çalıĢmaların da yeterli bulunmadığı vurgulanmıĢtır. Ancak, 2003 

yılından itibaren, kamuda ĢeffaflaĢma ve hesap verilebilirlik adına çeĢitli reformlar 

yapılmıĢtır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu bunlardan en önemlileridir. Avrupa Birliğine 

entegrasyon sürecinde, bu reformlarla birlikte gerek siyaset kurumunun yapısının 

değiĢmesi, gerekse Ģeffaf yönetim anlayıĢının sonucunda, eskiye nazaran 

yolsuzluklarda bir azalma olduğu iddia edilebilir.  

Yolsuzluklarla mücadele için etkili bir yönetim ve güçlü bir denetim 

sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde denetim anlayıĢının değiĢmesinin 

gerekliliğine iliĢkin bazı temel sorunlar bulunmaktadır. Bu temel sorunları Yaman 

(2008) aĢağıdaki gibi sıralamıĢtır: 

 Türkiye‟de kamu denetimi ile görevli, örgütsel yapıları ve büyüklükleri 

farklılık gösteren birçok denetim kurumu bulunması, 

 Denetim mesleğinin AB standartları düzeyinde bütünsel biçimde 

yeterince geliĢmemesi, 

 Uygulamada çağdaĢ denetim alanındaki geliĢmelere yeterince yer 

verilmemesi, 

 Denetim faaliyetlerinin Ģeffaf ve kamuoyu denetime açık olmaması, 
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 Denetim süreçlerinde biliĢim teknolojilerinden yeterince 

yararlanılamaması, 

 Ulusal düzeyde merkezi üstyapıda bir denetim örgütünün olmaması, 

 Denetim elemanlarının mesleki geliĢim ve eğitimlerinin sürekli olmaması, 

(denetim sistemimizde gerçekleĢtirilen hizmet içi eğitimlerin, genelde 

sistemli ve programlı bir temel yerine usta-çırak iliĢkisi çerçevesinde 

yürütülmesi), 

 Denetim birimleri ve denetim elemanlarınca bağımsızlık kavramının 

yeterince benimsenmemiĢ olması (bağımsızlık denetimin olmazsa olmaz 

koĢulu olarak kabul edilmelidir), 

 Türk kamu yönetiminde, denetim elemanlarının mesleğe alınmalarında ve 

mesleği sürdürmelerinde ortak bir usul ve uygulamanın bulunmaması,  

 Denetim sonucunda düzenlenen raporların gereği, ilgili mercilerin 

takdirine bağlı kalmaktadır (s. 52-54). 

  

 Karaarslan (2004) ise sorunları aĢağıdaki gibi teĢhis etmiĢtir: 

 TeftiĢ ve denetim birimlerinin bir kısmının yönetim kademesinin en 

üstüne, bir kısmı ise alt kademe yöneticilerine bağlı olması, 

 Türkiye‟de yapılmakta olan birçok kurum denetiminin, sistematik ve 

sürekli değil kısmi ve belirsiz zamanlı olarak yapılması, 

 Denetimlerin risk analizlerinin esas alınarak belirlenmiĢ konular üzerinde 

değil, tesadüfi veya Ģikayetlerde belirtilen konular üzerinde yoğunlaĢması, 

 Yapılmakta olan mali denetimlerin bağımsız ve uzmanlığa dayalı olarak 

yürütülmemesi,  

 Kamuoyunda yerleĢik bir anlayıĢa göre denetimin, hata bulma üzerine 

yapılandırılmıĢ, cezalandırıcı bir özellik taĢıyor olması (s. 10, 11). 

Öztürk‟ün (2004) tespitleri ise aĢağıda verilmiĢtir: 

 Fazla sayıda ama etkisiz denetim, 

 GeçmiĢe yönelik denetim, 

 Hedeflerden ve performans göstergelerinden yoksun bir denetim, 
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 Denetime keyfilik ve denetim sisteminin siyasi tercihler ile amaç dıĢı 

kullanımı da eklendiğinde denetim sistemi son derece sorunlu bir haldedir (s. 

130).  

 

Kamu Mali Yönetimi anlayıĢının değiĢmesiyle birlikte yukarıda sıraladığımız 

sorunlar çözülmüĢ değildir. Ancak söz konusu kanunla getirilen iç denetim anlayıĢı 

klasik denetim anlayıĢından büyük farklılıklar içermektedir. Yeni iç denetim 

sisteminde sorun bulmak değil, sorun çözmek bir baĢarı addedilmiĢtir. Buna göre, 

kamu idarelerinin iç denetimden beklentilerini, Önder (2008) Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: 

 Hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi, 

 Yönetime yardım ve danıĢmanlık etme, 

 Hatalı ve hileli iĢlemlere karĢı idareyi korunma, 

 Vekalet teorisi,
31

 

 Etkinlik ve verimliliğin artırılması (s. 20). 

 

Ġç denetimin kurumlara nasıl bir fayda sağlayacağı konusuna geldiğimizde; iç 

denetim, kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleĢmesine büyük katkılar 

sağlamaktadır. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. 

Kurumsal yönetim kalitesini geliĢtirerek, kurumun değerini yükseltir. Kurumun 

itibarını yükselterek pay ve menfaat sahipleri için güvence sağlar (Uzun, t.y.:1-3).  

Son olarak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; denetim birimlerinin 

üst yöneticiye, bakana ya da genel müdüre bağlı olduğu düĢünülürse, denetimin 

kalitesinin artması öncelikle yönetimin kalitesinin artmasına bağlıdır diyebiliriz. 
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 Profesyonel yöneticilik anlayıĢının geliĢtiği iĢletmelerde, bir vekil olarak görev yapan yöneticilerin 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri ile ilgili olarak iĢletme sahibinin endiĢelerini giderecek 

en önemli kontrollerden biri yapılan iç denetimlerdir. Bu nedenle iç denetçiler finansal olan ve 

olmayan tüm faaliyetleri kapsayan denetimler yaparak iĢletme sahibi ve yöneticiler arasındaki 

muhtemel çıkar çatıĢmasını giderirler. 
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2.8. ĠÇ DENETĠMĠN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ 

 

 Ġç denetimin temel özelliklerini, fonksiyonel bağımsızlık, kuruma değer 

katma, güvence sağlama hizmeti, risk yönetimi ve yönetiĢim süreçlerine katkı 

sağlama, danıĢmanlık ve standartlara göre yürütülme olarak sıralayabiliriz (Arcagök 

ve Erüz, 2006: 192). Ġç denetimin temel unsurlarını Gönülaçar (2007: 7) aĢağıdaki 

Ģekilde olduğu gibi resmetmiĢtir.  

 

 

 

 

ġekil 2: Ġç Denetimin Temel Unsurları 

 

 

2.8.1. Fonksiyonel Bağımsızlık 

  

Bağımsızlık yalnızca iç denetimin değil, tüm denetim faaliyetlerinin olmazsa 

olmaz koĢuludur (Kayım, 2006: 83). Bağımsızlıktan kasıt kurumun hiyerarĢik karar 

alma ve uygulama mekanizmalarının dıĢında iç denetimin kendi fonksiyonunu kendi 

bakıĢ açısı ve standartlarıyla icra etmesidir (Kayacan ve Yazgan, t.y: 20). Ġç 

denetimin ve iç denetçinin bağımsızlığına Avrupa Birliğinin büyük özen gösterdiği 

ilerleme raporlarından anlaĢılmaktadır. AB‟nin yaklaĢımına göre, genel anlamda 

bağımsızlık vasfı, iç denetimde bulunması gereken bir niteliktir. Ġç denetim 

faaliyetinin iç kontrol sisteminin ve yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak 
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görülmesine karĢın, iç denetim biriminin fonksiyonel bağımsızlığını kaybetmemesi 

büyük önem arz etmektedir (Gösterici, 2006: 180).  

Ġç denetçiler her ne kadar üst yöneticiye bağlı olarak çalıĢıyor olsa da, bu iç 

denetçinin bağımsızlığını gölgelemez. Aksine kuruma üst yönetimin ve denetimin 

gözüyle aynı anda bakılmasını sağlar. KanĢay‟ın (2002) ifade ettiği gibi, iç denetim, 

yönetim ve denetim kurullarının maksimum düzeyde yararlanması gereken bağımsız 

ve vazgeçilmez bir bakıĢ açısıdır (s. 47). Ġç denetçi bağımsızlığını yalnızca 

mevzuattan ve hiyerarĢik yapıdan değil, mesleki yetkinliğinden, profesyonelliğinden, 

dirayetli duruĢundan ve ortaya koyduğu çalıĢmaların özgünlüğünden de alır (Aksoy, 

2008: 91). 

Ġç denetim birimlerinin, kurumsal yapılanmaları üzerine çeĢitli alternatifler 

üzerinde durulmakla birlikte, iç denetim birimlerinde görev yapan iç denetçilerin 

fonksiyonel bağımsızlığının sağlanması konusu alternatifsiz bir gerçek olarak 

karĢımızda durmaktadır (Gösterici, 2006: 180). 

 

 

2.8.2. Kuruma Değer Katma 

 

 Ġç denetim faaliyetinin özünü, denetimden daha çok kuruma ilave bir değer 

katma amacı oluĢturmaktadır (Aksoy, 2008: 90). Ġç denetimin kuruma değer katması, 

güvence verme ve danıĢmanlık hizmetleri yoluyla, kurumun hedeflerini 

gerçekleĢtirme fırsatlarını geliĢtirerek, kurumun değerinin artırılmasına yardımcı 

olmaktır. Ünlü‟ye (2004) göre, iç denetçiler karĢılaĢtıkları problemler, eksiklikler ve 

verimsiz uygulamalar karĢısında derinlemesine düĢünüp analitik bir çerçevede uygun 

çözümler bulmalıdır. Sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübelerini kurum yararına 

kullanmak için azami gayreti göstererek, kuruma geleneksel uygunluk denetimleri 

haricinde de yararlı olabileceklerini ortaya koyabilmelidirler (s. 25). Ġç denetim 

anlayıĢındaki değiĢimle ilgili olarak Uzun‟un görüĢlerine de yer vermekte fayda 

vardır: 

 

Dünün iĢlem ve hata odaklı iç denetim yaklaĢımı, bugün süreç odaklı, iĢin etkinliğinin 

artırılmasına yönelik stratejik akıl ortaklığına doğru değiĢim ve geliĢim göstermiĢtir. 
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Kurumsal yönetim içinde iç denetimin rolünü değerlendirdiğimizde; süreçlerin iyileĢtirilmesi, 

insan kaynağının geliĢimi, kurumsal performans ve verimlilik yönetimi, iç iletiĢim, iyi 

uygulamaların paylaĢılması, katma değer yaratılmasında rolü olduğunu görüyoruz.
 32

 (Uzun, 

2009) 

 

Ġç denetimin dünya ölçeğinde geliĢimine baktığımızda görev ve amaçlarında 

da değiĢiklikler olduğunu görmek mümkündür. Önder‟in (2008) MemiĢ‟ten 

aktardığına göre, Ġç denetim, 1950‟li yıllarda Ģirket varlıklarını koruma özelliği ile 

öne çıkarken, 1970‟li yıllarda hukuki denetimlere ağırlık vermiĢtir. 1990‟lı yıllara 

geldiğimizde Ģirketin amaçlarına ulaĢmasında bir vasıta görevini yaptığını, 2000‟li 

yıllardan sonra ise, Ģirketlere artı bir değer katma anlayıĢına kavuĢtuğunu 

söyleyebiliriz (s. 23).  

Burada iç denetimin kuruma değer katması yalnızca eldeki verilerin 

değerlendirilmesiyle olmayıp, geçmiĢte yaĢanılan tecrübelerden faydalanılarak, 

gelecekte aynı hataların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması da oldukça 

önemlidir. Bununla birlikte rakip firmaların ve dıĢ etkenlerin göz önünde 

bulundurulması kurumun yaĢamını idame ettirmesinde hayati önem taĢımaktadır. 

 

 

2.8.3. Risk Yönetimi ve YönetiĢim Süreçlerine Değer Katma 

 

 Risk, kurumun faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek her türlü tehlikedir 

Ģeklinde tanımlanabilir. Kamu Ġç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberinde 

(2008) risk, idarenin kuruluĢ amacı ve hedeflerine ulaĢmasında engel teĢkil edecek 

beklenmedik durum ya da olaylar olarak açıklanmıĢtır. Ġdareler faaliyetleri sırasında 

birçok risk unsuru ile karĢı karĢıya kalabilmektedirler. Maruz kaldıkları bu riskleri 

bertaraf etmek için doğru bir Ģekilde değerlendirip, en aza indirilmesi söz konusu 

risklerin iç kontrol sistemi içerisinde çözümlenmesiyle olacaktır (s. 1). 

 Adı geçen Rehberde risk esaslı denetim; idarenin faaliyet alanlarına iliĢkin 

risk faktörlerinin ve risk oranlarının belirlenmesi ile bu risklerin giderilmesi 
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konusunda yapılan iç kontrol ve denetimlerin etkinliğinin değerlendirilmesidir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda yüksek riskli alanların belirlenerek denetim 

önceliğinin bu alanlara kaydırılmasını öngören bir denetim modelidir (s. 1, 2). Ġç 

denetimin kurum çapında risk yönetimi kapsamındaki ana rolü, üst yönetime risk  

yönetiminin etkin ve verimli olarak iĢlediği konusunda makul bir güvence hizmeti 

vermesidir (Numanoğlu, 2004: 22). 

 Riskler, ortaya çıkma sıklıkları ile kuruma verecekleri zararlar ölçüsünde 

değerlendirilerek uygun iç kontrol modelleriyle giderilmeye çalıĢılır. Etkin bir iç 

denetim sisteminin oluĢturulmasında en önemli unsur, tüm risklerin belirlenerek 

risklerin ortadan kaldırılması için yeni teknikler geliĢtirmektir (Gürkan, 2005: 14). 

 Kayım‟a (2006) göre, iç denetçi, risk temelli denetim yapar ve kurumun, 

karĢılaĢtığı risklere cevap verilmesinde yönetiĢimin, risk yönetiminin ve iç kontrol 

süreçlerinin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirir (s. 83).  

Belki de iç denetimi diğer denetim sistemlerinden ayıran en önemli unsur, 

risk odaklı denetim yapıyor olmasıdır. Diğer denetimler yapıldığında birçok Ģey olup 

bitmiĢtir. Ama iç denetimin risk esasına göre denetimleri sürekli yapıyor olması 

kurumu bekleyen tehlikeleri önceden tespit edip idarenin gerekli önlemleri almasıyla 

kurumun çeĢitli zararlardan korunmasını sağlayacaktır.  

 

 

2.8.4. DanıĢmanlık Hizmeti Sağlama 

 

 DanıĢmanlık faaliyeti, idari bir sorumluluk üstlenmeksizin idarenin faaliyet 

alanlarıyla ilgili tespit, görüĢ ve değerlendirmeler yapmak ve idareye yol göstermek 

olarak tanımlanabilir (BaĢpınar, 2006: 27).  

 Ġç denetim, yapmıĢ olduğu denetimler sonucunda elde ettiği veriler ıĢığında 

kuruma güvence ve danıĢmanlık hizmeti sağlar. Denetim sonucunda, kaynakların 

kurumun amaç ve hedeflerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

kullanılıp kullanılmadığını, yapılan faaliyetlerin kurumun amaçlarına uygunluğunu, 

kurum varlıklarının korunması ve kurum içinde var olan iç kontrol sisteminin yeterli 
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olup olmadığını belirler. Ayrıca, kururum mevcut bilgilerinin güvenirliği konusunda 

ilgili kurum ve kiĢilere güvence verir. 

 Önder‟in (2008) Beecroft ve Pickett‟den aktardığına göre, iç denetimin, 

Ģirketler ve kamu idareleri için, iç kontrol süreçlerinin etkinliği ve verimliliğini 

değerlendirerek yönetime danıĢmanlık hizmetinde bulunması da iç denetimin önemli 

özellikleri arasındadır. Aktif ve sürekli denetim, iĢ ve iĢlemlerin farklılaĢarak 

karmaĢık bir hal alması sonucunda yönetimler için bir zorunluluk haline gelmiĢtir.  

Öyle ki, iç denetim reaktif süreçten proaktif sürece geçiĢin resmidir (s. 23).  

 Ġç denetimin danıĢmanlık rolü ön plana çıktıkça, tarafsızlığın ve bağımsızlığın 

korunması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Ġç denetimin danıĢmanlık 

rolünün sınır çizgilerinin net bir Ģekilde çizilmesi önemlidir (Numanoğlu, 2004: 23). 

Bunun nedeni ise, iç denetçinin danıĢmanlık görevinin giderek idari iĢlere dönüĢmesi 

tehlikesidir. Bu Ģekilde davranıldığı takdirde, idareyle özdeĢleĢen iç denetçinin 

tarafsızlığı ve bağımsızlığı tehlikeye girecektir (Gösterici, 2006: 183). Ġç denetçi, söz 

konusu eleĢtirilere maruz kalmamak için idareye danıĢmanlık hizmeti sağladığını 

unutmamalıdır. Aksi halde kurumun idari gücü artar gibi görünürken denetim gücü 

zayıflayacaktır.  

 

 

2.8.5. Güvence Sağlama 

 

 Ġç denetim faaliyetinin yapıldığı kurum içerisinde, etkin bir iç kontrol 

sisteminin var olup olmadığına, idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve iĢlem 

süreçlerinin etkin bir Ģekilde iĢleyip iĢlemediğine, elde edilen bilgilerin 

doğruluğunun tam olup olmadığına, kurumun sahip olduğu değerlerin hakkıyla 

korunup korunmadığına, iĢ ve iĢlemlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata 

uygun bir Ģekilde yürütülüp yürütülmediğine dair bilgilerin idare içerisine ve 

dıĢarıdaki ilgililere makul güvence sağlayarak iletilmesidir (Ġç Kontrol ve Ġç Denetim 

Rehberi, 2006: 2, 3). 

 Kurum içerisinde güvence hizmeti, iç denetçinin idareye yardımcı olmak 

maksadıyla kurumun faaliyetlerinin bir süreç, sistem ya da farklı bir konuda 
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bağımsız ve objektif bir değerlendirme yaparak idareye sunmasını içerir (Aksoy, 

2008: 94, 95).  

 Yukarıda da belirttiğimiz gibi iç denetim üst yönetime güvence sağlarken 

bunun yanında Ģirketin hissedarlarına ya da kurumun dıĢındaki ilgililere de güvence 

hizmeti sağlamaktadır. Ġç denetim, bu yönüyle hem içerde hem de dıĢarıda huzur ve 

güven ortamı oluĢturmaktadır.  

 

 

2.8.6. Standartlara Göre Yürütülme 

 

Esas olarak kuruma değer katmak amacıyla yapılması öngörülen iç 

denetimin, kendisinden beklenen bu amaca ulaĢılması ancak uluslararası genel kabul 

görmüĢ standartlara uygun olarak yerine getirilmesi halinde mümkündür. 

Denetimlerin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi sürecinde 

iç denetçiye rehberlik edecek bağlayıcı ilkeler iç denetçiye kılavuzluk edecektir. 

Denetim standartlarına uygun bir Ģekilde yürütülen iç denetim, risk esaslı olmanın 

yanında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaĢımla gerçekleĢtirilmektedir. Özetle, 

ancak belirli standartlara göre yürütülen bir denetim faaliyetinden baĢarılı bir sonuç 

elde edilebilir (Gürer, 2009: 108). Ġç denetim faaliyetinin uluslararası normlar 

çerçevesinde yapılıyor olması iç denetimin dünya ölçeğinde kurumsal bir yapıya 

sahip olduğunun bir göstergesidir. 

 

 

2.9. ĠÇ DENETĠMĠN KAPSAMI VE ALANI 

 

Ġç denetimin kapsamı Kayım‟a (2006) göre, herhangi bir sınırlama 

olmaksızın kurumun tüm faaliyetleridir. Bu bağlamda iç denetçi, risk esaslı denetim 

yaparak yönetimin karĢılaĢtığı ya da karĢılaĢabileceği risklere çözüm bulunması 

konusunda yönetime katkı sağlar. Ġç denetimin kapsamına giren faaliyetler aĢağıda 

verilmiĢtir, buna göre iç denetçiler: 
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 Ġç denetim, iç kontrol sisteminin iĢleyiĢini ve yeterliliğini değerlendirir. 

 Finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini 

denetler. 

 Kurumun faaliyetleri ve raporlarının belirlenmesinde etkili olan 

politikaların mevzuata uygunluğunu değerlendirir. 

 Kurumun varlıklarının gerektiği Ģekilde korunup korunmadığını araĢtırır 

ve üst yöneticiye bilgi verir. 

 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını 

araĢtırır. 

 ÇalıĢanların etik kurallara ne ölçüde uyum gösterdiklerini belirler (s. 83). 

 

Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte; kamu 

idarelerinin yurt dıĢı ve taĢra dâhil tüm birimlerinin iĢlem ve faaliyetleri, risk esaslı 

denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir 

yaklaĢımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulur 

denilmektedir. Ġç denetimin alanı ise, aynı Yönetmeliğin Ġç Denetimin Alanı baĢlıklı 

7. maddesinde aĢağıda verilen Ģekilde yer alır: 

 

a) Kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi, 

b) Risk yönetimi için öneriler geliĢtirilmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim 

metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi, 

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans 

değerlendirmelerinin yapılması ve idarelere önerilerde bulunulması, 

ç) Ġdarenin faaliyet ve iĢlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunun 

denetlenmesi, 

d) Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenmesi, 

e) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların 

doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması, 

f) Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirliğinin 

gözden geçirilmesi, alanlarını içerir. 
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2.10. ĠÇ DENETĠMĠN AMACI 

 

Geleneksel manada iç denetim faaliyetlerinin amacı, her türlü riski bulmak ve 

bertaraf etmektir. BaĢka bir deyiĢle iç denetim, kuruluĢ içerisinde faaliyetlerin 

önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir Ģekilde yerine 

getirilip getirilmediğini kontrol eden faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir (Saka, 

2001: 50). Aslında pay sahiplerinin iç denetimden beklediği; kurumun 

faaliyetlerinden haberdar olmaktan ziyade yönetim kurulunun yaptıklarını 

gözlemlemektir (Önder, 2008: 18, 19). 

Ġç denetimin hedefi, kurumun faaliyet ve iĢlemlerinde hataların önlenmesine 

yardımcı olmanın yanında kuruluĢların ve çalıĢanlarının geliĢmesine, yönetim ve 

kontrol sistemlerinin geçerli güvenilir ve tutarlı hale gelmesi için rehberlik yaparak 

(MB Kontrolörleri Dernekleri, 2004: 8) ve örgüt mensuplarını, incelenen faaliyetlere 

iliĢkin analizler, değerlendirmeler, görüĢler, tavsiyeler ve bilgilerle donatarak onlara 

yardımcı olmaktır (Kayım, 2006: 83). 

Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, iç 

denetim faaliyetinin amacı; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve 

mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kurumun kaynaklarınnın 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; elde edilen bilgilerin güvenilirliğini, 

bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilmesini sağlamaktır. Ġç denetim faaliyeti 

sonucunda, kamu idarelerinin varlıklarının güvence altında tutulması, iç kontrol 

sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için kamu idaresinin 

faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin belirlenmesi ve bu yönde 

gerekli önlemlerin alınması, sürekli olarak gözden geçirilmesi ve mümkünse 

verilerin nicel (sayısallaĢtırılması) olarak tanımlanması konularında yönetime 

önerilerde bulunulur.  

Ġç denetimin nihai hedefi, yönetime her alanda yardımcı olmaktır. Ancak üst 

yöneticilerin iç denetim faaliyetlerinden yeteri kadar faydalanmadığı da bir gerçektir. 

Bu durum, iç denetimin amacını ne kadar gerçekleĢtirdiği sorusunu gündeme 

getirmektedir.  
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2.11. ĠÇ DENETĠM TÜRLERĠ VE UYGULAMALARI 

 

 Muhasebe ve finans literatüründe denetim çok farklı Ģekillerde sınıflandırılır. 

(BaĢpınar, 2005: 38). Bu, denetim alanının geniĢliğinden kaynaklanmaktadır. 

Esasında iç denetçiler, hiçbir sınırlama olmaksızın idarenin tüm alanlarında denetim 

yapabilmektedir. Ancak yapılan bu denetimlerin ne amaçla yapıldığının belirlenmesi 

amacıyla denetim uygulamalarının sınıflandırılması yoluna gidilmiĢtir. Denetim 

türlerinin beĢ gruba ayrılması, bunların dıĢında ya da baĢka bir adla denetim 

yapılamayacağı manasına gelmez.  

Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8. 

maddesinde belirtildiği gibi; iç denetim, denetim uygulamalarından bir veya 

birkaçını kapsayacak Ģekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu 

tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir. Kamu idarelerinde yapılacak iç 

denetim türleri; uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, bilgi 

teknolojisi denetimi ve sistem denetiminden oluĢur. Ġç denetiminin uygulama 

alanlarını Gönülaçar (2007: 6) aĢağıdaki Ģekilde olduğu gibi göstermiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3: Ġç Denetimin Uygulama Alanları 
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2.11.1. Uygunluk Denetimi 

 

 Kamu Ġç Denetim Terimleri Sözlüğüne göre, uygunluk denetimi; Ġdarenin 

kaynak kullanımlarının ve mali iĢlemlerine iliĢkin karar ve tasarruflarının, mevzuata, 

kurumun hedef ve politikalarına, kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plana 

ve performans programına uygunluğunun denetlenmesi ve değerlendirilmesidir.  

 Uygunluk denetimi aynı zamanda, yasal mevzuat ve üst mercilerin belirlediği 

kurallara ne kadar uyulduğunun belirlenmesinde kullanılır. Söz konusu üst merciler 

kurum içerisinden olabileceği gibi kurum dıĢından da olabilir. Uygunluk denetimi 

sonucunda elde edilen bulgular, ilgili ve yetkili kiĢilere ya da kurumlara rapor edilir 

(Gürkan, 2005: 37). Uygunluk denetimi hem iç denetçiler hem de dıĢ denetçiler 

tarafından tüm mevzuat hükümlerini dikkate alarak yapılmaktadır (Önder, 2008: 15). 

Bu denetim, kamuda geleneksel olarak devam eden denetim türüdür (Gürer, 2009: 

103). 

 Uygunluk denetimi, kullanıldığı alanlar itibariyle en geniĢ kapsama sahip, 

fakat denetimin özü itibariyle en dar kapsamlı olan denetim türüdür. Bu denetimde 

genellikle dar kapsamlı bir kriter belirlenerek faaliyetin belirlenen kıstaslara ne 

ölçüde uygun yapılıp yapılmadığı belirlenir (BaĢpınar, 2005: 39). Belirlenen kritere 

uygunsuzluğun saptanması durumunda iç denetçi; söz konusu duruma neden olanlar 

ile uygunsuzluğun sebeplerini ve sonuçlarını belirler (Kamu Ġç Denetim Rehberi, 

2008: 45). Burada nihai hedef, üst yönetimin kuruluĢu daha kolay yönetebilmesi için 

belirlenen mevzuata uygun davranılıp davranılmadığının tespitidir (BaĢpınar, 2005: 

39). 

 Uygunluk denetimi sırasında ya da hazırlanan raporlar sonucunda, kurumda 

soruĢturma açılmasını gerektirecek bir durumla karĢılaĢıldığında, iç denetçilerin 

durumu üst yönetime bildirme sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sayede, iç denetimin 

kamu harcamalarında etkinliğin sağlanmasının yanında, kamu zararının tespiti ve 

tahsilinin sağlanarak benzer durumların önüne geçme imkânı vermesi nedeniyle de 

önleyici rolünden de söz etmek mümkündür (Gürer, 2009: 103). 

 Uygunluk denetimi ile iç kontrol sisteminin mevzuata uyum sağlaması 

konusundaki baĢarısı, söz konusu denetimle elde edilen veriler paralelinde, iç 
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kontrolün etkinliği ve verimliğindeki baĢarısıyla değerlendirilmiĢ olur. Uygunluk 

denetimi sonucunda mevzuata ve belirlenmiĢ standartlara uygunsuzlukların tespit 

edilmesi halinde, bu durum rapor edilerek üst yönetime sunulur (Kamu Ġç Denetim 

Rehberi, 2008: 46).  

 

 

2.11.2. Performans Denetimi 

 

Performans denetimi, 1940‟lı yıllarda, endüstri standartlarına göre 

verimliliklerini ölçmek ve denetim fonksiyonlarını geliĢtirmek amacıyla özel 

firmalar tarafından ortaya çıkarılan bir denetim modelidir (Heper, 1988: 128). 

Performans denetimi, finansal denetimle karĢılaĢtırıldığında hem Türkiye için hem 

de diğer ülkeler için yeni bir kavramdır (Akbulut, 2007: 23). Performans kavramı, 

genel anlamda hedefi ve amacı belirlenmiĢ bir faaliyet sonucunun nicel ya da nitel 

olarak belirlenmesidir (Akal, 2005: 17). Faaliyetler üzerinde yapıldığı için faaliyet 

denetimi olarak da bilinmektedir. Etkinlik ve verimlilik, yönetim sonucunda ortaya 

çıkan bir sonuç olduğundan hareketle performans denetiminin yönetim denetimine 

dönüĢtüğü söylenebilir. Çünkü performans bir yönetim fonksiyonu olarak iĢi 

baĢarma derecesidir (Önder, 2008: 15). 

Performans denetiminin tanımına gelecek olursak, Türk Dil Kurumu 

performansı (baĢarım); herhangi bir eseri ortaya koyarken gösterilen baĢarıdır 

Ģeklinde tanımlamıĢtır. Performans denetimi, performans yönetiminin unsurlarından 

biridir. Performans yönetimini aĢağıda verildiği Ģekilde açıklamak mümkündür:  

Performans yönetimi, dünyada ve ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaĢan 

bir kavramdır. Yönetimin planlama ve denetim faaliyetlerinin daha geniĢ bir 

perspektifte, performans kavramındaki geliĢmeler ıĢığında uygulanmasına yönelik 

bir yönetim sistemidir (ÜçbaĢ, 2008: 84). 1980‟li yıllardan itibaren geliĢmeye 

baĢlayan kamu yönetimi anlayıĢı, etkin bir kamu yönetiminin sağlanması amacıyla 

performansa dayalı yönetim mantalitesinin geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. Özellikle 

geliĢmiĢ ülkelerde 1990‟lı yıllarda uygulanmaya baĢlanan bu sistemin, diğer 

ülkelerin kamu yönetimlerinin geliĢmesine de etki ettiği söylenebilir. Özel sektör 
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modelli çalıĢmayı öngören bu yaklaĢım, kamu yönetiminin esaslı bir değiĢime 

uğramasını sağlamıĢtır (Altay ve Kaplan, 2006: 2-3). 

Performans yönetimi sistemi, kurumun belirli bir dönemde 

gerçekleĢtirilmesini beklediği organizasyonel amaçların ve bu yönde kurumun 

çalıĢanlarının ortaya koyması gereken performansın, kuruma yerleĢmesini 

amaçlamaktadır. ÇalıĢanlarının, kurumun amaçlarına ulaĢılması için ortak 

katkılarının artırılmasına yönelik olarak buna uygun bir yönetim sergilemek, ücret 

politikaları ya da ödül sistemi getiren bir anlayıĢa sahip olmaktır (Barutçugil, 2002: 

125). 

Performans yönetimi, dar bir çerçevede değerlendirildiğinde, çalıĢanların 

derecelendirilmesi, ücretlendirilmesi ve geliĢtirilmesi sürecinin altyapısını oluĢturan 

bir insan kaynakları fonksiyonu olarak görülebilir. Ancak, performans yönetimi  

„hedeflerle yönetim‟ anlayıĢı ile özdeĢleĢmiĢtir (Barutçugil, 2002: 126). 

Performans yönetimi denince ilk akla gelen Peter Drucker‟in “ölçmezseniz 

yönetemezsiniz” sözüdür. Bir iĢin katma değeri ancak ölçüldüğü zaman ortaya 

çıkacaktır. Nasıl ki, bir Ģirketin baĢarısı belli bir dönemde hesaplanan karı ile doğru 

orantılı ise, bir kurumun baĢarısı da önceden belirlenmiĢ olan hedeflerine ulaĢma 

derecesi ile doğru orantılıdır. Bu ölçüyü belirlemek de ancak performans yönetimi 

yoluyla olabilir.  

Performans yönetimlerinin içeriğini
33

 ÜçbaĢ‟a (2008: 84) göre aĢağıdaki gibi 

özetlemek mümkündür: 

1. Kurumun geleceğiyle ilgili vizyon oluĢturmak, 

2. Mevcut durumu doğru bir Ģekilde değerlendirerek gelecek için kurumun 

stratejisini belirlemek, 

3. Performans geliĢimi hakkında yeni tasarılar oluĢturmak, bunları geliĢtirip 

uygulamak,  

4. Kurumun belirlenmiĢ hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydedilip 

kaydedilmediğini belirleyecek, değerlendirme ve ölçüm sistemi geliĢtirmek 

ve uygulamak, 

5. ÇalıĢanların performansını yüksek tutmak amacıyla ödül sistemi kurmak, 

                                                   
33

 8. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı-Kamu Yönetiminin ĠyileĢtirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Özel 

Ġhtisas Kurulu Raporu‟nda belirtilmiĢtir.   
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6. Yukarıda sayılan amaçlara ulaĢmak için örgütün yapısını yeniden 

düzenlemek.  

 

Avrupa‟da kamu ve özel sektörde uygulanan performansa dayalı ücret 

sistemi, ülkemizde de bu paralelde; kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması 

çalıĢmaları kapsamında, devlet memurlarının ücret sisteminin performansa dayalı 

olarak belirlenmesi konusunda çeĢitli çalıĢmalar yapıldığı bilinmektedir.
34

 Ancak, 

performansa dayalı ücret sisteminin sağlıklı bir Ģekilde uygulanamaması durumunda, 

memurlar arasında çalıĢma barıĢını zedeleyeceğini (kamuda halen var olan 

kayırmacılığı daha da artacağını) iddia etmek mümkündür. Bu sistemin 

uygulanabilirliği için kamu yönetiminde köklü bir zihniyet değiĢikliğine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Performans yönetimini kısaca açıkladıktan sonra, performans yönetiminin bir 

unsuru olarak değerlendirdiğimiz Performans denetimine de ayrıca yer vermekte 

fayda vardır. Performans denetimi faaliyet alanının geniĢliğiyle bilinen bir 

kavramdır. Bu özelliğiyle mali ya da uygunluk denetiminden ayrılır. Performans 

denetimi spesifik bir konuyla ilgili yapılabileceği gibi, kurumun tüm faaliyetlerini 

kapsayacak Ģekilde de yapılabilir. Kapsamı belirleyen en önemli unsur, denetimin 

planlamasıdır (Candan, 2007: 64). Performans Denetimi tüm denetçilerin 

yapabileceği bir denetim Ģekli olsa da, uygulamada iç denetçiler ya da kamu 

denetçileri tarafından yapıldığı görülmektedir (Güredin, 1982: 21). Performans 

denetimi, esneklik, hayal gücü ve yüksek seviyede analitik beceri isteyen karmaĢık 

bir inceleme faaliyetidir (CoĢkun ve Karabeyli, 2006: 8). Bu nedenle farklı 

yeteneklere ve özgün bakıĢ açılarına sahip iç denetçilerin, performans ölçümlerini en 

iyi seviyede yapacakları beklenebilir.  

Performans anlayıĢı, değiĢim süreci içinde değiĢmeyen ve önemini yitirmeyen 

en eski ve tek boyutlu ekonomik performans anlayıĢıdır (Akal, 2005: 22). 

Performans denetiminin ilk amacı, performans hesap verme sorumluluğunu 

geliĢtirmektir. Esas amacı ise, kamu kaynaklarının mali değerlerine uygun olarak 
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 TOBB BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu‟nun 02/05/2009 tarihli TOBB‟un 64. Genel Kurulunun açılıĢ 

toplantısında “Kamuda performansa dayalı ücret sistemi uygulanmalıdır” Ģeklinde bir açıklaması 

olmuĢtur. http://www.tobb.org.tr/haber_arsiv2.php?haberid=2416 (EriĢim tarihi: 19.03.10) 

http://www.tobb.org.tr/haber_arsiv2.php?haberid=2416
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harcanıp harcanmadığının objektif olarak değerlendirilmesidir. Bu yönüyle paranın 

karĢılığı denetimi olarak da adlandırılır (Candan, 2007: 64, 65). 

Etkili ve verimli bir denetim yapabilmenin ön koĢulu, kurumun amaçlarının 

tam ve doğru olarak belirlenmesidir. Bu sağlanmadığı takdirde yapılan denetim 

uygunluk denetiminden öteye gitmeyecektir (Friedrich Ebert Vakfı, 1995: 11).  

Performans denetimi, iç denetimin doğal uzantısıdır (Güredin, 1983: 20). Ġç 

denetçi, kamuda hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesini, hizmet kalitesinin 

artırılmasını kontrol ve planlama faaliyetlerinin geliĢtirilmesini kurumun amaçlarına 

ulaĢmasını, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını performans denetimleri 

aracığıyla yerine getirir (Kamu Ġç Denetim Rehberi, 2008: 53). Herhangi bir 

kurumun performansı, belirli bir zaman sonunda elde edilen çalıĢması ya da 

çıktısıdır. Bu sonuç kurumun hedeflerinin ne ölçüde yerine getirildiğinin bir 

göstergesi olarak anlaĢılmalıdır (Akal, 2005: 17). 

 Performans denetiminin unsurları olan; tutumluluk, etkinlik ve verimlilik 

kavramlarını (Candan, 2007: 74); Girdi-Süreç-Çıktı-Sonuç modeli ile daha somut 

olarak açıklamak mümkündür (Akbulut, 2007: 24). Bu üç kavramı Kamu Ġç Denetim 

Terimleri Sözlüğündeki (2008) gibi kısaca tanımlamak gerekirse: 

 

Tutumluluk (Ekonomiklik): Bir faaliyetin gerçekleĢmesi amacıyla, en düĢük 

maliyetle en uygun girdinin temin edilmesidir. 

Etkinlik: Bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını, kullanılan kaynaklarla en 

üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektir.  

Verimlilik: En minimum seviyedeki girdi ile belirli bir kalitedeki optimum 

seviyede ürünü almak veya en iyi hizmeti sunmaktır.  

 

Yukarıda açıkladığımız performans denetiminin unsurlarını da içine alan 

performans denetiminin boyutlarını Akal (2005) aĢağıdaki gibi sıralamıĢtır:  

 Etkenlik, 

 verim ve giderlerden yararlanma, 

 verimlilik, 

 kalite, 
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 yenilik, 

 çalıĢma yaĢamının kalitesi, 

 karlılık ve bütçeye uygunluk (s. 34-65). 

 

Ġç kontrollerin etkinliği ve yeterliliği, performans denetimi kapsamında 

denetlenen birim veya süreçten elde edilen sonuçlara göre değerlendirilir. Bu sayede, 

iç kontrollerin kamu idarelerinde belirli faaliyet ve projelerinin etkili, ekonomik ve 

verimli bir Ģekilde yönetilip yönetilmediği konusundaki baĢarısını ortaya koyar 

(Kamu Ġç Denetim Rehberi, 2008: 63).  

Performans denetiminin yanında, ele alınması gereken bir diğer önemli konu 

ise performans yönetimidir. Etkin bir performans sisteminin yerleĢtirilebilmesi için, 

bu sistemin en iyi Ģekilde yönetilmesi gerekmektedir. Performans yönetimi baĢlığı 

altında bu konuyu değerlendireceğiz.  

 

 

2.11.3. Mali Denetim 

  

Mali denetim, genel olarak mali karakterli iĢlemlerin ve faaliyetlerin 

belirlenen mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının ve düzenlenen 

raporların güvenilir olup olmadığının tespitinin yanında, çalıĢanların kurum 

kültürüne ve yasal düzenlemelere ne ölçüde uyduğunu belirlemek maksadıyla 

yapılan inceleme ve denetim faaliyetidir. Bu özellikleriyle, düzenlilik denetimi 

olarak da adlandırılmaktadır. Mali denetime dar bir çerçeveden bakıldığında, 

muhasebe denetimi olarak da değerlendirilmektedir (Candan, 2007: 46, 47). 

Yüzgün‟ün (1984) W.Holmes Arthur‟dan naklettiğine göre, muhasebe denetimi 

muhasebenin bir alt dalı olmayıp, muhasebe ve diğer faaliyetlerin sonuçlarına 

dayanan bağımsız bir disiplindir (s. 93).  

Kavramsal çerçevede belirttiğimiz anlam karmaĢasından mali denetim 

kavramı da payına düĢeni almıĢtır. Bayar‟a (2008) göre, bugüne kadar, saymanlarca 

tutulan hesapların incelenmesi, raporlanması ve hükme bağlanması olarak bilinen 
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mali denetim kavramı, günümüzde düzenlilik denetiminin bir kolu olarak ortaya 

konulmuĢtur (s. 3).  

Kamu Ġç Denetim Rehberinde belirtildiği üzere mali denetim, kurumun elde 

ettiği gelir ve varlıklar ile kurumun yükümlülükleri ve giderlerine iliĢkin hesapların, 

iĢlemlerin, mali sistem ve mali tabloların doğruluğunun yanında güvenilirliğinin de 

değerlendirilmesi olarak tanımlanmıĢtır. Mali tablolar, mali denetimin odak 

noktasıdır. 

Mali denetim harcama öncesi kontrolden farklı olarak, faaliyetin 

tamamlanmasından sonra yürütülen bir denetim metodudur. Denetim baĢladığında 

iĢlemler tamamlandığından elde kalan, denetim için gerekli olan faaliyetlere ait 

belgeler ve tablolardır. Elde edilen bu dokümanlar, sistemli bir Ģekilde toplanıp, 

anlamlı bir Ģekilde tasnif edildikten sonra denetime hazır hale getirilir (Bayar, 2008: 

3). 

Mali denetim bir süreçtir. Bu nedenle denetim Bayar‟a (2008: 3-10) göre, 

belirli aĢamalar halinde yapılır. 

 

1. Düzenlilik: Mali denetimin ilk adımıdır, eksik ve tutarsız hesaplar 

denetim yapılmasına uygun bir zemin oluĢturmayacağından, denetimde 

muhasebe standartlarına ve genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine göre 

uygun bir kayıt ve belge sisteminin varlığını araĢtırır. 

2. Uygunluk: Mali denetimin ilk adımı olan hesapların düzenliliği 

sağlandıktan sonra, hesapların ayrı ayrı kontrol edilmesidir. Burada maddi ve 

hukuksal hataların varlığı tespit edilmelidir. 

3. Doğrulama (Teyit): Yevmiye kayıtlarına alınan hesaplar kapatıldıktan 

sonra; envanter, geçici mizan, kesin mizan, bilanço, gelir tablosu, mali 

istatistikler gibi çeĢitli tablolar halinde özetlenerek ilgililerin bilgisine 

sunulur, bu yönüyle de mali nitelikteki tablo ve raporların mali denetimin ana 

unsurları oldukları anlaĢılmaktadır.  

4. Uygunluk Denetimi ile Uygunluk Bildirimi ĠliĢkisi: Muhasebe 

birimlerinde defter, kayıt ve belgeler üzerinde, bunların mevzuata 

uygunluğunun belirlenmesi için yürütülen uygunluk denetimi ile kamu 

idaresinin kesin hesabı arasında doğrudan iliĢki olduğu söylenebilir.  
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5. Mali Analiz: Mali denetimin son aĢaması olarak kabul edilebilir. Mali 

analizi aynı zamanda, denetimden ayrı olarak da değerlendirmek mümkündür. 

Mali denetimler sonucunda idarenin, mali yapının geçmiĢ durumu ve 

kurumun geleceğine iliĢkin değerlendirmeler yapma ve bu doğrultuda kararlar 

alma imkânı doğacaktır.  

 

Mali tabloların doğru olması kamuoyu ve üçüncü kiĢilerin kuruma bakıĢ 

açısının netleĢmesinde büyük öneme sahiptir. Mali tablolara duyulan güven ile 

kuruma duyulan güven doğru orantılıdır. Mali tabloların doğru ve güvenilir 

olmasının önemi, en çok da ABD‟de patlak veren Enron ve WorldCom Skandalları
35

 

sonucunda anlaĢılmıĢtır demek mümkündür.  

 

 

2.11.4. Bilgi Teknolojisi Denetimi 

 

 KüreselleĢen günümüz dünyasında pek çok faaliyet bilgisayar kullanılarak 

gerçekleĢtirilmektedir. Mevcut sistemin kontrolünü sağlamak ve yaĢanan geliĢmeler 

karĢısında kontrolü elde tutmak organizasyon için son derece önemlidir. Son 

teknolojiyi kullanmak, rakip firmalarla rekabet edebilmenin de ön Ģartı haline 

gelmiĢtir. Bu bağlamda bilgisayar destekli denetimde mesleki yetkinlik statüsü  

çağdaĢ yöneticiler tarafından gerekliliğine inanılan ve saygı duyulan bir pozisyondur. 

Denetçilik mesleğindeki yetkinlik statüsünün kazanılması da ancak uzun ve özverili 

bir çalıĢma döneminin sonucunda gerekli olan bilgisayarlı denetim tekniklerinin 

öğrenilmesiyle mümkün olacaktır (Abdioğlu, 2008: 99, 100).  

Bilgisayarların gücünün ve hızının artması ve denetim yazılımlarının 

kolaylığı sayesinde, denetim elemanlarına daha etkin ve verimli bir denetim süreci 

yürütme imkânı sağlamıĢtır. Denetçilerin daha çok, organizasyonun risklerini 

izlemek, sapmaları ortaya çıkarmak, gereksiz iĢlemleri tespit etmek ve verileri analiz 

etmek için bilgisayar sistemlerinden faydalandıkları söylenebilir. Aynı Ģekilde 
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 ABD‟de 2001-2002 yıllarında ortaya çıkan Enron ve WorldCom Skandallarında; ġirketler 

bilançolarını kasıtlı olarak ĢiĢirerek Ģirket karlarını olduğundan çok daha fazla göstermiĢlerdir. Bu 

olaylar sonucunda hisseleri dibe vuran dev Ģirketler iflas etmekten kurtulamamıĢlardır.  
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denetim birimleri kendi çalıĢmalarında da verimliliklerini artırmak için bilgi 

teknolojilerinden faydalanmaktadırlar. Denetim planlarının güncellenmesi, 

risklerdeki değiĢikliklerin izlenmesi, raporlara, denetim programlarına ulaĢmaları ve 

diğer denetim birimleriyle irtibat kurmaları denetçilerin faydalandıkları bazı alanlar 

için örnek verilebilir (Özeren, 2000: 47). 

Bilginin toplanması, kayıtlara alınması, depolanması ve bilgisayar ağları 

aracılığıyla bir yerden baĢka bir yere iletilmesinde yararlanılan yazılım ve donanım 

sistemlerini kapsayan bütüne bilgi teknolojisi denir (Kamu Ġç Denetim Rehberi, 

2008: 64). 

Ġdarenin amaçlarına ve kontrol hedeflerine ulaĢmasına yönelik olarak (Kamu 

Ġç Denetim Rehberi, 2008: 64), denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin 

sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz bilgi 

teknolojisi denetimi, bilgi ve bilgi teknolojilerinin gizliliği, güvenilirliği ve varlığını 

garanti altına almak maksadıyla bilgi teknolojileri sistemlerinin güvenliğinin 

korunmasında yeterlilik ve etkinliği inceler (Aksoy, 2008: 86).  

 BiliĢim teknolojileri, genellikle emek yoğun hizmetler sunan kamu 

kesiminde hizmetlerde etkinliğin artırılması bakımından önemli faydalar 

sağlamaktadır. BiliĢim teknolojileri kamu kesiminde etkinliği artırmasıyla, kamu 

harcamalarını ve vergi oranlarını azaltıcı bir etkiye sahiptir (Özdemir ve Öksüzler, 

2005: 47, 48). Ġç denetçilerin hileli iĢlemleri ortaya çıkarmasında biliĢim teknolojileri 

önemli bir yere sahiptir. Ancak gelirleri yüksek olan firma ya da kurumların, 

kaynaklarını biliĢim teknolojilerine kaydırdıkları görülmektedir. Bundan dolayı iç 

denetçilerin büyük firmalarda teknoloji kullanımı daha üst seviyededir (Abdioğlu, 

2006). Bir kurumun biliĢimden en iyi düzeyde faydalanabilmesi; bilgisayar 

sisteminin, iletiĢim, donanım ve yazılımların kurum için anlamlı hale getirilmesine 

bağlıdır (Koçdemir, 2005: 34). BiliĢim teknolojilerinin, kamuda uygulamasının etkili 

olduğu bazı yönleri Özdemir ve Öksüzler (2006: 48-50) aĢağıdaki gibi tanımlamıĢtır: 

 

1. Maliyet Etkisi: Kamuda vatandaĢlara hizmetler çok ayrı ve uzak 

noktalardan sağlanırken, biliĢim teknolojileri sayesinde tek noktadan kontrol 

edilebilme imkânı bulunmaktadır. Teknolojiyle birlikte bürokrasi azaltılarak, 

kâğıt ve kırtasiye malzemesinde ciddi tasarruflar sağlanmıĢtır. Bu teknolojik 
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geliĢmeler özel sektöre maaĢ artıĢı, hisse fiyatı ve piyasa payı artıĢı olarak 

yansırken, kamu kesiminde memur sayısının azaltılmasını ve bütçe 

giderlerinin düĢürülmesini sağlamaktadır.  

2. Yakınsama Etkisi: BiliĢim teknolojileri hem özel sektörde hem de kamu 

sektöründe maddi olanaklarının yanında zaman kısıtlamasını da ortadan 

kaldırmaktadır. Bilgisayar ve telekomünikasyon ağları sayesinde birçok 

hizmet, zaman ve mekân sorunu olmadan istenilen yerden 

gerçekleĢtirilebilmektedir. Bunların yanında teknolojik geliĢmeler sayesinde 

kamuoyunun, kamu sektörünü daha kolay denetleme imkanı da 

sağlamaktadır. 

3. Yönetim Etkisi: BiliĢim teknolojilerinin hayatımızda yerini almasıyla 

birlikte kamu sektörü de bu teknolojilere fazla uzak kalmamıĢ, aksine e-devlet 

uygulamalarıyla en iyi seviyede faydalanmıĢtır. Bu uygulamalar çağdaĢ 

yönetim anlayıĢı olan yönetiĢim modelini beraberinde getirmiĢtir. YönetiĢim 

anlayıĢıyla birlikte kamu kurumları arasında iletiĢimler geliĢmekte ve aynı 

doğrultuda vizyonlar oluĢturulmaktadır.  

4. Demokrasi Etkisi: Bir toplumda siyasi bilgilere, hükümet yetkililerine ve 

bürokratlara ulaĢılabilme imkanlarının bulunması demokratik bir ülke 

olmanın sonuçlarıdır diyebiliriz. BiliĢim teknolojilerinin geliĢimiyle 

günümüzde vatandaĢların iktidardan haberdar oldukları gibi, iktidarın da 

vatandaĢların sorunlarından haberdar oldukları bir gerçektir. Artık mecliste 

olup bitenler, değiĢen kanunlar, yönetmelikler internet sayesinde önümüze 

gelmektedir. BiliĢim teknolojileri sayesinde yurttaĢların seçilmiĢlerin aldığı 

kararları etkileme, hatta bazı olumsuz kararların alınmasını engelleme 

imkânları oluĢmaktadır. Bu Ģekilde vatandaĢların yönetime katıldığı 

düĢünülürse biliĢim teknolojilerinin doğrudan demokrasinin oluĢmasına katkı 

sağlayacağı iddia edilebilir.  

5. Rekabet Etkisi: BiliĢim teknolojilerinin kullanımıyla birlikte kamu 

kesimi, özel sektörden temin edeceği mal ve hizmetlerin ihaleleri, iĢe alımlar 

ve seçim süreçleriyle ülke genelinde bir rekabet oluĢturmaktadır. Ġnternet 

sayesinde küçülen dünyada, vatandaĢlar ülkeler arasında bir kıyas yaparak 

kendi ülkelerini diğer ülkelerdeki hizmetlerle denetleyebilmektedirler. Bunun 
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sonucunda da vatandaĢların, hükümetlerden beklentileri artarak daha üst 

seviyede hizmet kalitesi getirilmesine vesile olmaktadırlar. 

 

Sonuç olarak, yukarıda açıklanan faktörler göz önüne alındığında, biliĢim 

teknolojilerindeki geliĢmeler kamuda etkinliğin artmasını sağlayacak ve hantallıktan 

kurtaracaktır. Ancak, ülkemizde özel sektörün kullandığı teknolojik imkanlar kamu 

kesiminde yeterli ölçüde değildir. Kamuda teknolojik geliĢmeler daha geriden takip 

edilmektedir. Yeni teknolojiye ayak uyduramayan yöneticilerin bunda etkisi 

olabileceği düĢünülebilir.  

 

 

2.11.5. Sistem Denetimi 

 

 Sistem denetimiyle örgütün mali iĢlemlerinin ekonomiklik, etkililik ve 

verimlilik kriterlerine uyumunun yanında mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı 

da değerlendirilir. Bu denetim, denetlenen birimin yönetim ve kontrol sistemlerinin; 

kuruma katkı sağlayacak bir bakıĢ açısıyla değerlendirilmesi, eksikliklerin 

belirlenmesi, kalitenin ve uygunluğun araĢtırılması, kaynakların ve uygulanan 

yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle analiz edilmesidir. Sistem denetimiyle 

denetlenen kurumun eksikliklerinin belirlenmesinin ardından bu eksikliklerin 

giderilmesi noktasında önerilerde bulunulur (Balta, 2006: 59).  

 Sistem denetimi Kamu Ġç Denetim Rehberinde Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: Bir 

sistem, girdi, süreç ve çıktı olarak üç aĢamada değerlendirilir. Girdi, sisteme 

dıĢarıdan giren ve sürecin baĢlamasına neden olan ilk aĢamadır. Çıktı, bilgi, hizmet 

rapor gibi sistem tarafından oluĢturulan ve ilgililere sunulan verilerdir. Girdiler 

tarafından tetiklenen ve çıktılara dönüĢtürülen eylemler de süreç olarak 

tanımlanmaktadır. Sistem denetimi de bu bilgiler doğrultusunda, denetlenen birimin 

hedeflerine ulaĢmasını sağlamada iç kontrol sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin 

değerlendirilmesidir.  
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 Sistem denetiminde; 

 Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

yönetilmesi, 

 Kamu idarelerinin kanunlara, temel politika belgelerine
36

 ve diğer düzenlemelere uygun 

olarak faaliyet göstermesi,  

 Karar oluĢturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 

üretilmesi, 

 Her türlü karar ve iĢlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, 

 Varlıkların kötüye kullanımının ve israfının önlenmesi ile kayıplara karĢı korunması  

amacıyla oluĢturulan iç kontrol sistemi bir bütün olarak değerlendirilir ve iç kontrol 

bileĢenlerinin var olup olmadığı incelenir (Kamu Ġç Denetim Rehberi, 2008: 35-37). 

 

Sistem denetiminde, birim veya süreçle ilgili iç kontrol sisteminin bütünü 

değerlendirilirken, performans denetiminde kurumun faaliyetlerinin etkililik, 

ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yürütülüp yürütülmediği, mali 

denetimlerde ise mali iĢlemlerle ilgili düzenlenen tabloların güvenilirliğine iliĢkin 

yapılan kontroller değerlendirilir (Kamu Ġç Denetim Rehberi, 2008: 36, 37). 

Ġç denetim süreci içerisinde yukarıda açıklanan denetim uygulamalarını 

yerine getiren iç denetçinin, incelemeye konu iç yönetim ve kontrol süreçlerinin 

dıĢında kalması esastır. Bununla birlikte iç denetçiden, hazırlanacak bir faaliyet ya da 

organizasyonun süreçleriyle ilgili görüĢ bildirmesi beklenecektir. Yukarıda da izah 

edildiği üzere iç denetim, iç kontrol faaliyetlerinin bir parçası haline gelmemelidir. 

Bu iç denetimin güvenilirliği bakımından son derece önemlidir. Bu sayede idare 

etkin bir iç kontrol sistemi oluĢturma konusunda kendini sorumlu hissedecektir 

(Balta, 2006: 59).  

 

 

2.12. ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ 

  

Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 36. 

maddesinde; iç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütüleceği, kamu 

idarelerinin karĢı karĢıya kalabileceği riskler tespit edilerek sürekli olarak ölçülmesi 

                                                   
36

 Kalkınma planı ve yıllık programı ifade etmektedir. 
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ve değerlendirilmesi suretiyle, iç denetim planları ve programları hazırlanacağı ve bu 

planlar ve programlar doğrultusunda iç denetim uygulamaları yapılacağı 

belirtilmiĢtir. Güredin‟e (1982) göre, denetimin zorluğu ve yoğunluğu, denetimin ilk 

kez ya da yinelenen bir denetim olmasına göre değiĢir. Ġlk defa yapılan bir denetimin 

yoğunluğu ve zorluğu daha fazla iken, ikinci kez -yinelenen- bir denetimin zorluk 

derecesi daha az olacaktır (s. 65).  

Ġç denetim faaliyeti bir süreçtir ve belirli aĢamalardan oluĢmaktadır. Bu 

aĢamalar; iç denetimin planlanması, yürütülmesi, sonuçlarının raporlanması ve 

izlenmesi olarak dört ana gruptan oluĢur. 

 

 

2.12.1. Ġç Denetimin Planlanması 

2.12.1.1. Ġç Denetim Planı 

 

 Yönetim tarafından oluĢturulan iç kontrol sistemi iç denetimin baĢlangıcı 

olarak kabul edilebilir. Ġç kontrol sistemi kurulduktan sonra iç denetim birimi 

oluĢturulacak ve iç denetim yönergesine göre iĢ akıĢ Ģemaları hazırlanacaktır. 

Bunlardan sonra iç denetim sürecinin birinci aĢaması olan denetim planı hazırlanır. 

Ġç denetimin planının hazırlanması, baĢarılı bir iç denetim sürecinin temel taĢıdır 

(Önder, 2008: 81). 

 Denetim planlaması, planlamanın bir çeĢidi olarak denetçilerin denetim 

sonucuna ulaĢmada, hangi metotları kullanacakları hakkında bilgi verir. Denetim 

planının amacı ise; denetimi belirli bölümlere ayırmak, her bir denetim alanında 

uygulanacak yöntem ve prosedürleri belirlemek ve denetim sürecini zamanlamaktır. 

Hazırlanan denetim planları esnek olmalıdır ki, denetçinin denetim sırasında 

karĢılaĢabileceği beklenmedik durumlar karĢısında yeni stratejiler belirleyebilmesine 

olanak sağlasın. Denetim planları genellikle denetim sürecinin baĢında daha esnek 

olurken, denetimin sonlarına doğru esneklik giderek azalır (Güredin, 1982: 76).  

 Kamu Ġç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberine (2007) göre, iç 

denetim planları iç denetim birimince hazırlanarak üst yöneticiye denetim planının 
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hazırlanmasından bir ay önce sunulur. Denetim planının hazırlanmasında dikkat 

edilecek ilke ve esaslar aĢağıda verilmiĢtir: 

 Ġç denetim planının hazırlanmasında; Kurulca hazırlanan iç denetim 

strateji belgesi, yöneticilerin görüĢleri ve daha önce yapılan denetim sonuçları 

dikkate alınır. 

 Ġç denetim planı, kurumun yapacağı faaliyetlerin gelecek üç yıllık 

dönemini içerir.  

 Ġç denetim plan ve programlarının hazırlanması; denetim yönetimi 

faaliyetlerini, risk değerlendirmeleri kapsamında öncelikli alanları, 

danıĢmanlık faaliyetlerini, iç denetçilerin katılacağı eğitim faaliyetlerini, 

denetim sürecinde önceden öngörülemeyen giderleri kapsar ve buna göre 

kaynak tahsisi yapılır.  

 Hazırlanan planlar kurumun üst yöneticisi tarafından onaylanarak iĢleme 

konulur. 

 Planlar her yıl değiĢen koĢullara göre yeniden düzenlenerek, üst 

yöneticinin onayı alınarak yürürlüğe konulur.  

Adı geçen rehberde, denetim faaliyetlerinin planlanması; 

 Riskli alanların tespiti ve analizi, 

 Denetlenecek alanların tanımlanması, 

 Denetim alanlarının belirlenmesi, 

 Risk kriterlerinin belirlenmesi ve risklerin derecelendirilmesi, 

 Belirlenen denetim alanlarının risk oranlarına göre sıraya konulması, 

 Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi, 

 Diğer denetim faaliyetlerinin planlanması, 

 Planın üst yönetici tarafından onaylanması, 

 Örnek iç denetim planının hazırlanması (s. 2-9) aĢamalarından 

oluĢmaktadır. 

 

Denetim planlamasından önce yapılan risk değerlendirmesi sonucunda yıllık 

iç denetim planı oluĢturulur. Yukarıda özetlenen süreçte; iç denetim faaliyetinin 

baĢlatılması, kurulması için gerek iç denetim faaliyetinin, gerekse iĢletme faaliyet 
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konusunun gerektirdiği bilgi, beceri ve donanım ihtiyacı, kurumun ölçeği, faaliyet 

gösterilen alandaki yasal düzenlemeler, kurum kültürü ve politikaları, yönetimin 

tutum ve anlayıĢı çerçevesinde iç veya dıĢ kaynak kullanımı ya da her iki kaynağın 

birlikte kullanımı suretiyle iç denetimin yapılmasını biçimlendirecektir (Uzun, t.y.: 

2). 

 

 

2.12.1.2. Ġç Denetim Programı 

 

 Denetim planlamasının ikinci adımı, yapılacak denetim faaliyeti için denetim 

programının ayrıntılı bir biçimde hazırlanmasıdır. Denetim programları denetim 

planlarına göre yazılı olarak hazırlanır. Denetim programı planlanan denetim 

faaliyetinin her bir aĢamasında kullanılacak denetim iĢlemlerinin neler olduğunun 

sırasıyla yazılmasını kapsayan taslak metnidir. Ġyi bir Ģekilde hazırlanmıĢ denetim 

programı, yapılacak denetimin çerçevesini belirleyerek iĢin hangi Ģekilde yapılacağı 

hakkında üst yönetime bilgiler verir. Bunun yanında denetimin kanıt oluĢturması, 

koordine edilmesi, gözetim ve kontrol altında tutulması için temel dayanak oluĢturur 

(Güredin:1982: 85, 86). 

 Ġyi bir iç denetim programı hazırlamanın sağladığı yararları Güredin (1982: 

86) aĢağıdaki gibi sıralamıĢtır: 

 Ġç denetim programı ile denetim faaliyetinin sorumluluğu belirlenir. 

 Ġç denetçiler arasındaki görev dağılımını organize eder. 

 Denetim sürecinde zaman tasarrufu sağlayarak düzenli bir denetim 

yapılmasına olanak sağlar. 

 Yapılacak her bir denetim faaliyeti için temel iĢlemleri belirler. 

 Gelecek yıllarda yapılacak denetimler için bir rehber niteliği taĢır. 

 Yeterli bir denetim planının yapıldığı ve gerekli hususların önceden 

belirlendiği noktasında idareye güvence verir. 

 Denetim çalıĢmalarının üst yöneticiler, ilgililer ya da bağımsız denetçiler 

tarafından gözlemlenmesine olanak sağlar. 
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 Denetim faaliyetinin, genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine ve 

muhasebe standartlarına uygun yapıldığı konusunda güven verir. 

 Denetim programının hazırlanması sonucunda denetçilerin, farklı bir 

denetim metodu uyguladıkları konusunda düĢünmeye iteceğinden daha 

kaliteli bir denetim süreci meydana getirir. 

 

Denetim programı hazırlamanın faydalarının yanında bazı sakıncaları 

olduğunu da belirtmek gerekir. Ġç denetçinin bağımsız düĢünmesini engellemesinin 

yanında, iç denetçinin değiĢen koĢullara uyum sağlamasını zorlaĢtırarak denetim 

sürecinin mekanik bir hal almasına neden olduğunu iddia etmek mümkündür 

(Güredin, 1982: 86). 

Kamu Ġç Denetim Birim Yönergesine (2007) göre iç denetim programı, en 

riskli alanlar belirlenerek ve bu alanlar öncelikle denetim programına alınarak, 

maliyetleri de göz ardı etmeden gerektiğinde yöneticilerle ya da çalıĢanlarla iletiĢim 

kurularak iç denetim programı hazırlanır (s. 10).  

Ġç denetim görevini ifa edecek olan iç denetçi, iç denetim planı ve 

programının üst yönetimce onaylanmasının ardından fiilen göreve baĢlamıĢ 

olacağından söz konusu program da yürürlüğe girmiĢ olur (Önder, 2008: 83).  

 

 

2.12.2. Ġç Denetimin Yürütülmesi 

 

 Kamu Ġç Denetim Birim Yönergesinde (2007) denetim faaliyetinin hazırlık 

aĢaması ön çalıĢma olarak tanımlanmıĢ ve hazırlık süreci Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: Ön 

çalıĢmada iç denetçi, denetimle ilgili gerekli araĢtırma ve incelemeleri yaparak 

denetimin amaç kapsamını belirler. Denetimin konusuna göre, gerekli gördüğü 

hususlarda toplantı, mülakat, anket ve gözlemler yaparak mevcut durumu 

değerlendirir. Ġç denetçi, planlanan denetim faaliyetine baĢlamadan önce ilgili birim 

yönetici ve gerekli gördüğü personelle bir açılıĢ toplantısı yapar. Toplantıda; 

denetimin konusu, amacı, süresi, denetim sırasında çalıĢanlardan beklentilerinin 
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yanında idarenin de denetimden beklentileri görüĢülür (s. 11, 12). Yukarıda anlatılan 

hazırlık aĢaması denetimin çalıĢma planını da kapsamaktadır.  

Denetim sürecinin ikinci aĢaması planlanan denetimin yürütülme aĢamasıdır. 

Bu safhada, denetim çalıĢmasının yanında denetim kanıtları toplanarak 

değerlendirilir. Bu aĢamada iĢletmenin iç kontrol sistemleri de denetlenir (Güredin, 

1983: 113). Güredin (1983: 115, 116) her bir iĢlem grubu için dikkat edilmesi 

gereken hususları aĢağıdaki gibi sıralamıĢtır:  

 Denetim sırasında ortaya çıkabilecek hata ve düzensizlikler dikkate alınır. 

 Söz konusu hataların ortaya çıkarılmasında uygulanacak muhasebe 

teknikleri ve önlemler belirlenir. 

 Kurumun mevzuat hükümlerine uyumu incelenir. 

 Kurumun zayıf ve aksayan yönleri tespit edilerek, kontrol önlemleri 

bulunmuyorsa bununla ilgili önerilerde bulunulur.  

 Ġç kontrol sisteminin beklenenden farklı olması durumunda, denetim 

programında gerekli düzeltme ve değiĢiklikler yapılır. 

 

Denetim faaliyetinin uygulama (yürütülme) aĢaması kapanıĢ toplantısıdır. 

Yapılan denetim faaliyeti ile ilgili rapor taslağı, birim sorumlularının katıldığı bu 

toplantıda ele alınır ve denetlenen birimin sorumlularından farklı görüĢleri olanların 

görüĢleri, tutanakla kayıt altına alınır (Kamu Ġç Denetim Birim Yönergesi, 2007: 13).  

Ġç denetçi denetime baĢlamadan, denetim faaliyetini en iyi Ģekilde 

yürütebileceği bir odanın kendisine tahsis edilmesini sağlamalıdır. Bu, denetimin 

sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi açısından önemlidir.  

 

 

2.12.3. Ġç Denetim Sonuçlarının Raporlanması 

 

 Ġç denetim sonuçlarının raporlanması, iç denetim planının ve programının 

ardından yapılan denetim faaliyeti sonucunda elde edilen denetim kanıtlarının 

denetim standartlarına göre raporlanması olarak tanımlanabilir. Güredin‟e (1983) 

göre ise; denetim sürecinin son aĢaması ve denetçi yargısını içeren rapordur. En çok 
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kullanılan denetim raporu, özet denetim raporu ya da „denetçinin standart raporu‟ adı 

verilen rapordur. Denetim raporu denetçinin, ilgililerle irtibat kurmasını sağlayan tek 

ve önemli iletiĢim aracıdır. Kısaca; kamuoyunun yapılan denetimle ilgili 

ulaĢabileceği tek belge denetçinin sunduğu rapordur (s. 59).  

Kamu Ġç Denetim Birim Yönergesinde (2007: 13-15) iç denetim sonuçlarının 

raporlanması hakkında bazı ilkeler belirlenmiĢtir. Bu ilkeler Ģunlardır:  

 Denetim raporları, yapılan faaliyete ait amaç, kapsam ve uygulanabilir 

sonuçları belirterek hazırlanır. 

 Ġç denetim raporları, Kurul (ĠDKK) tarafından belirlenen esaslar 

çerçevesinde, yöneticilerin ve çalıĢanların sorumlulukları ile denetlenen 

birimlerce alınacak tedbirleri içerir.  

 Raporda en azından amaç, kapsam, denetimde elde edilen sonuçlar ile 

denetçilerin kanaatlerini içeren bilgiler bulunmalıdır. 

 Rapordaki ifadeler doğru, açık, anlaĢılır, sade ve yapıcı olmalıdır. 

 Ġç denetçi denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılması istemiyle 

denetlenen birimin yöneticisine gönderir. Yönetici, konuyla ilgili çalıĢanların 

ve diğer ilgili kiĢilerin de görüĢlerinden faydalanarak cevaplandırdığı raporu 

iç denetçiye gönderir. 

 Denetim sonucunda kurumun risk düzeyi konusunda, denetçi ile birim 

yöneticisi arasında fikir ayrılığı oluĢursa iç denetçi, değerlendirmesiyle 

birlikte konuyu raporuna ilave eder. 

 Söz konusu riskler konusunda iç denetçi ile birim yöneticisi aynı görüĢ 

etrafında birleĢmiĢlerse, belirli bir sürede önlem alınması konusunda 

anlaĢırlar. 

 Ġç denetçi, idarece verilen cevapları ve rapor özetini de eklemek suretiyle 

oluĢturduğu raporu üst yöneticiye sunar. Üst yönetici ise, iç denetim raporunu 

değerlendirdikten sonra gereğinin yapılması için, ilgili birimlere havale eder.  

 Ġdare ile iç denetçi arasında meydana gelen görüĢ ayrılıkları üst yönetici 

tarafından çözülür. Ġç denetçi ile üst yönetici arasında oluĢacak görüĢ 

ayrılıkları ise Kurul (ĠDKK) tarafından çözülür.  
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Ġç denetim nihai raporu önemli bir hata ya da noksanlık içeriyorsa, iç denetim 

yöneticisi düzeltilmiĢ bilgileri ilgili tüm birimlere göndermelidir (Ġç Denetim 

Enstitüsü, t.y.: 21). 

Ġç denetçi tarafından üst yöneticiye sunulan raporlar, ilgili birime ve mali 

hizmetler birimine üst yönetici tarafından gönderilir. Ġç denetçi raporları ile bu 

raporlar üzerine yapılan iĢlemleri içeren raporlar en geç 2 ay içerisinde Ġç Denetim 

Koordinasyon Kuruluna gönderilir (Tosun ve Cebeci, 2008: 175). Yılmaz‟a (2003) 

göre iç denetim birimi baĢkanı, denetim sonuçlarının nasıl rapor haline getirileceğine 

iliĢkin standartlar belirlemelidir. Bunun yanında denetim sonucunda tespit edilen tüm 

bulgular açık ve anlaĢılır Ģekilde denetim raporuna iĢlenmelidir. En önemlisi de 

raporlar yetkililerin onayı olmadan üçüncü kiĢilerin bilgisine sunulmamalıdır (s. 

121). Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü tarafından iç denetimle ilgili her konu 

belirli standartlara bağlanmıĢtır. Ülkemizde faaliyet gösteren Türkiye Ġç Denetim 

Enstitüsü, bu standartları gerek Türkçeye çevirerek gerekse söz konusu standartlar 

çerçevesinde ilke ve kurallar belirleyerek iç denetçilerin bilgisine sunmaktadır.  

Bu bağlamda Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan Kamu Ġç 

Denetim Raporlama Standartlarını (2007: 4, 5) kısaca tanımlamakta yarar vardır. 

 

1. Doğruluk: Düzenlenen denetim raporunun gerçekçi olmasını ifade eder. 

Bu amaçla rapora ait denetim dosyasından, çalıĢma kağıtları ve denetim 

bulgularına ulaĢılabilir. 

2. Tarafsızlık: Denetim faaliyeti sırasında elde edilen gözlem, tespit, sonuç 

ve önerilerin yansız ve objektif olarak ortaya konulmasıdır. 

3. Açıklık: Raporun açık, sade ve anlaĢılır bir dille yazılması, ilgililerin 

anlamakta zorluk çekeceği teknik terimlerden uzak durulmasıdır. 

4.  Ölçülebilirlik: Denetim sürecinde yapılan testlerin, ölçümlerin, tespit ve 

değerlendirmelerin olabildiğince ölçülebilir, karĢılaĢtırılabilir ve rakamsal 

verileri ortaya koymasını ifade eder. 

5. Kısalık (Öz): Raporun, uzun anlatımlardan uzak, kısa ve anlaĢılır bir 

Ģekilde konuyu özetlemesi beklenir. 

6. Tamlık: Raporun ilaveten bir yorum ya da açıklamaya ihtiyaç 

duyulmadan anlaĢılmasını sağlayacak Ģekilde yazılmasını ifade eder. 
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7. Zamanlılık: Denetim Raporunun, idarenin iĢ ve iĢlemlerine değer katacak 

makul bir zamanda hazırlanması ve idareye sunulması demektir. 

8. Kararlılık (Çözüm): Ġç denetçi tarafından düzenlenen denetim raporunun 

idarenin belirlenen eksikliklerinin nasıl giderileceği noktasında öneriler 

getirmesidir.  

 

 

 2.12.4. Ġç Denetimin Ġzlenmesi 

  

 Ġç denetçiler, denetim tespitleri doğrultusunda uygun iĢlemlerin yapılıp 

yapılmadığını görebilmek için denetim sonuçlarını takip etmekle yükümlüdürler.  

Kamu Ġç Kontrol Standartlarına göre izleme, denetlenen kurum ya da birimin iç 

kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen ve tüm izleme 

faaliyetlerini içine alan bir gözetim mekanizmasıdır.  

Ġç kontrolün sürekli izlenmesi kurumun normal, tekrarlanan çalıĢma 

faaliyetlerine dönüktür. Bu tür izleme rutin nitelikteki yönetim ve gözetim 

faaliyetlerini ve personelin görevinin icrası sırasında aldığı diğer önlemleri kapsar. 

Sürekli izleme faaliyetleri kontrolün her bir unsurunu içerir ve düzenli, ahlaki, 

ekonomik, verimli ve etkin olmayan iç kontrol sistemlerine karĢı alınan önlemlerle 

ilgilenir (Aydoğan, t.y.: 4). 

Denetim sonuçlarının izlenmesi, denetim sürecinin bütünlüğünü korumak 

amacıyla Kamu Ġç Denetim Rehberinde (2008: 31, 32) aĢağıda verilen kurallar ve 

ilkeler çerçevesinde gerçekleĢtirilir:  

 Ġç denetim faaliyeti sonucunda, iç denetçi tarafından önerilen düzeltici 

iĢlemler, söz konusu raporda belirtilen süre içerisinde ilgili birim tarafından 

yerine getirilir. 

 Ġç denetim raporunda yapılması istenilen düzeltici iĢlemler için belirli bir 

süre gerekmesi halinde, bu husus denetim raporuna verilen cevap raporunda 

belirtilir ve bu öneriler üzerine yapılan iĢlemler veya iĢlem yapılmamıĢsa 

bunun gerekçeleri belirli periyotlarda ilgili birim tarafından en az altı aylık 

dönemler halinde iç denetim birimine iletilir.  
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  Raporda belirtilen hususlarla ilgili önlemlerin alınıp alınmadığı, üst 

yönetici tarafından izlenir ya da bu görev üst yönetici adına, iç denetim 

birimince de gerçekleĢtirilebilir.  

 Ġç denetim raporları iç denetim birimi yöneticisinin izni alınmadan baĢka 

kiĢi ya da kuruluĢlara verilemez. Yalnızca Ġç Denetim Koordinasyon 

Kuruluna gönderilebilir. Bu süre; üst yöneticinin raporu almasından itibaren 

iki aydır. 

 Ġç denetim faaliyeti tamamlandıktan sonra, iç denetim birimince 

denetlenen birim bünyesinde, iç denetçinin ve denetim faaliyetinin baĢarısını 

ölçmek amacıyla anket çalıĢması yapılabilir.  

 Ġç denetim birimi tarafından iç denetimin ve denetçinin kalitesinin 

artırılması bakımından yapılan anket çalıĢmasının sonuçları, dikkatle 

incelenir ve gerekli tedbirler alınır. 

 Denetim sonucunda denetim birimince denetçinin performansını ölçmek 

için denetçi değerlendirme formu düzenlenir. Bu form ilgili denetçinin 

dosyasında muhafaza edilir.  

 

Ġç denetim uygulamalarının izlenmesiyle ilgili olarak (2008-2010) 

Kamu Ġç Denetim Strateji Belgesinde aĢağıdaki hususlara yer verilmiĢtir. 

 Ġç denetim birimlerinde yürütülen iç denetim faaliyetlerinin, bir „iç 

gözetim mekanizması‟ kurularak iç denetimin, mevzuat ve rehberde belirtilen 

hususlara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin izlenmesi. 

 Ġç denetimin yukarda belirtilen kriterlere uygun yapılıp yapılmadığının, Ġç 

Denetim Koordinasyon Kurulunca kalite güvence ve geliĢtirme rehberi 

çerçevesinde her bir iç denetim birimi itibariyle dıĢ değerlendirmeye tabi 

tutulması, dıĢ değerlendirmenin ise en çok 5 yılda bir yapılması gerektiği 

belirtilmiĢtir. 

 Ġç denetim uygulamaları sırasında sıkça karĢılaĢılan sorunların konsolide 

edilerek, sorunların çözümlerine iliĢkin en iyi uygulama örneklerinin, Kurulca 

değerlendirilerek gerekli açıklamaların yapılmasının önemi vurgulanmıĢtır.  
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Yapılan iç denetim faaliyetlerinde kurumun iç kontrol yapısının iç denetçiler 

tarafından ayrıntılı olarak denetlendiği, bu denetleme ve kontroller sonucunda iç 

denetçinin gerekli görülen hususların düzeltilmesi için ilgili birime önerilerde 

bulunduğu ve bu öneriler doğrultusunda önlemlerin alınıp alınmadığı konusunda 

izleme yetkisine ve sorumluluğuna sahip olduğu görülmektedir. Ancak her bir 

denetimin de iç denetçi açısından bir sınav niteliği taĢıdığı, denetim birimince 

denetim sonunda düzenlenen formlardan anlaĢılmaktadır. Ġç denetçilerin bu 

denetimler sonucundaki baĢarılarına göre kariyerini belirleyeceği, bir baĢka ayrıntı 

olarak göze çarpmaktadır.  

 

 

2.13. ĠÇ DENETĠM ALANINDAKĠ AKTÖRLER 

 

 5018 sayılı Kanunla birlikte, kamu mali yönetimimizde rol alan aktörler 

yeniden belirlenerek bunların görev, yetki ve sorumlulukları açıkça tanımlanmıĢtır. 

Bu bölümde, görev tanımı yeniden yapılan bakan ve Maliye Bakanlığı ile 5018 sayılı 

Kanunla literatürümüze giren üst yönetici, iç denetim birimi baĢkanlığı, Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulu ve mali hizmetler birimi gibi iç denetimle iliĢkili olan bazı 

görevliler ve birimleri açıklamaya çalıĢacağız.  

 

 

2.13.1. Bakan 

 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının görev ve sorumluluk baĢlıklı 

112. maddesinde; Bakanlar Kurulunun baĢkanı olarak BaĢbakanın, Bakanlıklar 

arasındaki iĢbirliğini sağlayacağını ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinde 

bakanlarla birlikte sorumlu olacağı belirtilmiĢtir. BaĢbakanın hükümetin genel 

siyasetinin yürütülmesi noktasında gerekli tedbirleri almak ve gözetim görevi de 

bulunmaktadır.  
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Bakanların baĢı konumundaki baĢbakanın görev ve sorumluluğundan kısaca 

bahsettikten sonra Bakanlıkların KuruluĢ ve Görev Esasları Hakkındaki 3046 sayılı 

Kanundan bahsetmekte yarar vardır. Adı geçen Kanunda
37

, Bakanlık merkez 

teĢkilatlarının ilgili bakanlığın sorumlu olduğu faaliyet alanlarında bu faaliyetlerle 

ilgili planlama, koordinasyon, amaçların ve politikaların belirlenmesi, gözetim ve 

takip, idarenin geliĢtirilmesi ve denetim iĢlerinin yürütülmesi için gerekli birimlerin 

oluĢturulacağı, hüküm altına alınmıĢtır.  

Aynı Kanunun bakanların görev, yetki ve sorumlulukları baĢlıklı 6. 

maddesinde; Bakan, bakanlık teĢkilatının en üst amiridir ve yapmıĢ olduğu tüm 

iĢlemlerden dolayı baĢbakana karĢı sorumludur. Bu itibarla, bakanlıklarının 

mevzuata, hükümetin genel siyasetine, ülkenin milli güvenlik siyasetine, kalkınma 

planları ve bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularında diğer ilgili bakanlıklarla 

iĢbirliği yapmak ve gerekli koordineyi sağlamakla görevlidir. Bu görevlerinin yanı 

sıra her bakanın, emri altında çalıĢan personelin iĢ ve iĢlemleriyle, bakanlığa bağlı 

tüm birimlerin faaliyetlerini denetlemekle görevli ve sorumlu oldukları belirtilmiĢtir.  

Bakanların sorumluluklarını üçe ayırmak mümkündür. Bunlar; siyasi, hukuki 

ve cezai sorumluluklarıdır. Bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisine karĢı siyasi 

sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk Anayasamızın 98. maddesinde belirtilen 

bilgi edinme ve denetim yolları kapsamında değerlendirilebilir. Bakanların hukuki 

sorumlulukları adli ve idari yargıda belirlenirken, cezai sorumlulukları ise Anayasa 

hükümlerine göre Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde belirlenir (Aksoy, 

2008: 28). 

Bakanların yukarıda anlattığımız Anayasa ve 3046 sayılı Kanundan gelen 

sorumluluklarının yanında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan 

kaynaklanan hesap verme sorumlulukları da bulunmaktadır. Anılan Kanunun 8. 

maddesinde; her türlü kamu kaynağının kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, 

kamuya ait bu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından, kötüye 

kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu oldukları ve yetkili 

mercilere hesap vermek zorunda oldukları ifade edilmiĢtir. Aynı Kanunun 10. 

maddesinde hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Bakanların kamu idarelerinin 
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 http://www.todaie.gov.tr/KYP/3046.htm (EriĢim tarihi: 27.03.10) 

http://www.todaie.gov.tr/KYP/3046.htm
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amaçları, politikaları, varlık ve yükümlülükleri ile yıllık performans programlarını 

her mali yılın ilk ayı içinde (Ocak) kamuoyunu bilgilendirecekleri belirtilmiĢtir.  

Bakanların yetki ve sorumluluklarını 1050 sayılı Kanun ve 5018 sayılı Kanun 

çerçevesinde değerlendiren Çolak, (2008) 1050 sayılı Kanunla birinci derece ita 

amiri olarak yetkilendirilen Bakanların 5018 sayılı Kanunla bu sistemin dıĢında 

bırakıldığını; bu bağlamda bakanlıklarına bağlı idarelerin harcama süreçlerinde 

doğrudan yetkilerinin kalmadığını bu nedenle de SayıĢtay yargısından uzak 

olduklarını (s. 79) ifade etmiĢtir. 

5018 sayılı Kanun ile bakanların, harcama sürecinde bir yetkilerinin 

bulunmaması nedeniyle bakan adına denetim yapan teftiĢ kurulları, harcama sonrası 

uygunluk denetimi yapamayacaklardır. Ancak, üst yönetici adına uygunluk denetimi 

yapmaya yetkili olan iç denetçiler, söz konusu denetimleri yapabileceklerdir. Bu 

durumda bakanların sorumluluklarını; denetim yolu yerine kurumun amaç, politika 

ve hedeflerinin belirlenmesi ve kendisine bağlı çalıĢan kurum yetkililerinin 

çalıĢmalarını gözetme olarak yerine getirecekleri anlaĢılmaktadır (Candan, 2006: 3). 

Bakanın, bakanlığın en üst amiri olduğu ve üst yöneticilerin, iç denetçilerin, harcama 

yetkililerinin, teftiĢ kurulunun çalıĢmalarını doğrudan yönlendirecek yetkileri haiz 

oldukları düĢünüldüğünde, yetkilerinin sınırlandırıldığından söz etmek çok anlamlı 

olmayacaktır.  

 

 

2.13.2. Üst Yönetici 

 

 Mali yönetim sistemimizde ilk kez 5018 sayılı Kanunda yer alan üst yönetici, 

Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıklarda müsteĢar olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bakanlıkların KuruluĢ ve Görev Esasları Hakkındaki 3046 sayılı 

Kanunun
38

 „MüsteĢarın görev ve sorumlulukları‟ baĢlıklı 22. maddesinde; müsteĢarın 

bakanın emrinde ve yardımcısı olarak yürütmüĢ olduğu hizmetlerden dolayı bakana 

karĢı sorumlu olduğu, bu itibarla mevzuat hükümleri çerçevesinde bakanlığın amaç 

ve politikalarını, kalkınma planlarını ve yıllık programları düzenleyerek yürüteceği, 
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 http://www.todaie.gov.tr/KYP/3046.htm (EriĢim tarihi: 27.03.10) 

http://www.todaie.gov.tr/KYP/3046.htm
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bu hizmetlerin yürütülmesi için bakanlık teftiĢ kurulu hariç bakanlık kuruluĢlarına 

gereken emir ve talimatları vererek faaliyetlerin yerine getirilmesini gözeteceği 

hükmü yer almaktadır. 

 5018 sayılı Kanunun 64. maddesinde ise üst yöneticinin, iç denetçiler 

tarafından sunulan raporları değerlendirmek ve gereği için ilgili birimlere ve mali 

hizmetler birimine göndermek, söz konusu raporları ve bu raporlar üzerine yapılan 

iĢlemleri en geç iki ay içerisinde Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna göndermek, iç 

denetçiler tarafından hazırlanacak olan yıllık iç denetim raporlarına iliĢkin önerilerde 

bulunmak ve bu raporları onaylamak, üst yöneticinin görevleri arasında sayılmıĢtır. 

Anılan Kanunun 11. maddesinde kimlerin üst yönetici olacağı açıklanmıĢtır. Buna 

göre; bakanlıklarda müsteĢar (Milli Savunma Bakanlığında Bakan), diğer kamu 

idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde ise üst yönetici 

belediye baĢkanıdır.  

MüsteĢarlar dıĢındaki diğer üst yöneticilerin idari sorumlulukları da kurumlarının 

teĢkilat ve kuruluĢ kanunlarıyla belirlenmiĢtir. Örnek vermek gerekirse, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununda üniversite rektörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları,  

Belediye Kanunu ve Ġl Özel Ġdaresi Kanununda ise, belediye baĢkanlarının ve il özel 

idaresinin baĢı olarak valilerin görev ve sorumlulukları düzenlenmiĢtir (Candan, 2006: 

4). 

5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin merkez teĢkilatı üst 

yöneticileri aĢağıdaki tablolarda olduğu gibi belirlenmiĢtir.
39

  

 

 

 

 

 

 

                                                   
39

 Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıĢtır.  

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.9816&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

=harcama%20yetkilileri (eriĢim tarihi: 27.03.10) 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.9816&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=harcama%20yetkilileri
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.9816&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=harcama%20yetkilileri
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Tablo 2: Genel Bütçeli Ġdarelerde Üst Yöneticiler 

 

 

TeĢkilat Yapısı Üst Yönetici 

BaĢbakanlık, Bakanlık 

(Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici bakandır.) 
MüsteĢar 

MüsteĢarlık MüsteĢar 

Genel Müdürlük Genel Müdür 

BaĢkanlık BaĢkan 

Genel Sekreterlik Genel Sekreter 

Yüksek Mahkemeler ve SayıĢtay BaĢkan 

Kurul BaĢkan 

Kurum BaĢkan 

Kaynak: Aksoy (2008: 31) 

 

Tablo 3: Özel Bütçeli Ġdarelerde Üst Yöneticiler 

 

 TeĢkilat Yapısı Üst Yönetici 

Üniversite ve Ġleri Teknoloji Enstitüleri Rektör 

MüsteĢarlık MüsteĢar 

Genel Müdürlük Genel Müdür 

Merkez Merkez BaĢkanı / Genel 

Sekreter 

BaĢkanlık BaĢkan 

Kurum BaĢkan 

Kurul BaĢkan 

Enstitü BaĢkan / Genel Müdür / 

Müdür 

Kaynak: Aksoy (2008: 31) 



 

 

85 

 

Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarında Üst Yöneticiler 

 

TeĢkilat Yapısı Üst Yönetici 

Kurum (SGK) BaĢkan 

Genel Müdürlük (Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müd.) Genel Müdür 

Kaynak: Aksoy (2008: 31)   

   

 

Tablo 5: Mahalli Ġdarelerde Üst Yöneticiler 

 

TeĢkilat Yapısı Üst Yönetici 

Ġl Özel Ġdareleri Vali 

Belediyeler Belediye BaĢkanı 

Kaynak: Aksoy (2008: 31)  

 

  

5018 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtildiği gibi, her türlü kamu 

kaynağının kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kamuya ait bu kaynakların 

etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kötüye 

kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu oldukları ve yetkili 

mercilere hesap vermek zorunda oldukları hüküm altına alınmıĢtır. 

Üst yöneticiler yukarıda ifade edilen sorumluluklarını, kendilerine bağlı 

birimler eliyle yerine getireceklerdir. Bu görevliler; harcama yetkilileri, mali 

hizmetler birimi ve iç denetçilerden oluĢmaktadır (Çolak, 2008: 82). 

Üst yöneticilerin sorumlulukları bunlarla da sınırlı değildir. Kariyer ve liyakat 

olarak tanımlayabileceğimiz kriterleri Üst Yöneticiler Ġçin Ġç Kontrol ve Ġç Denetim 

Rehberinde (2006), üst yöneticilerin kurumlarında görev alacak olan personelin 

mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayıĢına sahip olmasından, mali yetki ve 

sorumlulukların bu konuda bilgili yönetici ve yeterli personele verilmesinden, 

mevzuat hükümleri ile belirlenmiĢ standartlara ve nesnellik ilkelerine uyum 

sağlanmasından, gerekli önlemlerin alınmasından, görev ve yetkileri çerçevesinde 
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kapsamlı bir yönetim anlayıĢının ve uygun çalıĢma ortamının sağlanmasından 

sorumlu oldukları ifade edilmiĢtir (s. 10).  

Üst yöneticilerin iç denetime iliĢkin görev ve sorumluluklarına geldiğimizde 

anılan Rehberde; bakanlıklar ve bağlı idareler dıĢındaki idarelerde, sertifikalı adaylar 

arasından iç denetçileri atayıp, aynı usulle görevden alabileceği, iç denetçilerin 

görevlerini bağımsız bir Ģekilde yapabilmeleri için gerekli bilgi, belge ve diğer 

materyale kolayca ulaĢmalarını sağlamak için gerekli önlemleri alacakları 

belirtilmiĢtir. Bunların yanında, kaynakların etkili ve verimli kullanılması için iç 

denetçiler tarafından düzenlenen iç denetim raporlarındaki önerileri değerlendirip 

gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve bu öneriler doğrultusunda ilgili birimlerin 

iĢlemlerini izlemek üst yöneticilerin sorumlulukları arasında gösterilmektedir.  

 

 

2.13.3. Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı 

 

 Ġç denetim birimleri, BaĢbakanlık ve bakanlıklarda müsteĢara, Milli Savunma 

Bakanlığında bakana, il özel idarelerinde valiye, belediyelerde belediye baĢkanına, 

üniversitelerde rektöre üst yönetici olmaları nedeniyle diğer kamu idarelerinde ise 

doğrudan kurumun en üst yöneticisine bağlıdır.  

 5018 sayılı Kanunun 63. maddesinde, kamu idarelerinin personel sayısı 

dikkate alınmak kaydıyla, doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak iç denetim birim 

baĢkanlıklarının kurulabileceği hüküm altına alınmıĢtır. Aynı maddede kurumlarda iç 

denetim birim baĢkanlığının kurulabilmesi, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun 

uygun görüĢüne bağlanmıĢtır.  

Kamu idarelerinde birden fazla iç denetçi bulunması halinde baĢkan bu iç 

denetçiler arasından usulüne uygun olarak atanır veya üst yönetici tarafından 

görevlendirilir. Bu atama veya görevlendirilmeler Ġç Denetim Koordinasyon 

Kuruluna bildirilir (Ġç Kontrol ve Ġç Denetim Rehberi, 2006: 14).  

Ġç denetim biriminin baĢkanı, etkin bir iç denetim sistemi oluĢturmak ve 

risklerin en aza indirilmesi için iç denetim planlarını; iç denetçiler, yöneticiler ve dıĢ 

denetim birimleri ile birlikte koordine etmelidir. (Yılmaz, 2003: 119)  
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Ġç denetim birim baĢkanlıklarının yapılandırılmasında, Gürer‟e göre (2009), 

iç denetim birim baĢkanı veya koordinatör olarak görevlendirilen iç denetçinin diğer 

iç denetçilerle arasında ast-üst iliĢkisi yoktur. Burada verilen görev, iç denetçilerle 

üst yönetici arasında koordinasyonu tesis etmektir. Ġç denetim birimi baĢkanının 

koordine görevinin yanında gerekli gördüğü konularda üst yöneticiye teklif götürme 

yetkisi de bulunduğunu belirtmek gerekir. BaĢkanın, iç denetçilerinin sertifikalarının 

puanlanması konusunda üst yöneticiye teklif götürmeleri örnek olarak verilebilir. 

Ancak baĢkanın ya da koordinatörün iç denetçiyi görevlendirme yetkisi 

bulunmamaktadır. Bu yetki yalnızca üst yönetici tarafından kullanılmaktadır (s. 127). 

Ġç denetçilerin kurumlar açısından önemi göz önünde bulundurulduğunda, iç denetim 

birimi baĢkanlıklarının yetkilerinin artırılmasının faydalı olduğu izlenimi 

edinilmektedir. Bu konu alan araĢtırmasının yer aldığı üçüncü bölümde ayrıntılı 

olarak incelenecektir.   

Konuyla ilgili olarak Gönülaçar‟ın (2008) tespitleri kayda değerdir. 

Gönülaçar‟a göre, iç denetim biriminin baĢkanı yetkisizdir. Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun tavsiye kararı da bu doğrultudadır. Tavsiye kararında iç 

denetçilerin disiplin ve sicil amirlerinin üst yönetici olduğu belirtilmiĢtir. Ġç 

denetçinin müsteĢarla görüĢme imkânı bile bulunmazken, sicil notlarını müsteĢarın 

vermesi, birlikte çalıĢma ilkesine ters düĢmektedir. Bu durum bakanlık 

müĢavirlerinin bakanla olan durumuna benzemektedir. TeĢkilat kanunlarında yer 

almayan, örgütsüz, bütçesiz ve amirsiz iç denetçiler statü yönünden taĢra denetim 

elemanları (denetmen) ile Bakanlık MüfettiĢleri arasında bir boĢluktadırlar (s. 12-14).  

 Ġç denetim biriminin teĢkilat yapısının mevcut haliyle bırakılması durumunda, 

iç denetim birimlerinin mevzuat ve standartlar çerçevesinde denetim fonksiyonunu 

gerektiği Ģekilde icra etmesi pek de mümkün olmayacaktır (Midyat, 2007b: 49). 

   

 

2.13.4. Maliye Bakanlığı 

 

 Fransa, Hollanda, Estonya ve Macaristan gibi ülkelerde (Koçdemir, 2007: 28-

32) Maliye Bakanlıkları bünyesinde kurulan Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu, 

ülkemizde de Maliye Bakanlığına bağlı olarak teĢkil edilmiĢtir. Bu anlamda mali 
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yönetim, iç kontrol ve iç denetim alanında merkezi uyumlaĢtırma görevi Bütçe ve 

Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne verilmiĢtir. Mali yönetim, iç kontrol ve iç 

denetime iliĢkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenir, 

uyumlaĢtırılır ve geliĢtirilir. 

 AĢağıda iç denetim sistemlerinin düzenlenmesi, izlenmesi, geliĢtirilmesi, 

uyumlaĢtırılması ve koordine edilmesi görevlerini yerine getiren Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulu, ayrıntılı bir Ģekilde ele alınacaktır.  

 

 

2.13.5. Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu 

 

 Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu, 5018 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 

dayanarak kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir 

organ olarak hizmet vermek üzere Maliye Bakanlığı bünyesinde oluĢturulmuĢtur 

(Korkmaz, 2007: 4). Ġç denetim birimleri üzerinde, „Kalite Güvence ve GeliĢtirme‟ 

yetkisiyle donatılmıĢ tek kurum Ġç Denetim Koordinasyon Kuruludur. Bu anlamda 

ĠDDK iç denetim açısından önemli bir yere sahiptir (Gönülaçar, 2008: 14).  

5018 sayılı Kanunun 66. maddesi ile Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun 

ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Kurulun yapısı, görev ve yetkileri 

belirlenmiĢtir. Bu kısımda adı geçen Kurulu ele alacağız. 

 

 

2.13.5.1. Kurulun Yapısı  

  

  Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun yapısı 5018 sayılı Kanunun 66. 

maddesinde yer almıĢtır. Buna göre ĠDKK, yedi üyeden oluĢmaktadır. Üyelerin 

hangi kurumlardan ve hangi Ģartlarda belirleneceği aynı maddenin devamında 

belirtilmiĢtir: Üyelerden biri BaĢbakanın, biri Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu 

Bakanın, biri ĠçiĢleri Bakanının seçeceği üyeler ile Kurulun BaĢkanı dâhil olmak 
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üzere üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile atanırlar. 

Maliye Bakanı tarafından önerilecek adaylardan birinin ekonomi, maliye, muhasebe, 

iĢletme alanlarından birinde doktora derecesine sahip öğretim üyeleri arasından 

olması Ģartı aranır. Üyeliğin süresi beĢ yıl olarak sınırlandırılmıĢtır. Ancak üyeler beĢ 

yıllık sürenin sonunda yeniden atanabileceklerdir. Üyelerin görev süresinin 

dolmasından iki ay önce Kurul ilgili kurumlardan aday bildirmelerini ister.  

 Ayrıca üyeliğe atanacakların, Kanunun 67. maddesinde sayılan görevleri 

yapabilecek niteliklere sahip olması gerekmektedir. Üyeler, Kurul iĢlerinde gerekli 

dikkat ve özeni göstermek, çalıĢmalarında ve kararlarında tarafsız olmak zorundadır.  

Bununla birlikte Kurul üyeleri bağımsızdır, hiçbir organ, makam tarafından emir 

almazlar ve görevlerini yaparken hiçbir yönlendirilmeye maruz bırakılamazlar.  

 Kurul gerekli gördüğü durumlarda, teknik yardım ve danıĢmanlık hizmeti 

almak için bu konularda uzman kiĢileri yapacağı toplantılara davet edebilir. Ancak 

bu kiĢilerin oy hakkı yoktur.  

 Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma, Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre, üyeliklerde herhangi bir nedenle boĢalma olursa, bu 

durum Kurulca bir ay içerisinde üyenin seçildiği bakanlığa bildirilir, bildirimden 

itibaren bir aylık süre içerisinde ilgili bakanlık boĢalan üyelik için yeni bir öneride 

bulunur, bu öneri doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararıyla atama yapılır. Anılan 

Yönetmelikte üyeliğin hangi hallerde son bulacağı hüküm altına alınmıĢtır. Buna 

göre;  

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin A/5 bendinde 

sayılan suçlardan
40

 dolayı kesinleĢmiĢ ceza mahkûmiyetinin bulunması, 

- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığının 

bulunması ve bu durumun bir sağlık raporuyla tespit edilmesi, 

- Üyenin kendi isteğiyle Kurul üyeliğinden çekilmesi. 

                                                   
40

 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir 

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile devletin 

güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı 

suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat 

karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm 

olmamak. (Bu Ģartlar aynı zamanda, devlet memurluğuna girebilme Ģartlarıdır.) 
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 Yukarıda sayılan haller dıĢında Kurul üyeliğinin baĢka hangi durumlarda sona 

ereceğine değinilmemiĢtir. Kurul üyesinin ölümü halinde ya da kurumundaki 

görevinin sona ermesi durumunda Kuruldaki görevine devam etmemesi yönünde bir 

hüküm bulunmamaktadır. Kurul üyelerinin belirli alanlardan ve belirli kurumlardan 

seçilmesi bir temsil görevini de beraberinde getirmektedir. Bir üyenin kurumundan 

ayrılması durumunda bu temsilci sıfatını kaybedeceğinden Kuruldaki üyeliğinin de 

son bulması gerekir. Aynı Ģekilde üyelerin Kurul çalıĢmalarına katılmaması 

durumunda herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır (AktaĢ, 2007: 41).  

   Üyeliğin hangi durumlarda sona ereceğine iliĢkin maddelerde de görüleceği 

üzere, seçilmiĢ bir üyenin kendi isteği dıĢında görevden alınması oldukça zor 

görünmektedir. 

 

  

3.13.5.2. Kurulun Görev ve Yetkileri 

 

  Kurulun, 5018 sayılı Kanundan ve Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu‟nun 

ÇalıĢma usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikten gelen; kamu idarelerinin iç 

denetim sistemlerini düzenlemek, geliĢtirmek, uyumlaĢtırmak, koordine etmek ve 

izlemek üzere bağımsız ve tarafsız bir organ olarak, çeĢitli görev ve yetkileri 

bulunmaktadır. AĢağıda, Kurulun görev ve yetkileri sıralanmıĢtır.  

 

 

2.13.5.2.1. Düzenleme Yapmaya ĠliĢkin Görevleri 

 
  5018 sayılı Kanun ile Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, Kurulunun düzenleme yapmaya iliĢkin  

görevleri aĢağıda verilmiĢtir:  

 

1. Ġç denetimle ilgili olarak denetim ve raporlama standartlarını belirlemek ve 

bunlara iliĢkin denetim rehberlerini hazırlamak ve geliĢtirmek.  
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2. Ġç denetçilerin katılacağı eğitim programlarını düzenlemek, bu eğitimleri 

değerlendirmek ve değiĢen ihtiyaçlara göre geliĢtirmek.
41

 

3. Ġç denetçi adayları ve iç denetçilerin eğitimi ile Kurulun diğer faaliyetlerine 

iliĢkin giderleri planlamak. 

4. Ġç denetçilerin, iç denetçilik mesleğinin itibarını zedeleyecek hareketlerde 

bulunduğuna dair Kurula intikal eden raporları incelemek, gerektiğinde iç 

denetçilerin sertifikaları yönünden görüĢmek ve karara bağlamak.  

5. ĠĢlem hacimleri dikkate alınmak suretiyle ilçe ve belde belediyeleri için iç 

denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek. 

6. Ġç denetçilerin atanmasına iliĢkin diğer usulleri belirlemek. 

7. Ġç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.  

8. Ġç denetçilerin sertifika sistemlerini düzenlemek ve izlemek.  

 

 

2.13.5.2.2. Ġç Denetim Sistemini GeliĢtirmeye Yönelik Görevleri 

 

  Kurulunun iç denetim sistemini geliĢtirmeye iliĢkin görevleri, 5018 sayılı 

Kanun ve Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre, aĢağıda verildiği gibidir:  

 

1. Denetim standartları ve uluslararası uygulamalarla uyumlu yıllık risk 

değerlendirmesi ve buna bağlı risk odaklı denetim yöntemlerini geliĢtirmek.  

2. Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için 

gerekli önlemlerin alınması konusunda kamu idarelerine önerilerde 

bulunmak. 

3. Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dıĢı özel denetim yaptırılması 

için kamu idarelerine önerilerde bulunmak. 

                                                   
41

 Kurulun eğitime iliĢkin görevleri Ġç Kontrol ve Ġç Denetim Rehberinde (2006), iç denetçi olarak 

kamu idarelerine atanacakların, Kurul koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca eğitime alınmaları, 

eğitimler sonunda yapılacak sertifika sınavında baĢarılı olanlara sertifikalarını vermek ve iç 

denetçilerin eğitimlerini sürekli olarak takip etmek olarak sıralanmıĢtır (s. 9). 
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4. Kalite güvence programları kapsamında iç denetim birimlerinin 

durumlarını en az beĢ yılda bir değerlendirmek. 

5. Kurulca hazırlanan yönetmelikleri, değiĢen ve geliĢen Ģartlar bakımından, 

yılda en az bir defa gözden geçirmek. 

 

 

2.13.5.2.3. Ġç Denetim Sistemini Koordine ve UyumlaĢtırma Görevi 

 

  5018 sayılı Kanun ile Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte, Kurulun iç denetim sistemini koordine ve 

uyumlaĢtırmayla ilgili belirlenen görevleri aĢağıdaki gibidir: 

 

1. Kamu idarelerinde iç denetim birimleri ile varsa diğer denetim birimleri 

arasında iĢbirliğini sağlamak. 

2. Ġç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüĢ ayrılığı bulunması halinde 

anlaĢmazlığın giderilmesine yardımcı olmak. 

3. Ġdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide 

etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna 

açıklamak.  

4. Kamu idarelerinin diğer denetim birimleri ve dıĢ denetim sistemi 

(SayıĢtay) ile iĢbirliğini sağlamak. 

 

 

2.13.5.2.4. Ġç Denetim Sistemini Ġzleme Görevi 

 

  Kurulun iç denetim sistemini izleme konusundaki görevleri, 5018 sayılı 

Kanun ve Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğe göre aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

1. Ġç denetim sisteminin ve faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu takip 

etmek,  
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2. Ġç ve dıĢ kalite değerlendirme sonuçlarını ve uluslararası geliĢmeleri takip 

ederek, iç denetim sistemiyle ilgili eksiklikleri ve iyileĢtirme gerektiren 

alanları tespit etmek,  

3. Ġç denetim birimlerinin faaliyet sonuçlarını karĢılaĢtırarak, en iyi iç 

denetim uygulamalarını belirlemek ve kamu idarelerinde yaygınlaĢmalarını 

sağlamak, 

4. Ġç denetim sistemini ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek amacıyla, 

gerektiğinde üst yöneticiler, iç denetim birimi baĢkanları ve iç denetçilerle 

toplantı yapmak, 

5. Kurulca yapılan düzenlemelerin, iç denetim birimleri ve iç denetçiler 

tarafından uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve değerlendirmek. 

  

  

2.13.5.2.5. Kurulun Yetkileri 

  

5018 sayılı Kanun ile Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, ĠDKK‟nın yetkileri aĢağıdaki gibidir: 

 

1. Görev alanı ile ilgili konularda tebliğ, rehber ve kararlar yayımlamak, 

2. Kurula yapılan baĢvuruları değerlendirmek ve sonuçlarını izlemek, 

3. Gerektiğinde çalıĢma ve ihtisas grupları oluĢturulmasını kararlaĢtırmak,  

4. Oy hakkı olmaksızın teknik yardım almak ve danıĢmak amacıyla uzman 

kiĢileri toplantılara davet etmek,  

5. Ġç denetimle ilgili etüt, inceleme, araĢtırma ve diğer çalıĢmalar ile istatistikî 

verileri değerlendirerek, gerekli görülenleri yayımlamak, 

6. Ġç denetim birimleri ve iç denetçiler tarafından saklanacak bilgi ve 

belgeleri belirlemek, 

7. Görevinin gerektirdiği tüm bilgi ve belgeleri kamu idarelerinden istemek. 
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2.13.5.3. Kurul BaĢkanının Görev ve Yetkileri 

 

 Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin BaĢkanın görev ve yetkileri baĢlıklı 9. maddesinde BaĢkan, Kurulun 

çalıĢmalarının verimli ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 

toplantılarına baĢkanlık ederek aĢağıdaki görevleri yerine getireceği hüküm altına 

alınmıĢtır. Buna göre Kurul baĢkanının görevleri Ģunlardır: 

  

 1. Kurulu temsil etmek.  

 2. Kurulu toplantıya çağırmak ve toplantıyı yönetmek. 

 3. Üyelerden birini baĢkan vekili olarak belirlemek.  

 4. Alınan kararları ilgili kiĢi ve kamu idarelerine bildirmek. 

 5. Kurul adına kamuoyunu bilgilendirmek. 

 6. Kurul adına kamu idareleri ile doğrudan yazıĢma yapmak. 

 

 

2.13.5.4. Sekretarya Görevi 

 

 Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetleri, Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce (BÜMKO) görevlendirilen bir daire 

baĢkanlığı tarafından yürütülmektedir. Kanunda sekretarya hizmetine iliĢkin bir 

hüküm bulunmamasına karĢın bu görev, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun 

ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle BÜMKO‟ya verilmiĢtir. BÜMKO 

tarafından kurulan bu dairenin adı „Ġç Denetim Merkezi UyumlaĢtırma Dairesi‟ olup, 

Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmektedir. Söz konusu daire iç denetime iliĢkin 

kaynakların temini ve mevzuat çalıĢmaları yapmaktadır.  

 Uzunay‟a (2007) göre merkezi uyumlaĢtırma birimi; mali yönetim, kontrol ve 

iç denetim ile alakalı yeni düzenlemelerin uygulanmasını koordine etmek amacıyla , 

genel kabul görmüĢ uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara dayalı iç kontrol 

ve iç denetim yöntemlerinin geliĢtirilmesinden sorumludur (s. 6). 
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Kurulun üyelerinin nitelikleri ve sayısı Kanun ve Yönetmelikte belirtilmiĢ 

olmasına karĢın, organizasyonun yapısı tam olarak belirlenmiĢ değildir. Kuruldaki 

personelin nitelikleri ve sayısı belirsizliğini korurken, kurulun kendisine verilen 

görevleri ne Ģekilde yerine getireceği de tam olarak bilinmemektedir (AktaĢ, 2007: 

40). 

 Ġç Denetim Merkezi UyumlaĢtırma Dairesinin görevleri, anılan Yönetmeliğin 

18. maddesinde belirlenmiĢtir. Sekretaryaya Kurulun iĢlerini ifa etmek üzere yeteri 

kadar personel görevlendirilir. Buna göre Kurulun görev ve sorumluluklarını etkin ve 

verimli bir Ģekilde yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere kurulan Sekretarya 

birimi aĢağıdaki görevleri yerine getirir: 

 

1. Kurul toplantılarının düzenlenmesine iliĢkin yazıĢmaları yapmak. 

2. Kurul toplantılarının tutanaklarını tutmak. 

3. Kurul tarafından alınan kararların gereğini yapmak. 

4. Ġç denetim standart ve yöntemleri, etik kuralları ile raporlama 

standartlarının uluslararası uygulamalarla uyumlu geliĢtirilebilmesi ve 

güncellenmesi için araĢtırma ve incelemeler yapmak. 

5. Ġç denetim rehber taslaklarının hazırlanması ve güncellenmesi konularında 

çalıĢmalar yapmak. 

6. Ġç denetim plan ve programlarına iliĢkin görevleri yerine getirmek. 

7. Elektronik ortamda gönderilecek iç denetim raporlarına iliĢkin, Kurulun 

belirleyeceği esas ve usuller dahilinde çalıĢmalar yapmak ve rapor sonuçlarını 

konsolide etmek. 

8. Ġç denetçilerin eğitimi ve sertifikalarına iliĢkin Kurulun belirleyeceği esas 

ve usuller dâhilinde çalıĢmalar yapmak. 

9. Risk değerlendirme yöntemlerine iliĢkin uluslararası geliĢmeleri ve 

uygulamaları araĢtırmak ve Kurulu bilgilendirmek. 

10. Ġç denetime iliĢkin mevzuat çalıĢmalarında Kurula yardımcı olmak. 

11. Kurul raportörlüğünü yürütmek. 

12. Bu Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında verilecek diğer görevleri 

yapmak. 
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Bugün itibariyle söz konusu Dairede, bir daire baĢkanının baĢkanlığında, devlet 

bütçe uzmanı (2), devlet bütçe uzman yardımcısı (2), programcı (2), çözümleyici (2), 

Ģef (1) ve bir evrak memurundan oluĢan 11 personel görev yapmaktadır.
42

 Anılan 

Dairenin mevzuat çalıĢmalarında Maliye Bakanlığı ve Hazine MüsteĢarlığında 

görevli iç denetçiler görev almaktadırlar (AktaĢ, 2007: 41).  

Ġç Denetim Merkezi UyumlaĢtırma Dairesinin yukarıda Yönetmelikten gelen 

görevlerinin yanında aĢağıda sıralayacağımız faaliyetleri de bulunmaktadır:
43

 

 

1. Genel Müdürlüğün toplantı ve çalıĢmalarına katılmak. 

2. Ġç denetim otomasyon projesini yürütmek. 

3. Dairenin görevi kapsamında AB, Dünya Bankası, IMF, OECD, gibi 

uluslararası kuruluĢlarla çalıĢmalarda ve toplantılarda bulunmak. 

4. Ġç denetim alanında düzenlenen eğitim çalıĢmalarına katkı sağlamak.  

 

5018 sayılı Kanunun 66. maddesinde Kurul üyelerinin asli görevlerinin 

devam edeceği hüküm altına alınmıĢtır. Bir ay içerisinde dört defadan fazla olmamak 

kaydıyla toplantı ücreti ödenebilecektir. Bu da demektir ki Kurul ayda en fazla dört 

kez toplanacaktır. Tosun ve Cebeciye (2008) göre, anılan Kanunda sayılan 

görevlerinin yanında kendisine yüklenen fonksiyonlar göz önüne alındığında ayda en 

fazla dört defa toplanacak olan ve asli görevi ĠDKK üyeliği olmayan, bunun yanında 

sekretarya hizmetleri Kurul bünyesi dıĢında bir baĢka birim tarafından yerine 

getirilen Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun Kanun ve Yönetmelikle kendisine 

verilen görev ve sorumlulukları tam manasıyla yerine getirmesi kolay 

olmayacağından, Kurulun daha etkin ve verimli çalıĢabileceği bir organizasyon 

yapısına kavuĢturulmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır (s. 185, 186).  

 

 

 

                                                   
42

 Kurula sekretarya hizmeti sunan Ġç Denetim Merkezi UyumlaĢtırma Dairesinin personel durumu, 

2009 Kamu Ġç Denetim Genel Raporuna göre de (Haziran 2010 tarihi itibariyle) aynı sayıdadır.   
43

 

http://www.bumko.gov.tr/kirli/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2

EFA200AF1613A76E21 (EriĢim tarihi: 31.03.10) 

http://www.bumko.gov.tr/kirli/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFA200AF1613A76E21
http://www.bumko.gov.tr/kirli/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFA200AF1613A76E21
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2.13.6. Mali Hizmetler Birimi 

 

 5018 sayılı Kanunun getirdiği oluĢumlardan biri olan Mali Hizmetler Birimi, 

anılan Kanunun 60. maddesinde; mali hizmetler birimin yapısının teĢkilat 

kanunlarında gösterileceği bu bağlamda, idarelerin teĢkilat yapıları dikkate alınarak 

stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe, kesin hesap ve 

raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından 

yürütülebilmesini sağlayacak Ģekilde mali hizmetler biriminin çalıĢma usul ve 

esaslarının Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirleneceği belirtilmiĢtir.  

 Kamu idarelerinde önemli bir yeri olan mali hizmetler birimi, bünyesinde 

bulunduğu kuruma daha fazla inisiyatif ve yetki veren, ilgili idarenin personelinden 

oluĢan ve aynı kurumun çatısı altında yer alan bir birim olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Genel bütçe kapsamında yer alan kurumlara hizmet veren muhasebe 

yetkililerinin Maliye Bakanlığı personeli olması bunun tek istisnasıdır (Çolak, 2008: 

278). 5018 sayılı Kanunun 60. maddesine göre, mali hizmetler biriminin kamu 

idarelerindeki görevleri aĢağıda sıralanmıĢtır:  

 

1. Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek.  

2. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 

performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara 

uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 

3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak. 

4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

5. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip 

ve tahsil iĢlemlerini yürütmek. 

6. Genel bütçe kapsamı dıĢında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.  

7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin 

faaliyet raporunu hazırlamak. 

8. Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin icmal 

cetvellerini düzenlemek. 
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9. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını 

izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

10. Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak. 

11. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak. 

12. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

13. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi konularında 

çalıĢmalar yapmak. 

14. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Yukarıda sayılan planlama, koordinasyon, araĢtırma ve icra faaliyetlerinin en 

iyi Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi için bu alanda liyakatli, uzmanlaĢmıĢ kiĢilere 

ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu anlamda idarelerin mali hizmetler biriminde görev alacak 

mali hizmetler uzmanlığı kadrosu kariyer bir meslek olarak ihdas edilmiĢtir. Bununla 

ilgili kimlerin hangi Ģartlarla mali hizmetler uzmanı olabileceği Kanunun 60. 

maddesinde belirtilmiĢtir (Tosun ve Cebeci, 2008: 160). 

  Kamu idarelerinde mali hizmetler biriminin yukarıda saydığımız görevlerin 

yürütülmesinden sorumlu mali hizmetler birimi yöneticisi bulunmaktadır. Bu 

yöneticilerin çalıĢtıkları kurumlar itibariyle unvanları da farklılık arz etmektedir. Bu 

yöneticiler; strateji geliĢtirme baĢkanlıklarında baĢkan, strateji geliĢtirme daire 

baĢkanlıklarında daire baĢkanı, strateji geliĢtirme ve mali hizmetlerin yerine 

getirildiği müdürlüklerde müdür, diğer idarelerde idarelerin mali hizmetlerini yürüten 

birim yöneticisi, mali hizmetler birimi yöneticisidir. 

  Mali hizmetler birimi yöneticisinin görevlerine Ġç Kontrol ve Ġç Denetim 

Rehberinde (2006: 12, 13) yer verilmiĢtir. Buna göre, mali hizmetler birimi 

yöneticisi aĢağıdaki görevleri yerine getirir: 

  Sorumlu olduğu mali hizmetler birimini yöneterek, gerekli personelin 

temini, eğitimi ve yetiĢtirilmesine yönelik çalıĢmalarda bulunur. 

  Birimin etkili, verimli ve daha hızlı çalıĢması için görev dağılımlarını 

yapar. 

  Üst yönetici ve harcama yetkililerine iç kontrol faaliyetleri alanında 

bilgilendirme ve danıĢmanlık yapar. 
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  Harcama birimlerinde etkili bir iç kontrol sisteminin gerçekleĢmesi için 

çalıĢmalar yaparak bu çalıĢmalarını üst yöneticiye sunar.  

  Birimini ilgilendiren mali hizmetlerin, idarenin amaçlarına, mevzuat 

hükümlerine uygun bir Ģekilde saydam ve planlı bir Ģekilde yürütülmesi için 

gerekli tedbirleri alır. 

  Ġç denetçiler tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan denetim 

raporlarına iliĢkin olarak üst yöneticinin vermiĢ olduğu görevleri yerine 

getirir. 

  Genel olarak 1050 sayılı Kanunda muhasebe birimine yüklenen görevler, 

5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle ağırlıklı olarak mali hizmetler birimine 

verilmiĢtir. Mali süreçlerde tüm yetki ve sorumluluklar muhasebe biriminde iken 

Kanun çerçevesinde muhasebe yetkilileri ödeme aĢamasında, ödeme emri belgesi ve 

eki belgeler üzerinde; 

 Yetkilerin imzası, 

 Ödemeye iliĢkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre belirtilen 

belgelerin eksiksiz olması, 

 Maddi hata bulunup bulunmadığı, 

 Ödeme yapılacak olan hak sahiplerinin kimlik bilgilerini kontrol etmekle 

yükümlü oldukları 5018 sayılı Kanunun 61. maddesiyle belirlenmiĢtir.  

 

  Muhasebe yetkililerinin yukarıda sayılan yetkilerine bakıldığında yetkilerinin 

büyük ölçüde mali hizmetler birimine devredildiği görülmektedir. Yapılan ödemenin 

mevzuata uygunluğunun belirlenmesi ödeme aĢamasında en önemli konu olarak 

değerlendirilmektedir. Muhasebe yetkilisinin sorumluluk alanı, ödeme evrakında 

maddi hata bulunup bulunmadığının kontrolü olmasına karĢın maddi hatanın 

kapsamı
44

 SayıĢtay ile muhasebe yetkililerini karĢı karĢıya getirmektedir. 

                                                   
44

 Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin ÇalıĢma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi: “Muhasebe yetkililerinin maddi hataya iliĢkin 

sorumlulukları; bir mali iĢlemin muhasebeleĢtirilmesine dayanak teĢkil eden karar, onay, sözleĢme, hakediĢ 

raporu, bordro, fatura, alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas 

rakamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlıĢ seçilmesi, oranların 
yanlıĢ uygulanması, aritmetik iĢlemlerin yanlıĢ yapılması ve muhasebeleĢtirmeye esas toplamlarının 

muhasebeleĢtirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla 

alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır. Teknik nitelikteki belgelerde, bu niteliğe iliĢkin olarak 
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2.14. ĠÇ DENETĠMĠN ĠLĠġKĠLĠ OLDUĞU ALANLAR  

 

 Ġç denetim faaliyeti yapılırken iç denetim sisteminin bazı unsurlarla iliĢki 

içinde olduğunu görmek mümkündür. 5018 sayılı Kanun ile iç kontrol sisteminin 

içerisine konumlandırılan iç denetim sisteminin iç kontrolün nasıl daha iyi bir 

biçimde yürütüleceği noktasında üst yönetime önerilerde bulunacaktır. Ġç kontrol de 

bu öneriler doğrultusunda faaliyetlerine yön verecektir. Anılan Kanunla denetim, iç 

denetim ve dıĢ denetim olarak ikiye ayrılmıĢtır. SayıĢtayın yapacağı dıĢ denetim 

sırasında kamu kurumlarında görev yapan iç denetçiler tarafından düzenlenen iç 

denetim raporlarının istenmesi halinde dıĢ denetçilere sunulacağı Kanunun 68. 

maddesinde hüküm altına alınmıĢtır. Bu kısımda iç denetimin temasta olduğu iç 

kontrol ve dıĢ denetimle iliĢkisini ele alacağız.  

 

 

2.14.1. Ġç Denetim Ġç Kontrol ĠliĢkisi 

 

 Ġç denetim ve iç kontrol, aynı süreç içerisinde karĢılıklı ve güçlü bir iliĢki 

içerisinde yer alırlar. Ġç denetim ile iç kontrolün aynı süreç içerisinde yer alıyor 

olmaları bunların aynı kavramlar olduğu anlamına gelmez. Ġki olgunun birbirlerinden 

amaç, kapsam, özellik ve rolleri bakımından farklılıkları mevcuttur. Benzer yönleri 

ise, her ikisinin de aynı kurumun bünyesinde kurulan ve birbirlerini tamamlayan iç 

sistemler olmasıdır. Ġç kontrol, yönetim fonksiyonlarını kapsayan kontrol sistemleri 

bütünüdür. Ġç denetim ise, iç kontrolü denetleyerek sürecin aynası konumundadır 

(Önder, 2008: 28). 

Literatürde yönetim kontrolleri olarak da nitelendirilen iç kontrol kavramı, 

yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgi ve güvenceyi sağlayan bir araçtır. Bu araçlar 

kurumun stratejileri, planları ve politikaları olarak değerlendirilebilir (Gönülaçar, 

2007: 42). Kurumun bu amaç ve politikalarının iĢlerliğinin denetimi ise iç denetim 

                                                                                                                                                
yapılmıĢ maddi hatalardan bu belgeleri düzenleyen ve onaylayan gerçekleĢtirme görevlileri sorumlu olup, 

muhasebe yetkililerinin bu belgelere iliĢkin sorumlulukları aritmetik iĢlemlerdeki yanlıĢlıklarla sınırlıdır.”  

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059912&MevzuatIliski=0&sourceXmlS

earch=muhasebe%20yetki (EriĢim tarihi: 01.04.10) 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059912&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=muhasebe%20yetki
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059912&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=muhasebe%20yetki
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sistemi tarafından yapılmaktadır. Gönülaçar‟a (2007) göre, iç denetim faaliyeti 

yönetime yönelik bir hizmettir. Ġç kontrolün denetlenmesiyle üst yöneticiye güvence 

hizmeti sağlamak iç denetimin bir fonksiyonudur (s. 42, 43). “Uluslararası iç denetim 

mesleki uygulama standartlarında ifade edildiği üzere iç denetçiler; iç kontrol 

sisteminin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmekle yükümlüdürler” (EĢkazan, 

2003: 31). Ġç denetçi yalnızca iç denetimin baĢarısından sorumlu olup, iç kontrolün 

baĢarısından yöneticiler sorumludur (Düzoğlu ve Alıcı, 2009). 

 Ġç kontrol sistemi, kurumun faaliyetlerini kesintisiz bir süreç olarak devam 

ettirmekte iken, iç denetim fonksiyonu bu faaliyetlerin tamamlanmasından sonra 

devreye girmektedir. Bununla birlikte iç denetim, iç kontrolün faaliyetlerinin 

gerçekleĢmesi sırasında yönetime danıĢmanlık hizmeti de sağlayabilir. Ġç denetimin 

yönetime iç kontrole iliĢkin değerlendirmelerde bulunması ve önemli bilgiler 

aktarıyor olması, iç kontrol sisteminin ikamesi anlamında değerlendirilmemelidir 

(Kayım, 2006: 86). Gönülaçar‟a (2008) göre iç denetim, iç kontrolün mantıksal bir 

sonucudur (s. 3). 

 Ġç kontrol sisteminin makul bir güvence sağlaması, planlamada ve 

uygulamalarda noksanlıkların giderilmesi amacıyla sürekli izleme ve 

değerlendirmeye tabi tutulması gerekecektir. Bu durum iç denetimin gerekliliğini ve 

rolünü ortaya koymaktadır (Ġç Kontrol ve Ġç Denetim Rehberi, 2006: 2). 

  5018 sayılı Kanun, tanım olarak iç denetimi iç kontrol sisteminin 

kapsamında değerlendirmekte ise de bir ölçüde iç kontrolden ayrı bir yerinin 

olduğunu kabul etmektedir. Ġç kontrolün görev ve yetkilerine iliĢkin standartlar ve 

yöntemler Maliye Bakanlığı tarafından belirlenirken, iç denetime iliĢkin yöntem ve 

standartlar Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmektedir (Tosun ve 

Cebeci, 2008: 146). 

  Genel anlamda kamu iç mali kontrol sisteminin amacı, kurumun çıkarını 

korumaktır. Bu amaç doğrultusunda, iç kontrol iki aĢamada gerçekleĢtirilmektedir. 

Birinci aĢama; kontrol, ikincisi ise iç denetimdir. Kontrol, mali iĢlem yapılmadan 

önce, iç denetim ise mali iĢlem yapıldıktan sonra gerçekleĢtirilir. Avrupa Birliği 

Komisyonunun bu konuda verdiği mesaj, kontrolleri yapan birimler ve uygulanan 

usuller itibariyle, her iki aĢamanın tamamen birbirinden bağımsız Ģekilde 

yürütülmesi gerektiği yönündedir (Gönülaçar, 2008: 3). 
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 Ġç denetimin, iç kontrol sisteminin iĢleyiĢine iliĢkin denetim yetkisi 

bulunmaktadır. Ġç denetim, iç kontrol ortamının ve yönetiminin etkili ve verimli 

yönetilmemesinden sorumlu değildir. Ġç denetçi, kurumun yeni bir faaliyeti veya 

programı hakkında önerilerde bulunabilir veya söz konusu faaliyetle ilgili ön denetim 

yapabilir. Ancak iç denetçi, sürekli olarak iç kontrol faaliyetleriyle meĢgul 

olmamalıdır. Ġç denetimin yönetim kontrolü ile arasındaki mesafeyi koruması 

sonucunda kurum, yönetim kontrolü konusundaki sorumluluğunun farkına varacak 

ve iç kontrolün etkili ve verimli bir Ģekilde yürütülmesi çabası içerisinde olacaktır 

(Korkmaz, 2007: 9). 

 Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ġç 

Kontrolle ĠliĢki baĢlıklı 11. maddesinde; iç denetçilerin, iç kontrol sisteminin 

düzenlenmesi ya da uygulanması süreçlerine dâhil edilemeyecekleri ancak iç kontrol 

sisteminin oluĢturulmasıyla ilgili görüĢlerine baĢvurulabilineceği belirtilmiĢtir. Bu 

anlamda kamu idarelerinde etkin bir iç kontrol sisteminin oluĢturulmasından üst 

yöneticiler sorumludur. Ġç denetimin iç kontrole iliĢkin görevi; iç kontrol sisteminin 

yeterliliği, etkinliği ve iĢleyiĢiyle ilgili olarak değerlendirmeler yaparak yönetime 

bilgi vermek ve önerilerde bulunmaktan ibarettir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, iç denetim ile iç kontrol bir makinenin diĢlileri 

gibi çalıĢmaktadırlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, iç denetim ve iç 

kontrolün birbirinden bağımsız çalıĢmasıdır. Ġç kontrol kurumun amaçlarını 

gerçekleĢtirmesi yolunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

yönetilmesini amaç edinirken; iç denetim, iç kontrolün faaliyetlerini üst yönetici 

adına denetleyerek, sistemin daha etkin çalıĢması için çeĢitli öneriler getirip, kuruma 

değer katma çabası içinde olacaktır. 
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2.14.2. Ġç Denetim DıĢ Denetim ĠliĢkisi 

 

 Tezimizin ikinci bölümünde dıĢ denetimi ayrıntılı olarak değerlendirmiĢtik. 

Burada daha çok dıĢ denetim ile iç denetimin ortak ve farklı yönlerini ortaya 

koymaya çalıĢacağız. Gürer‟in (2009) de belirttiği gibi dıĢ denetim, kurumun kendi 

personeli olmayan denetçilerden oluĢmaktadır. Bu bağlamda, dıĢ denetim, kamu 

idaresi ile doğrudan organik bağı bulunmayan bağımsız ve farklı bir tüzel kiĢiliğe 

sahip denetim organıdır (s. 110). 

5018 sayılı Kanunun 68. maddesinde dıĢ denetimin SayıĢtay tarafından 

yapılacağı ifade edilmiĢtir. Bu kapsamda dıĢ denetimin amacı, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde incelenerek 

sonuçlarının TBMM‟ye raporlanmasıdır.  

Göstericiye (2006) göre, kamu maliyesi alanında denetim yapan dıĢ 

denetçilerin, denetim yetisine sahip oldukları idareden tam manasıyla bağımsız 

olmaları yalnızca TBMM‟ye karĢı sorumlu olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu 

manada iç denetçiler ile dıĢ denetçilerin iĢbirliği içerisinde olmalarıyla dıĢ denetimin 

iç denetimin bağımsızlığına katkı sağlaması olanaklıdır. Söz konusu iĢbirliğinin 

sağlanması için iç denetçiler ile dıĢ denetçilerin belirli dönemlerde bir araya gelerek 

denetim planları, denetim teknikleri gibi konularda fikir alıĢveriĢinde bulunmalarında 

yarar vardır (s. 184). Ġç denetim ile dıĢ denetim arasındaki iĢbirliğinin en önemli 

hedefi, iç denetim ile dıĢ denetim faaliyetlerinden maksimum verimlilik ve etkililik 

sağlamaktır (Pehlivanlı, 2007: 27). Bu bağlamda dıĢ denetim sırasında, denetlenen 

kamu idaresinin iç denetçileri tarafından düzenlenen iç denetim raporları, talep 

edilmesi durumunda dıĢ denetçilerin bilgisine sunulur (Karaarslan, 2005: 151). 

DıĢ denetim, denetlenen kurumdan bağımsız denetçiler tarafından yapıldığı 

için, dıĢ denetçilere göre kurum personeli olan ve kurumlarını teknik olarak da daha 

iyi tanıyan iç denetçiler daha avantajlı görünmektedir. Bu nedenle, verimli bir 

denetim için, denetim faaliyetlerine baĢlamadan dıĢ denetçilerle iç denetçiler 

arasında toplantılar organize edilmesi gereklidir. Kurumu tanımayan bir dıĢ 

denetçinin vaktinin bir kısmını denetleyeceği birimi tanımaya ayıracağını düĢünürsek 

iç denetçilerin görüĢ ve önerileri dıĢ denetçilerin iĢini kolaylaĢtırabilecektir. 

Gürkan‟a (2005) göre dıĢ denetçiler ile iç denetçiler arasındaki iliĢkide dıĢ denetçiler  
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iç denetçileri astı gibi görmemelidir. Bu durum ciddi kaygılara yol açacaktır. Esas  

olan, iki denetim organının birbirlerinin iĢine saygı duymalarıdır (s. 46).  

Ġç denetim ile dıĢ denetim arasındaki uyumdan söz etmek gerekirse, 

Korkmaz‟a (2007) göre, günümüzde iki denetim biriminin arasındaki uyumun arttığı 

görülmektedir. BelirlenmiĢ standartlara göre oluĢturulmuĢ iç kontrol ve iç denetim 

birimlerinin bulunduğu kurumlarda, iç denetimin elde ettiği verileri denetim kanıtı 

olarak alabilecektir. Burada iç denetçi ile dıĢ denetçi arasında pasif bir iĢbirliğinden 

söz edilebilir. Bunun yanında iç denetim ile dıĢ denetimin koordineli çalıĢmaları 

sayesinde pasif olan iĢbirliği aktif hale getirilebilir. Denetim faaliyetlerinde 

benzerlikler bulunsa da iki denetim alanındaki farklar benzer yönlerinden fazladır (s. 

9). 

Ġki denetim biriminin farklılıklarına baktığımızda; denetim hedefleri, yöntem 

ve sorumlulukları konusunda farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Ġç denetçiler kurumun o 

anki durumunu ve gelecekte nasıl daha iyi hale getirilebilineceğini değerlendirirken, 

dıĢ denetçiler, mali iĢlemlerin mevzuata uygunluğunu araĢtırarak geçmiĢe yönelik  

hatalar ve yanlıĢlıkları tespit etme çabası içindedirler. Ayrıca iç denetim ile dıĢ 

denetim arasındaki en önemli fark, raporlama ve sorumluluk konusunda 

belirginleĢmektedir. DıĢ denetçiler daha üst mercilere (TBMM) karĢı sorumlu iken, 

iç denetçiler kurumun üst yöneticisine karĢı sorumlu olup, raporlarını bu merciye 

vermektedirler (Gürer, 2009: 110).  

 

 

2.14.3. Ġç Denetim ile Denetlenenler Arasındaki ĠliĢki 

 

 Ġç denetim faaliyetini gerçekleĢtiren iç denetçiler ile denetlenen birimde görev 

yapan personel doğal olarak aynı ortamda bulunmaktadır. Ġç denetçiler, diğer 

denetim tekniklerinden farklı olarak, çalıĢanlarla ve yöneticilerle bir iletiĢim 

halindedirler. Bunu denetim öncesinde yapılan açılıĢ toplantısında ve denetim 

sonunda yapılan kapanıĢ toplantısında görmek mümkündür. Ġç denetimin amacı hata 

bulmak olmadığından, iç denetçi, çalıĢanlarla ve yöneticilerle yapılan faaliyetlerin 

daha etkili ve verimli yapılması konusunda fikir alıĢveriĢinde bulunurlar. 
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 Denetlenen birimde çalıĢan personele denetimden beklenen faydanın 

açıklanması önemlidir. Denetlenenlerle makul bir iĢbirliği ortamının tesis edilmesi, 

denetlenenlerden maksimum bilginin elde edilebilmesinin sağlanması açısından 

karĢılıklı güven ortamı oluĢturarak iç denetim faaliyetinden en yüksek verimi elde 

etmek için gereklidir (Gürkan, 2005: 47).  

 Denetlenen ile denetleyenler arasındaki iliĢkiyi ölçmenin en sağlıklı yöntemi, 

iç denetçilerle denetlenen birimdeki personel arasında yaĢanan diyalogların 

öğrenilmesi olacaktır. Bu bağlamda tezimizin ana kaynağını oluĢturan mülakatların 

yer aldığı üçüncü bölümünde iç denetçilere bu soru sorularak daha net bilgilere 

ulaĢılmaya çalıĢılacaktır.  

 

 

2.15. KAMU MALĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ DENETÇĠLER 

 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Yönetimimize 

yeni bir denetim anlayıĢıyla giren iç denetçilerin; sayıları, nitelikleri, çalıĢma usul ve 

esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile iç denetçilere sertifika ve eğitim 

verilmesine iliĢkin hususlar bu kısımda değerlendirilecektir. 

 

 

2.15.1. Ġç Denetçi 

  

 Ġç denetimin iç denetçiler tarafından yapılacağı 5018 sayılı Kanunla 

belirlenmiĢtir. Buna göre iç denetçi, kamu idarelerinin çalıĢmalarına değer katmak ve 

geliĢtirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilip yönetilmediğini değerlendiren, kuruma rehberlik hizmeti veren, bunun 

yanında bu faaliyeti bağımsız olarak gerçekleĢtiren ve nesnel güvence hizmeti 

sağlayan kiĢidir Ģeklinde tanımlamak mümkündür. Ġç denetçi, bu faaliyetlerini belirli 

bir sistematikte, sürekli ve disiplinli bir yaklaĢımla, genel kabul görmüĢ standartlara 

uygun olarak gerçekleĢtirir. Ayrıca, iç denetçi olarak görev yapabilmek için iç 

denetim sertifikasına sahip olmak gerekir.  
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2.15.2. Ġç Denetçinin Görevleri 

 

 Ġç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dıĢında hiçbir 

görev verilemez ve yaptırılamaz. Ġç denetçilerin görevleri 5018 sayılı Kanunun 64. 

maddesinde ve Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15. 

maddesinde belirlenmiĢtir. Buna göre iç denetçi aĢağıda belirtilen görevleri yerine 

getirir. 

 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını 

değerlendirmek. 

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve 

önerilerde bulunmak.  

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

ç) Ġdarenin harcamalarının, malî iĢlemlere iliĢkin karar ve tasarruflarının, amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına 

uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde 

bulunmak. 

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileĢtirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları 

takip etmek. 

f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruĢturma açılmasını gerektirecek bir 

duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 

g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. 

ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede 

yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.  

h) Suç teĢkil eden durumlara iliĢkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.  

 

Ġç denetçinin Yönetmelikle belirlenen görevlerinden biri olan „suç teĢkil eden  

durumlara iliĢkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek‟ görevi önemli bir husustur. Bu 

konu Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından karara bağlanmıĢ ve Kamu Ġç 

Denetim Yönergesinde Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir:  

 

Ġç denetçi, yolsuzluğa iliĢkin delilleri tespit edebilecek bilgi, beceri ve donanım ile denetim 

faaliyetlerini sürdürür. Ġç denetçi, denetim görevi sırasında bir yolsuzluk ve usulsüzlük 

bulgusuna ulaĢtığında, tespitlerini ve elde ettiği delilleri ivedilikle iç denetim birim yöneticisi 
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aracığıyla üst yöneticiye intikal ettirir. Ġç denetçiler, mevcut kontrol sisteminin yolsuzluk ve 

usulsüzlükleri önleme kabiliyetini de değerlendirir. (Gürer, 2009: 115) 

 

Ġç denetçilerin tespit ettikleri suistimalleri soruĢturma konusu yapmayıp üst 

yöneticilere bildirmelerinin istenmesinde, iç denetçilerin esas görev alanları olan iç 

denetim faaliyetlerine odaklanmaları beklenmektedir. Ġç denetçilerin esas iĢlerinin 

kamu idarelerinin çalıĢmalarına değer katmak, kaynakların etkililik, ekonomiklik ve 

verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek olduğuna göre, 

iç denetçilerin soruĢturma iĢleri ile meĢgul olmaları halinde iç denetim faaliyetlerini 

gerçekleĢtirmede zafiyet gösterecekleri ileri sürülebilir (Gürer, 2009: 116). Ġç denetçi 

bu görevlerini, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası 

kabul görmüĢ kontrol ve denetim standartlarına uygun bir biçimde ifa eder.   

 

 

2.15.3. Ġç Denetçi Sayıları 

 

Nisan 2010 tarihi itibariyle 205 kamu kurumuna 808 iç denetçi ataması 

yapılmıĢtır. Bunlardan 37‟sinin emekli olması ya da idari görevlere atamalarının 

yapılması nedeniyle mevcut iç denetçi sayısı 771 adettir. Son yapılan sınavı kazanan 

ve eğitimleri tamamlanan 88 iç denetçi adayı sertifika sınavında baĢarılı olarak 

sertifikalarını almıĢlardır. 

 

 

2.15.4. Ġç Denetçinin Yetkileri 

   

Ġç denetçi görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak anılan Yönetmeliğin 

16. maddesine göre aĢağıdaki yetkilere sahiptir: 

  

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve 

dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep 

etmek.  
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b) Denetlenen birim çalıĢanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, 

yazılı ve sözlü bilgi istemek. 

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.  

ç) Denetimi engelleyici tutum, davranıĢ ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal 

ettirmek. 

 

 

2.15.5. Ġç Denetçinin Sorumlulukları 

 

Ġç denetçiler, görev ve yetkilerini kullanırken bazı hususlara riayet etmek 

durumundadırlar. Görev ve yetkinin bulunduğu yerde sorumluluğun olmaması 

düĢünülemez (Aksoy, 2008: 106). Bu anlamda iç denetçilerin sorumlukları Ġç 

Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde 

belirlenmiĢtir. Yönetmelik hükümlerine göre iç denetçilerin aĢağıda sıralanan 

sorumlulukları bulunmaktadır: 

 

a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek. 

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliĢtirmek. 

c) Ġç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aĢan durumlarda iç denetim birimini haberdar 

etmek. 

ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması 

halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek. 

d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak. 

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak. 

 

Ġç denetçiler görevlerini yerine getirirken, Uluslararası Ġç Denetçiler 

Enstitüsünün kanun ve yönetmeliklerinin ötesinde bir iç disiplin yükümlülüğünü 

ortaya koyan uluslararası iç denetim mesleki etik kurallarına uymaktan sorumludur 

(EĢkazan, 2003: 33). 

Yönetmeliğin iç denetçilerin sorumluluklarının yer aldığı 17. maddesinin “b” 

bendinde „mesleki bilgi ve becerileri sürekli olarak geliĢtirmek‟ hükmü ilgi 

çekicidir. Zira tüm denetim elemanlarının hatta tüm kamu görevlilerinin görev 

alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini geliĢtirmeleri beklenir. Bu bir tür 
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sorumluluktur. Ancak böyle bir olguyu Yönetmelikle hüküm altına almak çok 

mantıklı değildir. Burada karĢımıza bu durumun tespitinin nasıl, ne Ģekilde ve 

kimler tarafından yapılacağı sorusu çıkmaktadır. Ayrıca böyle bir durumda kendini 

geliĢtirmeyen bir iç denetçiye nasıl bir yaptırım uygulanacaktır? Bu soruların 

cevabını bulmak pek de kolay görünmemektedir.  

 

 

2.15.6. Ġç Denetçinin Nitelikleri ve Atanması 

 

 Ġç denetçilerin atanması ile ilgili olarak, 5018 sayılı Kanunun 65. maddesinde 

kimlerin iç denetçi olarak atanabilecekleri belirtilmiĢtir. Anılan Kanunda sayılan 

genel Ģartların yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde
45

 

devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel Ģartları taĢıması 

gerekmektedir: 

 Ġç denetçi olarak atanacakların, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu 

tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüĢ 

olması gerekmektedir. ĠDKK, ilgili kamu idaresinin özelliğini de dikkate alır.  

                                                   
45

 “A) Genel Ģartlar: 

1. Türk VatandaĢı olmak,(1) 

2. Bu Kanunun 40‟ncı maddesindeki yaĢ Ģartlarını taĢımak, 

3. Bu Kanunun 41‟nci maddesindeki öğrenim Ģartlarını taĢımak, 

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

5. (DeğiĢik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 

geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da 

affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine 

karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, 
rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 

karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

6. Askerlik durumu itibariyle; 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 

b) Askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, 

c) Askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ veya yedek sınıfa 

geçirilmiĢ olmak, 

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek 

(…)(1) akıl hastalığı (…)(1) bulunmamak. 

B) Özel Ģartlar: 

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41‟nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının 

birinden diploma almıĢ olmak, 

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan Ģartları taĢımak.” 
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 Ġç denetçi adaylarının kamu kurumlarında denetim elemanı olarak 

görevini en az 5 yıl süreyle icra etmiĢ olması ya da denetim elemanı olarak 

görev yapmamıĢ olanların, ĠDDK‟nın belirlediği alanlarda 8 yıl süreyle 

çalıĢmıĢ olması. 

 Ġç denetçilik mesleğinin gerektirdiği ehliyet, bilgi ve temsil yeteneğine 

haiz olması. 

 ĠDDK‟nın gerekli gördüğü diğer Ģartları taĢıması gerekir.  

 

Ġç denetçiliğe geçiĢ sürecinde, kamuda iç denetçi unvanına sahip denetçi 

kadrosu bulunmaması, kamu idarelerine mevcut denetim elemanlarının iç denetçi 

olarak atanması gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır.  

Ġç denetçi olarak atanacaklarda aranacak Ģartlar, Kanun ve ikincil mevzuat 

düzenlemeleriyle belirlenmiĢtir. Ancak kanun koyucu, bazı bakanlıklarda denetim 

elemanı olarak görev yapan müfettiĢ, kontrolör, denetmen, uzman gibi unvanlara 

sahip personeli 31.12.2007 tarihine kadar bazı istisnalar getirerek 5018 sayılı 

Kanunun geçici 5. maddesine göre atanma imkanı getirmiĢtir (Çolak, 2008: 309). 

5018 sayılı Kanunun geçici 5. maddesine göre; 

 

c) SayıĢtay Denetçisi, BaĢbakanlık MüfettiĢi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, Maliye 

MüfettiĢi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü, 

Millî Emlak Kontrolörü, Tasfiye ĠĢleri ve Döner Sermaye ĠĢletmeleri Kontrolörü, Hazine 

Kontrolörü kadrolarında çalıĢmakta olanlar ile daha önce en az beĢ yıl bu görevlerde 

bulunanlar, kamu idarelerinde Ġç Denetçi, 

d) Bakanlık, MüsteĢarlık, BaĢkanlık ve Genel Müdürlüklerde MüfettiĢ veya Kontrolör olanlar 

ile daha önce en az beĢ yıl bu görevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli 

idarelerde, mahallî idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında Ġç Denetçi, 

d) Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en az beĢ yıl 

bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahallî idarelerde; Belediye MüfettiĢi ve Hesap ĠĢleri 

Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az beĢ yıl bulunanlar, mahallî idarelerde iç 

denetçi, olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler.  

 

Yukarıda sayılan unvanlarda olup kamu idarelerine iç denetçi olarak atananlar 

5018 sayılı Kanunun öngördüğü iç denetim sistemin uygulanmasına yönelik eğitime 
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tâbi tutulurlar. Ġç denetçi olarak atanacaklarda, ilgilinin ve idaresinin muvafakatı 

alınır. 

Gönülaçar‟a (2008) göre, Kanunun geçici 5. maddesine göre atanan iç 

denetçilerin bazı zayıf noktaları vardır. Bunlardan birincisi, iç denetçi adaylarının 

hiçbir sınava tabi tutulmaksızın üst yöneticinin onayına binaen atanmıĢ olmalarıdır. 

5018 sayılı Kanunun tasarı metninde sınav Ģartı yer alırken yasalaĢma sürecinde 

sınav Ģartı kaldırılmıĢtır. Binlerce yıl öncesinde bile Çin‟de önemli görevlere 

getirileceklere üç gün süren zorlu sınavlar uygulanırdı. Bu manada iç denetçi 

olacaklara yazılı ve sözlü sınav uygulanması gerekirdi. Burada endiĢe edilmesi 

gereken konu kolay elde edilen Ģeylerin değerinin anlaĢılmasının zor olduğudur. 

Ġkinci zayıf nokta ise; atanan bazı iç denetçilerin bu mesleğe olan inancının zayıf 

olması ve yaĢ Ģartı getirilmemiĢ olmasının ortaya çıkaracağı olumsuzluklardır (s.18).  

  Ġç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğine göre, iç 

denetçi olabilme Ģartlarını taĢıyan iç denetçi adaylarının, iç denetim eğitimine 

katılabilmeleri için öncelikle aday belirleme sınavına girmeleri ve baĢarılı olmaları 

gerekmektedir. Söz konusu sınav, Kurul tarafından ÖSYM, MEB veya uygun bir 

kuruma yaptırılabilir. Sınavda iç denetçi adaylarının baĢarılı sayılabilmeleri için 

asgari 70 puan alması gerekir. Söz konusu sınavda alınan puanlar bir sonraki sınava 

kadar geçerlidir. Ancak uluslararası geçerliliği olan sertifikalardan en az birini 

alanlar, iç denetçilik için aranan Ģartları taĢımaları halinde doğrudan ĠDKK‟ya 

istenen belgeleri teslim ederek iç denetçilik eğitimine katılabileceklerdir. Uluslararası 

geçerliliğe sahip bu sertifikalar Ģunlardır: CIA (Certified Internal Auditor), CISA 

(Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) 

ve CGAP (Certified Government Auditing Professional). 

 Anılan Yönetmeliğin 10. maddesine göre iç denetçi aday belirleme sınavı 

aĢağıdaki konulardan oluĢmaktadır. 

a) Genel yetenek, genel kültür 

b) Ġktisat, maliye ve iĢletme 

c) Ġdare hukuku ve temel hukuk bilgileri 

d) Genel muhasebe 

 Yukarıda iç denetçi olarak atanacaklarda aranan Ģartların yanında 08.10.2005 

tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ġç Denetçi Adayları Belirleme, 
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Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde, iç denetçi adayı belirleme sınavına 

katılacaklarda aranan Ģartlar belirlenmiĢtir. Buna göre Yönetmeliğin 6. maddesinde 

kamu kurumlarında aĢağıda belirtilen unvanlarda görev yapanların iç denetçi adayı 

olabilmesi için gerekli Ģartlar sıralanmıĢtır: 

 

a) En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurt dıĢındaki eĢdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek.  

b) AĢağıda belirtilen süre zarfında çalıĢmıĢ olma Ģartını yerine getirmek:  

1) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarıĢma sınavına tabi tutulmak 

suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında baĢarı göstermek kaydıyla kamu 

idarelerinde denetim elemanı olarak en az beĢ yıl. 

2) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarıĢma sınavına tabi tutulmak 

suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında baĢarı göstermek kaydıyla uzman olarak 

en az sekiz yıl. 

3) AraĢtırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora unvanını almıĢ öğretim 

elemanı olarak en az sekiz yıl. 

4) Müdür ve daha üst unvanlarda en az sekiz yıl. 

c) Ġç denetçi aday belirleme sınavı son baĢvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmıĢ olması 

kaydıyla, Ġngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı 

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil 

Sınavından (ÜDS) en az elli puan almıĢ olmak. 

d) Son baĢvuru tarihi itibarıyla kırk beĢ yaĢından büyük olmamak. 

e) Sicil raporu düzenlenen son üç yıl içinde olumsuz sicil almamıĢ olmak. 

f) Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamıĢ olmak.  

g) Yurdun her yerinde çalıĢabilecek sağlık durumuna sahip olmak. 

h) Kurulun belirlediği etik kurallara uygun öz geçmiĢe sahip olmak. 

 

 Yukarıda anılan Yönetmeliğin aday belirleme sınavına baĢvuru Ģartları 

baĢlıklı 6. maddesinin “b” fıkrasının “2” numaralı bendinde „yardımcılıkta geçen 

süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarıĢma sınavına tabi tutulmak suretiyle 

alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında baĢarı göstermek kaydıyla uzman olarak 

en az sekiz yıl çalıĢma‟ Ģartı aranmıĢtır. Burada önemli bir ayrıntıya dikkat edilmesi 

gerekir. Maliye Bakanlığı Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlarının görev ve çalıĢma 

yönetmeliklerine göre yazılı ve sözlü olarak yapılan özel yarıĢma sınavı sonucunda 

bir aylık eğitime alınan ve bu eğitim sonunda her dersten ayrı ayrı 70 puan alma Ģartı 
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getirilen, söz konusu sınavda baĢarılı olanlara ise genel müdürlüklerince belirlenen 

konularda tez hazırlattırılan, tezi yeterli görülerek muhasebe ve milli emlak uzmanı 

olarak atanan uzmanların iç denetçi adayı belirleme sınavlarına baĢvuramaması, 

Anayasanın eĢitlik ilkesine aykırılık teĢkil ettiği yönünde yorumlanabilir. Netice 

itibariyle söz konusu uzmanlar kariyer meslek sahibidirler ve iç denetçilik mesleğine; 

sekiz yıl uzman olarak çalıĢma Ģartı, KPDS‟den 50 puan ve Aday Belirleme 

Sınavından 70 puan alma Ģartlarını taĢımaları halinde girebileceklerdir. Diğer 

kurumlarda benzer durumda olan uzmanların da araĢtırılarak tespit edilmesi ve kamu 

yönetimine katkı sağlanması açısından iç denetçi olmalarının önü açılmalıdır. Aynı 

özlük haklarına sahip, aynı yetki ve sorumluluğu haiz muhasebe ve milli emlak 

uzmanlarının yeterlik Ģartı ile ayrıĢtırılmalarının bu unvanda çalıĢan uzmanların 

motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmektedir.  

  Ayrıca anılan Yönetmeliğin 4 numaralı bendinde „müdür ve daha üst 

unvanlarda en az 8 yıl‟ çalıĢma Ģartıyla müdür olanlara iç denetçi olma imkanı 

tanınmıĢtır. Kariyer meslek sayılmayan ve yeterlilik sınavları olmadan görevde 

yükselme sınavlarıyla müdür olanlara tanınan bu hakkın; muhasebe ve milli emlak 

uzmanlarıyla aynı durumda olan gelir ve mali hizmetler uzmanlarına da tanınması 

gerekmektedir. Burada sayılan uzmanların yanında mevzuata eklenen geçici 

maddelerle bir defaya mahsus olmak üzere yapılan özel sınavla devlet bütçe uzmanı, 

devlet muhasebe uzmanı ve devlet malları uzmanı olarak atananların da bu haktan 

mahrum bırakıldığını unutmamak gerekir. Anılan uzmanların beklentisinin, 

Yönetmeliğin hakkaniyet ölçülerine göre yeniden düzenlenmesi olduğu 

gözlemlenmektedir.  

 

 

2.15.7. Ġç Denetçinin Görevinin Son Bulması 

 

 5018 sayılı Kanunun Ġç denetçinin nitelikleri ve atanması baĢlıklı 65. 

maddesinin son paragrafında iç denetçilerin atanması ve görevden alınmasına iliĢkin 

hükümlere yer verilmiĢtir. Buna göre; iç denetçilerin, bakanlıklar ve bu bakanlıklara 

bağlı idarelerde, üst yöneticinin teklifi üzerine bakan, diğer idarelerde ise üst 
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yöneticilerce sertifika sahibi iç denetçi adayları arasından atanacakları ve aynı 

Ģartlarla görevden alınacakları belirtilmiĢtir. Ġç denetçilerin çalıĢma usul ve esasları, 

kamu idareleri itibariyle sayıları ile diğer hususlarını belirlemeye Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulu yetkili kılınmıĢtır. Bu bağlamda ĠDKK‟nın hazırlayacağı 

Yönetmelik, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.  

 Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ġç 

denetçiliğin sona ermesi baĢlıklı 24. maddesinde, iç denetçilik görevinin hangi 

hallerde son bulacağı belirlenmiĢtir. Buna göre;  

 Ġç denetçinin kendi isteğiyle görevinden ayrılması, 

 BaĢka bir göreve seçilmesi veya atanması, 

 Ġç denetçilerin, mesleği ile bağdaĢmayan hareketlerde bulunduğunun 

tespit edilmesi ve bunun ĠDKK‟ya rapor edilerek Kurulun kararıyla 

sertifikasının iptal edilmesi halinde görevleri son bulur. Bu durumda 

ilgililerin talebine bakılmaksızın kurumlarında kariyerine veya mesleğine 

uygun kadrolara atanırlar. Bu durumdakiler tekrar iç denetçi olarak 

atanamazlar. 

 

 

2.15.8. Ġç Denetçilerin Eğitimi 

 

 Eğitim profesyonelliğe atılan ilk adımdır. Bunu zaman içerisinde deneyim 

takip eder. Ġç denetçilerin teknik yeterlilikleri sürekli eğitimlerle korunabilir. 

Profesyonel eğitim ve yetenek, kiĢisel baĢarıyı Ģekillendiren en önemli 

unsurlardandır (EĢkazan, 2003: 33).  

5018 sayılı Kanunun 65. maddesinde iç denetçi olarak atanacaklara verilecek 

eğitimlere iliĢkin olarak iç denetçi adaylarının, Maliye Bakanlığınca Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun koordinatörlüğünde eğitime alınacakları belirtilmiĢtir. 

Eğitim programının kapsamında ise; denetim, mali kontrol, bütçe, kamu ihale 

mevzuatı, muhasebe, personel mevzuatı, Avrupa Birliği mevzuatı ile diğer mesleki 

konular yer almaktadır. Ġç denetçi adayları için hazırlanan eğitim programının süresi, 

eğitim konuları, eğitim sonucunda yapılacak iĢlemler ile gerekli diğer iĢlemlere 
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iliĢkin hususlar Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliğe esas olmak 

üzere, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanır. Söz konusu eğitim 

sonucunda baĢarılı olan iç denetçi adaylarına, sertifika verileceği ifade edilmiĢtir.  

 Ġç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğine göre, iç 

denetçilere verilecek eğitimin yeri ve zamanı (üç aydan az olmamak koĢuluyla) Ġç 

Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir. Bu süre zarfında iç denetçi 

adayları kurumlarından izinli sayılır. Anılan yönetmeliğin 13. maddesinde iç denetçi 

adaylarına verilecek eğitim konuları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

a) Ġç denetim standartları ve risk yönetimi; 

1) Ġç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, 

2) Ġç kontrol, denetim ve yönetime iliĢkin risk modelleri, 

3) Risk değerlendirme yöntemleri,  

4) Mali yönetim ve mali kontrol, 

5) Ġstatistikî yöntemler. 

b) Denetim yöntemi ve uygulamaları; 

1) Denetim türleri ve teknikleri,  

2) Performans ölçümü,  

3) Bilgisayar destekli denetim teknikleri,  

4) Denetim raporu yazım Ģekilleri ve raporlama. 

c) Muhasebe; 

1) Genel muhasebe, 

2) Devlet muhasebesi, 

3) Mali tablolar analizi, 

4) Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları. 

d) Mevzuat; 

1) Bütçe,  

2) Kamu malları, ihale ve harcama mevzuatı, 

3) Kamu personel mevzuatı, 

4) Ġdare hukuku, 

5) Yargılama usul hukuku, 

6) Avrupa Birliği mali mevzuatı.  

 

Eğitim, tüm mesleklerde olduğu gibi iç denetim sisteminin de olmazsa 

olmazlarındandır. Ülkemizde denetimin ağırlıklı olarak geleneksel uygulamalara 

dayanarak yapıldığı düĢünülürse, Türk kamu yönetiminde yeni bir meslek olan iç 
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denetçiliğin bu kalıptan çıkması ve iç denetçilerin uluslararası genel kabul görmüĢ 

denetim standartlarını özümseyebilmesi için eğitimlerin yüksek kalitede ve sürekli 

olarak yapılması beklenebilir. 

 

 

2.15.9. Ġç Denetçilere Sertifika Verilmesi ve Derecelendirme 

 

 Eski olanın kıymetli olduğu kıdem esası, askeri ve devlet bürokrasisinde 

olduğu gibi geleneksel teftiĢin de anlayıĢını göstermektedir. Ġç denetimde geleneksel 

denetim anlayıĢından farklı olarak, mesleki liyakat yalnızca kıdem esasına 

dayanmaz. Ġç denetimde kıdemin yerine, mesleki baĢarı ve kiĢisel yeteneğin esas 

alındığı sertifika sistemi getirilmiĢtir. Ġç denetçi sertifikası, Kamu Ġç Denetçi 

Sertifikasının Derecelendirilmesine ĠliĢkin Esas ve Usuller baz alınarak 

derecelendirilmektedir. Uygulanan sertifikasyon sistemiyle, iç denetçilerin mesleki 

bilgi ve diğer yeteneklerini sürekli olarak geliĢtirmesi öngörülmektedir (Gönülaçar, 

2007: 14).  

Kamuda sertifikasyon; iç denetçilerin birikimleri, yetenek ve temsil 

kabiliyetleri dikkate alınarak sertifika derecelendirmeleri yapılmaktadır. Sertifika 

derecelendirmesi iç denetim birim yöneticisinin önerisi ve üst yöneticinin onayı ile 

gerçekleĢmektedir. Ġç denetim biriminin teĢkil edilmediği kamu idarelerinde ise, 

derecelendirme doğrudan üst yöneticinin onayı ile yapılmaktadır. Burada hedef, iç 

denetçileri sertifikalarındaki derecelere göre yetkilendirilerek denetimlerini bu 

ölçüde yapmalarını sağlamaktır (Gürer, 2009: 123).  

 Kamu Ġç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine ĠliĢkin Esas ve Usullere 

göre, 5018 sayılı Kanunun geçici 5 ve 16. maddelerine göre iç denetçi olarak 

atananlara ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen iç denetçi adayı eğitimi sonucunda 

baĢarılı olanlara (A-1) düzeyinde iç denetçi sertifikası verilir. Kamu iç denetçi 

sertifikaları (A-1) den baĢlar ve (A-2), (A-3) ve (A-4) düzeyine kadar 

derecelendirilir.  

 Kamu iç denetçi sertifikaları, iç denetçinin üç yılda 60 puan toplaması halinde 

bir üst dereceye yükseltilir. Üç yılda yeterli puanın alınamaması halinde, gelecek 
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yıllarda son üç yıllık puanların toplamı esas alınarak yeterli puanın alınmasıyla üst 

dereceye yükseltilir. Uluslararası geçerliliği olan; CIA, CISA, CCSA, CGAP 

sertifikalarından birine sahip iç denetçilere, bir kereliğine bir üst derece sertifika 

verilir. Bu manada, iç denetçilerin uluslararası sertifika sınavlarına girmesi teĢvik 

edilir. 

Sertifikadan anlaĢılması gereken ve iç denetçilerin edinmesi gereken 

sertifikalar eğitim sertifikaları değil, uluslararası geçerliliğe sahip unvan sertifikaları 

olmalıdır. Bu sertifikaların elde edilmesi halinde iç denetçilik mesleğinin 

profesyonelleĢmesine büyük katkı sağlanacaktır. Uluslararası sertifikalarda söz 

konusu olan, sağlam karakter, eğitim, tecrübe ve sınavlarda baĢarı Ģartlarını 

taĢıdıktan sonra ispatlanan yetkinliğin uluslararası bir belge ile taçlandırılmasıdır
46

 

(TÜBĠTAK, Ġç Denetim).  

Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 30. 

maddesine göre, iç denetçilerin göreve baĢladıkları tarihten itibaren her üç yıllık 

faaliyet döneminde sertifikaları, aĢağıda belirtilen alan ve puanlara göre en az altmıĢ 

puan toplamaları halinde bir üst dereceye yükseltilir. Buna göre iç denetçiler; 

 

a) Alınan mesleki eğitimlerden yirmi beĢ, 

b) Yazılan rapor ve diğer çalıĢmalarından otuz beĢ, 

c) YayımlanmıĢ makale ve kitaplarından on, 

ç) Sicil notu, baĢarı ve takdirnamelerden on, 

d) Eğiticilik faaliyetlerinden on, 

e) Yabancı dil bilgilerinden on, 

f) Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin her birinden on puana kadar puan 

toplayabilirler. 

 

Ġç denetçilik mesleğinin geliĢmesi açısından, iç denetçilerin sürekli olarak 

kendilerini geliĢtirmeleri kariyerleri açısından gereklidir. Ancak, iç denetçilerin 

puanlama sistemiyle yükseltilmeleri göz önüne alındığında iç denetçiler arasında bir 

rekabet olacağı aĢikardır. Burada göze çarpan sorun, yükselmelerine olanak 

                                                   
46

 http://www.tubitak.gov.tr/sid/1632/pid/1620/index.htm (eriĢim tarihi: 04.04.10) 

http://www.tubitak.gov.tr/sid/1632/pid/1620/index.htm
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sağlayan kriterlerin adil bir Ģekilde uygulanıp uygulanamayacağıdır. Zira, sicil notu, 

takdirname subjektif değerlendirmelere dayanmaktadır. Bunun yanında, aynı 

kurumda görev alan iç denetçilerin kursiyer ve eğitici olarak mesleki eğitimlere 

gönderilmeleri üst yöneticinin takdiri doğrultusunda olacaktır. Bu konularda adaletli 

bir yönetim sağlanamaması durumunda iç denetçilerin çalıĢma barıĢı olumsuz yönde 

etkilenecektir. 

 

 

2.16. ĠÇ DENETÇĠNĠN BAĞIMSIZLIĞI 

 

 Bağımsızlık tüm denetimlerde olduğu gibi iç denetimin de olmazsa 

olmazlarındandır. Denetim sürecinin ve bu süreç sonunda hazırlanan raporlardaki 

önerilerin sağlıklı olması iç denetçinin bağımsız olmasına bağlıdır. Özgür, tarafsız, 

objektif ve güvenilir bir denetimin gerçekleĢtirilmesi, bağımsız iç denetim sayesinde 

olacaktır. Bu bağımsızlığın da yazılı kurallarla güvence altına alınması 

gerekmektedir (Özeren, 2000: 12). Ġç denetçilerin bağımsızlığının bir sonucu olarak 

da, iç denetim faaliyetine olan güven artacaktır. Önder‟e (2008) göre güven, 

bağımsızlığın sonucunda ulaĢılan bir yargıdır (s. 129).  

 Denetçi bağımsızlığından söz edebilmek için, iç denetim faaliyetinin 

subjektiflikten, önyargıdan ve çıkar iliĢkilerinden arındırılarak yerine getirilmesi 

gerekir. Denetçi bağımsızlığının temel ilkelerinden biri de etik kurallara dayanıyor 

olmasıdır. Denetimde neyin yanlıĢ neyin doğru olduğu ancak meslek ahlakıyla 

oluĢur. Denetimde sağlam bir bağımsızlığın yerleĢmesi, tam olarak uygulanabilen 

etik kuralların varlığına bağlıdır. Bu bağlamda IIA, iç denetim standartlarının 

yanında etik kuralları da belirlemiĢtir. Burada amaç, etik kuralları denetimin tüm 

safhalarında bir kültür haline getirebilmektir (Önder, 2008: 129-131). Etik kurallar, 

doğruluk, dürüstlük, objektiflik, güvenilirlik ve yetkinlik esasını temel alırken, 

uygulamalarda IIA‟nın standartlarına uygun Ģekilde düzenlenmesi gerekir (EĢkazan, 

2003: 33).  

 Kamu Ġç Denetim Birim Yönergesinde (2007) belirtildiği gibi, iç denetim 

faaliyeti idarenin rutin iĢleyiĢinden bağımsızdır. Ġç denetçiler görevlerini yerine 



 

 

119 

 

getirirken, tam bir bağımsızlık içerisinde kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun 

Ģekilde hareket ederler. Ġç denetim faaliyetleri sırasında idareciler, iç denetçilerin 

denetim uygulamalarına müdahale edemezler ve görüĢlerini değiĢtirmelerini 

isteyemezler. Burada iç denetçinin bağımsızlığı, iç denetim birim yöneticisi ve üst 

yöneticinin teminatı altındadır (s. 4). Ġç denetçilerin, uzun süre ya da sürekli olarak 

belli bir idarenin denetiminde görevlendirilmesi iç denetçiliğin tarafsızlığını 

kaybetmesine neden olabileceğinden, uzun süre aynı iĢleri belirli denetçilere vermek 

yerine denetçiler arasında belirli dönemlerde rotasyona gidilmesinde bağımsızlığın 

korunması açısından yararlar bulunmaktadır. Bunu da iç denetim birim baĢkanı ve 

üst yönetici takip edecektir. 

 Kayım‟a (2006) göre, iç denetçi daha önceden sorumlu olduğu alanlarla ilgili 

olarak değerlendirmelerde bulunmaktan kaçınmalıdır. Bu bağlamda iç denetçinin son 

bir yıl içerisinde sorumlu olduğu bir faaliyet alanıyla ilgili güvence hizmeti vermesi, 

objektiflik kriterine uygun düĢmemektedir. Ġç denetçinin bağımsızlığının ve 

objektifliğinin bozulduğu izleniminin ortaya çıkması halinde, durumun ilgililere 

açıklanması gerekmektedir (s. 84).  

 Ayrıca, iç denetçilere mevzuatta belirtilen görevleri dıĢında herhangi bir 

görev verilemeyeceği 5018 sayılı Kanunun 64. maddesinde hüküm altına alınmıĢtır. 

Ġç denetimin sürekli bir denetim faaliyeti olması açısından değerlendirildiğinde iç 

denetçilere baĢka görevler verilmemesi idarenin faaliyetlerinin denetim ve 

değerlendirme sürecinin kesintiye uğramaması açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Ancak denetçiliğe geçen denetim elemanlarının eski görevlerini icra ederken en 

azından vekalet yoluyla idari görevlere getirilme imkanları varken, iç denetçiliğe 

geçmeleriyle bu imkanlarını kaybetmiĢlerdir. Bu durum iç denetçiler açısından bir 

dezavantaj olarak değerlendirilebilir.  

 

 

2.17. ĠÇ DENETÇĠNĠN TARAFSIZLIĞI 

 

 Ġç denetçiler bağımsızdır fakat bu bağımsızlık en üst düzeyde 

beklenmemelidir. Ġç denetçiler nihayetinde denetim ve değerlendirme yaptığı 
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kurumun personelidir. Bu nedenle iç denetçiden beklenen en üst düzeyde tarafsız 

olmasıdır. Ġç denetçinin ortaya koyduğu güvenin asıl dayanağı, tarafsızlığıdır. Ġç 

denetçinin tarafsızlığının güvencesi ise, üst yöneticinin iç denetçiye verdiği destektir. 

Ġç denetçiler tarafından hazırlanan denetim raporlarına üst yöneticinin olumlu 

bakması, iç denetçinin tarafsızlığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir 

(Bozkurt, 1995: 33).  

 Ġç denetçilerin tarafsızlığı ile ilgili olarak Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi aĢağıda verildiği gibidir:  

 Ġç denetçiler görevlerini tarafsız bir Ģekilde yerine getirirler.  

 Denetim faaliyetleri sırasında, baĢkalarının düĢüncelerinin etkisinden 

uzak, denetim kalitesinden ödün vermeden bir sonuca ulaĢırlar. 

 Üst yöneticiler iç denetçilerin tarafsızlıklarını etkileyecek durumları göz 

önünde bulundurarak görevlendirmeleri yaparlar.  

 Ġç denetçiler görevleri sırasında tarafsızlıklarını bozacak bir müdahaleyle 

karĢılaĢtıklarında bunu öncelikle grup koordinatörüne yoksa, üst yöneticiye 

yazılı olarak bildirirler. 

 Ġç denetçilere daha önceden görev yaptıkları alanlarda bir yıl geçmeden iç 

denetim görevi verilemez. 

 

Ġç denetçilerin tarafsızlığı, bağımsız olmalarının bir sonucudur. Denetimde 

bağımsızlık ve tarafsızlık sağlanamadığı durumlarda, iç denetimden kuruma bir 

katma değer katması beklenemez. Çünkü tarafsız bir değerlendirme yapılmaması, 

hedeflerin sapmasını ve baĢka kiĢi ve kurumlara hizmeti gündeme getirecektir. Bu da 

iç denetimin mevcudiyetiyle bağdaĢmaz.  

 

 

2.18. ĠÇ DENETÇĠNĠN GÜVENCESĠ 

 

Ġç denetçilerin güvencesi, Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 27. maddesiyle sağlanmıĢtır. Buna göre, iç denetçilerin anılan 
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yönetmelikte belirtilen görevleri ve iç denetim birim yönergelerinde belirtilen 

görevler dıĢında bir görev yaptırılamaz.  

Ġç denetçiler, iç denetçilik mesleği ile bağdaĢmayan hareketlerde 

bulunduğunun rapora bağlanması ve bu raporun Kurul tarafından görüĢülerek 

sertifikasının iptal edilmesi durumları dıĢında hiçbir Ģekilde istekleri dıĢında baĢka 

bir göreve atanamazlar. Yukarıda belirtilen durumda ilgililer, talepleri aranmaksızın 

kurumlarında, kariyerlerine veya mesleklerine uygun kadrolara atanırlar ve yeniden 

iç denetçi olamazlar hükmü getirilmiĢtir.  

Burada, iç denetçilikle bağdaĢmayan durumun ne olduğu açık ve net değildir. 

Öncelikle iç denetçilikle bağdaĢmayacak hareketler belirlenmelidir. Hüküm bu 

haliyle, subjektif değerlendirmelere açık bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Ayrıca, böyle 

bir durumun belirlenmesi halinde ilgililerin hangi görevlere atanacakları da açık 

değildir. 

 

 

2.19. ĠÇ DENETÇĠLĠKTE YETERLĠLĠK, MESLEKĠ ÖZEN VE DĠKKAT  

 

 Mesleki yetkinlik; iç denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve yetenek 

düzeyine sahip olma, denetim konusunda gerekli bilgileri toplama, bu bulguları 

inceleyerek değerlendirme ve raporlama becerisini ifade etmektedir (Kamu Ġç 

Denetim Standartları, 2006: 5). Ġç denetçide öncelikle yeterlilik olacak ki, mesleki 

özen ve dikkat yerine getirilebilsin (Önder, 2008: 143).  

Mesleki özen ise Yılmaz‟a (2003) göre, iç denetçinin denetim faaliyetini 

gerçekleĢtirirken ortaya koyacağı makul, basiretli ve özenli bir ustalıktır. Mesleki 

özen, yeterlilik ve dikkat sonucu ortaya çıkar. Mesleki özenin oluĢması için iç 

denetçi, dürüst ve önyargılardan uzak olmalı, kimseyle bir çıkar iliĢkisi içerisinde 

bulunmamalı, denetimden en iyi sonucu almak için çalıĢmalarını özveriyle yapmalı, 

sonuçların güvenilirliği açısından uygun denetim kanıtları elde etmeli ve kasten 

yapılan hatalara karĢı daha dikkatli olmalıdır (s. 120, 121). Ġç denetçinin, denetim 

faaliyetini yerine getirirken ve raporunu düzenlerken gerekli titizliği ve mesleki 

özeni göstermesi kaçınılmazdır (Güredin, 1982: 33). 
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Ġç denetçinin özellikle bazı konularda yeterli bilgilere sahip olması gerekir. 

Bozkurt‟un (1995) Albrecht vd.‟den aktardığına göre iç denetçinin; denetim, 

muhasebe, hukuk, finans, istatistik ve bilgisayar konularında bilgi ve deneyim sahibi 

olması beklenir (s. 33). Ġç denetçinin çalıĢmalarının güvenilirliği ile bilgi ve deneyim 

seviyesi doğru orantılıdır (Bozkurt, 1995: 33). Ġç denetçiler, Ġç Denetçilerin ÇalıĢma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, görevlerini yerine getirirken, 

sağduyulu olmalı ve yetkin bir iç denetçi gibi hareket ederek, kendisinden beklenen 

özeni ve dikkati göstermelidir. Ġç denetçiler, iç denetim faaliyetlerini en iyi Ģekilde 

yerine getirilebilmeleri için, sürekli olarak kendilerini geliĢtirmelidirler. Bu konuda 

üst yöneticinin sorumluluğu da bulunmaktadır. Ġç denetçilerin mesleki yönden 

geliĢmesi ve iç denetçilerin motivasyonlarını artırmak için üst yöneticiler gerekli 

tedbirleri alırlar.  

Ġç denetçilere verilen eğitimler ile kendilerini geliĢtirmek için yaptıkları 

çalıĢmaların da ölçülmesi gerektiğinde Bozkurt‟a (1995) göre, iç denetçinin 

çalıĢmalarının kalitesini ölçmenin bazı göstergeleri vardır. Bunları sıralayacak 

olursak; 

 Ġç denetçinin çalıĢmalarının kurumun amaçlarını karĢılayıp karĢılamadığı, 

 Denetim programları ve iç denetim raporlarının niteliği, 

 ÇalıĢma kâğıtlarının yeterliliği, 

 Elde edilen sonuçların denetim alanıyla örtüĢüp örtüĢmediği bu 

göstergelerden bazılarıdır (s. 34).  

 

Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 32. 

maddesine göre, iç denetçilerin mesleki yeterliliklerini sürdürme sorumlulukları 

bulunmaktadır. Buna göre, iç denetçiler aĢağıda belirtilen alanlarda kendilerini 

geliĢtirmekten sorumludurlar. Ġç denetçilerin sorumlu oldukları bu alanlar aĢağıda 

verilmiĢtir: 

 Ġç denetçilik mesleğinin yöntemlerini ve tekniklerini kullanarak denetim 

yapmak. 

 Ġç denetim göreviyle ilgili gerekli mevzuat bilgisine sahip olmak.  
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 Yönetim muhasebesi, mali yönetim ile muhasebe ilke ve standartlarını 

biliyor olmak.  

 Kamu idarelerinde meydana gelebilecek hedef sapmalarını ve sonuçlarını 

en doğru Ģekilde değerlendirmek. 

 Ġç kontrol sistemini ve yönetimi geliĢtirerek, bunların en iyi Ģekilde 

iĢlerlik kazanması için önerilerde bulunmak.  

 Performans denetimi, risk analizleri ve idarelerdeki otomasyon sistemi 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.  

 Ġstatistiki yöntemleri kullanarak, elde edilen verileri analiz edecek 

düzeyde olmak. 

 Ġç denetim sırasında elde edilen bilgi, belgelerin analizi sonucu ortaya 

çıkan sonuçlara göre inceleme ve soruĢturma yapılacak olayları ayırt etme 

kabiliyetine sahip olmak. 

 Ġç denetim alanıyla ilgili her türlü bilgiyi ve sonucu, ilgililere anlaĢılır 

biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade yeteneğine sahip olmak. 

 Çevreyle iyi iliĢkiler kurabilmek.  

 

Azami dikkat ve özen kavramı, Türk hukukunda da yerini almıĢtır. Bu iki 

kavram hukukumuzda „özen borcu‟ olarak tanımlanmaktadır. Borçlar Kanununun 

321. maddesine göre mesleki özen; iĢçinin iĢini yaparken iĢverene karĢı sorumluluğu 

çerçevesinde göstermiĢ olduğu özen ve dikkattir (Önder, 2008: 145).  
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2.20. AVRUPA BĠRLĠĞĠ TÜRKĠYE ĠLERLEME RAPORLARINDA 

YÖNETĠM KONTROLÜ VE ĠÇ DENETĠM 

  

Avrupa Birliği Komisyonunca hazırlanan Türkiye ilerleme raporları,
47

 

Avrupa müktesebatına uyum yönünde, yönetim kontrolü ve iç denetime iliĢkin 2010 

yılına kadar yayımlanan komisyon raporlarında yer alan tespitler, öne çıkarılan 

hususlar ve önerilere AB‟nin, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında 

Türkiye‟ye bakıĢ açısını yansıtmak amacıyla 2000 yılından baĢlayarak 2010 yılına 

kadarki (2009 yılı dahil) süreçte yer verdiği değerlendirmeleri maddeler halinde 

sıralayacağız.  

AB‟nin 2000 yılından önce ülkemizle ilgili olarak yayımladığı raporlarda, 

mali kontrole iliĢkin hususlar bulunmamaktadır.  

 

 

2.20.1. Türkiye’nin Katılım Yönünde Ġlerlemesi Üzerine Komisyon’un 2000 

Düzenli Raporu 

 

Avrupa Birliğinin mali kontrole iliĢkin Türkiye değerlendirmeleri „BaĢlık 28 

Mali Kontrol‟ bölümünde ele alınmıĢtır. Buna göre:  

 Mali kontrol alanında, köklü bir ilerleme olmadığı belirtilmiĢ ancak 

hükümetinin, mali saydamlık değerlendirmesi için IMF‟ye yapmıĢ olduğu 

talep gibi, „kamu sektöründe içsel ve dıĢsal mali kontrol‟ ve saydamlığı 

arttırmaya yönelik spesifik eylemlere giriĢmiĢ olması kayda değer 

görülmüĢtür. 

 Mali kontrolün parçalı yapısına dikkat çekilmiĢtir. Bunun tek elden 

yapılması ivedi bir ihtiyaç olarak gösterilmiĢtir. 

 Mali kontrol sistemi ile ilgili olarak, kamu kurumlarındaki denetim 

birimlerinin sayısı 129, denetim elemanı sayısı 13.000 den fazla olduğu bu 

durumun mükerrer denetimlere yol açtığı ifade edilmiĢtir. Ayrıca yapılan 

                                                   
47

 AB Türkiye Ġlerleme Raporlarına ulaĢmak için bkz: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=123&l=1 

(EriĢim tarihi: 17.04.10)   

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=123&l=1
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denetimlerin uygunluk denetimi olduğu, harcama sistemlerinin denetime tabi 

tutulmadığı belirtilerek bunun da denetimi verimsiz hale getirdiği ileri 

sürülmüĢtür. 

 Türk denetim sisteminin en önemli eksikliğinin denetimlerin, riskler 

belirlenmeden belirli noktalara yapılması olarak değerlendirilmiĢtir.  

 Ülkemizde, bazı kurumların denetimden sıyrılma çabası içinde olduğu 

gözlemlenerek, bunun çözülmesi için güçlü bir SayıĢtay oluĢturulmasının 

gerekliliği vurgulanmıĢtır.  

 Türk mali yönetim sisteminin genel kavramının, mali saydamlık, kamuya 

hesap verme sorumluluğu, maliyet, etkinlik ve bağımsızlık gibi modern 

ilkelerine dayalı olmadığı belirtilmiĢtir. 

 Ülkemizde uygulanmakta olan denetim sisteminin bir standardı 

olmadığına iĢaret edilmiĢtir. 

 

 

2.20.2. AB Komisyonu 2001 Yılı Türkiye Ġlerleme Raporu 

 

AB Komisyonunun 2001 Yılı Türkiye Ġlerleme Raporunda mali kontrol 

alanındaki görüĢleri „Bölüm 28 Mali Denetim‟ baĢlığıyla değerlendirilmiĢtir. Buna 

göre: 

 Mali denetim alanındaki ilerlemenin düĢük seviyede kaldığı ve kamu 

mali iç denetimi konusunda sınırlı bir ilerleme kaydedildiği belirtilmiĢtir. 

 Türkiye‟nin Ulusal Programında, mali denetimle ilgili olarak mevcut 

sistemin değiĢtirilmesi yönündeki niyeti ortaya konulmuĢtur.  

 Türk kamu mali iç denetim sistemi, kavram ve uygulama açısından 

tutarsız olarak değerlendirilmiĢtir. 

 Türkiye, iyi mali yönetim, Ģeffaflık, kamuya hesap verebilirlik ve 

performans yönetimi gibi uluslararası çevrelerde kabul görmüĢ ilkeleri 

istikrarlı bir Ģekilde takip etmemesi eleĢtirilmiĢtir. 
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 Ülkemizde uygulanmakta olan denetim sistemi, bütünleĢtirilmiĢ yasal bir 

çerçevesinin bulunmadığından bahisle, yolsuzluğun, sahteciliğin ve 

suistimallerin önlenmesi konusunda etkisiz bulunmuĢtur.  

 Kamu yönetimi alanında çözümlenmesi gereken en önemli konular; 

birçok kamu harcama kaleminin kontrol ve denetim kapsamı dıĢında olması, 

yetkili kurumların hangi denetim ve kontrol konularından sorumlu 

olduklarının açık olmaması, devletin modern kamu mali iç denetim sistemine 

yaklaĢımının tutarsız olması, kamu mali iç denetimi hakkında çerçeve kanun 

olmaması ve Türkiye‟de kamu iç denetim mesleğinin bulunmaması olarak 

gösterilmiĢtir. 

 Ülkemizde mali kontrol ve iç denetime yönelik bütünleĢtirilmiĢ 

yaklaĢımı olmayan, önemli sayıda denetim kurumu olduğu belirtilmiĢtir. 

 Kontrol ve denetim yönetimlerini koordine etmek için Maliye Bakanlığı 

bünyesinde Merkezi UyumlaĢtırma Birimi kurulması ve bu birimin mali 

yönetim ve kontrol kılavuzlarının, denetim kılavuzlarının ve kamu 

harcamalarına iliĢkin tüm kesimlerin denetim raporlarının taslak 

çalıĢmalarını gerçekleĢtirmekten sorumlu olması gerektiği belirtilmiĢtir. 

Ayrıca söz konusu birimin tavsiyelerinin uygulanıp uygulanmadığını 

denetlemek için yerinde kontrol yapma yetkisi verilmesi tavsiye edilmiĢtir. 

 

 

2.20.3. Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2002 Yılı Ġlerleme 

Raporu 

 

Avrupa Birliğinin mali kontrole iliĢkin Türkiye değerlendirmesine „BaĢlık 28 

Mali Kontrol‟ bölümünde yer verilmiĢtir. Buna göre:  

 Türkiye‟nin mali kontrol ve yapısal harcamaların denetimi konusunda 

2001 Yılı Ġlerleme Raporundan bu yana sınırlı bir ilerleme kaydettiği 

belirtilmiĢtir. 

 Kamu Ġç Mali Kontrolü ile ilgili olarak, yapısal ve hukuki bir 

değiĢikliğin olmadığı ancak, konu hakkında bir politika belgesi hazırlanarak 
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Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısının TBMM‟ye sevk 

edildiği ifade edilmiĢtir.  

 Ülkemizde uygulanmakta olan geleneksel kamu yönetimi anlayıĢı ile 

Avrupa Birliği uygulamaları arasında büyük farklılıkların bulunduğu ileri 

sürülmüĢtür. Bu farklılığın nedeninin ise özellikle, kamuda görev yapan 

yöneticilerin hesap verebilirliğinin ve modern iç denetim sisteminin 

olmaması ve Maliye Bakanlığı ile SayıĢtayın çoğu zaman örtüĢen ve çatıĢan 

iĢlevlerinde daha belirgin olarak ortaya çıkması olarak gösterilmiĢtir. 

 Hükümetin, mali kontrol sistemine iliĢkin reforma giderken, AT (Avrupa 

Topluluğu) standartlarına uyum sağlamak amacıyla bir dizi önemli asgari 

Ģartı göz önünde bulundurması gerektiği vurgulanmıĢtır.  

 Ülkemizdeki tüm kamu kurumlarının, kendi denetimini yapmakla ve 

kurumlarının mali yönetimini ve kontrol sistemlerini değerlendirmekle 

sorumlu olacağı, iĢlevsel açıdan bağımsız iç denetim birimlerinin 

kurulmasının gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. 

 

 

2.20.4. Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2003 Yılı Ġlerleme 

Raporu 

 

Türkiye‟nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2003 Yılı Ġlerleme 

Raporunda mali kontrole iliĢkin görüĢleri 28. baĢlık altında ele alınmıĢtır. Buna göre: 

 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun Meclise sunulmuĢ olup 

henüz kabul edilmediği belirtilmiĢtir. 

 2002 Ġlerleme Raporunda belirtilen Türkiye ile AB'nin uyguladığı 

denetim kriterleri arasında önemli ölçüde farklılıklar bulunduğu 2003 

Ġlerleme Raporunda tekrar vurgulanmıĢtır.  

 Bütçenin tamamının yönetimi ve denetimine iliĢkin (iç mali kontrol ve 

dıĢ kontrol) birleĢtirilmiĢ bir yaklaĢıma ihtiyaç duyulduğu, bu hususların 

yanı sıra, tüm kamu harcamalarında yöneticilerin hesap verebilirliğinin de 

sağlanması gerektiği yinelenmiĢtir.  
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 Yine ilgili bakanlıklarda kendi kurumlarının iç denetimini yapmakla 

sorumlu, iĢlevsel açıdan bağımsız, iç denetim birimleri kurulmasının 

gerekliliği tekrarlanarak kurumların iç denetim usullerinin, uluslararası 

standartlarla uyumlu olarak, sistem tabanlı iĢlevlere ve performans denetimi 

iĢlevlerine odaklanması tavsiye edilmiĢtir.  

 

 

2.20.5. Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2004 Yılı Ġlerleme 

Raporu ve Tavsiye Metni 

 

Türkiye‟nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine ĠliĢkin 2003 Yılı Ġlerleme 

Raporu ve Tavsiye Metninde mali kontrole iliĢkin değerlendirmeleri 28. baĢlık 

altında ele alınmıĢtır. Buna göre: 

 Avrupa Birliği Müktesebatı, özellikle, etkili ve Ģeffaf mali yönetim ve 

kontrol sistemlerine; iĢlevsel açıdan bağımsız iç denetim sistemlerine; bu iki 

alandaki yöntemlerin koordinasyonundan ve uyumlulaĢtırılmasından 

sorumlu merkezi uyumlulaĢtırma birimlerinin oluĢturulmasını gerekli 

görmektedir. 

 2003 Yılı Ġlerleme Raporunda bu zamana kadar, mali kontrol alanında 

daha fazla ilerleme kaydedilmiĢtir. 

 Ülkemizin „kamu iç mali kontrol‟ alanında, 2003 yılı Aralık ayında 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu kabul ederek önemli bir ilerleme 

kaydettiği ancak 5018 sayılı Kanunun 2007 yılına kadar sürecek bir geçiĢ 

süreci boyunca kademeli olarak yürürlüğe gireceği ifade edilmiĢtir. 
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2.20.6. Avrupa Komisyonu 2005 Yılı Türkiye Ġlerleme Raporu  

 

Avrupa Komisyonunun mali kontrole iliĢkin Türkiye değerlendirmesine 

„Kamu Yönetimi‟ bölümünde yer verilmiĢtir. Buna göre:  

Türkiye ve Avrupa Birliğinin arzu edilen hedeflere ulaĢması için, söz konusu 

kanunların etkili bir Ģekilde planlanması ve uygulanmasının gerekliliği 

vurgulanmıĢtır. Özellikle, gerekli ikincil mevzuatın kabul edilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ele alınması gereken konular arasında mali kontrol ve denetim 

sistemlerinin yer alması istenilmiĢtir. 

 

 

2.20.7. Avrupa Komisyonu Türkiye 2006 Ġlerleme Raporu  

 

Avrupa Komisyonunun mali kontrole iliĢkin Türkiye değerlendirmelerine 

2006 yılında „Fasıl 32 Mali Kontrol‟ bölümünde yer verilmiĢtir. Buna göre:  

 Kamu iç mali kontrol alanında belli ölçüde ilerleme kaydedildiği 

belirtilmiĢtir.  

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Anayasa‟nın 

bütçeye iliĢkin ilgili maddelerinin Aralık 2005‟te değiĢtirildiği ve Kanunun 

tüm maddeleri ile bütçenin uygulanmasıyla ilgili olanlar dahil 01/01/2006 

tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edilmiĢtir.  

 Ġç denetime iliĢkin ikincil düzeydeki mevzuatın büyük bir bölümü kabul 

edilmiĢ olmasına rağmen uygulamada eksikliklerin bulunduğu bu nedenle, 

reformun ana unsurlarından biri olan iç denetimin halen iĢlevsel hale 

getirilmediği eleĢtirilmiĢtir. 

 2004 yılında kurulan Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu‟nun bu sene 

faaliyete geçtiği belirtilmiĢtir. Bunun yanı sıra Kurulun danıĢma görevini ve 

diğer sorumluluklarını yerine getirilebilmesi için, Merkezi UyumlaĢtırma 

Biriminin görevlerinin daimi nitelikli bir uyum birimine aktarılmasının 

gerekliliğine değinilmiĢtir.  
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2.20.8. Avrupa Komisyonu Türkiye 2007 Ġlerleme Raporu  

 

Avrupa Komisyonunun mali kontrole iliĢkin Türkiye uygulamalarına „Fasıl 

32 Mali Kontrol‟ bölümünde yer verilmiĢtir. Buna göre: 

 Kamu iç mali kontrol alanında bir miktar ilerleme kaydedildiği 

belirtilmiĢtir.  

 Ġç denetçilerin atanmasıyla, bazı devlet kurumlarında iç denetim 

mekanizmasının iĢlevsel hale getirildiği ancak, iç denetim alanında 

belgeleme ve sürekli eğitimin gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. 

 Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun, iç denetim alanında önemli 

belgeler hazırladığı belirtilmiĢtir. Ancak, kurulun uyum ve koordinasyon 

görevi, daha ehil ve etkin bir iĢleyiĢi sağlayacak daimi nitelikli bir merkezi 

uyum birimine aktarılması önerisinin bu sene de hayata geçirilmediği eleĢtiri 

konusu yapılmıĢtır.  

 Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun danıĢma iĢlevini daha da 

geliĢtirmesi gerektiği ve 2002 PIFC (Kamu Ġç Mali Kontrol) Siyasa Belgesi 

ve Eylem Planı‟nın gözden geçirilerek, yönetimsel sorumluluk ve iĢlevsel 

anlamda bağımsız iç denetim ilkelerinin açıklanması ve daha da 

geliĢtirilmesi ve böylece bu ilkelerin uygulanmasının sağlanmasının önemi 

vurgulanmıĢtır.  

 

 

2.20.9. Avrupa Komisyonu Türkiye 2008 Ġlerleme Raporu  

 

Avrupa Komisyonunun mali kontrole iliĢkin Türkiye değerlendirmelerine 

2008 yılında da „Fasıl 32 Mali Kontrol‟ bölümünde yer verilmiĢtir. Buna göre:  

 Kamu Ġç Mali Kontrolü (KĠMK) alanında ilerleme kaydedildiği 

belirtilmiĢtir.  

 Maliye Bakanlığı Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun, 2008-2010 

Dönemi Türk Kamu Ġç Denetim Stratejisini 2007 Kasım ayında onayladığı 

ifade edilmiĢtir. 
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 2008 yılı içinde iç kontrol standartları ve iç denetim kılavuzu gibi bir 

takım anahtar belgelerin yayımlandığı, ikincil mevzuat ve üçüncül mevzuatın 

onaylandığı belirtilmiĢtir.  

 Kamu Kurumlarına atanmak üzere 500‟ün üzerinde iç denetçinin Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre eğitimlerinin gerçekleĢtirildiği ve 

sertifikalarının verildiği belirtilmiĢtir.  

 Kamu yönetiminde ön mali kontrol, kontrol, denetim ve teftiĢin 

görevlerinin açıkça belirlenmesinin gerekliliği vurgulanmıĢtır. 

 Denetim alanında iç denetim ve teftiĢ kurullarının rol ve 

sorumluluklarının ayrımına odaklanılmasının gerektiği belirtilmiĢtir.  

 Ġç Denetim Merkezi UyumlaĢtırma Biriminin yerinin en kısa sürede 

belirlenmesi ve daimi bir merkezi uyumlaĢtırma birimi kurulmasının önemi 

yinelenmiĢtir. 

 

 

2.20.10. Avrupa Toplulukları Komisyonu 2009 Yılı Türkiye Ġlerleme Raporu  

 

Avrupa Toplulukları Komisyonu‟nun, Türkiye‟nin Avrupa Birliğine Katılım 

Sürecine ĠliĢkin 2009 Yılı Ġlerleme Raporunda mali kontrole iliĢkin 

değerlendirmelerine 32. Fasılda yer verilmiĢtir. Buna göre: 

 Avrupa Birliğine uyumun üst düzeyde olduğu, kamu iç mali kontrol 

sisteminde sınırlı ilerleme kaydedildiği belirtilmiĢtir.  

 Yürürlükte olan birincil mevzuat ve uygulamaya iliĢkin mevzuat 2008 

yılında değiĢtirilmiĢ olup, Kamu Mali Ġç kontrolün uygulanması için gerekli 

temeli karĢılayacak düzeyde olduğu belirtilmiĢtir.  

 Ülkemizde 209 kamu idaresinde, eğitim ve sertifikasını almıĢ 803 iç 

denetçinin bulunduğuna yer verilmiĢtir.  

 TeftiĢ ve Ġç denetime iliĢkin görevlerin ĠDKK ve Merkezi UyumlaĢtırma 

Birimi tarafından güncellenmesinin gerekliliğine vurgu yapılmıĢtır. 
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 Avrupa Birliğinin, Kamuda iç denetim mesleğinin geliĢmesi bakımından 

Merkezi UyumlaĢtırma Biriminin yerinin belirlenmesi konusundaki 

taleplerinin uygulanmadığına değinilmiĢtir. 

 Ġç denetim birimlerinin personel durumunun değerlendirilmesi konusuna 

dikkat çekilmiĢtir. 

 Maliye Bakanlığının reform sürecini yönlendirme görevini 

güçlendirmesinin gerektiği ifade edilmiĢtir.  

 

 

2.21. TÜRKĠYE ĠLERLEME RAPORLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

          

Avrupa Birliği Komisyonunca hazırlanan Türkiye Ġlerleme Raporlarında 2006 

yılına kadar mali kontrole iliĢkin tespitlerini ve önerilerini söz konusu raporların 28. 

bölümünde ele almıĢtır. 2006 yılından itibaren ise, aynı konu hakkındaki 

değerlendirmelerine 32. fasılda yer verilmiĢtir.  

Yukarıda, Avrupa Birliğinin Türkiye‟nin kamu yönetimi alanında „mali 

kontrol ve iç denetime‟ iliĢkin ilerleme raporlarını yıllar itibariyle incelediğimizde, 

Avrupa Birliği Türkiye‟deki bütün geliĢmeleri adım adım takip etmiĢtir ve mali 

kontrol ve iç denetim alanında Türkiye‟nin yaptığı olumlu geliĢmeleri övmüĢ, 

beklentilerine göre yavaĢ, eksik ve kararsız adımları ise eleĢtirmiĢtir. 

Buna göre AB‟nin Türkiye‟den beklentileri; Türk Kamu Yönetiminin Avrupa 

Birliğine uyumunu sağlaması yönündedir. Bu itibarla her yıl beklentilerinin ne 

ölçüde gerçekleĢtiğini ve nasıl daha iyi bir seviyeye getirilebileceğine iliĢkin öneri ve 

telkinlerde bulunulmuĢtur. Yeni kamu yönetimi anlayıĢının bir parçası olan iç 

denetim konusunda dikkat çekilen konuların baĢında, ĠDKK‟nın ve Merkezi 

UyumlaĢtırma Biriminin yapısının daha etkin hale getirilmesi ve Ġç Denetim ile 

geleneksel denetimin görev ayrıĢtırmasının yapılması konuları üzerinde daha çok 

durulduğu görülmektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ALAN ARAġTIRMASI 

 

3.1. ARAġTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMĠ  

3.1.1. AraĢtırmanın Amacı 

 

 Türk kamu yönetimine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ile giren iç denetim kavramının ülkemizde mevcut denetim anlayıĢına yeni bir soluk 

getirmiĢ olması, Kanunun 2003 yılında çıkmasına rağmen iç denetimle ilgili 

hükümlerin 2006 yılında yürürlüğe girmesi sebebiyle Türk kamu yönetimi açısından 

4-5 yıllık bir geçmiĢi vardır.
48

 Bu anlamda iç denetim konusunun kaynak açısından 

çok zengin olmadığı görülmüĢtür. Mevcut kaynakların büyük bir çoğunluğu ise iç 

denetimin var olduğu ABD ve Avrupa merkezli kaynakların çevirisi niteliğindedir. 

Ülkemizde yapılan akademik çalıĢmalar ise teorik bilgilere dayanmaktadır. 

Literatürde iç denetim alanında çalıĢan iç denetçiler ile bu konuda yetkili olan 

yöneticilerin görüĢlerine iliĢkin bir kaynak bulunamamıĢtır. Ġç denetimin Türk kamu 

yönetimi açısından yeni bir kavram olmasından ve literatürümüzde alandakilerin 

görüĢlerinin yer aldığı bir kaynak eksikliği görüldüğünden bu konuda bilimsel bir 

çalıĢma yapma gerekliliği görülmüĢtür.         

 Ġç denetimin, kamu idarelerinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek 

için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, 

nesnel güvence sağlama ve danıĢmanlık faaliyeti olduğu tezin ikinci bölümde 

ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmıĢtır. Bu araĢtırmanın amacı, bu doğrultuda yapılan iç 

denetim faaliyetlerinin kurumların çalıĢmalarına hangi açılardan değer kattığı, iç 

denetime neden ihtiyaç duyulduğu, iç denetimin zayıf ve güçlü yönleri, iç 

denetçilerin üst yöneticileri, diğer denetim elemanları ve çalıĢanlarla iliĢkileri, iç 

                                                   
48

 Tezin ikinci bölümünde, Türk kamu yönetiminde T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankasında 

2001 yılından itibaren iç denetim uygulamalarının görüldüğü ifade edilmiĢtir. Ancak, adı geçen 

bankalar 5018 sayılı Kanunun kapsamında yer almadığından kamu yönetimimiz için Kanunla birlikte 

iç denetim uygulamalarının baĢladığı 2006 yılı baz alınmıĢtır.  
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denetçiliğe geçen denetim elemanlarının beklentileri ve iç denetimin sorunlarını; 

alandaki yöneticiler ve iç denetçilerin bakıĢ açısıyla ortaya koymaktır. Böylece bu 

sistemin daha iyi iĢler hale getirilebilmesi için ne tür önlemler alınması gerektiği 

konusunda alandakilerin görüĢlerine yer verilerek çeĢitli önerilerde bulunulacaktır.  

 

 

3.1.2. AraĢtırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

 

 AraĢtırmanın evrenini kamuda çalıĢan iç denetçiler, iç denetim alanındaki 

yöneticiler oluĢturmaktadır. Kamuda görev yapan iç denetçilerin sayısı tezin ikinci 

bölümünde belirtildiği gibi, Nisan 2010 itibariyle 205 kurumda 771 adettir. 

ÇalıĢmanın nitel bir araĢtırma olması nedeniyle temsili örneklem yoluna 

gidilmemiĢtir. Nitel araĢtırmalarda veri toplarken yaygın olarak baĢvurulan bir 

örnekleme yöntemi olan kartopu örnekleme kullanılarak, yarı-yapılandırılmıĢ soru 

formlarıyla alandaki yönetici ve iç denetçilerle derinlemesine mülakatlar yapılmıĢtır.  

Bu çalıĢma sonucunda elde edilen bulguları tüm kamu kurumlarına genelleme 

amacı yoktur. AraĢtırmada elde edilen veriler, görüĢme yapılan katılımcıların bakıĢ 

açısıyla sınırlıdır. Yıldırım ve ġimĢek‟in (2008) Goetz ve LeCompte‟den aktardığı 

gibi, nitel araĢtırmanın amacı; belirli bir evren hakkında genellemeler yapmak değil, 

evrende (bu tezde kamu yönetiminde) var olduğu düĢünülen çeĢitlilik, zenginlik, 

farklılık ve aykırılıkları tespit edip bunları çalıĢmaya dahil etmek suretiyle konunun 

derinlemesine incelenmesi ve konunun farklı boyutlarını ortaya seren nispeten 

bütüncül bir resim elde etmektir (s. 107). Bu anlamda çalıĢmanın iç denetim 

alanındaki farklı bakıĢ açılarını yansıtması bakımından; iç denetçiler üç ayrı bakanlık 

(genel bütçeli), üniversite (özel bütçeli) ve belediyeden (mahalli idareler) seçilmiĢtir. 

Ġç denetim alanında üst düzey yönetici olarak iki kiĢi ve bir ĠDKK üyesinin görüĢleri 

bu çalıĢma için son derece faydalı olmuĢtur. Ayrıca, zaman zaman iç denetimle karĢı 

karĢıya getirilen teftiĢ kurullarının bakıĢ açısını ve kendilerini kendi ağızlarından 

ifade etmesini sağlamak amacıyla Maliye TeftiĢ Kurulundan bir baĢmüfettiĢ ile 

görüĢülmüĢtür. Aynı Ģekilde bakanlıklarda ağırlıklı olarak kontrolör kökenli merkezi 
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denetim elemanlarının iç denetime geçmiĢ olması nedeniyle bir bakanlıkta kontrolör 

kökenli ve iç denetçilik yapmıĢ daire baĢkanı ile de mülakat yapılmıĢtır.       

 Mülakatların sekiz iç denetçi (üçü iç denetim birimi baĢkanı), üç yönetici, bir 

ĠDKK üyesi ve bir Maliye baĢmüfettiĢi ile, yani toplam on üç kiĢiyle yapılmıĢ olması 

ve katılımcıların tamamının kamuda görev yapıyor olması, araĢtırmanın sınırlılıkları 

arasında gösterilebilir. Bununla beraber, mülakatların derinlemesine mülakatlar 

olması nedeniyle on üç rakamı, nitel araĢtırmalar açısından kabul edilebilir sınırlar 

içindedir. Yüksek lisans tezi olan bu çalıĢmaya ayrılan kısıtlı zaman, olabildiğince 

verimli kullanılmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca alan araĢtırmasında ayrı bir çalıĢma konusu 

olabilecek dıĢ denetim ve yurt dıĢı uygulamaları sorgulanmamıĢtır. Diğer bir 

sınırlılık ise, özel sektörden iç denetçiler ile görüĢülmeyerek iç denetim 

uygulamalarının, kamu kurumlarıyla sınırlı tutulmuĢ olmasıdır.  

 

 

3.1.3. AraĢtırmanın Yöntemi 

 

Bu araĢtırmada nitel bir analiz tekniği kullanılarak yarı yapılandırılmıĢ soru 

formlarıyla derinlemesine mülakatlar yapılmıĢtır. AraĢtırma keĢifsel bir niteliğe sahip 

olduğundan nicel araĢtırmalarda olduğu gibi hipotez kabulü veya reddi söz konusu 

değildir. Derinlemesine mülakat tekniğinde olduğu gibi, mülakatlarda açık uçlu 

sorular sorularak mülakatlar sırasında daha fazla veriye ulaĢılması amaçlanmıĢtır. 

Yıldırım ve ġimĢek‟e (2008) göre, nitel araĢtırma, geçerlik açısından araĢtırmacıya 

önemli artılar sağlamaktadır. AraĢtırmacının esnek davranarak kendince yeni 

stratejiler oluĢturabilmesi, görüĢmenin gidiĢatına göre yeni sorular ekleyerek daha 

fazla bilgi elde edebilmesi bu artılardan bazılarıdır (s. 256). Derinlemesine mülakat 

tekniğiyle gerçekleĢtirilen görüĢmeler sistematik analiz yöntemiyle çözümlenerek 

aktarılmıĢtır. Yıldırım ve ġimĢek‟in (2008) Wolcott‟dan aktardığına göre, verilerin 

betimsel bir analiz yöntemiyle aktarılmasının nedeni, bazı temalar ve temalar arası 

iliĢkilerin belirlenip, veri analizini daha da ileri bir noktaya taĢıyarak okuyucuya 

daha doyurucu bilgiler sunmaktır (s. 221). Bu tezde betimsel bir yaklaĢımla veriler 

sınıflandırılmıĢ, yorumsamacı bir yaklaĢımla değerlendirilmiĢtir.  
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Bu tez çalıĢmasında, derinlemesine mülakat yönteminin seçilmiĢ olması hem 

literatürde fark edilen eksikliğin giderilmesini hem de kamuda iç denetimin farklı 

yönleriyle ele alınmasını sağlamıĢtır. Yıldırım ve ġimĢek‟e (2008) göre görüĢmenin 

en yaygın veri toplama yöntemlerinden biri olmasının nedeni, yazma ya da 

doldurmaya dayanan anket ve testler gibi yapaylık ve sınırlılıktan farklı olarak yüz 

yüze güçlü bir iletiĢim kurularak bireylerin görüĢlerini, bilgi ve deneyimlerini daha 

etkin bir Ģekilde ortaya çıkarmasıdır (s. 127).  

 

 

3.2. ARAġTIRMANIN YÜRÜTÜLMESĠ 

 

Mülakatlarda sorulacak olan soruların belirlenmesine tezin daha ilk 

bölümünden itibaren baĢlanılmıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmanın teori kısmı bittiğinde 

40‟a yakın soru elde edilmiĢtir. 40 sorunun görüĢme yapılan kiĢiyi sıkacağı ve 

zamanın verimsiz kullanılmasına neden olacağı düĢüncesiyle, tez danıĢmanı ile 

tartıĢılarak soruların yaklaĢık dörtte biri çıkarılmıĢtır. Bununla da yetinilmeyip bir iç 

denetçi ile yapılan pilot görüĢme neticesinde, bazı soruların önemliliğinin yanında 

bazılarının ise cevabının mevzuatta olduğu ve gereksiz olarak değerlendirilmesi 

sonucunda tez danıĢmanının da onayı alınarak soruların ekte yer alan haline 

ulaĢılmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ soru formu hazırlanırken, mülakat sırasında 

faydalanmak üzere bazı sorulara sondalar ilave edilmiĢtir. Yıldırım ve ġimĢek‟e 

(2008) göre alternatif ifade yani sonda hazırlamanın amacı, görüĢülen bireyi belli bir 

düĢünceye yönlendirmek değil, aksine bireyin görüĢlerine ulaĢmak için farklı yollar 

denemektir (s. 132, 133).   

Mülakat yapılacak kiĢiler belirlenirken bu konuda en çok kimlerin bilgi sahibi 

olabileceği sorusu gündeme gelmiĢtir. AraĢtırmanın bu kısmında nitel araĢtırmalarda 

sıklıkla baĢvurulan ve olasılıklı olmayan örnekleme türlerinden biri olan kartopu 

örnekleme kullanılmıĢtır. Bu yöntemle; belirlenen iç denetçilerin önerileri de dikkate 

alınarak diğer iç denetçiler ve bu mesleğin oluĢmasına ve çalıĢmaların yönetilmesine 

katkı sağlayan yöneticiler tespit edilmiĢ, böylelikle mülakat yapılacak kiĢilerin 

isimleri belirlenmiĢtir. Süreç içerisinde mülakat yapılacak kiĢiler belirlendikten sonra 
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randevular alınmıĢtır. GörüĢme yapılacak kiĢilerin belirlenmesi çok titiz bir 

çalıĢmanın ürünü olarak ortaya çıkmıĢtır. Nispeten derinlikli yorumlara ulaĢabilmek 

amacıyla mülakat yapılanlardan bazılarının iç denetim birimi baĢkanı ve Kamu Ġç 

Denetçileri Derneği yöneticisi olmasına özen gösterilmiĢtir. Bu manada mülakat 

yapılan iç denetçilerden üçü bakanlık iç denetim birimi baĢkanı iken, ikisi de 

KĠDDER yöneticisidir. Bununla beraber mülakat yapılacak kiĢilerin seçimi sırasında 

iç denetim alanında farklı düĢünceleri olan ilgililer de araĢtırmaya dahil edilerek, 

daha gerçekçi bir çalıĢma ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

GörüĢmeler için randevu talepleri tüm katılımcılar tarafından olumlu 

karĢılanmıĢ olup, tamamı böyle bir çalıĢmanın yapılması ve kendi görüĢlerine 

baĢvurulmasından son derece memnun kaldıklarını ifade etmiĢlerdir. GörüĢmeler 

daha çok sohbet ortamında yapılmıĢtır ve sorulan sorular sorgulayıcı bir tarzda değil 

bilgi vermeye davet eder nitelikte sorulmuĢtur. Bu da çalıĢmaya ayrı bir derinlik 

katmıĢtır. Yıldırım ve ġimĢek‟in (2008) de belirttikleri gibi “sohbet tarzı görüĢme 

yoluyla elde edilen verileri birleĢtirmek, düzenlemek ve analiz etmek zordur” (s. 

122). Mülakat kayıtlarının bilgisayara aktarılması ve analiz edilmesi konusunda 

zorluklar yaĢanmasına rağmen mülakatlarda verilen cevaplar, konunun farklı 

boyutlarını yansıtır nitelikte olmuĢtur. Yapılan mülakatların tamamında 

katılımcılardan izin alınarak görüĢmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiĢtir. Maliye 

baĢmüfettiĢi ile yapılan görüĢmede adı geçen, soruların kendisini tam olarak 

ilgilendirmediği gerekçesiyle soruları tek tek cevaplandırmamıĢtır. Bu nedenle 

mülakat daha çok teftiĢ nedir, ne değildir Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. GörüĢme 

sırasında konuĢmalar not alınarak kayda geçirilmiĢtir. Söz konusu mülakatlar 8-15 

Nisan 2010 tarihleri arasında tamamlanmıĢtır. 

 

 

3.3. MÜLAKAT YAPILAN KATILIMCILARIN GÖREV VE UNVANLARI 

     

Yukarıda da açıklandığı üzere, genel olarak kamuda görev yapan iç 

denetçileri temsil etmesi amacıyla üç bakanlığın iç denetim birimi baĢkanı, bir 

bakanlığın iç denetim birim baĢkan yardımcısı, bir bakanlık iç denetçisi, bir özel 
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bütçeli kuruluĢ olan üniversite iç denetçisi, bir belediye iç denetçisi, bir bakanlık 

daire baĢkanı (iç denetçilik yapmıĢ-kontrolör kökenli), bir Maliye Bakanlığı 

baĢmüfettiĢi, iki iç denetim alanında üst düzey yönetici ve bir ĠDKK üyesi ile yüz 

yüze derinlemesine mülakatlar yapılmıĢtır. Ayrıca halen ĠDKK BaĢkanı olan Ġ.Ġlhan 

Hatipoğlu‟ndan randevu talep edilmiĢ ancak, BaĢkanın yurt dıĢı seyahatleri nedeniyle 

mülakat gerçekleĢtirilememiĢtir. AĢağıdaki tabloda isimlerini gizli tutmak isteyenlere 

kod adları verilerek mülakat yapılanların adları, unvanları, kurumları ve görevleri 

verilmiĢtir.  

 

Tablo 6: AraĢtırma Evreni ve Örneklemi 

 

ADI UNVANI KURUMU GÖREVĠ 

ĠDKK Üyesi A ĠDKK Üyesi Gizli tutulmuĢtur Üst Düzey Bürokrat 

Yönetici A Gen.Müd.Yrd. Maliye Bakanlığı Yönetici 

Yönetici B Daire BaĢkanı Maliye Bakanlığı Merkezi UyumlaĢtırma Birimi 

Daire BaĢkanı A Daire BaĢkanı Bakanlık Daire BaĢkanı 

Ġç Denetçi A Ġç Denetçi Bakanlık Ġç Denetçi, KĠDDER Yöneticisi 

Mithat 

AKÇELĠK 

Ġç Denetçi Maliye Bakanlığı Ġç Denetçi 

Ġç Denetçi B Ġç Denetçi Bakanlık Ġç Denetim Birimi BĢk. Yrd. 

Ġç Denetçi C Ġç Denetçi Bakanlık Ġç Denetim Birimi BaĢkanı 

Ġç Denetçi D Ġç Denetçi Bakanlık Ġç Denetim Birimi BaĢkanı 

ġener 

GÖNÜLAÇAR 

Ġç Denetçi Milli Eğitim 

Bakanlığı 

Ġç Denetim Birimi BaĢkanı 

Ġç Denetçi E Ġç Denetçi Belediye Ġç Denetçi 

Ġç Denetçi F Ġç Denetçi Üniversite Ġç Denetçi, KĠDDER Yöneticisi 

MüfettiĢ A BaĢmüfettiĢ Maliye Bakanlığı BaĢmüfettiĢ 
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3.3.1 Mülakat Yapılan Katılımcıların Künyeleri   

  

Bu kısımda görüĢme yapılan kiĢiler tanıtılacaktır. GörüĢmeye baĢlarken ilk 

olarak mülakat yapılan katılımcıları tanımak ve onları rahatlatmak amacıyla kısaca 

kendilerini tanıtmaları ve denetim alanındaki görevleri sorulmuĢtur.
49

 

 

1. ĠDKK ÜYESĠ A (ÜYE-A) : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun olduktan sonra 1989 

yılında (2010 Mayıs ayı itibariyle) halen görev yaptığı kuruma girmiĢtir. 

Yeterliliğinden sonra yurt dıĢında yüksek lisans yapmıĢtır. 1999 yılından 

itibaren üst düzey idari görevlere atanmıĢtır. Halen ĠDKK üyesidir. 

2. YÖNETĠCĠ A (YN-A): 15 yıl Kontrolörlük yaptıktan sonra idari göreve 

atanmıĢtır. 

3. YÖNETĠCĠ B (YN-B): 1995 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 

Maliye Bakanlığı TeftiĢ Kuruluna müfettiĢ yardımcısı olarak girmiĢtir. 

BaĢmüfettiĢ olduktan sonra Maliye Bakanlığı Merkezi UyumlaĢtırma 

Birimi Daire BaĢkanlığına atanmıĢtır. 

4. DAĠRE BAġKANI A (DB-A): 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi‟nden mezun olduktan sonra stajyer kontrolör olarak 

mesleğe baĢlamıĢtır. Ġki yıl iç denetçi olarak görev yaptıktan sonra 

mensubu olduğu bakanlıkta daire baĢkanlığı görevine atanmıĢtır. 

5. ĠÇ DENETÇĠ A (ĠD-A): Mesleğe stajyer kontrolör olarak baĢlamıĢtır. 

2007‟den itibaren de iç denetçi olarak çalıĢmaktadır. 

6. MĠTHAT AKÇELĠK (MA): 1987 yılında Maliye Meslek Lisesinden 

mezun olmuĢtur. 1996 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğüne Stajyer 

Muhasebat Kontrolörü olarak girmiĢtir. 2006 yılı sonunda Maliye 

Bakanlığı iç denetçiliğine atanmıĢtır. 

7. ĠÇ DENETÇĠ B (ĠD-B): 1998 yılında stajyer kontrolör olarak göreve 

baĢlamıĢ, 2007 yılı Ocak ayında ise (2010 Mayıs ayı itibariyle) halen 

görev yaptığı bakanlığa iç denetçi olarak atanmıĢtır. 2009 Mart ayından 

                                                   
49

 Katılımcılardan isimleri gizli tutulmasını isteyenlerin künyelerini açıklanırken, kendilerini deĢifre 

edecek bilgilere yer verilmemiĢtir. 
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bu yana da Ġç Denetim Birimi BaĢkan Yardımcısı olarak görev 

yapmaktadır. 

8. ĠÇ DENETÇĠ C (ĠD-C): Meslek hayatına stajyer kontrolör olarak 

baĢlamıĢtır. MüsteĢar danıĢmanlığı, Kontrolörlük Denetim Birimi 

BaĢkanlığı da yapmıĢtır. 2003 yılından itibaren 5018 sayılı Kanun 

çalıĢmalarına katılmıĢtır. 2007‟de iç denetçi 2008‟de iç denetim birim  

baĢkanı olmuĢtur. 

9. ĠÇ DENETÇĠ D (ĠD-D): 1992 yılında üniversiteden mezun olduktan 

sonra aynı yıl yapılan sınavda baĢarılı olup stajyer kontrolör olarak göreve 

baĢlamıĢtır. BaĢkontrolör olduktan sonra 1999-2007 yılları arası 

kontrolörlük birim baĢkan yardımcılığı görevinde bulunmuĢtur. 2007 

yılında iç denetçiliğe atanmıĢtır. (2010 Mayıs ayı itibariyle) halen iç  

denetim birimi baĢkanıdır. 

10. ġENER GÖNÜLAÇAR (ġG): Üniversiteden mezun olduktan sonra 

MEB‟e müfettiĢ yardımcısı olarak girmiĢtir. 5.5 yıl bu görevde 

bulunduktan sonra 2007 yılında aynı kuruma iç denetçi olarak atanmıĢtır. 

(2010 Mayıs ayı itibariyle) halen MEB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı  

görevini yürütmektedir. 

11. ĠÇ DENETÇĠ E (ĠD-E): 1992 yılında muhasebe denetmeni olarak göreve 

baĢlamıĢ, iki yıl devlet muhasebe uzmanı olarak çalıĢmıĢtır. 1997 yılı 

sonunda da belediyede iç denetçiliğe geçmiĢtir.  

12. ĠÇ DENETÇĠ F (ĠD-F): Maliye Bakanlığında muhasebe denetmeni olarak 

görev yapmıĢ, 2007 yılından itibaren (2010 Mayıs ayı itibariyle) halen 

görev yaptığı Üniversiteye iç denetçi olarak atanmıĢtır. 

13. MÜFETTĠġ (A): Maliye Bakanlığı TeftiĢ Kuruluna müfettiĢ yardımcısı 

olarak girmiĢtir. (2010 Mayıs ayı itibariyle) halen baĢmüfettiĢ olarak  

görev yapmaktadır.   
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3.4. ARAġTIRMA BULGULARI 

 

 Yukarıda unvanları ve görevleri belirtilen katılımcılarla yapılan 

görüĢmelerde, kamu yönetiminde iç denetim geniĢ soru yelpazesiyle masaya 

yatırılmıĢ ve katılımcılar birçok konuda görüĢlerini beyan etmiĢlerdir. Ancak bu 

kısımda, görüĢmeler sonucunda elde edilen tüm bulgulara seçme yapılmaksızın yer 

vermekten ziyade, araĢtırma bulgularına, kamu yönetiminde iç denetim ile ilgili öne 

çıkan, önemli görülen belli baĢlıklar çerçevesinde yer verilecektir. Mülakatların 

tamamı ise bu tezdeki mevcut yorumların kontrol edilebilmesi ve gelecek çalıĢmalara 

kaynak oluĢturabilmesi açısından EK-2 de bulunmaktadır. Ġç denetime iliĢkin 

mülakatlarda öne çıkan konular aĢağıda verilmiĢtir:    

 Ġç denetime neden ihtiyaç duyuldu 

 Ġç denetim kurumlara nasıl bir katkı sağladı 

 Ġç denetimin en güçlü-en zayıf yönleri 

 Kamu yönetiminde iç denetimin en önemli sorunları 

 Üst yöneticilerle iliĢkiler 

 Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesine iliĢkin görüĢler 

 Ġç denetçilere verilen eğitimler 

 TeftiĢ ve iç denetim arasındaki sorunlar 

 ÇalıĢanların ve yöneticilerin iç denetime bakıĢı 

 Ġç denetim neden tercih ediliyor 

 

Yıldırım ve ġimĢek‟in (2008) de belirttikleri üzere nitel araĢtırmalarda, 

“araĢtırmacı bilgi toplama sürecinin doğal bir parçasıdır ve onun incelenen konuyla 

ilgili düĢünceleri büyük önem taĢır” (s. 238). Nitel araĢtırmalar, yorumsamacı bir 

sosyal bilim geleneğinin uzantısı olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle bu kısımda 

katılımcıların görüĢleri verilirken bazı yorumlamalarda bulunulacaktır. Mülakatlarda 

elde edilen veriler, yukarıda da belirtildiği gibi betimsel analiz tekniğiyle 

aktarılacaktır. Yıldırım ve ġimĢek‟e (2008) göre betimsel analizlerde, bireylerin 

görüĢlerini okuyucuya çarpıcı bir Ģekilde sunmak için doğrudan alıntılara yer verilir. 

Elde edilen veriler sistematik bir Ģekilde betimlenerek yorumlanır ve neden sonuç 
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iliĢkileri kurularak bazı sonuçlara ulaĢılır. AraĢtırma verileri arasında kurulacak 

bağlantılar ve değerlendirmeler, araĢtırmacının yorumlarının boyutlarını 

göstermektedir (s. 224).  

AraĢtırmanın verilerini aktarırken, belirli bir konuda benzer ve farklı 

görüĢlere yer verilerek, aynı konuya neden farklı yaklaĢımların sergilendiği 

noktasında değerlendirmeler yapılacaktır. Bununla birlikte verilen cevaplar ile 

kiĢinin konumu değerlendirilerek, olay farklı bir bakıĢ açısıyla ortaya konulmaya 

çalıĢılacaktır. Yukarıda verilen baĢlıklar, izleyen bölümlerde sırasıyla ele alınacaktır.  

 

 

3.4.1. Ġç Denetime Neden Ġhtiyaç Duyuldu 

 

 Tezin ikinci bölümünde de ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi, iç denetim 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Türk kamu yönetiminde yer 

bulmuĢtur. Ülkemizde daha önceleri özel sektörde kullanılan bu sistem gerek 

kamuda yeniden yapılandırma çalıĢmaları, gerekse Avrupa Birliğine entegrasyon 

sürecinde gündeme getirilmiĢtir. 2006 yılından itibaren ise, kamu yönetiminde  

uygulanmaya baĢlanılmıĢtır. “Ġç denetime ihtiyaç var mıydı?” sorusu mülakatlarda iç 

denetim ile ilgili sorulan ilk sorudur. Burada katılımcıların olumlu ya da olumsuz 

dikkat çeken görüĢlerine yer vererek durumu resmetmeye çalıĢacağız.   

 Mülakatlarda açığa çıkan görüĢler Ģu yöndedir: Öncelikle iç denetçiler ve 

diğer katılımcılar, iç denetime ihtiyaç duyulmasının en önemli nedenini, geleneksel 

denetim anlayıĢındaki eksikliklere, bu eksikliği de daha çok hata arayan, çözüm 

üretmeyen bir mantık üzerine kurulmasına bağlamıĢlardır. Bu konuda katılımcıların 

hakim görüĢünün bu eksende toplandığını söyleyebiliriz. Aynı konuda karĢıt görüĢ 

sahibi Mithat Akçelik (iç denetçi); mevcut teftiĢ kurullarının iĢini gayet iyi yaptığına 

ve iç denetimin gereksiz olduğuna inanıyor. Buna ilaveten, 5018 sayılı Kanunun 

gelmesini bile doğru bulmuyor. Ona göre, 1050 sayılı Kanun oldukça yeterliydi, 

değiĢen sadece isimler olmuĢtur.
50

 Daire BaĢkanı (A) ise, iç denetimin gerekli 

                                                   
50

 Mithat Akçelik, görüĢme sırasında iç denetime geçmekle yanlıĢ bir karar verdiğini ifade etmiĢtir. 

Zira beklediği gibi bir yapıyla karĢılaĢmadığını ve iç denetimle birlikle mevcut denetim organlarının 
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olduğunu ancak, bunun yerine iç denetimin fonksiyonlarının mevcut denetim 

birimlerine yüklenebilineceğini ifade ederek, iç denetimin getirilmesiyle iki baĢlı bir 

denetim sistemine sahip olunduğunu ileri sürmüĢtür. 

Bunun yanında iç denetimin kamu yönetiminde bağımsız olarak yer 

bulmadığı, 5018 sayılı Kanunun bir parçası olduğu kanaati hâkimdir. Ġç denetçilerin 

ve yöneticilerin görüĢlerine göre, kamu yönetiminde denetim sisteminin değiĢmesi 

gerekliliğinin yanında diğer alanlarda da köklü bir değiĢime ihtiyaç olduğu 

konusunda görüĢ birliği var diyebiliriz. Bu değiĢim de 5018 sayılı Kanunla 

sağlanmıĢtır. ĠDKK Üyesi (A) bu değiĢimi, “devrim niteliğinde bir reform” olarak 

nitelemiĢtir. 

Katılımcıların görüĢlerine baktığımızda iç denetimin, AB‟ye uyum sürecinin 

bir parçası olduğu görüĢleri ağırlık kazanmıĢtır. ġener Gönülaçar (iç denetçi), 

görüĢlerini; “kamu yönetiminin alt baĢlığı olan denetimde dünyadaki geliĢmeler 

karĢısında felsefe değiĢikliğine ihtiyacı vardı. Ġç denetimin gelmesinin nedeni de 

zihniyet değiĢimine araç olması anlamında önemlidir” Ģeklinde ifade etmiĢtir. Ġç 

Denetçi (D) ise bu değiĢimin, II. Mahmut döneminden itibaren baĢladığını, bu 

konuda TODAĠE ve DPT‟nin çalıĢmaları olduğunu, kamu yönetiminin yeniden 

yapılandırılması amacıyla Kaya ve Mehtap Raporları hazırlandığını ifade etmiĢtir. 

Yeni kamu yönetimi anlayıĢının ülkemize getirilmesini Ġç Denetçi (A); “Kamu Ġç 

Mali Kontrol Sistemi, AB‟nin uyguladığı ve aday ülkelere empoze ettiği bir sistem” 

olarak değerlendirmiĢtir. 

Ġç Denetçi (E) ilginç bir yaklaĢımla; bugüne kadar her kurumun, her birimin, 

yaptığı iĢi o alanda en iyi kendisinin yaptığı düĢüncesi içerisinde olduğunu 

belirtmiĢtir. Ġç Denetçi (E)‟nin de ifade ettiği gibi, Kurum çalıĢanları, bilhassa da 

yöneticileri, yaptıkları iĢin en doğru iĢ olduğu düĢüncesiyle, kurumlarını daha ileriye 

götürebilecek dönüĢümlere kapalı kalabilir, mevcut durumun yeniden üretimi 

doğrultusunda hareket edebilirler. Ġç denetçilerin idarelerin çalıĢmalarını geliĢtirmek 

amacıyla getirdikleri iyi uygulama örnekleriyle birlikte yapılan faaliyetlerin 

kalitesinin arttırılması, iç denetimin gerekliliğini bir baĢka yönüyle ortaya koyabilir.  

                                                                                                                                                
kaldırılacağı düĢüncesiyle iç denetçiliğe geçtiğini belirtmiĢtir. Mithat Akçelik‟in görüĢleri, mülakat 

yapılanlar arasında farklı bir duruĢ sergilediği, dolayısıyla farklı bir bakıĢ açısını yansıttığı için, 

çeĢitlilik açısından önem arz etmektedir. 
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Yukarıda da belirtildiği gibi istisnalar dıĢında tüm katılımcılar iç denetimin 

gerekliliğine inanan kiĢilerdir. Tezin ikinci bölümünde literatür taraması üzerinden 

„Neden Ġç Denetime Ġhtiyaç Duyuldu?‟ baĢlığıyla yer verdiğimiz konuyu Gürkan, 

(2008); daha çok Avrupa Birliğine uyum sürecinde kamu yönetiminde hesap 

verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanabilmesi için iç denetim sisteminin 

uygulanması bir zorunluluk halini almıĢtır (s. 8) sözüyle açıklamıĢtır. 

KüreselleĢen dünyada ortaya çıkan iyi uygulama örneklerinin, geliĢmekte 

olan ülkeler tarafından takip edilerek kendi ülkelerine entegre edilmeye çalıĢıldığı 

görülmektedir. Ülkemizin de iç denetim sistemini kamu yönetiminde uygulamaya 

çalıĢması ve bu yönde bir Kanun çıkarması bu duruma bir örnek teĢkil edebilir.   

Ülkemizde kamu yönetimi alanında reform çalıĢmalarının 90‟lı yıllardan 

itibaren yapılmaya baĢlandığını göz önünde bulundurursak, iç denetim uygulamasına 

geç bile kalındığını iddia etmek mümkündür. Ġç denetim konusundaki Türkiye‟nin 

avantajı ise, 1945‟lerden itibaren dünyada denenmiĢ ve geçerliliği ve güvenilirliği 

test edilerek getirilmiĢ bir sistem olmasıdır. Avrupa Birliğinin, IMF ya da Dünya 

Bankasının bu sistemin ülkemizde uygulanmasını istemelerinin de bu sistemin 

ülkemize getirilmesinde önemli bir etkisinin olduğu açıktır. Kimilerine göre; örneğin 

„AB‟nin Türkiye‟ye empoze ettiği bir sistem olan iç denetim sisteminin‟ ülkemizde 

uygulanmasıyla ortaya çıkacak etkin bir denetimden IMF‟nin beklentisi, Türkiye‟ye 

verdiği kredilerin dönüĢünü garanti altına almak ise de; bu durum, IMF‟nin amacı 

her ne olursa olsun, kamu yönetiminin daha etkin iĢlemesini sağlayacak ise 

reddedilmemeli, tersine, kabul edilerek geliĢtirilmelidir. Zira iç denetimin getirdiği 

anlayıĢ sayesinde, kamu idarelerinin daha iyi yönetileceği düĢünüldüğünde burada 

kazanan Türkiye olacaktır. 

 

 

3.4.2. Ġç Denetim Kurumlara Nasıl Bir Katkı Sağladı 

 

 “Ġç denetim kurumlara bir katkı sağladı mı?” sorusuna katılımcılar genel 

olarak daha iĢin baĢında olunduğundan, yapılan denetim faaliyetlerinin istenilen 

seviyeye gelmediğini ve beklenen katkının henüz sağlanamadığını ifade etmiĢlerdir. 
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Katkı sağladığını düĢünenlere ise, “nasıl bir katkı sağlamıĢtır?” sorusu yöneltilerek 

sağlanan katkıyı daha somut bir Ģekilde ortaya koymaları istenmiĢtir. Ġç Denetçi (A) 

kurum çalıĢmalarına değer katmak için hangi alanlarda denetim yaptıklarını ve nasıl 

bir katkı sağladıklarını Ģu örneklerle açıklamıĢtır:  

 

Biz kısa vadede uygunluk denetimine ağırlık vermiyoruz. Daha çok sistem denetimi 

yapıyoruz. Sistem denetimi ve performans denetimi yöneticilere daha sempatik geliyor. 

Çünkü kendi eksikliklerini ve açıklarını daha iyi görebiliyorlar. Bu noktada denetimin güzel 

yüzü ortaya çıkıyor. Klasik bir deyim var: „Bataklığı mı kurutmak, yoksa sinekleri mi 

öldürmek…‟ Ġç denetim bataklığı kurutuyor. Geleneksel denetim ise sineklerle savaĢıyor. 

Bunun anlamlı bir örnek olduğunu düĢünüyorum. Ġç denetim, koruyucu hekimliğe de 

benzetiliyor. Yani hastalık ortaya çıkmadan hastalığı tespit ediyor. Böylece hastalıklar ortaya 

çıkmadan önlenmiĢ olacak. Sonuç olarak da kamunun sağlık giderleri düĢecek. Ġç denetime 

de bunu uyarlayabilirsiniz.  

 

Ġç Denetçi (B) ise, daha çok birimlerdeki iyi uygulama örneklerini tespit 

ederek diğer birimlere uygulamaya çalıĢtıklarını ancak, iç denetimin kuruma 

sağlayacağı katkıyı belirleyen en önemli unsurun üst yöneticinin iç denetime olan 

bakıĢ açısı olduğunu vurgulamıĢtır. Ġç Denetçi (B)‟nin de ifade ettiği gibi üst yönetici 

iç denetçilerden faydalanmayı istemediği takdirde, iç denetçilerin kurumlara 

herhangi bir değer katması olanaksızlaĢacaktır. Aynı doğrultuda Ġç Denetçi Mithat 

Akçelik, iç denetimin kurumlara sağladığı katkıyı aĢağıdaki sözleriyle ifade etmiĢtir:  

 

ġu anda bizim iç denetim mevzuatında bir üst yönetici iç denetçi raporunu uygulamaya 

koyup koymamakta serbesttir. Her hangi bir Ģekilde idare için çok elzem olsa bile onu, 

uygulamaya koymaya mecbur kılacak herhangi bir mekanizma da yoktur. Bu noktada 

kurumlara katkı sağlamasının yasal alt yapısı da yoktur. ġu anda kurumların üst yöneticileri, 

iç denetimi pek benimsemediklerinden dolayı ciddi katkı yaptıkları da söylenemez. 

 

Bu tespitlere göre, iç denetçi ne yaparsa yapsın hangi önerilerde bulunursa 

bulunsun eğer bu önerileri üst yönetici uygulamıyorsa iç denetçinin yaptığı, öneriden 

öteye gitmeyecektir. 

Ġç denetçi (E), iç denetim faaliyetlerinin yetersizliğinden bahsederek “Türkiye 

ortalamasında yılda bir defa denetim yapılmıĢ. Bütün iç denetçilerin yıllık ortalaması 
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0.98, bunun en az 3-4 olması gerekir” Ģeklinde bir değerlendirmede bulunmuĢtur. 

Ayrıca önemli bir noktaya iĢaret ederek, “onlar bizi müfettiĢ olarak değil de yardımcı 

olarak gördüklerinde iç denetimin etkinliği artacaktır” sözleriyle üst yöneticilerin iç 

denetçileri yardımcıları olarak görmeleri gerektiğini belirtmiĢtir. MEB Ġç Denetim 

Birimi BaĢkanı ġener Gönülaçar ise, ülke genelinde iç denetçilerin 

yetersizliklerinden bahsederek Ģu ana kadar kurumlara fazla bir değer kattıklarını 

düĢünmediğini, ancak iç denetimin diğer denetim birimlerini tetiklemesi noktasında 

bir katkısı olduğunu ifade etmiĢtir. Bunu da Ģu örnekle açıklamıĢtır: “Maliye 

Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı görev standartlarını yayınladı. Yani IIA‟nın, 

INTOSAI‟nin iç denetimin standartlarında yer alan tüm uluslararası değerlerini 

aldılar bu ciddi bir kazanımdır.” Gönülaçar, diğer kurumlarda iç denetimin beklenen 

katkıyı yapamadığını ancak, MEB Ġç Denetim Biriminin bu güne kadar alt 

süreçleriyle birlikte 35 sistem denetimi yaptığını ve bunu 2009 Faaliyet Raporuyla 

kamuoyuna duyurduklarını ifade etmiĢtir. Bu sayı diğer kurumların yaptığı 

denetimlere göre oldukça yüksek bir rakamdır. Bu bağlamda, MEB‟in iç denetim 

biriminin iyi iĢlediğini söylemek mümkündür. Tabi bunun nedenini de üst yönetici 

ile iç denetçilerin iyi iliĢkiler kurmasına bağlayabiliriz. Nitekim MEB‟de bu 

iletiĢimin oldukça güçlü olduğu mülakat sırasında vurgulanmıĢtır.  

Daire BaĢkanı (A), iç denetçiliğe geçenlerin %60-70‟inin özlük hakları 

nedeniyle bu mesleğe geçtiğini ve kurumları tanımadıkları için Ģu an birçok iç 

denetçinin kurumlarına herhangi bir değer katmadığını belirtmiĢtir. ĠDKK Üyesi (A) 

ise, iç denetimin kurumlara sağladığı katkıyı daha somut bir Ģekilde 

örneklendirmiĢtir. Bu konuda olumlu tepkiler aldıklarını, iç denetimin kurumlara 

sağladığı katkıya örnek olarak; ÇalıĢma ve Hazine MüsteĢarları ile Kredi Yurtlar 

Kurumu Genel Müdürünün kurumdaki tüm iĢlerini iç denetçilerin raporları 

doğrultusunda yaptıklarını ve kurumlarını iç denetçilerle birlikte yönettiklerini 

belirterek raporların gelmeye baĢlamasıyla bu katkının daha da artacağını 

söylemiĢtir. Adı geçen, iç denetimin kurumlara nasıl bir katkı sağlaması gerektiğini 

ise Ģu Ģekilde izah etmiĢtir:  

 

Kurumlara değer katacak yönü Ģurada, bir yönetici olarak birçok aksaklığı görüyorum; 

Bunları bu aĢamada olmayan insanlar göremiyor. Aslında aksaklıkları düzeltmek için o kadar 
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çok koĢuĢturmaca var ki kurumlarda, sistemli olarak çalıĢmamaktan kaynaklanan o kadar çok 

sıkıntı var ki bunların hiç birisine zaman ayırıp düzeltmeye yönelik bir yapıyı 

gerçekleĢtiremiyorsunuz. Sistemdeki tıkanıklıkları, süreçlerdeki aksaklıkları görüyorsunuz 

ama bir Ģey yapamıyorsunuz. Aslında bunları denetleyen bunlar için kafa yoran birileri 

olmalı. Ġç denetçilerin yapacağı en önemli Ģey bu olacaktır. Sistem süreç denetimi 

yapacaklardır. Ġç denetçi bunları görüĢmek için benim yanıma gelmiĢ olsa, zaten bunları 

onlara ben kendim söylerim. Kendi sistemimdeki sıkıntıları... Onun da bu konuda kanaatleri 

tespitleri olacak, onlarla birleĢtiği zaman raporunda iĢlerimizin daha verimli, sonuca odaklı 

yapılması için birçok öneriler olacak ve bu anlamda üst yöneticiler kurumlarında reform 

yapmak istiyorsa iĢlerini geliĢtirmek istiyorsa, en önemli Ģeyi; elindeki silahı, aracı, insan 

kaynağı iç denetçiler olacak ve iç denetçinin ürettiği raporlar olacak. Bu Ģekilde kurumları 

ileriye götürmek için fevkalade imkanımız var. (Üye A) 

  

Katılımcıların görüĢlerini bir bütün olarak ele aldığımızda, iç denetimin 

kurumlara sağlayacağı katkıyı belirleyen en önemli faktörün, üst yöneticilerin iç 

denetimi hangi ölçüde sahiplendiğidir. Üst yöneticilerin iç denetçilerden yararlanma 

talebi doğrultusunda ortaya çıkacak denetim raporlarında, iç denetçilerin kurumun 

daha etkin ve verimli yönetilmesi doğrultusundaki önerileriyle iç denetimin 

kurumlara sağladığı katkı da ortaya çıkacaktır. Bunun gerçekleĢmesi için iç 

denetçilerin, üst yöneticilerin ve diğer kurum çalıĢanlarının iç denetim algısının 

geliĢtirilmesi gerekliliğinin yanında, bu konuda zamana ihtiyaç duyulduğu 

düĢünülmektedir.   

 

 

3.4.3. Ġç Denetimin En Güçlü – En Zayıf Yönleri 

  

Bu bölümde iç denetimin en güçlü ve en zayıf yönleri sorusuna, katılımcıların 

verdiği cevapları maddeler halinde sıralayacağız. Ġç denetimin en güçlü yönleri:  

 Daha modern bir metodolojiye sahip olması ve insani motifler taĢıması. 

(Ġç Denetçi A) 

 Uluslararası standartlara sahip olması, genç ve eğitimli bir kadro olması. 

(Ġç Denetçi B)  

 Uluslararası standartlara sahip olması. (Ġç Denetçi C) 
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 GeçmiĢ yerine gelecekle uğraĢması. (Ġç Denetçi D) 

 Üst yöneticiye bağlı olması ve güvence hizmeti vermesi. (Ġç Denetçi E)  

 Sistem ve süreç denetimi yapabilmesi. (Ġç Denetçi F) 

 Uluslararası standartlara sahip olması ve daha güvenli bir meslek olması. 

(Mithat Akçelik) 

 Denetimin karĢı tarafla birlikte yapılması. (ġener Gönülaçar) 

 Yeni bir denetim yapısına sahip olması. (Daire BaĢkanı A) 

 Ġdareye değer katması. (Yönetici A) 

 Yönetimle birlikte çalıĢması. (Yönetici B) 

 Denetimin karĢı tarafla birlikte yapılması (ĠDKK Üyesi A) 

 

Ġç denetimin en güçlü yönlerini bazı baĢlılar altında bir tablo yardımıyla 

aĢağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 
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Tablo 7: Ġç Denetimin En Güçlü Yönleri 

 

    Güçlü     

    Yönleri 

 

 

Ġsim- 

Unvan 

Uluslararası 

Standartlara 

Sahip 

Olması 

Denetimi KarĢı 

Tarafla Birlikte 

Yapması 

Yönetimle 

Birlikte 

ÇalıĢması 

Ġdareye 

Değer 

Katması  

Üst 

Yöneticiye 

Bağlı olması 

ĠD-A      

ĠD-B X     

ĠD-C X     

ĠD-D      

ĠD-E     X 

ĠD-F      

MA X     

ġG  X    

DB-A      

YN-A    X  

YN-B   X   

ÜYE-A  X    

 

 

Tezin ikinci bölümünde “Ġç Denetimin Temel Özellikleri” baĢlığı altında 

belirtildiği gibi, iç denetimin standartlara göre yürütülmesi, kuruma değer katması ve 

güvence hizmeti sağlaması özelliği ön plana çıkan üç önemli yönüdür. Katılımcıların 

verdiği cevaplardan da anlaĢılacağı üzere, iç denetimin güçlü yönleri arasında iç 

denetimin bu özellikleri belirtilmiĢtir. Ġç denetimin en güçlü yönü olarak öne çıkan 

özelliği ise, uluslararası standartlara sahip olmasıdır. Geleneksel denetim anlayıĢında 

daha önceleri denetimin nasıl yapacağına iliĢkin olarak belirlenmiĢ yazılı bir standart 

yoktu. Üstat-çırak iliĢkisi içerisinde geleneksel olarak yürütülüyordu. Ancak, iç 

denetimin Türk kamu yönetiminde yerini almasıyla birlikte diğer denetim kurulları 

da kendi standartlarını belirlemeye baĢlamıĢlardır. Yapılan mülakatta ġener 

Gönülaçar bu durumu „ciddi bir kazanım‟ olarak değerlendirmiĢtir.  
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Yalnız burada bu düĢünceye karĢıt bir görüĢ belirten MüfettiĢ (A)‟nın 

ifadelerine yer vermekte yarar var. MüfettiĢ (A)‟ya göre: “Geleneksel teftiĢ 

anlayıĢında denetimlerimizi nasıl yapacağımıza iliĢkin standartlarımız vardı. Bu 

standartlarda, memurla nasıl oturulur onunla nasıl konuĢulur bu belirlenmiĢtir.” 

Burada anlatılmak istenen, teftiĢin yazılı olmasa da kendince bir standardının 

olmasıdır. Yani, her müfettiĢin denetimi kendi inisiyatifine göre değil üstadından 

öğrendiği Ģekliyle yapması beklenmektedir. TeftiĢ kurullarına bu yönüyle 

bakıldığında, standardı yok demek haksızlık olacaktır. Dünyaya baktığımızda, 

Ġngiltere dahil bazı ülkeler, yazılı bir anayasaya sahip olmamalarına rağmen örf adet 

hukukuna dayalı oldukça etkin yönetsel yapılar oluĢturmuĢlardır (ki ülkemizin 

oldukça kapsamlı yazılı bir Anayasası olmasına rağmen uygulamada pek çok sorun 

çıktığı bilinmektedir). TeftiĢ kurullarının iç denetimden farklı bir diğer yönü ise, 

uluslararası bir denetim standardına sahip olmamasıdır. Ġç denetimin Avrupa‟dan 

ülkemize transfer edildiği göz önüne alındığında, standartlarının uluslararası nitelikte 

olmaması beklenemezdi.        

Yukarıda iç denetimin uluslararası standartlara sahip olması, güçlü bir yön 

olarak değerlendirilmiĢtir. Bunun yanında ĠDKK Üyesi (A) ile ġener Gönülaçar‟ın 

aynı görüĢte buluĢtuğu öne çıkarılması gereken bir husus da, iç denetimin karĢı 

tarafla birlikte yapılıyor olmasıdır. ġener Gönülaçar‟a göre
51

; “Özellikle kamu 

yönetimimizde bugüne kadar denetim bir silah olarak kullanıldı. Denetim 

geliĢtirmenin bir aracı olarak değil, kelle almanın, insan harcamanın bir aracı olarak 

kullanıldı.” Denetimin denetlenenlerle karĢılıklı olarak yapılması; karĢı tarafın 

kapanmayıp iç denetçiye kendini açmasına olanak sağlayarak daha verimli bir 

denetim ve bunun sonucunda da idarenin faaliyetlerine değer katacak görüĢleri 

ortaya çıkaracaktır.  

Mülakat yapılan katılımcıların „iç denetimin en zayıf yönü nedir?‟ sorusuna 

verdikleri cevaplar aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 

 

                                                   
51

 ġener Gönülaçar bu görüĢünü, kendi kurumundaki tecrübelerine dayanarak vermiĢtir. Mülakatın 17. 

sorusuna verdiği cevap içerisinde bu kanaatin dayanağı görülecektir. 
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 Yeterince algılanamamıĢ olması. (Ġç Denetçi A) 

 Görev ayrıĢtırmasının yapılmamıĢ olması, iç denetim algısının 

oluĢmaması ve iç denetim birimlerinin gereği gibi yapılandırılmaması. (Ġç 

Denetçi B) 

 Kurumsal ve idari yapısının çok zayıf bırakılmıĢ olması. (Ġç Denetçi C)  

 TaĢra denetim elemanlarıyla (denetmenler), merkezi denetim 

elemanlarının iç denetçi olarak aynı statüde olması. (Ġç Denetçi D) 

 Ġç denetim raporlarının tavsiye niteliğinde olması yani, yaptırım gücünün 

olmaması. (Ġç Denetçi E) 

 ĠDKK‟nın yapısı ve iç denetimde inisiyatifin üst yönetici ve iç denetçiye 

bırakılmıĢ olması. (Ġç Denetçi F) 

 SoruĢturma yetkisinin olmaması. (Mithat Akçelik) 

 TeftiĢ kurullarıyla olan yetki çakıĢması. (ġener Gönülaçar) 

 Alt yapısının zayıf olması. (Daire BaĢkanı A)  

 Ġç denetçiler ile idareciler arasındaki iliĢkinin sağlıklı bir Ģekilde 

kurulamaması ve iç denetçilerin görevlerini iyi bir Ģekilde yerine 

getirememeleri. (Yönetici A) 

 Ġç denetim algısının yerleĢmemiĢ olması, iç denetçilerin idari bağımsızlığı 

ve yapısal zayıflıklar. (Yönetici B) 

 Ġç denetim sistemine alıĢmak ve mevcut denetim sisteminin varlığı. 

(ĠDKK Üyesi A)  

 Alt yapısının oluĢturulmadan Türkiye gündemine getirilmiĢ olması. 

(MüfettiĢ A) 
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Tablo 8: Ġç Denetimin En Zayıf Yönleri 

 

    Zayıf           

   Yönleri 

 

 

Ġsim-

Unvan 

Algılama 

Eksikliği 

Görev 

AyrıĢtırmasının 

YapılmamıĢ 

Olması 

Yapısal 

zayıflık 

Ġç 

Denetçilerin 

Yetersizliği  

Ġç 

Denetçilerin 

Yetkileri 

ĠD-A X     

ĠD-B X X X   

ĠD-C   X   

ĠD-D      

ĠD-E     X 

ĠD-F   X   

MA     X 

ġG  X    

DB-A   X   

YN-A    X  

YN-B X  X   

ÜYE-A  X    

M-A   X   

 

 

 Yapılan mülakatlarda verilen cevaplara göre, iç denetimin en zayıf yönleri 

yukarıda sıralanmıĢtır. Her sistemin güçlü ve zayıf yönleri olduğu gibi, iç denetimin 

de güçlü ve üstün yönlerinin yanında zayıf ve eksik tarafları bulunmaktadır. Tabloda 

da görüleceği üzere, iç denetimin göze çarpan üç önemli eksikliğinden söz etmek 

mümkündür. Bunlar; iç denetimin yeteri kadar algılanılamaması, mevcut denetim 

sistemiyle iç denetimin görev ayrıĢtırmasının yapılmamıĢ olması ve iç denetim 

sisteminin yapısının zayıf oluĢturulmasıdır. 

 Ġlk olarak algılama eksikliğini ele alacak olursak, iç denetimin 2003 yılında 

yasalaĢan 5018 sayılı Kanunla Türk kamu yönetiminde yerini aldığını ve bunun 

gerekçelerini tezimizin ikinci bölümünde açıklamıĢtık. Türk kamu yönetimi için daha 

çok yeni olan iç denetim ile 130 yıllık teftiĢ ve mevcut denetim kurulları 
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karĢılaĢtırıldığında iç denetim algısının henüz yerleĢmemiĢ olması normal bir 

durumdur. Ancak, algılama eksikliğine neden olan bir unsur da iç denetimin tam 

olarak kendini kabul ettirememiĢ olması ya da kamu idareleri ve yöneticileri 

tarafından kabullenilmemiĢ olmasıdır. Yönetici (B)‟ye göre, “En büyük sorun 

algılama. Algılama en baĢta siyasi yöneticilerin ve siyasi otoritelerin, ama ben bunun 

yanında Ģu anda atanmıĢ ve görev yapan iç denetçilerin de algılama eksikliği 

olduğunu düĢünüyorum. Eski mesleklerinden dolayı yeni sistemi algılayıp da 

geçmediler.” Aynı Ģekilde MüfettiĢ (A) da, „iç denetimin alt yapısının oluĢturulmadan 

Avrupa‟dan Türkiye‟ye getirildiğini‟ ifade etmiĢtir. Ġç denetimin biraz temelsiz 

olarak kamu yönetimimize monte edildiğini ileri sürmek mümkündür. Ancak, 

yıllardır dünyada denenmiĢ, kabullenilmiĢ ve standartları oluĢturulmuĢ bir meslek 

olduğundan, biraz da AB‟nin desteğiyle, iç denetimin tanınması ve kabul edilmesi 

çok uzun yıllar almayacaktır. Ġç denetim ile mevcut denetim birimlerinin görev 

ayrıĢtırmasının yapılmasıyla iç denetim kamu yönetiminde daha sağlam bir yer 

bulacaktır.  

Ġkinci zayıf yön olarak belirlediğimiz „mevcut denetim sistemiyle iç 

denetimin görev ayrıĢtırmasının yapılmamıĢ olması‟ ise iç denetimin ya da iç 

denetçilerin değil siyasi iradenin ve bu konuda yetkili olanların eksikliği olarak 

değerlendirilebilir. ĠDKK Üyesi (A) teftiĢ kurullarıyla iç denetimin görev 

ayrıĢtırmasının yapılmamıĢ olmasını iç denetimin en önemli sorunu olarak 

görmektedir. Üye (A) bu sorunu Ģu cümlelerle değerlendirmiĢtir:  

 

Bu net bir Ģekilde ortaya konulmadı. Bunun netleĢtirilmesi lazım. Özellikle, teftiĢ kurulları ile 

iç denetçiler arasında görev ayrıĢtırmasının net bir Ģekilde belirlenmesi gerekir. Ben bunu çok 

önemli bulmuyorum. Bu da uzun zaman almayacaktır. Türkiye bunu çözmek zorunda, yoksa 

iç denetimi seçmesinin bir anlamı yok. (Üye A) 

 

Yapılan mülakatlarda katılımcıların tamamı bu konuya farklı sorularda 

değinmiĢlerdir. TeftiĢ kurullarıyla iç denetimin görev ayrıĢmasının yapılmaması, 

kimi için en zayıf yön iken, kimine göre iç denetimin en büyük sorunudur. Görev 

ayrıĢtırmasının çözümü ise, siyasi iradenin konuyu gündemine alarak gerekli 

mevzuat değiĢikliğini yapmasıdır. 
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Ġç denetimin üçüncü zayıflığı ise yapısal zayıflıktır. Katılımcıların vermiĢ 

olduğu cevaplarda yapısal zayıflıktan kasıtlarının; ĠDKK‟nın ve kurumlardaki iç 

denetim birimlerinin zayıf bir yapıyla oluĢturulmuĢ olması olduğu anlaĢılmaktadır. Ġç 

denetçi (C), bu bağlamda iç denetim için Ģunları ifade etmiĢtir: “Kurumsal ve idari 

yapısının çok zayıf bırakılmıĢ olması. Biraz da bir takım güçlerin etkisiyle teĢvik 

edici değil zayıflatıcı bir yapıyla baĢlatıldı. Düzenlemelere önem verilse de 

uygulamalar teĢvik edici boyutta değildir.” Ġç denetçi (A) bu tür düzenlemelerin 

yapılamamasının nedenini, „ülke gündeminin çok yoğun olması ve bu konuları 

örtmesinin yanında AB‟nin eski hızını kaybetmiĢ olmasını‟ da baĢka bir neden olarak 

değerlendirilmiĢtir. ĠDKK Üyesi (A) ise bu konuda bir özeleĢtiri yaparak, geçiĢ 

aĢamalarının çok iyi düĢünülmeden yapıldığını, birçok değiĢikliğin bir anda 

uygulanılabilineceğini düĢündüklerini belirtmiĢ, ancak bunun gerçekleĢmediğini 

eklemiĢtir. Bu bağlamda, “bazı kusurlarımız oldu” diyerek iç denetim sisteminin iyi 

düĢünülmeden getirilmiĢ olmasını, karar vericilerin kusuru olarak değerlendirmiĢtir.   

Yukarıda teftiĢ kurullarıyla yaĢanan görev çakıĢması sorununun siyasi irade 

tarafından yasal bir düzenleme yapılarak giderilebileceğini ifade etmiĢtik. Aynı 

Ģekilde ĠDKK‟nın ve kurumların kendi bünyelerinde teĢkil edilen iç denetim birim 

baĢkanlıklarının yapısal zayıflığının giderilmesi de yasal düzenlemelerle çözülecek 

bir sorundur.        

  

 

3.4.4. Kamu Yönetiminde Ġç Denetimin En Önemli Sorunları 

 

 Ġç denetçiliğin Türk kamu yönetimi için yeni bir meslek olduğunu daha önce 

belirtmiĢtik. Hali hazırdaki iç denetçiler, kamudaki tecrübeli denetim elemanları ve 

uzman personel arasından bu mesleğe alınmıĢ olsalar da, iç denetçiliğin yeni bir 

meslek olması ve denetime yeni bir bakıĢ açısı getirmesinin de etkisiyle kamuda bazı 

sorunlar yaĢanmaktadır. Bununla birlikte, bu mesleği icra eden iç denetçiler ile iç 

denetimle karĢı karĢıya kalan yöneticiler ve diğer denetlenen personelin bu duruma 

alıĢmaları noktasında bazı sorunlar yaĢandığını ifade edebiliriz. Yapılan görüĢmeler 
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sırasında katılımcılara, „iç denetimin en önemli sorunları nelerdir?‟ sorusu 

yöneltilmiĢtir. Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlar aĢağıda verilmiĢtir.   

 Üst yöneticilerin ve yöneticilerin farkındalıklarının oluĢmaması, Merkezi 

UyumlaĢtırma Birimlerinin yapılarının zayıf olması, teftiĢ ve iç denetimin 

görev ayrıĢtırmasının yapılmamıĢ olması. (Ġç Denetçi A) 

 Yeterli deneyime ve yetkinliğe sahip olmayan iç denetçilerin bulunması, 

yöneticilerin yaptığı iĢleri her zaman en doğru olarak değerlendirmeleri. (Ġç 

Denetçi B) 

 Ġç denetim birimlerinin yapısının zayıf olması. (Ġç denetçi C) 

 Üst yöneticilerin ve yöneticilerin iç denetim algısının yetersiz olması. (Ġç 

Denetçi D) 

 Yöneticilerin iç denetimi yeterince tanımaması. (Ġç Denetçi E) 

 ĠDKK‟nin görevlerini tam olarak yerine getirmemesi. (Ġç Denetçi F) 

 Ġç denetimin alt yapısının yetersiz olması, iç denetim algısının yetersiz 

olması. (Mithat Akçelik) 

 Ġç denetçiliğe atanan bazı denetim elemanlarının yetersiz olması, Ġç 

Denetim Birimlerinin yapısının zayıf olması, ĠDKK‟nın yapısal zayıflığı. 

(ġener Gönülaçar) 

 Ġç denetçilerin yeterli deneyime ve yetkinliğe sahip olmaması. (Daire 

BaĢkanı A) 

 Ġç denetim sistemindeki tasarımın eksikliği. (Yönetici A) 

 Üst yöneticilerin iç denetimi algılamadaki zayıflıkları. (Yönetici B) 

 TeftiĢ ve iç denetimin görev ayrıĢtırmasının yapılmaması, ĠDKK‟nın 

yapısının zayıf olması. (ĠDKK Üyesi A) 

 

Ġç denetimin en önemli sorunları, katılımcıların bakıĢ açısıyla aĢağıdaki 

tabloda verilmiĢtir.  
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Tablo 9: Ġç Denetimin En Önemli Sorunları 

 

           Ġsim-Unvan 

 

Ġç Denetimin  

Sorunları 

ĠD-

A 

ĠD-

B 

ĠD-

C 

ĠD-

D 

ĠD-

E 

ĠD-

F 

MA ġG DB-

A 

YN-

A 

YN-

B 

ÜYE-

A 

Ġç Denetimin  

Farkındalığının 

oluĢmaması 

X   X X  X    X  

ĠDKK‟nın Yapısal 

Zayıflığı  
X       X     

TeftiĢ ve Ġç Denetimin 

Görev AyrıĢtırmasının 

YapılmamıĢ Olması 

X           X 

Bazı Ġç Denetçilerin 

yetkinlik açısından 

yetersiz olması  

 X      X X    

Ġç Denetim 

Birimlerinin Yapısının 

Zayıf Olması 

  X    X X     

 

 

Ġç denetimin en önemli sorunlarını ele aldığımızda, her katılımcının önemli 

gördüğü sorun kendince iç denetimin en önemli sorunudur. Bu bölümde, iç 

denetimin en önemli sorunlarını değerlendirirken daha çok ortak görüĢleri ön plana 

çıkarmaya çalıĢacağız. Mülakata katılanların görüĢlerini tablolarda göstermemizin 

ana nedeni budur. Tablo 9‟a baktığımızda göze çarpan ve katılımcıların 

çoğunluğunun ortak görüĢü kabul edeceğimiz en önemli sorun; „Ġç denetimin 

farkındalığının oluĢmaması‟ sorunu olarak değerlendirilmiĢtir. 

Katılımcılara iç denetimin en önemli sorunlarının çözümlerinin önünde 

engeller olup olmadığını ve „bu sorunların çözümünü kolaylaĢtıracak etkenler var 

mıdır?‟ diye sorduğumuzda; verilen cevaplar daha çok en büyük engelin „zaman‟ 

olduğu yönündedir. Katılımcılar iç denetimin var olan sorunların çözüm adresini ise, 

AB ve siyasi iradenin bu konuya daha çok önem vermesi yönünde göstermiĢlerdir. 

Konuyla ilgili olarak iç denetçi (D) ile Yönetici (B), iç denetimin farkındalığının 

oluĢmaması sorununun çözümünü „eğitim‟ olarak göstermiĢlerdir. Ġç Denetçi (D) 
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çözüm olarak; “Bütün üst yöneticilerin, kamu bürokratlarının ve hesap vermede 

görevde oturan yetkili sorumluların bu getirilmek istenen yeni yönetim modelini çok 

iyi anlaması için gerekirse eğitimden geçirilmesi gerekiyor” Ģeklinde görüĢ 

beyanında bulunmuĢtur. Yönetici (B) ise; iç denetimde farkındalığın oluĢmasını 

kanun ya da yönetmeliklerle yapamayacaklarını ifade etmiĢtir. Üst yöneticilere 

verilecek eğitimlerle ilgili olarak da; üst yöneticileri öğrenciler gibi sınıflara 

doldurup iç denetimi anlatamayacaklarını, bunun güzel organizasyonlarla, 

ziyaretlerle çözülebileceğini ifade etmiĢtir. „Kızılcahamam‟da kaplıca turizmini de 

açık tutup bir seminer hazırlamak suretiyle iç denetimin farkındalığının oluĢturulması 

için fırsatlar üretilebileceği‟ örneğini vererek konuyu daha da somutlaĢtırmıĢtır.  

Yukarıda irdelediğimiz iç denetimin sorunlarından olan teftiĢ kurulları ile iç 

denetimin görev ayrıĢmasının yapılması ve iç denetim birimlerinin yapısal 

zayıflığının çözümü; iç denetçilerin görüĢleri ve kanaatimize göre, siyasi iradedir. 

Siyasi iradenin yapacağı yasal değiĢiklikler sonucunda bu sorunlar rahatlıkla 

aĢılabilecektir. Ancak, iç denetim algısının yerleĢmemesi sorununun çözüm noktası; 

üst yöneticilerin tutumları ve iç denetçilerin baĢarısı olarak da değerlendirilebilir.  

 

 

3.4.5. Üst Yöneticilerle ĠliĢkiler 

 

 Ġç denetçilerin üst yöneticilere bağlı olduğu göz önünde bulundurularak üst 

yöneticilerle olan iliĢkilere dair sorular iç denetçilere daha yoğun bir Ģekilde 

sorulmuĢtur. Ġlk olarak iç denetçilere, iç denetçiliğe geçiĢ aĢamasında kiminle 

mülakat yapıldığı sorusu yöneltilmiĢtir. Soru sorulurken beklenen ve makul olduğu 

düĢünülen cevap, üst yöneticiye bağlı olarak görev yapan ve üst yöneticiye 

danıĢmanlık görevi bulunan iç denetçilerin bu nedenle geçiĢ aĢamasında üst 

yöneticilerle mülakat yaptıkları yönünde bir cevaptır. 

Yapılan görüĢmeler neticesinde anlaĢılmıĢtır ki büyük ölçüde bakanlıklarda 

görev yapan iç denetçiler, üst yönetici ile mülakat yaparak iç denetçiliğe 

alınmıĢlardır. Sadece ġener Gönülaçar ile Ġç Denetçi (D), müsteĢarın kendilerini 

yakından tanıması sebebiyle birebir mülakat yapma gereği duymamıĢ olduğunu ifade 
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etmiĢlerdir. Bu nedenle adı geçenlerin üst yönetici ile olası mülakat sonucundaki 

karĢılıklı tanıma hedefine mülakatsız ulaĢmıĢ oldukları sonucu çıkarılabilir. Zira 

mülakat yapma gereği bile duyulmamıĢtır. Üst yönetici ile mülakat yapmadan iç 

denetçiliğe atanan tek iç denetçinin belediyede görev yapan Ġç Denetçi (E) olduğunu 

belirtmek gerekir. Adı geçen, belediyeye geçiĢi sırasında personelden sorumlu bir 

yöneticiyle görüĢme yaptığını ifade etmiĢtir. Ġç Denetçi (E)‟ye göre, belediyelerde bu 

iĢler siyasi olarak yapılmaktadır. Üniversitede görev yapan Ġç Denetçi (F) de 

üniversiteye geçiĢi sırasında kendisi gibi diğer iç denetçi arkadaĢlarının da bizzat 

rektör ile mülakat yaptığını ifade etmiĢtir. Burada Ģunu belirtmekte yarar var; 5018 

sayılı Kanunun Geçici 5. maddesine göre iç denetçiliğe atananlardan bakanlık 

kadrolarında görev yapan merkezi denetim elemanları, kendi bakanlıklarına iç 

denetçi olarak atanmıĢlardır. Belediyeler ile özel bütçeli kuruluĢlar arasında yer alan 

üniversitelere
52

 dıĢarıdan da atama yapılmıĢtır. 

 Yapılan mülakatlarda görülmüĢtür ki; üst yöneticiler ile iç denetçilerin 

görüĢme sıklığını kurumun büyüklüğü belirlemektedir. Örneğin, bakanlıklardaki iç 

denetçiler üst yönetici ile yılda birkaç kez toplu olarak görüĢebilirken, üniversitede 

görev yapan bir iç denetçi üst yöneticiyle istediği zaman görüĢebilmektedir. 

Bakanlıklarda bu görüĢmeleri daha ziyade birim baĢkanları yapmaktadır. Yapılan 

görüĢmeler sırasında genel olarak iç denetçiler, üst yöneticileri ile iletiĢimlerinin 

daha da arttırılmasını istediklerini ifade etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada edinilen 

izlenimlere göre, iç denetçiler ile iç denetime inanmıĢ üst yöneticiler arasında 

iletiĢimin daha güçlü olduğunu iddia etmek mümkündür. 

 GörüĢmelerde üst yöneticilerle olan iliĢkiler bölümünde iç denetçiler ile 

yöneticilere sorulan ortak sorulardan biri de, „üst yöneticilerin, iç denetçilere yönelik 

farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor musunuz?‟ sorusuydu. Mülakat yapılan tüm 

katılımcıların ortak görüĢü; herhangi bir farklı uygulamanın olmadığı yönündedir. Ġç 

denetçilik mesleğinin yeni olmasının bunda etkisinin olduğunu iddia edebiliriz.  

 Ġç denetçiler ile yönetici pozisyonundaki katılımcılara üst yöneticiler ile 

iliĢkiler bölümünde sorulan diğer bir ortak soru; „iç denetçilerin birim baĢkanı yerine 

doğrudan üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?‟ sorusudur. Bu 

                                                   
52

 Özel bütçeli kuruluĢlar arasında bulunan üniversitelerde denetim birimleri bulunmadığından, Geçici 

5. maddeye göre atanan iç denetçilerin tamamı baĢka kurumlardan geçmiĢlerdir.   
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konuda iç denetçiler ile iç denetim birimi baĢkanı pozisyonunda olan iç denetçilerin 

gerekçelerinde farklılıklar bulunsa da hemem hemen aynı düĢünceyi paylaĢtıklarını 

iddia etmek mümkündür. Ġç denetçiler, daha çok üst yöneticiye bağlı olmalarını 

bağımsızlık ve objektiflik adına önemli bulurken birim baĢkanlıklarının yapısının 

güçsüz olmasını iç denetim için bir zayıflık olarak değerlendirmiĢlerdir. Ġç denetim 

birim baĢkanları ise, bu Ģekilde bir yapının iĢlemeyeceğini ileri sürmüĢlerdir. Ġç 

Denetçi (D); iç denetçilerin üst yöneticiye bağlı olmaları nedeniyle iç denetim birim 

baĢkanının yetkisiz kaldığını, bunun da yönetim zafiyetine ve baĢıboĢluğa neden 

olduğunu iddia etmiĢtir. Üye (A) ise bu durumu Ģu sözleriyle değerlendirmiĢtir: 

“Aslında Kanun iç denetçileri çok iyi bir yerde konumlandırıyor. Ġç denetçinin 

doğrudan üst yöneticiye bağlı olması, Kanunun iç denetçiye verdiği değeri 

gösteriyor.” Üye (A) açıklamasının devamında baĢlarda ast-üst iliĢkisi olmasını 

istemediğini ancak denetim konusunda tecrübeli olanların denetim birimi 

baĢkanlıkları olmadan iĢlerin yürümeyeceği yönündeki görüĢlerini anladığını ve 

fikirlerinde bir miktar değiĢiklik olduğunu ifade etmiĢtir. Bu konuda Ġç Denetçi 

(A)‟nın görüĢüne yer vermekte yarar var. Ġç Denetçi (A) iç denetçilerin doğrudan üst 

yöneticiye bağlı olmaları konusundaki görüĢlerini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: “YanlıĢ 

olduğunu düĢünüyorum. Bu eĢyanın tabiatına aykırı. Bunun olması pek mümkün 

değildir. Mevcut teftiĢ kurullarının sistemini de çok doğru bulmuyorum. Ama iç 

denetçi birim baĢkanının memuru olmamalı.” 

 Bu konuyla ilgili olarak mülakata katılanların görüĢlerini bir tablo yardımıyla 

göstermekte fayda vardır. Buna göre katılımcılar, iç denetçilerin doğrudan üst 

yöneticiye bağlı olmalarını aĢağıda verilen tabloda olduğu gibi değerlendirmiĢlerdir.  
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Tablo 10: Ġç Denetçiler ile Üst Yöneticiler Arasındaki Ġdari Yapılanma 

 

              Ġsim-Unvan 

 

Ġdari Yapılanma 

ĠD-

A 

ĠD-

B 

ĠD-

C 

ĠD-

D 

ĠD-

E 

ĠD-

F 

MA ġG DB-

A 

YN-

A 

YN-

B 

ÜYE-

A 

Ġç Denetçiler 

Doğrudan Üst 

Yöneticiye Bağlı 

Olmalıdır 

    X    X    

Ġç Denetçiler Birim 

BaĢkanına Bağlı 

Olmalıdır   

X  X X  X X X  X X  

Ġkisi de olabilir             X 

  

 

Esasında iç denetçilerin birim baĢkanı yerine üst yöneticiye bağlı olmasının iç 

denetçiye bir güvence sağladığı düĢünülebilir. Zira, bakanlıklarda iç denetçi olmadan 

önce genel müdüre bağlı olarak çalıĢan kontrolörler iç denetçi olduktan sonra 

müsteĢara bağlı olarak görev yapmaktadırlar. Aynı Ģekilde il teĢkilatlarında 

defterdara bağlı olarak görev yapan denetmenler de, özel bütçeli kuruluĢlara geçerek 

bazı kurumlarda genel müdüre, üniversitelerde rektöre, belediyelerde belediye 

baĢkanına bağlı olarak çalıĢmaktadırlar. ĠDKK Üyesi (A), üst yöneticiye veya birim 

baĢkanına bağlı olma seçeneklerinin ikisini de makul bularak mevcut düzenlemenin, 

iç denetçilere verilen değerin bir göstergesi olduğu yönünde bir yorumda 

bulunmuĢtur. Bu konuda, müfettiĢ ve iç denetçi arasındaki farklılığın altı çizilmelidir. 

Zira bir müfettiĢ bakan adına teftiĢ yapıyor, ataması üçlü kararname
53

 ile 

yapılıyorken sicil ve disiplin yönünden kurul baĢkanına bağlıdır. Ġç denetçi müsteĢar 

adına denetim yapıyor ve bakan onayı ile atanıyorken, sicil ve disiplin yönünden 

müsteĢara bağlıdır. Yani, üçlü kararname ile atanan bir müfettiĢin sicil amiri kurul 

baĢkanı iken, bakan onayı ile atanan bir iç denetçinin sicil amiri müsteĢardır. 

Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı üzere iç denetçiler, kadrosu, bütçesi ve baĢkanı 

olan bir birim ya da kurul Ģeklinde teĢkilatlanmayı istemektedirler. 

                                                   
53

 Ġdari bir iĢlem olan üçlü kararname, yapılan idari iĢlemin; ilgili bakan, baĢbakan ve cumhurbaĢkanı 

tarafından birlikte imza altına alınmasıdır. 
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3.4.6. Ġç Denetçilik Sertifikasının Derecelendirilmesine ĠliĢkin GörüĢler  

 

 Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde uygulanan kriterlere 

tezimizin ikinci bölümünde yer verilmiĢtir. Yapılan görüĢmelerde katılımcılara, „iç 

denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz?‟ sorusu yöneltilmiĢtir. 

 Katılımcılar genel olarak, sertifika derecelendirilmesinde uygulanan kriterleri 

olumlu bulurken, rapor yazmanın da önemine dikkat çekmiĢlerdir. KiĢisel geliĢimi 

artıran yüksek lisans, yabancı dil gibi unsurların yanında çok sayıda rapor yazan iç 

denetçilerin de, sertifika derecelendirme sisteminden aynı ölçüde yararlandırılması 

gerektiği kanaati ağırlık kazanmıĢtır.  

 Mülakat yapılan katılımcıların iç denetçi sertifikasının derecelendirilmesinde 

uygulanan kriterler hakkındaki değerlendirmeleri, olumlu görüĢ sahiplerine (+), 

olumsuz görüĢ sahiplerine (-) iĢareti konularak, net bir düĢüncesi olmayanlar için ise 

ilgili bölüm boĢ bırakılarak aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

 

Tablo 11: Ġç Denetçi Sertifikasında Puanlama  

 

           Ġsim-Unvan 

Kriterler 

ĠD-

A 

ĠD-

B 

ĠD-

C 

ĠD-

D 

ĠD-

E 

ĠD-

F 

MA ġG DB-

A 

YN-

A 

YN-

B 

ÜYE-

A 

Sicil-Takdirname -          +  

Kitap-Makale + +   -   + +  +  

Yüksek Lisans  +    -  +    +  

Yabancı Dil + +   + + +  +  +  

Uluslararası Sertifika +     +  + +  +  

Eğitim Alma- Eğitim 

Verme 
+ +         +  

Rapor Yazma +    + + + + +  +  

 

 

 Yukarıdaki tabloda, mülakata katılanların özellikle vurguladıkları unsurlara 

yer verilmiĢtir. Yani bazı kriterleri hem olumlu hem de olumsuz bulan veya bir 
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kriterin diğer kriterin ikamesi olarak değerlendirilmesini yanlıĢ bulanlar olduğu için 

net bir fikir beyan etmeyen katılımcıların görüĢleri tabloda gösterilmemiĢtir. 

Katılımcıların bu konudaki görüĢleri ekte yer alan görüĢme kayıtlarında ayrıntılı 

olarak yer almaktadır.  

 Bu konuda katılımcıların birçoğu, sertifika derecelendirmesinde belirlenen 

kriterleri olumlu bulurken sertifikalar arasında herhangi bir ücret farkının 

bulunmamasını eleĢtirmiĢlerdir. Ġç denetçilerin eleĢtirilerine bir cevap niteliğindeki  

bu soruyu en yetkili ağız olan ĠDKK Üyesi (A)‟ya: Sertifika derecelendirmesinde 

özlük hakları açısından bir farklılık olmaması iç denetçileri motivasyon açısından 

nasıl etkiliyor? Ģeklinde yöneltilmiĢtir. Sorunun çözümü noktasında görüĢlerini Üye 

(A) Ģu Ģekilde açıklamıĢtır:  

 

ġu anda yok ama olacak. Ek göstergeyi %170‟de bıraktık. Kalan kısmı A2 sertifikası için 

vermeyi düĢündük. Ama A3 ve A4 için bu limit yetmez. O artırılacak ama daha zamanımız 

var. Bunun için 3 yıl gerekiyor. Uluslararası sertifika alarak bir derece atlayanlar var. Bu 

açıdan özlük haklarında bir iyileĢtirme öngörüyoruz. ġu an mevzuat bunun için uygun 

olmayabilir fakat orada ek ödeme için bir alan oluĢturuldu. 

 

  Konuyla ilgili bir baĢka görüĢ ise; yüksek lisans, yabancı dil, makale yazma 

gibi kiĢisel geliĢimi artırıcı unsurları önemli bulurken, bunların rapor yazmaya tercih 

edilmemesi gerektiğidir. Ġç Denetçi Mithat Akçelik ve Üye (A) aynı görüĢte 

birleĢmiĢlerdir. Ġç Denetçi (E) de bu doğrultuda bir görüĢ ileri sürmüĢtür. Yapılan 

mülakatlar sırasında edinilen izlenimlere göre, genç iç denetçiler kendilerini 

geliĢtirmeye daha çok isteklidir. Yüksek lisans, yabancı dil ve makale gibi unsurları 

önemli bulurlarken, bu tür faaliyetleri yapmaya istekli olmayan iç denetçiler rapor 

yazmayı daha önemli görmektedirler.    
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3.4.7. Ġç Denetçilere Verilen Eğitimler 

  

 Ġç denetimi klasik denetimden ayıran en önemli hususlardan biri de eğitime 

verilen önemdir. Bu nedenle eğitimi, iç denetimin olmazsa olmazlarından biri olarak 

değerlendirmek mümkündür. Ġç Denetçilerin ÇalıĢma  Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 33. maddesinde; iç denetçilere üç yılda en az yüz saat meslek içi 

eğitim verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıĢtır. Ġç denetim için bu denli önemli 

olan eğitim konusunda katılımcılara, iç denetçilerin yeteri kadar hizmet içi eğitim 

alıp almadıkları ve özellikle hangi alanlarda eğitime ihtiyaç olduğu soruları 

yöneltilmiĢtir.     

 GörüĢme yapılan katılımcılardan Ġç Denetçi (D) ve ġener Gönülaçar kendi 

bakanlıklarında görev yapan iç denetçilere verilen eğitimleri yeterli bulmaktadırlar. 

Yönetici (B) ise genel olarak iç denetçilere verilen eğitimleri yeterli olarak 

değerlendirmiĢtir. Ancak diğer katılımcılar iç denetçilere verilen eğitimlerin yeterli 

olmadığını ifade etmiĢlerdir. GörüĢmelerde edinilen izlenime göre, iç denetçilere 

verilen eğitimler kurum bazında farklılık göstermektedir. Örneğin Milli Eğitim 

Bakanlığında 2009 yılı içerisinde iç denetçilere 108 saat eğitim verilirken, Ġç Denetçi 

Mithat Akçelik 2009 yılında 3 günlük, üniversitede görev yapan Ġç Denetçi (F) ise 

2009 yılında 5 günlük eğitim aldığını ifade etmiĢtir. Eğitim konusunun iç denetim 

için önemli olmasının yanında, verilen eğitimlerin kalitesi daha büyük öneme 

sahiptir. Mithat Akçelik (iç denetçi) eğitim kalitesin önemine; “Kemiyetten ziyade 

keyfiyete bakmak lazım. Önemli olan eğitimin kalitesi.” sözleriyle dikkat çekmiĢtir.  

 Katılımcılar, eğitime daha çok hangi alanda ihtiyaç duyulduğu sorusuna 

cevap verirken, genel olarak, iç denetçilere uygulamaya yönelik eğitimler verilmesi 

gerektiği konusunda fikir birliğine varmıĢlardır.      
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Tablo 12: Ġç Denetçilere 2009 Yılında Verilen Eğitimin Süreleri ve Yeterliliğinin 

Değerlendirilmesi 

 

              Ġsim-Unvan 

Eğitim  

Süreleri ve 

Yeterliliği 

ĠD-

A 

ĠD-

B 

ĠD-

C 

ĠD-

D 

ĠD-

E 

ĠD-

F 

MA ġG DB-

A 

YN-

A 

YN-

B 

ÜYE

-A 

Yeterli    X    X X  X  

Yetersiz X X X  X X X   X  X 

20 saatten az       X      

20-30 saat  X X   X       

30-50 saat     X X        

50-100 saat             

100 saatten fazla        X     

 

 

 Yukarıdaki tabloda iç denetçiler ilk olarak, aldıkları eğitimleri yeterli bulup 

bulmadığı sorusunun cevabını vermiĢlerdir. Daire BaĢkanı (A), Yönetici (A), 

Yönetici (B) ile Üye (A)‟nın ise genel olarak ülke genelinde iç denetçilere verilen 

eğitimleri yeterli bulup bulmadıklarına dair cevapları belirtilmiĢtir. Eğitim süreleri 

olarak belirlenen saatler, iç denetçilerin 2009 yılında aldıkları eğitimin saat olarak 

hesaplanmasıdır.  

 ġener Gönülaçar (iç denetçi), „MEB‟de iç denetçilere 2009 yılı içerisinde 108 

saatlik bir eğitim verildiğini ve kurumlarında görev yapan iç denetçilerin eğitim 

konusunda belli bir doyuma ulaĢtığını‟ ifade etmiĢtir. Ancak adı geçen, diğer 

kurumlarda görev yapan iç denetçilere verilen eğitimleri ise yetersiz bulmaktadır. Bu 

bağlamda Yönetici (B) iç denetçilere verilen eğitimleri yeterli bulurken „2009 yılında 

60 saati Maliye Bakanlığı olarak tamamladıklarını‟ belirtmiĢtir. Ayrıca Yönetici (B) 

tüm iç denetçilere görevlerine baĢlamadan verilen 3 aylık zorunlu eğitimi son derece 

yeterli bulurken, ġener Gönülaçar söz konusu 3 aylık eğitimi; „içi boĢ bir felaket‟ 

olarak değerlendirmiĢtir. Adı geçen, iç denetçilere verilen eğitimlerin kamuda görev 

yapan daire baĢkanları ve genel müdür yardımcıları yerine özel sektörden alınması 

gerektiğini savunmaktadır. Gönülaçar‟a göre; “Ġç denetimin kaynağı Türkiye‟de özel 
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sektördür. Dersi gidip oradan alacaksınız. Hiç kusura bakmasınlar ama kamuda Ģöyle 

bir gurur var: Biz ders almayız ders veririz gururudur. Ben Ġç Denetim Enstitüsünden 

ders alan biri olarak, muhatabımız özel sektördür.” ġener Gönülaçar bu sözleriyle iç 

denetçilere verilecek olan eğitimlerin, iç denetimin kaynağı olarak gördüğü özel 

sektörden alınması gerektiği konusunda görüĢ beyan etmiĢtir.       

Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 33. 

maddesine göre; iç denetçilere üç yılda en az yüz saat meslek içi eğitim verilmesi 

gerektiğini yukarıda belirtmiĢtik. Buna göre bir günde altı saat ders verilebileceği 

düĢünülürse, 17 günde 102 saat ders verilebilir. Bu demektir ki, Yönetmeliğe göre üç 

yılda 17 günlük eğitim yeterli görülmektedir. Bu da, yılda ortalama bir haftalık 

eğitime tekabül etmektedir. Eğitim için 100 saat ilk bakıĢta yüksek bir rakam gibi 

görünse de, üç yıl için son derece yetersizdir. Eğitimin bu kadar önemli olduğu bir 

müessesede 12 ayın en az bir ayı eğitimle geçmesinde fayda var gibi görünmektedir. 

Bu da 20 iĢ gününde 120 saat demektir. Ġç denetçilere bu süreden daha az eğitim 

verildiği takdirde, iç denetimde eğitime önem veriliyor demek anlamını yitirecektir.    

 Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı üzere, katılımcıların çoğunluğu iç 

denetçilere verilen eğitimleri yetersiz bulmaktadır. Yönetmelikle öngörülen süre üç 

yılda 100 saat olmasına rağmen 2009 yılı içerisinde 34 saatlik süreye birçok kurum 

ulaĢamamıĢtır. Ġç denetçilere verilecek eğitimler konusunda Ģu sonuca ulaĢmak 

mümkündür: ĠDKK ve Maliye Bakanlığının verdiği eğitimler yetersiz olduğundan iç 

denetçilerin kendi kurumlarından bu eğitimleri talep etmeleri gerekmektedir. Bir 

baĢka yöntem ise, diğer kurumlarla eĢgüdüm sağlayarak ortak eğitimler 

düzenlemektir. Eğitim sorununun bu Ģekilde çözülmesi olanaklı görünmektedir. 

 

 

3.4.8. TeftiĢ ve Ġç Denetim Arasındaki Sorunlar  

 

 TeftiĢ kurulları ile iç denetimin karĢı karĢıya gelmesini, 2003 yılına 

dayandırmak mümkündür. 2003 yılında hükümetin hazırlamıĢ olduğu Kamu 
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Yönetimi Temel Kanunu Tasarısıyla
54

 bakanlık, müsteĢarlık ve genel müdürlük teftiĢ 

kurullarının kaldırılması öngörülmüĢ, teftiĢ kurullarının yerine iç denetim sisteminin 

getirilmesi amaçlanmıĢtır.
55

 Ancak, O dönem CumhurbaĢkanı olan A. Necdet 

Sezer‟in Kanunun belli maddelerini Meclise iade etmesiyle
56

 5227 sayılı Kanun, 

kadük
57

 olmuĢtur.  

 Ġç denetçiliğe geçiĢ ile ilgili olarak ilginç bir detayı Ġç Denetçi Mithat 

Akçelik; 5018 sayılı Kanunla „teftiĢ kurulları ve kontrolörlüklerin kaldırılacağını ve 

kendilerine yer bulmalarının söylenmesi sonucunda kerhen iç denetçiliğe geçtiğini‟ 

belirterek ifade etmiĢtir.        

Ġç denetim ile teftiĢ kurullarının görev ayrıĢtırmasının yapılmaması kimi 

katılımcılara göre iç denetimin en zayıf yönü, kimi katılımcılara göre de iç denetimin 

en büyük sorunudur. Buradan hareketle iç denetçilerle müfettiĢler arasında bir sorun 

olabileceği düĢünülerek katılımcılara, müfettiĢlerin iç denetçilere nasıl baktıkları ve 

aralarında bir sorun olup olmadığı sorusu gündeme getirilmiĢtir. Ġç Denetçi (A) 

henüz bir sorunun olmadığını ancak, „ilerleyen süreçte sorunların çıkabileceğini, 

özellikle sorunların taĢrada olabileceğini, merkezde herhangi bir sorun 

çıkmayacağını‟, bu sorunların da „görev ayrıĢtırmasıyla‟ çözülebileceğini ifade 

etmiĢtir.      

 Mülakatlarda iç denetim ile teftiĢ arasındaki sorunlar görüĢülürken, 

katılımcıların tamamı iç denetim ile teftiĢ arasındaki yetki çatıĢmasının varlığını 

kabul ederek, teftiĢ ve iç denetimin sorunlarının yetki çatıĢmasından ileri geldiğini 

belirtmiĢlerdir. Katılımcılar Ģu an itibariyle iç denetçiler ile müfettiĢler arasında 

olumsuz bir olay yaĢanmadığını ancak yetki çatıĢmasından kaynaklanan sorunların 

ileride yaĢanabileceğini ifade etmiĢlerdir. Mithat Akçelik konu hakkında, „özellikle 

maliye müfettiĢleri, iç denetçileri kendilerinden aĢağıda gördükleri için muhatap 

olmak istemiyorlar‟ Ģeklinde görüĢ beyan etmiĢtir.  

                                                   
54

 Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Tasarı Metni için Bkz: 

http://www.belgenet.com/yasa/kamu-05.html (EriĢim tarihi: 20.04.10) 
55

 TeftiĢ kurullarının kaldırılması ile ilgili haber için Bkz: http://www.memurlar.net/haber/2679/  

(EriĢim tarihi: 20.04.10) 
56

 5227 Sayılı Kanunun CumhurbaĢkanı Sezer tarafından veto edildiği haberi için Bkz:  

http://www.cnnturk.com/2004/turkiye/08/03/sezerden.kamu.yonetimi.temel.kanununun.22.maddesine.

veto/25370.0/index.html  (EriĢim tarihi: 20.04.10) 
57

 Türk Dil Kurumuna göre Kadük: “Değerini, önemini yitirmiĢ, geçerliliği kalmamıĢ, eskimiĢ.” 

http://www.belgenet.com/yasa/kamu-05.html
http://www.memurlar.net/haber/2679/
http://www.cnnturk.com/2004/turkiye/08/03/sezerden.kamu.yonetimi.temel.kanununun.22.maddesine.veto/25370.0/index.html
http://www.cnnturk.com/2004/turkiye/08/03/sezerden.kamu.yonetimi.temel.kanununun.22.maddesine.veto/25370.0/index.html
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 ġener Gönülaçar, teftiĢ kurullarının „iç denetçileri bir tehdit olarak 

gördüklerini‟, hatta „Mülkiye TeftiĢ Kurulu ve Maliye TeftiĢ Kurulunun iç denetime 

hasım olarak baktıklarını‟ belirterek, iç denetçilerin yaptıkları iĢlerle teftiĢe rakip 

olduklarını iddia etmiĢtir. MüfettiĢlerin, iç denetçileri kendilerine rakip olarak 

gördüklerini Mithat Akçelik de savunmuĢtur. Bu görüĢlerin aksine MüfettiĢ (A) ise, 

teftiĢle birlikte iç denetimin de olması gerektiğini “biz varız onlar da olsun” 

sözleriyle ifade etmiĢtir. Adı geçen, „iç denetimi teftiĢe rakip olarak görmediklerini, 

iç denetimle çatıĢmalarının ve kavgalarının olmadığını‟ belirterek, iç denetimi 

kurarken bunu teftiĢe rakip olarak oluĢturmanın yanlıĢlığını vurgulamıĢtır. ġener 

Gönülaçar ise, teftiĢin iç denetimi rakip olarak gördüğünü Ģu tespitiyle ileri 

sürmüĢtür: “Maliye TeftiĢ ihtiyaç hissetmiĢ, teftiĢ standartları diye iç denetimin tüm 

standartlarını kabul ettiler. Bu anlamda kimse kusura bakmasın rakiptir.”  

            Katılımcıların ortak kanaati; iç denetim ile teftiĢ kurulları arasında yetki 

çatıĢmasının olduğudur. Yine ortak kanaat, yasal düzenlemeler ile iki tarafın da 

yetkilerini netleĢtirerek bu sorunun çözüleceği noktasındadır.  

 

 

3.4.9. ÇalıĢanların ve Yöneticilerin Ġç Denetime BakıĢı 

 

Ġkinci bölümde, iç denetimin iliĢkili olduğu alanlar kısmında iç denetim ile 

denetlenenler arasındaki iliĢki baĢlığında ele aldığımız bu konuda Gürkan‟ın (2005) 

Ģu görüĢüne yer verilmiĢtir: Denetlenen birimde çalıĢan personele denetimden 

beklenen faydanın açıklanması önemlidir. Denetlenenlerle makul bir iĢbirliği 

ortamının tesis edilmesi, denetlenenlerden maksimum bilginin elde edilebilmesinin 

sağlanması açısından karĢılıklı güven ortamı oluĢturarak iç denetim faaliyetinden en 

yüksek verimi elde etmek için gereklidir (s: 47). Gürkan‟ın da belirttiği gibi, iç 

denetimi klasik denetimden ayıran en önemli unsurlardan biri de, denetimin 

denetlenenlerle birlikte yapılmasıdır. Bu sayede yapılan denetimden en yüksek 

verimi almak amaçlanmaktadır.  

Katılımcıların, iç denetimin en önemli sorunları arasında gördükleri iç 

denetim algısının tam olarak yerleĢmemesi sonucunda, iç denetçiler ile denetim 
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yapılan birim personeli ve birim yöneticileri arasında bazı sorunların meydana 

gelmesi söz konusu olmaktadır. Bu sorunları ortaya koymak adına görüĢmelerde 

katılımcılara, „denetlenen birim çalıĢanları ve birim yöneticileri ile ne tür problemler 

yaĢandığı‟ sorusu yöneltilmiĢtir. Bu soruya en kapsamlı ve en doyurucu cevabı Ġç 

Denetçi (A) vermiĢtir. Ġç Denetçi (A)‟ya göre:  

 

Merkezde ilk defa denetim olunca bir tepkiyle dirençle karĢılaĢabilirsiniz. Bu direnci ilk 

yıllarda normal karĢılıyorum. Bu direncin ortaya çıkmasını bizim iç denetçilerin eski 

alıĢkanlıklarını tam olarak terk edememelerine de bağlayabiliriz. Kontrolör ve müfettiĢ 

yaklaĢımı insanlara antipatik gelebiliyor. Biraz onların önyargısı bizim yanlıĢlarımızla 

birleĢince bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor ama bunlar zamanla aĢılacaktır.  

 

Kanaatimce bu değerlendirme, oldukça yerinde ve gerçekçi bir bakıĢ açısıyla 

yapılmıĢtır. Ġç Denetçi (B) de, merkezde yapılan denetimler sırasında çalıĢanlarla bir 

sorun yaĢamadıklarını, ancak birim yöneticileri ile zaman zaman sorunlar 

yaĢandığını ve bunun nedenini iç denetim algısının yerleĢmemesine bağladıklarını 

belirterek, bu durumu anlayıĢla karĢıladıklarını ifade etmiĢtir. Ġç Denetçi (C) ise, 

yönetimlerin denetime genel olarak sıcak bakmadıklarını ancak, iç denetimin 

sonuçlarını ve yaklaĢımlarını gördükçe daha olumlu baktıklarını ifade etmiĢtir. 

Ġç Denetçi (D), denetimlerde hiçbir sorunla karĢılaĢmadıklarını hatta 

„bakanlıklarındaki yöneticilerin, iç denetimden övgüyle söz ettiklerini, bu durumun 

da kendilerini ciddi Ģekilde motive ettiğini‟ ileri sürmüĢtür. Mithat Akçelik ise, 

merkezde memur ve uzmanların iç denetime olumlu baktıklarını ancak üst düzey 

yöneticilerin kendilerini soğuk karĢıladıklarını belirterek, „taĢrada herhangi bir 

sorunla karĢılaĢmadığını aksine olumlu eleĢtiriler aldığını, bunu da eski mesleki 

birikimlerine borçlu olduğunu‟ ifade etmiĢtir.  

ĠDKK Üyesi (A) bu konuda, „denetimin soğuk bir kavram olduğunu, 

denetime gelenin denetlenenler üzerinde bir takım düĢünceleri olacağını ama bunun 

bir dozunun olduğunu, bazı denetim elemanlarının öldürmeye, bazılarının ise 

yaĢatmaya geleceğini‟ ileri sürmüĢtür. Kendilerine bu konuda gelen Ģikâyetlerle ilgili 

olarak Ģu tespitlerde bulunmuĢtur:   
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Genelde bize gelen, denetlenenler baĢlangıçta daha tedirginken zamanla kendilerini açtıkları, 

yöneticilerin ve denetlenenlerin kendilerini açtıkları kanaati bilgisi geliyor. Bazı iç 

denetçilerden katı davrananlar da oluyor. Bize bu Ģekilde Ģikâyetler de geliyor. Bu daha 

sınırlı bir durum. Zamanla, birlikte çalıĢtıkça daha sağlıklı bir denetime doğru gidildiği 

görülüyor.  

 

   Ġç Denetçiler ile denetlenenler arasındaki yaĢananları, görüĢmeler sonucunda 

edinilen bilgiler ıĢığında değerlendirmek gerekirse: Özellikle merkez teĢkilatında 

çalıĢanlar, denetime alıĢık olmadıkları için baĢlangıçta iç denetçilere karĢı direnç 

göstermektedirler. Bu direnç özellikle yöneticilerden gelmektedir. Ancak gerek 

denetimin yapılıĢ biçimi, gerekse denetimin amacı denetlenenlere doğru bir Ģekilde 

açıklandığında, iki taraf da karĢılıklı iletiĢim kurarak sorunları ve çözüm önerilerini 

birlikte değerlendirme imkanı bulacaklardır. Denetlenenler, böylece iç denetçilerin 

hata aramak için değil, yapılan çalıĢmaların nasıl daha verimli hale getirilebileceği 

noktasında idareye yardımcı olmak için orada bulunduklarını idrak ettiklerinde sorun 

çözülmüĢ olacaktır. Ġç denetçilerin çalıĢanlara ve yöneticilere yaklaĢımları, sorunun 

çözümünde büyük rol oynayacaktır.        

  

 

3.4.10. Ġç Denetim Neden Tercih Ediliyor 

 

 Yapılan mülakatlarda iç denetçilere neden iç denetimi seçtikleri, iç denetçilik 

mesleğinin avantajları ve dezavantajlarının yanında meslekten beklentileri 

sorulmuĢtur. Ġç denetçi olmayan katılımcılara ise, iç denetçilerin neden bu mesleği 

seçtikleri, onlara göre mesleğin avantajları ve dezavantajları ile iç denetçilerin bu  

meslekten ne bekledikleri soruları yöneltilmiĢtir.  

 Genel olarak merkezi denetim elemanı iken (müfettiĢ, kontrolör) iç 

denetçiliğe geçenler; iç denetimin metodolojisi ve mantığını beğendiklerini ve daha 

yararlı bir denetim anlayıĢı getirdiği için, iç denetçiliği tercih ettiklerini 

belirtmiĢlerdir. Bu Ģekilde düĢünen iç denetçilerden Ġç Denetçi (D), „kontrolörken 

yaptıkları iĢlerin boĢa gittiğini, iç denetçiliğe geçtikten sonra yaptığı faaliyetin iĢe 

yaradığını, verdiği emeğin boĢa gitmediğini gördüğünü ve böylece vicdanının daha 
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rahat olduğunu‟ ifade etmiĢtir. ġener Gönülaçar ise, teftiĢin mantığının kendisine ters 

geldiğini, teftiĢteki yaklaĢımları “biraz insanlık dıĢı” bulduğunu, Peter F. Drucker‟in; 

“Hiç yapılmaması gereken bir Ģeyi, büyük bir verimlilikle yapmaktan daha yararsız 

bir Ģey olamaz.” sözünü dayanak göstererek teftiĢin yaptığı iĢin yararsız olduğunu 

iddia etmiĢtir. 

 Denetmenlerden iç denetçiliği seçenlerin üzerinde ise daha çok özlük 

haklarının iyi olması ve yer değiĢtirmeye tabi bir görev olmamasının etkisi olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Bunun yanında iç denetçiliğin yeni bir meslek oluĢu, kurumlar arası 

geçiĢi sağlayabilecek bir sertifika vermesi de önemli etkenler olarak kabul 

edilmektedir. Ġç Denetçi (E), maaĢının „2 iken 4‟ olduğunu, saygınlık ve kariyer 

olarak denetmenliğe göre daha iyi bir konumda olduğunu ifade etmiĢtir.  

AĢağıdaki tablolada, iç denetçilerin mesleğe geçiĢ nedenleri ve iç denetçilerin 

değerlendirmelerine göre genel olarak mesleğin getirdiği avantajlar birlikte 

verilmiĢtir. Aynı Ģekilde iç denetçi olmayan diğer katılımcılar da; iç denetçilik 

mesleğini tercih eden iç denetçilerin tercih nedenlerini ve mesleğin getirdiği 

avantajları kendi bakıĢ açılarına göre aĢağıdaki tabloda olduğu gibi 

değerlendirmiĢlerdir:    
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Tablo 13: Ġç Denetçilerin Mesleğe GeçiĢ Nedenleri ve Mesleğin Avantajları 

  

              Ġsim-Unvan 

 

Tercih nedenleri 

ĠD-

A 

ĠD-

B 

ĠD-

C 

ĠD-

D 

ĠD-

E 

ĠD-

F 

MA ġG DB-

A 

YN-

A 

YN-

B 

ÜYE-

A 

Özlük Hakları     X X  X X X X X 

Ġdari Görev X X  X X      X X 

Ġtibar X    X     X X  

Metodolojisi  X X X X  X  X     

Geleceğin Mesleği 

Olarak Görülmesi 
X  X  X X   X  X X 

Huzur Veren Bir 

Meslek Olması 
   X    X     

Farklı Bir BakıĢ Açısı 

Kazandırması 
   X  X  X X    

Yer DeğiĢtirmeye Tabi 

Meslek Olmaması 
    X X       

Özel Sektöre GeçiĢ 

Ġmkanı 
X     X     X X 

Eski Mesleğinden  

Memnun Olmama 
 X  X    X     

Gelecek Kaygısı  X    X X  X   X 

Sağladığı Ġmkanlar ve 

Bu Ġmkanların 

Artacağı DüĢüncesi 

X    X      X  

Kendini GeliĢtirme 

(Eğitim) Ġmkanları 
   X  X  X     

ĠĢ Yoğunluğunun Daha 

Az Olması 
    X        

 

 

 Ġç Denetçiler tabloda yer alan görüĢlerinin bazılarını mesleğe geçiĢteki 

nedenleri olarak sıralarken, bazılarını ise mesleğin genel olarak sağladığı avantajlar 

olarak ifade etmiĢlerdir. 

 Tablodan da anlaĢılacağı üzere, denetmen kökenli iç denetçilerin özlük 

haklarındaki iyileĢmelerin iç denetçiliği seçmelerinde önemli rol oynadığı 
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görülürken, merkezi denetim elemanlarından bazılarının ileride idari görevlere 

geçmede iç denetçi olmanın bir avantaj sağlayacağı düĢüncesi ve mesleğin 

metodolojisini beğendikleri için iç denetçilik mesleğine geçtikleri yorumlanabilir.  

ġener Gönülaçar‟ın, idari görevlere geçmek konusunda net bir düĢüncesinin 

olmamasına rağmen “Bana göre, teftiĢten emekli olmak kadar büyük zulüm yoktur.” 

sözü manidardır. Gönülaçar her ne kadar bu sözünü müfettiĢler için söylemiĢ olsa da 

genel kanaat; denetim görevinin belirli bir yaĢa kadar yapılması gerektiği, belli bir 

süreden sonra idari görevlere atanılmasının uygun olacağıdır. Yönetici (B)‟ye göre, 

“denetim elemanlığı her zaman bir baĢlangıçtır” ve kiĢileri “idari görevlere taĢır”. 

Kamu yönetiminde de uygulama ağırlıklı olarak bu Ģekildedir. Genellikle 

BaĢmüfettiĢ, BaĢhesap Uzmanı ya da BaĢkontrolör olanların daire baĢkanı olarak 

idari görevlere getirildiği yönünde bir izlenim söz konusudur.  

Tabloda görüleceği üzere, iç denetçi olmayan yöneticiler, iç denetçilerin 

özlük hakları nedeniyle bu mesleğe geçtiklerini düĢünmektedirler. Bazı merkezi 

denetim elemanlarının maddi kayıplar yaĢadığını belirtmelerine rağmen iç denetçilik 

mesleğinin ağırlıklı olarak denetmenlerden oluĢması nedeniyle bu kanaate sahip 

oldukları anlaĢılmaktadır.   

 Tabloda iç denetçiliğe geçiĢte en önemli etkenlerden birisi de; iç denetimin 

sahip olduğu anlayıĢ ve metodolojidir. Eski mesleklerinde mutlu olmayan ya da 

yaptıkları iĢi değersiz bulanlar, iç denetçilik mesleğine geçerek iĢ tatmini ve huzur 

aradıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu nedenle iç denetçi olanların, bu huzuru ve tatmini 

yakaladıklarını iç denetçilik hakkındaki olumlu görüĢlerinden çıkarmak mümkündür.

 Bir diğer dikkat çekici nokta ise; iç denetçilik mesleğine geçen iç 

denetçilerden bazıları bu mesleği tercih etme sebebi olarak, iç denetçi olmadan önce 

bulundukları denetim birimlerinin 5018 sayılı Kanunla kaldırılacağının gündeme 

gelmesiyle yaĢadıkları gelecek kaygılarının nedeni olarak göstermiĢlerdir.   

 AĢağıdaki tabloda, katılımcıların genel olarak iç denetçilik mesleğinin 

dezavantajları olarak değerlendirdikleri olumsuz yönleri verilmiĢtir:  
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Tablo 14: Ġç Denetçilik Mesleğinin Dezavantajları  

 

              Ġsim-Unvan 

 

Dezavantajları 

ĠD-

A 

ĠD-

B 

ĠD-

C 

ĠD-

D 

ĠD-

E 

ĠD-

F 

MA ġG DB-

A 

YN-

A 

YN-

B 

ÜYE-

A 

Özlük Hakları X  X    X   X   

Vekaleten Ġdari Görev 

Verilememesi 
  X    X      

Ġtibar      X X      

KurumsallaĢmamıĢ 

Olması (Belirsizlikler) 
X  X X   X X   X X 

ÇalıĢma KoĢulları   X          

Siyasi Kaygılar     X        

Beklentileri 

KarĢılayamamıĢ 

Olması 

  X X     X   X 

ĠĢ Tatmini (Daha Az 

ĠĢinin Olması) 
           X 

 

 

Yukarıda iç denetimin avantajları ve dezavantajları olarak ikiye ayırdığımız 

tablolarda, „özlük hakları ve itibar‟ hem avantaj hem de dezavantaj olarak 

gösterilmiĢtir. Çünkü, bazı iç denetçiler mesleğe geçiĢleri nedeniyle maddi 

imkanlarında büyük artıĢlar yaĢarken, bazı kurumlardaki merkezi denetim elemanları 

ise mevzuattan kaynaklanan bazı maddi zararlara uğramıĢlardır. Bu nedenle özlük 

hakları bazı iç denetçiler için bir avantaj iken, bazıları için de dezavantaj haline 

gelmiĢtir. Bunun yanında bazı iç denetçiler mesleğe girmeleriyle itibar ve prestij 

kazandıklarını düĢünürken, kimi iç denetçiler de itibar kaybettiklerini 

savunmuĢlardır. Aynı Ģekilde iĢlerinin azalmasını bir avantaj olarak değerlendiren iç 

denetçilerin yanı sıra, iĢlerinin azalmasıyla iĢ tatminlerinin düĢmesini dezavantaj 

olarak gören iç denetçiler arasında bir anlayıĢ farklılığı olduğu görülmüĢtür.    

Son olarak, bazı iç denetçiler, iç denetçiliğe geçiĢleriyle birlikte bakıĢ 

açılarının değiĢtiğini ifade etmiĢlerdir. Ġç Denetçi (D)‟nin bu konudaki görüĢleri 

kayda değerdir:  
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Bu mesleğe gelince ufkum açıldı. YaklaĢımım, hayat tarzım değiĢti. Eskiden Ģüpheci 

yaklaĢımlarımız vardı. Biz eski denetim elemanları her Ģeye Ģüpheci yaklaĢırdık. Ama Ģimdi 

burada, olayın bir öncesi bir sonrası iki öncesi iki sonrasını düĢünüp değerlendirme yapma 

kabiliyeti oluĢuyor insanda. Bu hayatınıza da yansıyor. Ġç denetçi riskleri değerlendiriyor, 

onunla ilgili tedbirler alıyor. Bu bütün hayata yansıyor. Aslında iç denetim sadece kamu için 

gerekli bir Ģey değil, herkes için gerekli. Yani bir hata, yanlıĢlık olmadan bunun tedbirini 

almak evde bile iĢe yarıyor. Herkesin bu felsefeyi benimsemesi lazım. Hata yaptıktan sonra 

çözüm olayı farklı bir Ģey. Hata olmadan, testiyi kırmadan sorunları çözmek önemlidir. Bu 

felsefeye de sahip olmak ayrıcalıktır bence.  

 

Ġç Denetçi (D) bu sözleriyle birlikte bu mesleği icra etmekle manevi bir hazza 

ulaĢtığını belirtmiĢtir. ġener Gönülaçar da, aynı doğrultuda “yaptığı iĢten inanılmaz 

bir keyif” aldığını ifade etmiĢtir.  

 

 

3.5. GENEL DEĞERLENDĠRME 

 

 Derinlemesine mülakatların değerlendirilmesi sonucunda alandakilerin 

görüĢlerinin yer aldığı bu çalıĢmanın iç denetim alanında görev yapan iç denetçiler 

ve bu alanda araĢtırma yapmak isteyenler için umulan katkısı, onlara konuyla ilgili 

farklı görüĢleri ve deneyimleri yansıtan bir kaynak sunmasıdır. Kamu yönetimimiz 

için yeni bir meslek olan iç denetçiliğin kamuda uygulanma sebepleri, uygulamada 

yaĢanan problemler, iç denetçilere yönelik eleĢtiriler, iç denetimin sorunları ve 

beklentiler yapılan mülakatlar neticesinde ortaya konulmuĢtur.  

 Katılımcıların görüĢleri doğrultusunda, kamuda iç denetçilik mesleğinin 

henüz tam olarak anlaĢılmadığı tespit edilmiĢtir. Bu algılamanın oluĢması için de iç 

denetçilere ve üst yöneticilere büyük görevler düĢmektedir. Üst yöneticilerin 

tutumları iç denetçilik mesleğinin kamuda anlaĢılıp anlaĢılmaması noktasında önemli 

bir yere sahiptir. Bu konu, 2010 yılı itibariyle iç denetimin en önemli sorunları 

arasında yer almaktadır. 

 Ġç denetçilik mesleğinin kurumlarda yapısal bir güce kavuĢamamasının 

temelinde, oluĢturulan iç denetim birimi baĢkanlıklarının hâlihazırdaki zayıf 

yapılarının olduğu yönünde bir izlenim doğmaktadır. Aynı Ģekilde iç denetim 
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alanındaki en önemli kurum olan Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun yapısının da 

iç denetçiliğin daha fazla etkinleĢtirilebilmesi için gözden geçirilmesinde fayda 

gözükmektedir. 

 Ġç denetimin en zayıf yönü ve en önemli sorunları arasında gösterilen diğer 

bir konu da, teftiĢ kurulları ile yaĢanan görev çakıĢmasıdır. Bu sorunun çözümü 

ancak yapılacak mevzuat düzenlemeleriyle giderilebilecektir. Ġç denetimle ilgili  

mülakatlarda öne çıkan bulgular, sorunlar ve çözüm önerileri, tezin sonuç kısmında 

ele alınacaktır.       
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SONUÇ 

 

 

Hızla değiĢen dünyamızda her alanda olduğu gibi kamu yönetimi alanında da 

dönüĢümler olmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde yaĢayanların nispeten yüksek yaĢam 

standartlarına paralel olarak aldıkları hizmetlerin kalitesi de nispeten yüksektir. 

YaĢamın farklı alanlarında artan beklentilere koĢut yükselen standartlar, kamu 

hizmetlerinin sunumunda da kendini göstermiĢtir. Devletlerin insan odaklı çalıĢması 

gerektiği yönündeki yaklaĢımlar kabul gördükçe, vatandaĢlarına kamu yönetimi 

aracılığıyla sundukları hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırmaları gereği de 

gündeme gelmiĢtir. 

Kaliteli hizmet sunmanın gereği ise Ģeffaf bir yönetim anlayıĢına sahip 

olmaktır. ġeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetimi, yapılan faaliyetlerin sürekli 

olarak kontrolü ve denetimi ile olanaklıdır. GeçmiĢi Mezopotamya Uygarlığına 

dayandırılan denetim, o günden bu güne değin yönetimlerin yanlıĢ uygulamalarını ve 

hatalarını araĢtırıp, hata ve yolsuzlukları yapanları cezalandırma yoluna giderek bu 

hataları en aza indirmeye çalıĢmıĢtır. Ancak görülmüĢtür ki, insanları cezalandırarak 

yolsuzlukları önlemek tek baĢına yeterli olmamıĢtır. Sanayi Devriminden sonra 

iĢletmelerin hızla büyümeleri sonucunda ortaya çıkan suiistimaller ve ekonominin 

kötü yönetilmesiyle meydana gelen krizler, çıkarılan yasal düzenlemeler ile 

azaltılmaya çalıĢılsa da denetime olan ihtiyacı daha hissedilir hale getirmiĢtir. Buna 

çözüm olarak yeni bir denetim sisteminin kurularak, sonuç odaklı çalıĢan geleneksel 

denetim anlayıĢının yerine risk odaklı çalıĢarak hatayı daha en baĢından önlemeyi 

öngören, iç denetim sisteminin getirilmesi yoluna baĢvurulmuĢtur. Pek çok ülkede 

denetim anlayıĢını temelden değiĢtiren iç denetim, yapmıĢ olduğu iyi uygulama 

örnekleriyle kendini kabul ettirmeyi baĢarmıĢtır. 1940‟lı yıllardan itibaren ABD‟de 

uygulanmaya baĢlanan iç denetim, bu tarihten sonra Avrupa‟da da giderek 

yaygınlaĢmıĢtır. 

Türkiye‟nin Avrupa Birliğine entegrasyon süreci 1958 yılında kurulan 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna 1959 yılındaki üyelik baĢvurusuyla baĢlamıĢtır. 

Cumhuriyetimizin kurulmasından bu yana, hatta Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun son 
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döneminden itibaren, batılılaĢma ile modernleĢmenin eĢ tutulması, özellikle Ġkinci 

Dünya SavaĢından sonra Avrupa kıtasında veya onu merkez alarak kurulan siyasi ve 

güvenlik oluĢumlarının tümüne katılmaya ülkemizi yöneltmiĢtir. ABD ve/veya Batı 

Avrupa‟daki pek çok ülkenin izinden, Avrupa Konseyi, OECD ve NATO'ya giren 

Türkiye, o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna üyelik için baĢvurmuĢ, 

baĢvuru sonucunda Toplulukla 12 Eylül 1963‟te yapılan anlaĢma ile topluluğa giriĢ 

yönünde bir adım atılmıĢtır. Türkiye‟nin 14 Nisan 1987 yılında yaptığı tam üyelik 

baĢvurusundan sonra özellikle 2001 yılından sonra Avrupa Birliğine tam üyelik 

yolunda temel hak ve özgürlük alanında yapılan yasal düzenlemeler ile ekonomi 

alanında yapılan reformlar göze çarpmaktadır.
58

  

Ülkemizde yaĢanan özellikle 1994 ve 2001 krizlerinin de tetiklemesi ve 

Avrupa Birliğinin talepleri doğrultusunda kamu yönetimimizde köklü bir değiĢim 

ihtiyacı gündeme gelmiĢtir. Bu doğrultuda 1927 yılından beri kamu mali 

yönetimimizde söz sahibi olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 

kaldırılarak yerine 24/12/2003 tarihinde yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulanmaya konulmuĢtur. Kamu mali yönetimi 

sistemimizin birçok alanında değiĢiklik yapan Kanun, en dikkat çekici değiĢikliği 

denetim alanında yapmıĢtır. Bu güne kadar geleneksel anlayıĢla yapılan denetimlerin, 

krizleri ve yolsuzlukları önlemede yetersiz kalması neticesinde, benzer kaygılarla 

ABD ve Avrupa‟da da yerini almıĢ olan iç denetim, kamu mali yönetimimizdeki 

yerini almıĢtır. 

Kamu idaresinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için 

kaynaklarının etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla risk odaklı bir 

yaklaĢımla kurumların tüm süreçlerini denetleyen ve bu amaçla üst yöneticiye 

rehberlik ve danıĢmanlık sağlayan iç denetimin, uluslararası kabul görmüĢ denetim 

standartlarıyla ve yönetiĢim denilen çağdaĢ yönetim anlayıĢı çerçevesinde 

denetimlerini yapacak olması, hem üst yöneticiler hem çalıĢanlar hem de bu mesleği 

seçen denetim elemanları tarafından alıĢılmadık bir sistem olarak görülmesine yol 

açmıĢtır.  

                                                   
58

 Ayrıntılı bilgi için bkz. AB Genel Sektererliği:  http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=111&l=1 

(EriĢim tarihi: 25.04.10) 
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Türk kamu yönetimi için yeni, güçsüz ve zayıf olarak doğan iç denetim, teftiĢ 

kurullarına alternatif olarak gösterilerek 130 yıllık teftiĢ ile karĢı karĢıya 

bırakılmıĢtır. 5018 sayılı Kanunun 2003 yılı sonunda kanunlaĢmasına rağmen iç 

denetçilerin atanmaları ve denetim faaliyetlerine baĢlamaları 2008 yılını bulmuĢtur. 

Kamu kurumlarında üst düzey yöneticilerin ekseriyetle teftiĢ kökenli olması ve teftiĢ 

kurullarının iç denetime olan mesafeli duruĢları bu sürecin beklenen seviyede 

ilerlememesine en önemli neden olarak gösterilebilir. Ġç Denetim Koordinasyon 

Kurulunun yapısal zayıflığı ve kurumlarda aynı güçsüz ve etkisiz yapıyla teĢkil 

edilen birim baĢkanlıkları da, iç denetim sisteminin kamu kurumlarında beklenen 

etkinliği gösterememesinin nedenleri arasında değerlendirilmektedir. 

Bu çalıĢmayla kamu yönetiminde 5018 sayılı Kanunla birlikte uygulanmaya 

baĢlanılan iç denetimin, öngörülen Ģekilde kurumlara herhangi bir değer katıp 

katmadığı, risk odaklı denetim anlayıĢı sonucunda idarenin çalıĢmalarını geliĢtirip 

geliĢtirmediği, üst yöneticiye rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti sağlayıp sağlamadığı 

sorularına cevap aranmıĢtır. Ayrıca literatür taramasında ve tezin yazım süreci 

aĢamalarında iç denetimin kamu kurumlarında yaĢadığı sorunlar tespit edilmiĢ olup, 

bu sorunlar ve çözüm önerileri yapılan mülakatlarda katılımcılara sorulmuĢtur. 

ÇalıĢmamızın sonuç bölümünde; iç denetimin öngörüleri ile uygulamalarını 

karĢılaĢtırmanın yanı sıra, tezin literatür taraması kısmında yer verdiğimiz bazı 

tespitler ile katılımcıların görüĢlerinin yer aldığı üçüncü bölümdeki analizlerde elde 

edilen veriler ıĢığında, iç denetimin kamu kurumlarındaki uygulamaları ve sorunları 

hakkında değerlendirmeler ve çözüm önerilerinde bulunulacaktır.   

Ġlk olarak ele alacağımız konu iç denetimin kurumlara kattığı değerdir. Ġç 

denetim, yapmıĢ olduğu risk odaklı denetimler sayesinde ortaya çıkacak muhtemel 

hataları önleme yolunda idareye rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Böylece, iĢ ve 

iĢlemlerden alınacak maksimum verimle birlikte idarenin kaynaklarının etkili 

ekonomik ve verimli kullanılması imkanı doğacaktır. Ġç denetçiler, belirledikleri iyi 

uygulama örneklerinin kurum çalıĢmalarına yansıtılması konusunda önerilerde 

bulunurken, bu ve benzeri önerilerin uygulanmasında üst yöneticilerin iç denetime 

vereceği desteğin önemi kendini göstermektedir. Yapılan mülakatlarda edinilen 

kanaat; kurumlarda iç denetim algısının henüz tam olarak oturmadığıdır. Bunun en 

önemli nedeni olarak da, üst yöneticilerin iç denetimi gereği kadar sahiplenmemeleri 
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gösterilmiĢtir. Aynı paralelde, kurum çalıĢanları ve yöneticilerin iç denetimi 

kabullenmesinde yaĢanan sıkıntıların varlığıyla birlikte bazı iç denetçilerin de 

algılama sorunları ve mesleki yetkinliklerinin yetersiz olması nedeniyle bu sorunun 

aĢılması noktasında iç denetimin hayli zamana ihtiyacı olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu algılamanın yerleĢmesinde öncelikle iç denetçilerin faaliyetlerinin 

kurumlara değer katan nitelikte olması, bunun için de iç denetçilerin sürekli olarak 

kendilerini geliĢtirmeleri gerekmektedir. Ġç denetçiler, yapacakları baĢarılı 

çalıĢmalarla iç denetiminin farkını ortaya koymalıdırlar. Ġç denetimin geliĢimine 

ĠDKK‟nın ve iç denetim birimlerinin vereceği eğitimlerin de önemli katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir. Eğitim konusu iç denetim için büyük önem arz 

etmektedir. Zira eğitim, iç denetimi geleneksel denetim anlayıĢından ayıran en 

önemli unsurlardan biridir. Bununla beraber, açıktır ki, eğitimin yanı sıra, iç 

denetimin kurumlara beklenen katkıyı sağlaması için üst yöneticilerin de iç denetimi 

sahiplenmeleri gerekmektedir. Bu sahiplenmeyi kolaylaĢtırmak için üst yöneticilere 

iç denetim daha iyi anlatılarak iç denetim konusundaki anlayıĢlarının geliĢtirilmesi 

sağlanmalıdır. ĠDKK, üst yöneticilere yönelik yapacağı bilgilendirme toplantıları ve 

seminer çalıĢmalarıyla bu farkındalığın oluĢmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bir diğer önemli konu da; ĠDKK‟nın ve iç denetim birimlerinin yapısıdır. 

Kurulun Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurulması, Avrupa Birliğinin yaklaĢımına 

koĢut Ģekilde iç denetimin en azından ilk yıllarında Maliye Bakanlığı çatısı altında 

yürütülmesi, doğru bir yaklaĢım olarak düĢünülebilir. Ancak, Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun mevcut yapısı ile iç denetime beklenen katkıyı verdiğini 

söylemek zordur. Türkiye‟de güçlü bir iç denetim yapısının oluĢturulabilmesi için 

Kurulun idari yapısıyla, bütçesiyle bağımsız bir yapıya kavuĢturulması 

gerekmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde sınırlı 

sayıda personelle daire baĢkanlığı bünyesinde ĠDKK‟ya sekretarya hizmeti Ġç 

Denetim Merkezi UyumlaĢtırma Birimiyle yerine getirilmektedir. Kurulun yeniden 

yapılandırılmasına öncelikle fiziksel Ģartları uygun bir merkezin belirlenmesiyle 

baĢlanmalıdır. Kurul BaĢkanına bağlı yeterli sayıdaki baĢkan yardımcıları, daire 

baĢkanlıkları ve Ģubeleri ile iç denetim alanındaki faaliyetlerin bir hizmet binasında 

verilmesi ve Kurulda iç denetçilerin de görevlendirilmesinin mesleğin geliĢimine  

önemli katkılar sağlayacağı düĢünülmektedir. Kurulun mevcut yapısıyla, özellikle de 
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kurul üyelerinin kendi kurumlarındaki görevleri nedeniyle, kuruldan, beklenen 

katkıyı sağlaması oldukça zor görünmektedir. Ayrıca iç denetçilerin sorunlarına 

çözüm arayacakları etkin bir biçimde iĢleyen bir kurumun fiilen bulunmaması da 

önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.  

Türk kamu yönetiminde iç denetimin etkin bir Ģekilde uygulanabilmesinin 

sağlanması için iç denetim ile teftiĢ kurulları arasında daha net bir görev ayrıĢtırması 

yapılması gerekmektedir. Yapılan mülakatlarda da görülmüĢtür ki, katılımcıların  

birçoğu, bu durumu iç denetimin en önemli sorunu olarak değerlendirmektedir. Karar 

vericilerin iç denetimi getirmelerinin ardında, mevcut denetim birimlerinin 

kaldırılması yönünde bir düĢünce vardı. Ancak, teftiĢ kurullarının kaldırılması 

noktasında bir direnç olduğundan yakın gelecekte teftiĢsiz bir yapılanmanın 

kurulması oldukça zor görünmektedir. TeftiĢ kurulları kaldığı müddetçe, iki birimin 

de etkin bir Ģekilde görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Mülakatlarda edinilen bilgilere göre; 

birçok iç denetim birimi, teftiĢle karĢı karĢıya gelmemek adına yetkisi olmasına 

rağmen uygunluk denetimi yapmamaktadır. Yapılacak yasal düzenlemeler ile kimin 

hangi denetimi yapacağı açıkça belirlenmelidir. Burada yapılacak olan, siyasi 

iradenin kararını en kısa zamanda vermesi, ya da verdiği kararın arkasında 

durmasıdır. Bu yapılmadığı takdirde, kamu yönetiminde etkin bir denetim sisteminin 

oluĢturulması için getirilen iç denetim, beklentileri karĢılamakta yetersiz kalacaktır.  

Geleneksel denetim sistemi ile mukayese edildiğinde iç denetim sisteminin 

istihdam hususunda da farklı bir bakıĢ açısına sahip olduğunu görmek mümkündür. 

Bugüne kadar denetim elemanlarının denetim birimlerinde istihdamı, yalnızca ilgili 

kurum veya kurulların sınavını kazanarak yapılmaktaydı. Aynı Ģekilde denetim 

birimleri arasında geçiĢlere de imkan tanınmıyordu. Ancak iç denetim ile bu tabu 

yıkılmıĢtır. MüfettiĢ, kontrolör, denetmen gibi farklı unvan ve özlük haklarına sahip 

denetim elemanları aynı unvan altında toplanmıĢ, denetim alanında bir mozaik 

oluĢturulmuĢtur. Ġç denetim ile bu durum daha da ileri götürülerek, kamu 

kurumlarında kariyer uzmanı ve müdür olarak görev yapanlar ile doktora unvanını 

almıĢ öğretim görevlilerine, sekiz yıl bu unvanlarda çalıĢması ve aday belirleme 

sınavında baĢarı göstermesi kaydıyla iç denetçi olabilme imkanı tanınmıĢtır. Farklı 

unvan gruplarının mesleğe alınarak farklı bakıĢ açılarının kazandırılması anlamında 
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iç denetim, önemli bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Ancak istihdam 

konusundaki bu değiĢimin yanında Devlet Bütçe, Devlet Gelir, Devlet Muhasebe, 

Devlet Malları, Muhasebe, Milli Emlak, Mali Hizmetler ve Gelir Uzmanları ile 

benzer durumda olan diğer kariyer uzmanlarının, „Ġç Denetçi Adayları Belirleme, 

Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği‟ne göre yeterlik ön koĢuluyla ayrıĢtırılarak, aday 

belirleme sınavına alınmamaları Anayasanın eĢitlik ilkesine aykırılık teĢkil 

etmektedir. Yetki, sorumluluk ve özlük hakları eĢit, aynı unvandaki uzmanlardan 

mesleğe özel sınavla atanıp yeterliliğe tabi tutulmayanların aday belirleme sınavına 

alınmamaları aynı zamanda hakkaniyet ölçülerine de sığmamaktadır. Kanaatimiz 

odur ki, karar mercilerinin ilgili mevzuatta yapacakları düzenlemelerle bu eĢitsizlik 

giderilecektir. 

Özetle, iç denetim Türkiye için önemli bir kazanımdır. Bu mesleği yaĢatma 

ve geliĢtirme görevi öncelikle siyasilere, ĠDKK üyelerine, üst yöneticilere ve iç 

denetçilere düĢmektedir. Siyasiler; mevzuatta yapacakları değiĢikliklerle, ĠDKK 

üyeleri; iç denetim sistemine ve iç denetçilere sahip çıkarak, üst yöneticiler; iç 

denetçilere güvenerek ve kendilerini geliĢtirecekleri koĢulları sağlayarak, iç 

denetçiler ise; kendilerini olabildiğince geliĢtirip, kurumlara değer katma noktasında 

önemli çalıĢmalara imza atarak bu mesleğin geleceğin mesleği olmasını 

sağlayacaklardır. Aynı Ģekilde, iç denetim sistemiyle kamu yönetiminin daha etkin 

bir Ģekilde yönetilmesine fayda sağlayacağına inanan bilim insanlarının bu alanda 

yapacakları akademik çalıĢmalarla iç denetim mesleğinin geliĢimine önemli katkıları 

olacaktır. 

Bu tez çalıĢmasında, 2010 yılı itibariyle, 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı 

Kanunla kamu yönetimimizde yerini alan iç denetim mesleğinin kamu yönetimine 

sağladığı katkı, iç denetim mesleğiyle bağlantılı öngörüler/hedefler ve 

gerçekleĢenler, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri, alandakilerin bakıĢ 

açılarıyla ortaya konulmuĢtur. Alandakilerin görüĢlerini dahil ederek mevcut durumu 

farklı boyutlarıyla ele alan ve çözüm önerileri geliĢtiren bu araĢtırmanın, iç denetim 

alanında yapılacak çalıĢmalara ıĢık tutması temenni edilmektedir.     
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EK-1 MÜLAKAT SORULARI 

(Ġç Denetçi, Ġç Denetim Birim BaĢkanı) 

 

 

1- Öncelikle bize çalıĢma hayatınızdan bahseder misiniz? Bugüne kadar hangi 

görevlerde bulundunuz? 

 

 

2- Kamu yönetiminde iç denetime sizce ihtiyaç var mıydı? Neden? 

 Sizce mevcut denetim sistemi yetersiz miydi? 

 

 

3- Ġç denetim kurumlara bir katkı sağladı mı?  

 Evet ise, nasıl bir katkı sağladı? 

 Hayır ise, neden sağlamadı?  

 

 

4- Size göre iç denetimin en güçlü yönü nedir? 

 Peki iç denetimin en zayıf yönü nedir? 

 

 

5- Türkiye‟de (kamuda) iç denetimin en önemli sorunları sizce nelerdir?  

 

 

6- Bu sorunların aĢılması için neler yapılabilir? 

 

 

7- Peki bunların gerçekleĢmesinin önündeki engeller nelerdir?  

 

 

8- Mevcut sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, çözüm önerilerinizin 

gerçekleĢmesini kolaylaĢtıracak etkenler nelerdir? (ĠDDK‟nın çalıĢmaları, AB uyum 

yasaları vb.)   

 

 

9- Ġç denetçiliğe geçiĢinizde sizinle kim mülakat yaptı?  

 Üst yöneticiyle hangi durumlarda görüĢüyorsunuz. (ayda/yılda kaç defa)  

 Üst yöneticiyle olan iletiĢiminizi geliĢtirmek için önerileriniz nelerdir?  

 Üst yöneticiniz özellikle hangi önerilerinizi dikkate alıyor?  

 Ġç denetçinin, doğrudan birim baĢkanı yerine üst yöneticiye bağlı olmasını 

nasıl değerlendiriyorsunuz?  

10- Üst yöneticilerin, iç denetçilere yönelik farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor 

musunuz? (eğitim, takdirname, sicil, görevlendirme)   
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11- Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (sicil, takdir, eğitim, makale, y.lisans, yabancı dil)  

 

 

12- Ġç denetçiler yeteri kadar hizmet içi eğitim alıyor mu? 2009 yılı içerisinde ne 

kadar hizmet içi eğitim aldınız?  

 Hizmet içi eğitimlere daha çok hangi alanlarda ihtiyaç var?  

 

 

13- Ġç denetim raporlarınızda yer verdiğiniz önerilerden uygulanan oldu mu? Birkaç 

örnek verir misiniz?   

 Daha çok hangi önerileriniz uygulanıyor? 

 Hangi önerileriniz geri planda kalıyor? 

 

 

14- Kurum çalıĢanlarının ve yöneticilerinin tutumlarını göz önünde 

bulundurduğunuzda iç denetçiler, müfettiĢler veya kontrolörler kadar itibar görüyor 

mu? (Hangi açılardan) 

 

 

15- Kurumda görevli diğer denetim elemanları (özellikle müfettiĢler) iç denetçilere 

nasıl bakıyor?  

 Ne tür sorunlar yaĢıyorsunuz? (müfettiĢ ve kontrolörler ile) 

 Aranızda bir yetki çatıĢması var mı? (Evetse: Peki sizce çözüm nedir?)  

 Kurumunuzdaki çalıĢanlar yani denetlenenler, iç denetçiyi nasıl görüyor? 

Örnek verebilir misiniz? 

 

 

16- Denetim sürecinde denetlenen birim çalıĢanlarıyla ne tür problemler yaĢanıyor? 

Peki denetlenen birim yöneticileriyle nasıl sorunlar yaĢanıyor? Örnek verebilir 

misiniz? 

 

 

17-(A) Neden iç denetimi seçtiniz?   

 

 

18-(A) Ġç denetim mesleğinin eski görevinize göre avantajları nelerdir? (maddi bir 

getirisi oldu mu?) 

 

 

19-(A) Peki eski görevinize göre dezavantajları nelerdir?  

 

 

20-(A) Bu meslekten beklentileriniz nelerdir? 

 Ġç denetçilik size ne gibi maddi olanaklar sunuyor?  

 Daha üst görevlere atanmak için sizce bir avantajı var mı?  

 Peki eski görevinize geri dönmeyi hiç düĢündünüz mü? Neden? 
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 Ġç denetçilikten sonra ne yapmayı düĢünüyorsunuz? (emeklilik, terfi, özel 

sektör (hangi pozisyon)) 

 

 

 

 

MÜLAKAT SORULARI 

 

 (Ġç Denetim alanındaki Yöneticiler, Merkezi Denetim Elemanı, Denetim 

Kökenli Yöneticiler (Daire BaĢkanı)) 

 

 

1- Öncelikle bize çalıĢma hayatınızdan bahseder misiniz? Bugüne kadar hangi 

görevlerde bulundunuz? (iç denetim alanında bir çalıĢmanız var mı?) Neler? 

 

 

2- Kamu mali yönetiminde iç denetime sizce ihtiyaç var mıydı? Neden? 

(Sizce mevcut denetim sistemi yetersiz miydi?) 

 

 

3- Ġç denetim kurumlara bir katkı sağladı mı?  

 Evet ise, nasıl bir katkı sağladı? 

 Hayır ise, neden sağlamadı?  

 

 

4- Size göre iç denetimin en güçlü yönü nedir? 

 Peki iç denetimin en zayıf yönü nedir? 

 

 

5- Türkiye‟de (kamuda) iç denetimin en önemli sorunları sizce nelerdir?  

 

 

6- Bu sorunların aĢılması için neler yapılabilir? 

 

 

7- Peki bunların gerçekleĢmesinin önündeki engeller nelerdir? 

 

 

8- Mevcut sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, çözüm önerilerinizin 

gerçekleĢmesini kolaylaĢtıracak etkenler nelerdir? (ĠDDK‟nın çalıĢmaları, AB uyum 

yasaları vb.)   

 

 

9- Ġç denetçinin doğrudan birim baĢkanı yerine, üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?  
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10- Üst yöneticilerin, iç denetçilere yönelik farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor 

musunuz? (eğitim, takdirname, sicil, görevlendirme)   

 

 

11- Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (sicil, takdir, eğitim, makale, y.lisans, yabancı dil)  

 

 

12- Ġç denetçilere yeteri kadar hizmet içi eğitim veriliyor mu? 2009 yılı içerisinde ne 

kadar hizmet içi eğitim verildi?  

 Hizmet içi eğitimlere daha çok hangi alanlarda ihtiyaç var?  

 

 

13- Sizce iç denetçilerin raporlarındaki önerilerinden hangileri daha çok 

uygulanıyor? 

 Ġç denetçilerin hangi önerileri geri planda kalıyor? 

 

 

14- Kurum çalıĢanlarının ve yöneticilerinin tutumlarını göz önünde 

bulundurduğunuzda iç denetçiler, müfettiĢler veya kontrolörler kadar itibar görüyor 

mu? (Hangi açılardan) 

 

 

15- Kurumda görevli diğer denetim elemanları (özellikle müfettiĢler) iç denetçilere 

nasıl bakıyor?  

 Ne tür sorunlar yaĢanıyor? (iç denetçi ve müfettiĢ/kontrolör arasında)  

 Aralarında bir yetki çatıĢması var mı? (Evetse: Bu konuda çözüm 

önerileriniz nelerdir?)  

 Peki kurumunuz çalıĢanları yani denetlenenler, iç denetçiyi nasıl görüyor? 

Örnek verebilir misiniz? 

 

 

16- Denetim sürecinde denetlenen birim çalıĢanlarıyla ne tür problemler yaĢanıyor? 

Peki denetlenen birim yöneticileriyle nasıl sorunlar yaĢanıyor? Örnek verebilir 

misiniz? 

 

 

17- Sizce iç denetçiliği seçen denetim elemanları, neden iç denetimi seçti?  

 

 

18- Ġç denetçiliğin merkezi denetim elemanlığına göre avantajları nelerdir? (maddi 

bir getirisinden söz edilebilir mi?) 

 

 

19- Ġç denetçilerin eski görevlerine göre dezavantajları nelerdir? (ne tür kayıpları 

oldu) 
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20-(B) Ġç denetçilik ne gibi maddi olanaklar sunuyor?  

 Sizce iç denetçiler bu meslekten ne bekliyor?  

 Ġç denetçi olmanın daha üst görevlere atanmak için sizce bir avantajı var 

mıdır? 

 Tanıdığınız iç denetçilerden eski görevlerine geri dönmeyi düĢünenler 

oluyor mu? Neden? 

 Sizce iç denetçiliğe geçenler için son durak iç denetçilik mi? Yani iç 

denetçi olarak mı emekli olmayı düĢünüyorlar? Yoksa baĢka hedefleri var 

mıdır? (terfi, özel sektör gibi) 
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EK-2 MÜLAKAT KAYITLARI 

 

 

Yapılan mülakatlarda, sorulan sorular koyu renk, verilen cevaplar ise açık 

renk yazı karakteriyle yazılmıĢtır. 

 

NOT: GörüĢmelerden önce, katılımcılara isimlerinin gizli tutulacağının söylenmesi 

nedeniyle görüĢmeler sırasında kiĢilerin kimliklerini ortaya çıkaran kelimeler 

kayıtlardan çıkarılmıĢtır. (özellikle isimlerinin açıklanmasını isteyen katılımcıların 

isimleri ve kurumları açıkça yazılmıĢtır.)  

 

 

Ġç Denetçi (A) (Bakanlık iç denetçisi - KĠDDER Yöneticisi) ile 13.04.2010 

Tarihinde Saat: 14.15’te Yapılan Mülakat  

 

 

Denetimle ilgili görevlerinizden bahseder misiniz?  

 Mesleğe kontrolör olarak baĢladım. 2007‟den itibaren de iç denetçi olarak 

çalıĢıyorum. 

 

Sizce kamu yönetiminde iç denetime ihtiyaç var mıydı?  

 Kamu Ġç Mali Kontrol sistemi, AB‟nin uyguladığı ve aday ülkelere empoze 

ettiği bir sistem. Bu bağlamda iç denetim bu sistemin bir parçası, bu açıdan 

baktığınızda ihtiyacın ötesine geçmiĢ bir durum söz konusu. Zaten bu sistemi 

öngörenler iç denetimi bunun bir parçası olarak değerlendirmiĢlerdir.  

 

O halde 5018’e gerek var mıydı? 

 Bu soru daha mantıklı, 5018‟e kesinlikle gerek vardı. 90‟lı yıllardan itibaren 

kamu mali yönetiminin reformu için guruplar oluĢturulmuĢ. Bununla ilgili 3-5 kurum 

belki daha fazla kurum bu konuda çalıĢmıĢ. Özellikle DPT‟nin özel ihtisas 

komisyonları kurulmuĢ onların raporları var. Eski sistemin ciddi manada eksikleri, 

açıkları ortada duruyordu. Hem bu ihtiyaç hem de AB‟nin baskısı vardı. Bunların 

yanında IMF ile Dünya Bankasının itici rolünü de unutmamak lazım. Bunlar 

birleĢince 5018 sayılı Kanun çıktı. Yeni bir bakıĢ açısını yansıtan ve dünyada 

uygulanan iyi yönetim uygulamalarını getiren, içinde barındıran bir yapıya ihtiyaç 

vardı. 

 

Ġç Denetime ihtiyaç var mıydı? 

 Yine uluslararası uygulamalar açısından bu sistemin bir parçası idi. Bize yeni 

kamu mali yönetimine iliĢkin olarak iç denetim zorunlu olarak getirildi. Yani iç 

denetim bağımsız olarak gelmiĢ değildir. Bu sistemin 3-5 ayağı var bu ayaklardan da 

biri de iç denetimdir. Bu konuda yanlıĢ bir algı var. Sanki teftiĢ kurullarını kaldırmak 

için, rakip olsun diye özellikle müfettiĢ arkadaĢlarda (ayaklarını kaydırmak için iç 

denetim getirilmiĢ gibi) böyle bir inanıĢ var. Böyle bir Ģey yok tabiî ki, biz aksini 

savunuyoruz. Ġç denetim sistemin bir unsuru olarak fonksiyonel bağımsızlığa sahip, 



 

 

200 

 

idarenin dıĢında ilgili yapıyı değerlendiren bir sistem olarak getirildiği için, 

kesinlikle önemlidir.  

 

Mevcut denetim sistemi yetersiz miydi? 

 Kesinlikle yetersizdi. Denetim iki yönüyle yetersizdi, kapsam ve niteliği 

yönünden. Kapsam derken görev alanı yönünden yetersizdi. Özellikle idarelerimizin 

merkez teĢkilatları denetlenmiyordu. Yapı merkez adına taĢranın denetimi 

yapılıyordu. Ġç denetimde ise, merkez, taĢra, yurt dıĢı ayrımı kalktı. Bütün birimlerin 

denetim kapsamında olduğu açıkça deklare edildi. ġu anda bütün birimleri merkez, 

taĢra olarak denetim yapılacak duruma geldi. Bakanlığımızda da denetim 

faaliyetlerini yürütüyoruz. Ġkincisi denetimin içeriği ve niteliği yönünden ihtiyaç 

vardı. Yani daha önceki uygulamalarda müfettiĢ ve kontrolör denetimlerinde 

yalnızca mevzuata uygunluk bazlı denetim yapılıyordu ve mevzuata uygun olmayan 

durumlar tespit edilip rapor ediliyordu. Yeni durumda ise bir faaliyetin hem 

uygunluğu, hem sistemi, hem performansı, hem de bilgi teknolojileri altyapısı ve IT 

boyutu ile yürütülüyorsa, son ayağı da mali yönüne iliĢkin denetim yapılması 

öngörülüyor. Yani diyebiliriz ki bir faaliyetin, hemen hemen bütün yönlerinin 

denetimi yapılıyor. Denetimi her açıdan ciddi Ģekilde zenginleĢtirilmiĢ, daha anlamlı 

sonuçlar üretecek duruma getirilmiĢ oldu.  

 

Ġç denetim kurumlara nasıl bir katkı sağladı?  

 Uygunluk bazlı denetim yaptığınız zaman, sadece mevzuata uygunsuzlukları 

tespit edebilirsiniz. Bu da çoğu zaman sevimsiz hale gelebiliyor. Yani idarecilerimiz 

böyle çok fazla, hatalarının araĢtırılmasını bulunan hataların raporlanmasını ve afiĢe 

edilmesini istemiyorlar. Böyle de bir veri var. Bu ortada iken yeni bir anlayıĢla iç 

denetim gelmiĢ oldu. Biz kısa vadede uygunluk denetimine ağırlık vermiyoruz. Daha 

çok sistem denetimi yapıyoruz. Sistem denetimi ve performans denetimi yöneticilere 

daha sempatik geliyor. Çünkü kendi eksikliklerini ve açıklarını daha iyi 

görebiliyorlar. Bu noktada denetimin güzel yüzü ortaya çıkıyor. Klasik bir deyim 

var. Bataklığı mı kurutmak, yoksa sinekleri mi öldürmek? Ġç denetim bataklığı 

kurutuyor. Geleneksel denetim ise sineklerle savaĢıyor. Bunun anlamlı bir örnek 

olduğunu düĢünüyorum. Ġç denetim, koruyucu hekimliğe de benzetiliyor. Yani 

hastalık ortaya çıkmadan hastalığı tespit ediyor. Böylece hastalıklar ortaya çıkmadan 

önlenmiĢ olacak. Sonuç olarak da kamunun sağlık giderleri düĢecek. Ġç denetime de 

bunu uyarlayabilirsiniz. Yani siz, idarelerinizin iĢ süreçlerindeki eksikliklerini 

açıklarını önceden yakalar oralara ilgili kontrolleri önerir idare de bunu uygularsa 

hem orada mevzuata uygunsuzluklar azalacak hem etkin ve verimli olmayan bazı 

faaliyetler düzeltilecek, hem de kamu kaynağı daha ekonomik kullanılmıĢ olacak. Bu 

açıdan baktığınızda iç denetim faaliyetlerinin hakkıyla yürütülmesi halinde, 

ödenekler açısından ciddi tasarruflar elde edileceğini düĢünüyoruz.  

 

Ġç denetimin en güçlü yönü nedir? 

 Daha modern bir metodolojiye sahip olması, iletiĢime önem vermesi ve insani 

motifler taĢıması. Yani, denetlenen kiĢilere değer vermesi. Bahsettiğim konular 

mevcut teftiĢ uygulamalarından bizi ayıran en önemli hususlar diyebilirim.  
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En zayıf yönü? 

 Türkiye uygulamaları açısından henüz algılanamamıĢ olması, yani yeterince 

ne olduğu, niçin getirildiği noktasında idarelerimizde yeterli algılama yok Ģu an.  

 

Sizce iç denetimin en büyük sorunları nelerdir? 

Farkındalığın yeterince oluĢturulamaması; bakanların, müsteĢarların, genel 

müdürlerin, rektörlerimizin ve belediye baĢkanlarımızın farkındalıkları oluĢmadığı 

için iç denetçiler zorlanıyor. Ġkincisi, merkezi uyumlaĢtırma birimlerimizin yapıları 

yetersiz, sistemi koordine edemiyorlar. Üçüncüsü de, mevcut teftiĢle iç denetimin 

görev ayrıĢtırmasının açık bir Ģekilde yapılmamıĢ olması. 

 

Bu sorunların aĢılması için neler yapılabilir? 

 Siyasi iradenin devreye girmesi lazım. Avrupa Birliği sürecinin daha yoğun 

bir Ģekilde gündeme gelmesi önemli. Bir diğer husus da, merkezi uyumlaĢtırma 

birimlerimizin gayretleri. 

 

Peki bunların gerçekleĢmesinin önündeki engeller nelerdir?  

Ülkenin gündeminin bu tür konuları örtmesi. AB süreci eski hızını kaybetti 

maalesef. Üçüncüsü de, kontrolörlüklerin ve teftiĢ kurullarının çok ciddi bir direnci 

var. Reforma ayak uydurmama noktasında bir direnç gösteriyorlar.  

 

Ġç denetçiliğe geçiĢinizde sizinle kim mülakat yaptı?  

 MüsteĢar bey.  

 

Üst yöneticiyle hangi durumlarda görüĢüyorsunuz?.  

 Ġç denetçi olarak görüĢmüyorum, birim baĢkanı görüĢüyor. Dernek olarak 

görüĢmemiz ayrı. Ġç denetçilerin üst yönetici ile görüĢmesi gibi bir mekanizma yok. 

Bazen toplu olarak görüĢüyoruz. Yılda bir iki defa toplu olarak görüĢülüyor.  

 

Üst yöneticiyle iletiĢim nasıl artırılabilir, bu gerekli midir? 

Kesinlikle gereklidir. Toplantılar sıklaĢtırılabilir. Tabi bu da üst yöneticinin 

konuya verdiği değerle doğru orantılı. Ne kadar iyi anlarsa, ne kadar kendisi için 

önemli bir araç olduğuna inanırsa, o kadar iç denetçilerle bir araya gelmek 

isteyecektir.  

 

Ġç denetçinin, doğrudan birim baĢkanı yerine üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?  

 YanlıĢ olduğunu düĢünüyorum. Bu eĢyanın tabiatına aykırı. Bunun olması 

pek mümkün değildir. Mevcut teftiĢ kurullarının sistemini de çok doğru 

bulmuyorum. Ama iç denetçi birim baĢkanının memuru olmamalı.  

 

Üst yöneticilerin iç denetçilere yönelik farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor 

musunuz? 

Yok düĢünmüyorum. 

 

 



 

 

202 

 

Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (sicil, takdir, eğitim, makale, y.lisans, yabancı dil)  

 Türkiye uygulamaları olarak bakarsanız. Türkiye ortalamasının çok çok 

üstünde bir yaklaĢımı yansıttığını düĢünüyorum. Bu kriterler kamu açısından bir 

ilktir. Sicil haricindeki unsurlara katılıyorum, iç denetçinin yetkinliğini artıracak 

unsurlardır.  

 

Ġç denetçiler yeteri kadar hizmet içi eğitim alıyor mu? 2009 yılı içerisinde ne 

kadar hizmet içi eğitim aldınız?  

 Yeterince hizmet içi eğitim alamıyorlar. Özellikle uygulamaya yönelik ihtiyaç 

var. Genelde talepler bu yönde.  

 

Ġç denetim raporlarınızda yer verdiğiniz önerilerden uygulanan oldu mu? 

Birkaç örnek verir misiniz?   

 Ben onu çok test etmedim. Birim yöneticisi daha iyi bir cevap verebilir.  

 

Kurum çalıĢanlarının ve yöneticilerinin tutumlarını göz önünde 

bulundurduğunuzda iç denetçiler, müfettiĢler veya kontrolörler kadar itibar 

görüyor mu? (Hangi açılardan) 

 MüfettiĢle kontrolör arasında bir seviyede itibar gördüğümü düĢünüyorum 

bakanlık ölçüsünde. Bu durum idareden idareye değiĢiyor. Bazı idarelerde 

müfettiĢlerden daha fazla itibar görenler de var. O yöneticinin bakıĢ açısına göre 

değiĢiyor. MüfettiĢlerin bakana, iç denetçilerin müsteĢara bağlı olması böyle bir 

algıyı ortaya çıkarıyor.  

 

Kurumda görevli diğer denetim elemanları (özellikle müfettiĢler) iç denetçilere 

nasıl bakıyor, aranızda bir sorun oldu mu? 

Olmadı ama ilerleyen süreçte sorun çıkabileceğini düĢünüyorum. Denetim ve 

konu çakıĢmasının yaĢanacağını yüksek bir ihtimal olarak görüyorum ama Ģu ana 

kadar böyle bir sorun ortaya çıkmadı. Özellikle taĢrada bir çakıĢma olabilir. 

Merkezde bir sorun olmaz.  

 

Sizce çözüm nedir? 

Görev ayrıĢtırmasıyla, kanunla sorun çözülecektir. 

 

Denetim sürecinde denetlenen birim çalıĢanlarıyla ne tür problemler yaĢanıyor? 

Peki denetlenen birim yöneticileriyle nasıl sorunlar yaĢanıyor? Örnek verebilir 

misiniz? 

Merkezde ilk defa denetim olunca bir tepkiyle dirençle karĢılaĢabilirsiniz. Bu 

direnci ilk yıllarda normal karĢılıyorum. Bu direncin ortaya çıkmasını bizim iç 

denetçilerin eski alıĢkanlıklarını tam olarak terk edememelerine de bağlayabiliriz. 

Kontrolör ve müfettiĢ yaklaĢımı insanlara antipatik gelebiliyor. Biraz onların 

önyargısı bizim yanlıĢlarımızla birleĢince bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor ama bunlar 

zamanla aĢılacaktır. 
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Neden iç denetimi seçtiniz?   

 YaklaĢım olarak kamuya ve ülkemize faydalı bir yaklaĢım olduğunu 

düĢünüyorum. Daha anlamlı, daha verimli olduğu için seçtim. Metodolojisiyle, 

anlayıĢıyla. 

 

Ġç denetim mesleğinin eski görevinize göre avantajları nelerdir? (maddi bir 

getirisi oldu mu? 

 Maddi olarak yok. Kısmen itibarım arttı 

 

Peki eski görevinize göre dezavantajları nelerdir?  

 KurumsallaĢamamıĢ olmamızın getirdiği sorunlar var. YerleĢememe, 

tutunamama, kendini kabul ettirememe gibi sorunlar oluyor.  

 

Bu meslekten beklentileriniz nelerdir? 

 Bu mesleğin çok uzamadan ciddi Ģekilde algılanacağını düĢünüyorum. Ġç 

denetimin faydalarını iyi denetim örneklerini idareciler gördükçe daha çok sahip 

çıkacaklar ve iç denetçilik mesleği böylece geliĢecektir. Ġmkanlarının daha da 

geniĢleyeceğini düĢünüyorum. Aslında idareyi en iyi tanıyan insanlardır iç denetçiler. 

ġu an bu konuda bizim rakibimiz yok. ġu an geldiğimiz nokta itibariyle bile 

rakibimiz yok diyebilirim. MüsteĢar, kısmen de bakan bilir kurumun durumunu. 

Alttakilerin kendi özel bölümü var. Bütçedeki bütçeyi muhasebattaki muhasebatı. 

TeftiĢ merkeze girmediği için o da bilmiyor merkezi. 5 yıl sonra en iyi ekip iç 

denetim ekibi olacaktır.  

 

Daha üst görevlere atanmak için sizce bir avantajı var mıdır?  

Bu ne getirecek? Bunu zaman gösterecek. Ġdari üst görevlere atanmak için bir 

avantaj sağlayacaktır.          

 

Eski görevinize dönmeyi düĢündünüz mü? 

Hayır düĢünmedim. 

 

Ġç denetçilikten sonra ne yapmayı düĢünüyorsunuz?  

      Ġnsan sonuna kadar denetim yapmak istemez. Ġdarecilik olursa olabilir.  

 

Özel sektöre geçmeyi düĢünür müsünüz? 

Özel sektörde idarecilik, iç denetçilik de olabilir. Kamunun tecrübesi 

disiplininin yanında uluslararası bir sertifika sahibi ve yabancı dili olan bir iç denetçi 

özel sektörde tercih edilecektir.  
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Ġç Denetçi (B) (Bakanlık Denetim Birimi BaĢkan Yardımcısı) ile 13.04.2010 

Tarihinde Saat: 13.30’da Yapılan Mülakat 

 

 

Öncelikle bize kendinizden (iĢ deneyimlerinizden) bahseder misiniz?  

1998 yılında Kontrolör olarak çalıĢmaya baĢladım. 2007 Ocak ayında ise 

Bakanlığımıza Ġç Denetçi olarak atandım. 2009 Mart ayından bu yana da Ġç Denetim 

Birimi BaĢkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 

 

Kamu yönetiminde iç denetime sizce ihtiyaç var mıydı?  

Kurumsal düzeyde yönetimin kalitesini artırmak, kuruma değer katmak 

amacıyla oluĢturulan iç denetim birimleri, gerek yurt içinde gerekse yurt dıĢında çok 

uzun süredir göz ardı edilmeden iĢletilen ve var olması gerektiği noktasında hemen 

her kesim tarafından inanılan bir denetim mekanizmasıdır. Kamu yönetiminde 

mevcut denetim birimlerinden istenilen ölçüde yararlanılabilinseydi belki iç 

denetime gerek kalmayabilirdi. Yararlanılabilinseydi diyorum çünkü belli hizmet 

yılını dolduran merkezi denetim elemanlarından, maalesef üzülerek ifade ediyorum, 

istenilen verimi elde etmek çok güç. Verilen iĢleri bir nevi angarya olarak görmek, 

kurumda idareci olmak gibi saiklerle (bütün denetim elemanları için değil belki ama 

çoğu için) verim düĢüyor. Tabi Avrupa Birliği ile olan iliĢkiler çerçevesinde çıkarılan 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu yerine çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği oluĢturulan bir denetim mekanizmasıdır iç 

denetim olgusu. 

 

Ġç denetim kurumlara bir katkı sağladı mı? Nasıl bir katkı sağladı? 

Ġç denetimin kuruma sağlayacağı katkı, biraz da idarenin ve yöneticilerinin 

kendisinden ne istediğine ve ne beklediğine bağlı olarak değiĢir. Biz çalıĢma 

evrelerimizi belirlerken bazı riskli konuları ortaya koyuyoruz. Bu riskler, bütçe 

büyüklükleri, kurumun imaj ve itibarı, personel sayısı gibi unsurları göz önünde 

bulundurmuĢtuk. Daha çok bakanlığımızın çıkardığı mevzuatlar kurumun imaj ve 

itibarını nasıl etkiliyor bunu değerlendirmeye çalıĢtık mesela. 2010 yılı denetim 

programımızı hazırlarken BaĢbakanlık hizmet sunumuna iliĢkin usul ve esasların 

merkez ve taĢra birimlerindeki uygulamalar arasında farklılık var mı, bu mükellef 

gözünde nasıl bir imaj oluĢur, imajımız zedelenir mi? O yüzden yeknesaklığın 

sağlanması anlamında çalıĢmalar yapmamıza önem veriyor. Özellikle iyi uygulama 

örneklerine dikkat ediyor. Zaten kurumdaki diğer denetim birimleri uygunluk 

denetimini yerine getiriyor. ġimdilik, mevzuatımızda yeri olmasına rağmen, 

uygunluk denetimi yapmıyoruz. Ġç denetim algısının kafalarda oturması halinde 

kuruma maksimum katkıyı sağlayabilir.  

 

Ġç denetimin en güçlü yönü nedir? 

En güçlü yönü uluslararası standartlarının olması, atanan iç denetçilerin 

deneyimli olması, çalıĢma ve raporlamaya iliĢkin uluslararası standartların 

bulunması, genç ve eğitimli bir kadroya sahip olması, iç denetime iliĢkin çok sayıda 

yazılı kaynak bulunması. 
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Peki zayıf yönleri nelerdir? 

Atanan iç denetçi sayısının yetersiz olması, bakanlık içindeki benzer 

görevlerle görev ayrıĢmasının yapılmamıĢ olması, atanan iç denetçilerin uluslararası 

uygulamalara iliĢkin yeterli deneyime sahip olmaması, denetim birimi yönetiminin 

gereği gibi oluĢturulmaması, diğer birimlerle aynı görevi yapıyor olması yani görev 

ayrıĢtırmasının yapılmamıĢ olması. Aslında söylenecek çok Ģey var. Yöneticilerin 

algılama, hazmetme kapasitesi konularını da söyleyebiliriz.   

 

Ġç denetimin en önemi sorunları nelerdir? 

 En önemli sorun; farklı birimlerden atama yapıldığı için Ģuan mevcut, 

denetim yapan denetçiler geçici 5. maddeye göre atananlar. Yani özel bütçelilere 

muhasebe ve vergi denetmenleri gibi elemanlar atandı. Bazı bakanlıklarda, yeterli 

birikime sahip olmayan kontrolörler atandı. Bu nedenlerle iç denetimde arzulanan 

Ģeyler yerine getirilemedi. ġöyle söyleyebilirim: Yeterli deneyime sahip olmayan iç 

denetçilerin iç denetim faaliyetlerini yerine getirmeye çalıĢması, bence iç denetimin 

en önemli sorunudur. Bunun yanında, her yöneticinin kendi yaptığı iĢlemlerin 

herhangi bir hata içermeyeceği düĢüncesi bence en büyük sorundur. ÇalıĢanlarının 

hepsinin (memur, Ģef, uzman dahil) fikrine önem veren bir yönetim anlayıĢı 

sorunların çözümüne yardımcı olabilir. 

 

Bu sorunun aĢılması için neler yapılabilir? 

 Biraz zaman lazım. Ġç denetçilere verilen eğitimlerle aĢılabilir. 3 yıl içinde 

100 saat eğitimin kurulun koordinatörlüğünde yapılması. Kurumların bu eksikliği 

kendi bünyelerinde verecekleri eğitimlerle giderebilirler. AB‟den gelen yetkililerle 

de görüĢmelerimizde Ģöyle bir izlenim edindim. Ġç denetimin beklenen seviyelere 

gelmesi için 7-8 yıllık bir zamana ihtiyaç olduğunu düĢünüyorlar. Bu bekli de daha 

uzun zaman da alabilir. Çünkü Türkiye‟de iç denetçilerin atanmasından bu güne 

geldiğimizde, daha çok zaman olduğu açıktır.   

 

MüsteĢar ile hangi sıklıkla görüĢüyorsunuz? GeçiĢ sürecinde kiminle mülakat 

yaptınız? 

Üst yönetici ile periyodik olarak değil ama raporlarımızı paylaĢmak, plan-

programlarımızı değerlendirmek ve onaylamak gibi diyebileceğim olması gereken 

zamanlarda görüĢüyoruz. Atanmamızdan önce MüsteĢarla mülakat yaptık.  

 

MüsteĢarla olan iletiĢiminizi geliĢtirmek için önerileriniz nelerdir?  

Ġç denetçi bir müsteĢarın bence sağ kolu olmalı. DanıĢmak istediği her 

konuda, aydınlatılmasını istediği her noktada iç denetçinin fikirlerini önemsemelidir.  

 

Sizce müsteĢar için iç denetçi ne ifade ediyor, size ne gözle bakıyor?  

Bize bakıĢını müsteĢara sormak lazım, lakin mevcut diğer denetim birimleri 

var olduğu sürece görev ve yetki karmaĢası nedeniyle iç denetim ve iç denetçiler 

olması gerektiği yerde olamayacak gibi görünüyor. 

 

Size göre müsteĢar iç denetçilerden ne kadar faydalanabiliyor?  

Üst yöneticimiz özellikle bir birimdeki iyi uygulama örneklerinin diğer 

birimlerde de uygulanması konusundaki önerilerimize ve Bakanlık kaynaklarının 
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etkin ve ekonomik kullanımı yönünde raporlarımıza aldığımız hususlara önem 

veriyor.   

 

Üst yöneticiniz özellikle hangi önerilerinizi dikkate alıyor? 

Evet. Raporlarımızı denetlenen birimlere tevdi ederken belli sürelerle izleme 

aĢamasına geçileceğini belirtiyoruz. Onlar da eyleme bağladıkları yapacakları 

çalıĢmaları bize bu eylem planına bağlı kalarak bildiriyorlar. Bizim raporlarda 

yazdığımız öneriler illaki uygulanacak diye bir Ģey söz konusu değil, zaten adı öneri. 

Ġdarenin kendi geliĢtireceği öneriler veya eylemler de söz konusu olabilir. 

 

Üst yöneticilerin iç denetçilere farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor 

musunuz? 

Bunu gerektirecek bir durum yok.  

 

Sertifika derecelendirmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

 Uygulanabilirse oldukça olumlu bakıyorum. Uluslararası uygulamalara da 

baktığınızda bu son derece önemli. Ġç denetçinin sürekli kendisini geliĢtirmesi adına 

önemli. Özellikle bakanlığımızdaki merkezi denetim elemanlarına baktığımızda 7-8 

yıldan sonra verim alamıyorsunuz. Kendilerini geliĢtirmiyorlar ne makale ne de bir 

bilimsel çalıĢma yapıyorlar. Yapan insanlar var ama sayısı çok fazla değil. Denetim 

elemanlığının bu seviyelere gelmesinde de bu tür eksikliklerin olduğunu 

düĢünüyorum. Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde makale yazma 

eğitim alma eğitim verme, yabancı dil artı bir unsur. Bu yüzden olması gerekir. 

Sadece rapor yazmak tek baĢına yeterli olmaz.  

 

Ġç denetçiler yeteri kadar hizmet içi eğitim alıyor? (2009 yılında ne kadar eğitim 

aldınız?) Daha fazla eğitime ihtiyaç var mı? Bu konudaki önerileriniz nelerdir? 

5018 sayılı Kanunun geçici 5. maddesine göre atanmıĢ iç denetçiler olarak 3 

aylık eğitimden geçtik. Onun haricinde Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 33. maddesi hükmü gereği her üç yılda asgari yüz saat 

meslek içi eğitim verileceği hükmüne rağmen maalesef bu sene sadece bir haftalık 

Kamu Ġhale Kanunu eğitimi aldık. Eğitim elbette çok güzel ve gerekli. Bir konuda bir 

Ģey biliyor dahi olsanız bilgilerinizin tazelenmesine ihtiyaç oluyor. Kurulun (ĠDKK) 

bu konuda çalıĢmalar baĢlatmasını önerebilirim.  

 

Önerilerinizden daha çok hangileri uygulanıyor? 

 Özellikle diğer genel müdürlüklerdeki iyi uygulama örneklerini uyguluyorlar.  

 

Kurum çalıĢanlarının ve yöneticilerinin tutumlarını göz önünde 

bulundurduğunuzda iç denetçiler, müfettiĢler veya kontrolörler kadar itibar 

görüyor mu? (Hangi açılardan) 

 Çok fazla gördüğünü söyleyemeyiz bunun en önemli sebebi; özellikle 

çalıĢanlar iç denetçileri hangi kefeye koyacakları noktasında hemfikir değiller. Ġç 

denetçi algısı oldukça düĢük seviyede. Ancak denetim sırasında birebir görüĢmeler 

sırasında kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Aslında itibar görmüyor gibi bir sorun 
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da yok aslında ama çok fazla da itibar gördüğümüz söylenemez. Üst düzeydeki 

yöneticiler biraz daha iyi anladılar. 

 

Kurum çalıĢanları iç denetçiye nasıl bakıyor? ÇalıĢanlarla olan iletiĢiminizi 

geliĢtirmek için önerileriniz nelerdir?  

Ġç denetimin henüz hiç kimse tarafından tam olarak algılandığını 

söyleyemem. ÇalıĢanlarla iletiĢimi geliĢtirmek adına, iç denetim konusunda 

farkındalığın ve algının geliĢtirilmesi için kendimizi çok iyi anlatmamız gerektiğini 

düĢünüyoruz. Bunun için de özellikle her kesimden çalıĢan için bizi tanıtan broĢürler 

hazırlanmasına yönelik çalıĢmalarımız var. Ayrıca birimlerde (gerek taĢra gerekse 

merkezde) kendimizi ve yaptığımız iĢi anlatmaya çalıĢıyoruz.  

 

Peki kurumda görevli  diğer denetim elemanları iç denetçilere nasıl bakıyor? 

(müfettiĢlerin ve kontrolörlerin bakıĢ açısı.)   

Mevcut denetim birimleri yanında bir de iç denetim geldi. Yetki ve görevlere 

baktığınız zaman müfettiĢ ve kontrolörlerle aynı iĢleri yapıyorsunuz. Bu anlamda, 

diğer denetim elemanlarının hiç de sıcak bakmadığını çok net söyleyebilirim. 

 

 

Aranızda bir sorun yaĢandı mı? 

Aramızda herhangi bir sorun yaĢanmadı. KarĢı karĢıya gelmemizi 

gerektirecek bir sorun da yok aslında. Bunun yanında teftiĢ kurulları kendi 

standartlarını oluĢturdular. Tamamen iç denetimin standartlarına benzeyen 

standartlar bunlar.  

 

Yöneticilerle sorunlar yaĢanıyor mu?  

Zaman zaman diyebilirim. Yani nadiren. Yukarıda da bahsettiğim üzere iç 

denetim olgusu kafalarda tam oturmadığı için, özellikle merkez birimleri yıllarca 

denetlenmemiĢ birimler olarak denetimle karĢılaĢınca haliyle tepki gösterebiliyorlar. 

Biz bunları bekliyor ve anlayıĢla karĢılıyoruz.  

 

ÇalıĢanlarla yaĢadığınız bir sorun oldu mu?  

ÇalıĢanlarla bir sorun yaĢanmadı bize iyi davranıyorlar her konuda yardımcı 

olmaya çalıĢıyorlar.  

 

Neden iç denetimi seçtiniz? 
Mensubu bulunduğum denetim elemanlığında yaĢadığım gelecek kaygıları ile 

birlikte iç denetimin hoĢuma giden metodolojisi, mantığından dolayı tercih ettim (Bu 

iĢ ile ilgili AB iç denetim twinning projesinde de bir süre görev aldığım için iç  

denetim mevzuatı benim ilgimi çekmiĢ idi. Ayrıca mevzuatta yer aldığı haliyle iç 

denetim uygulanabilse eminim ki her idareci iç denetimden ve iç denetçiden istifade 

etmek isteyecektir). 

  

Ġç denetçilikten sonra yapmayı planladığınız görevler var mı? (özel sektör) 

ġu an için öyle bir planım yok. Belki bakanlıkta idarecilik olabilir. Özel 

sektörde çalıĢmayı hiç düĢünmedim. 
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Ġç Denetçi (C) (Bakanlık Denetim Birimi BaĢkanı) ile 13.04.2010 Tarihinde 

Saat: 15.30’da Yapılan Mülakat 

 

 

Bize denetimle ilgili görevlerinizden bahseder misiniz?  

 Kontrolörük, MüsteĢar danıĢmanlığı, Görev yaptığım kontrolörlükte denetim 

birimi baĢkanlığı yaptım. YaklaĢık 6 yıl, 2003‟ten itibaren 5018 çalıĢmalarına 

katıldım. 2007‟de iç denetçi 2008‟de birim baĢkanı oldum. 

 

Ġç denetimle ilgili çalıĢmanız oldu mu? 

2000 yılından baĢlayarak AB uyum çalıĢmalarında bulundum 5018 sayılı 

Kanunun yazımında da bulundum. Ġç denetime iliĢkin yoğun bir faaliyet içerisinde 

oldum. Uluslararası standartlar ülke örnekleri ülkelerdeki mevcut düzenlemeler ne 

yönde, sistem nasıl oluĢturulmuĢ ve Türkiye‟ye nasıl uyarlanabilir konusunda 

çalıĢmalarımız oldu. Bu konularda makalelerim var. Ayrıca, Kamuda Denetim ve Ġç 

Denetim adlı iki adet kitapçığım var. 

 

Sizce kamu yönetiminde neden iç denetime ihtiyaç duyuldu? 

 ġu anda iç denetim uygulamalarını gördükten sonra çok büyük ihtiyaç 

olduğunu gördüm. Zaten eski denetim sistemimizde çok sorun olduğu, unvan 

karmaĢası olduğu, fonksiyonlarının çok tartıĢmalı olduğu ve uluslararası 

uygulamalardan uzak olduğu noktasında ciddi eleĢtiriler var. Bu eleĢtiriler IMF, AB, 

Dünya Bankası tarafından değerlendirilip raporlanmıĢtır. Ülkemizdeki reform 

çalıĢmalarında denetim de sorunlu alanlardan biri olarak görülüyordu zaten. Biz de 

denetimde etkinlik olmadığını, sorunlar olduğunu biliyorduk. Yeni denetim 

anlayıĢıyla ülkemize faydalı olacağını hem de dünyaya entegre olma noktasında 

geliĢmelere paralel olarak bizim de uyum sağlamamız gerekliliğine inanıyorduk ama 

uygulama nasıl olacak diye düĢünüyorduk. Uygulamaya geçtiğimizde eski 

denetimden çok farklı olduğunu, yönetime değer kattığını görüyoruz. Daha disiplinli 

yaklaĢtığını görüyoruz. Daha sistem bazlıdır ve olaya bakar. Önceki denetim 

mekanizmamız girdi odaklıdır. Yani eksikleri, yanlıĢları bulmaya yöneliktir. Ama 

bunların nasıl önleneceğine yönelik değerlendirmeleri yoktur. Önemli olan bu 

yanlıĢlıkların ve eksikliklerin ortaya çıkmasını önlemek üzerine kurulu, özellikle iç 

kontrol alanında oturtmaya çalıĢtığımız sistem. Uluslararası deneyimler uzun yıllar 

sonra standarda bağlanmıĢ deneyimlerdir. Biz hazırı alıyoruz. Çok da geliĢtirilmiĢ bir 

sistem olarak alıyoruz ama alırken biraz uygulamakta sıkıntımız var. Fakat uygulama 

yaptıkça baĢarılı olacağımıza inanıyorum.  

 

Size göre iç denetimin en güçlü yönü nedir? 

 Sistematik, disiplinli ve standartlara göre yapılıyor olması. Amacının ve 

standartlarının açıkça tanımlanmıĢ olması. Eski denetim sisteminde açık bir denetim 

sistemi yoktu. Denetim sorumluluğu taĢınarak yapılıyor. Eskiden denetim 

sorumluluğu da yoktu. Denetim yapılıyordu iĢte. Bu yönüyle güçlü. 

 

Peki iç denetimin en zayıf yönü nedir? 

Kurumsal ve idari yapısının çok zayıf bırakılmıĢ olması. Biraz da bir takım 

güçlerin etkisiyle teĢvik edici değil zayıflatıcı bir yapıyla baĢlatıldı. Düzenlemelere 
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önem verilse de uygulamalar teĢvik edici boyutta değildir. O yüzden iç denetim, 

biraz sıkıntı içerisinde mesleki olarak. 

 

Türkiye’de (kamuda) iç denetimin en önemli sorunları sizce nelerdir?  

 Yönetim sorumluluğu oluĢturulmadı. Bir denetim birimi baĢkanlığı var, 

kadrosu yok, özlük hakları, yetkileri, sorumlulukları tanımlanmamıĢ. Bütçesi yok. 

Geleneksel idari yapıda teĢkilat kanunlarında belirtilir oysa iç denetimde daha çok 

görev fonksiyonu öne çıkarılmıĢ ama yapı zayıf bırakılmıĢtır. 

 

Bu sorunların aĢılması için neler yapılabilir? 

 Gerek iç denetim birimleri gerekse AB ile yapılan çalıĢmalar. Ortaya konmuĢ 

sorunlar. Bu sorunların çözüm adresi de iç denetim uyumlaĢtırma birimi ve ĠDKK. 

Esasen iç denetime iliĢkin çalıĢmaları yapacak olan Kurulun etkin, bağımsız olarak 

çalıĢmasını sağlaması gerekir. Fakat ĠDKK da iç denetim birimleri gibi zayıf bir 

yapıda oluĢturuldu. Bu meslekte olmayan kiĢiler tarafından yürütüldü. 

Sahiplenilmediği için de henüz bir baĢarı kazanamadı. AB uzmanları sistemi 

incelediklerinde sorunları görüp rapor ediyorlar bu konu da ilerleme raporlarında 

belirtilmiĢtir. Maliye Bakanlığı olarak bu çalıĢmaların yapılacağı taahhüdü veriliyor, 

çalıĢmalar da yapılıyor ama ne zaman sonuçlanacak belirsiz. 

 

Peki bunların gerçekleĢmesinin önündeki engeller nelerdir?  

 Geleneksel yönetim anlayıĢı. Kurumlarının teĢkilat yapılarının bu sisteme 

geçmeye engel teĢkil etmesi. Bir de siyasi iradenin bu sistemi yeteri kadar 

sahiplenememesi.  

 

Ġç denetçiliğe geçiĢinizde sizinle kim mülakat yaptı?  

MüsteĢar.  

 

Üst yöneticiyle hangi durumlarda görüĢüyorsunuz. (ayda/yılda kaç defa) 

 Ġç denetimin acil sorunları olduğunda, iç denetimin nihai raporlarının 

sunumunda değerlendirme yapıyoruz. Programları görüĢüyoruz. Ġç denetimle ilgili 

sorunları görüĢüyoruz.  

 

Yeterli mi sizce? 

Daha sık olması gerekiyor. Uluslararası standartlara göre ayda en az 2 kez 

görüĢülebilmeli. Bu görüĢme de belli bir formatta olmalı. Toplantılara iç denetçiler 

katılabilmeli. Yani yönetimin faaliyetlerinden daha önceden haberimiz olmalı. ġu an 

sonradan haberdar oluyoruz.  

 

2009 yılında kaç defa görüĢtünüz, sayı verebilir misiniz? 

2009 da 10‟dan fazla. 

 

Üst yöneticiniz özellikle hangi önerilerinizi dikkate alıyor? 

 Denetim raporları üzerinde karĢılıklı bir değerlendirme yapıyoruz. Üst 

yönetici hangi süreçlerin kendi açısından önem taĢıdığını belirtebiliyor. Ama bu 

sınırlı bir görüĢme olur. Daha çok kendi risklerini dikkate alıyor.  
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Önemsediği de var önemsemediği de var. Milli Emlak ile ilgili uygulamalarda 

risk olduğunu gördük ama bunun için daha radikal kararlar almak gerektiğini 

söyledik ancak, denetimin bu konuda fazla katkı yapamayacağını söyledi. 

 

Ġç denetçinin doğrudan birim baĢkanı yerine üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?  

 Sistem oluĢturulurken bence çok yanlıĢ bir yerden baĢlandı, önce iç 

denetçilerin üst yöneticiye bağlı olduğu belirtildi sonra iç denetim birim baĢkanları 

görevlendirildi. Bu süreç böyle olduğu zaman aslında bir çıkmaza girdi. Bunun tersi 

olmalıydı. BaĢkan atanmalıydı, birim oluĢturulmalıydı. Normalde idari 

teĢkilatlandırma böyle yapılır. Burada tam tersi oldu. Denetim birimin yönetimi 

zayıflıyor. Bu nokta çok ciddi bir nokta. Bu soruyu sormanız çok önemli. 

 

Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (sicil, takdir, eğitim, makale, y.lisans, yabancı dil)  

 Uluslararası standartlara göre kriterler belirlendi. Biz daha o seviyeye 

gelmedik. Henüz daha uygulaması ortaya çıkmadı, 5 yılın sonunda ortaya çıkacak. 

Sorun derecelendirilmesinde değil de derecelendirildikten sonra sorun baĢlıyor. 

Kanunda özlük hakları sertifikaya göre derecelendirilmesi öngörülürken, 

yönetmelikte böyle bir Ģey yok. Bunun teĢvik edici olması için dereceye göre 

ücretlendirme yapılması gerekirdi. Meslekte de kıdem esası olması gerekirdi. 5 yıllık 

deneyimi olan da aynı statüde iç denetçi 25 yıllık deneyimi olan da aynı statüde, aynı 

özlük haklarına sahip. Uluslararası uygulamalarda da kıdemli-kıdemsiz farkı vardır. 

Sonuçta kıdemli denetçinin sorumlulukları fazladır. 

 

Ġç denetçiler yeteri kadar hizmet içi eğitim alıyor mu?  

 Atananların geçmiĢ deneyimleri olması nedeniyle fazla ihtiyaçları olmamakla 

birlikte, yine de sürekli bir eğitim ihtiyacı var. Özellikle uluslararası uygulamalarda 

eksiklik var.  

 

Hizmet içi eğitimlere daha çok hangi alanlarda ihtiyaç var.  

Özellikle, uygulamaya yönelik ihtiyaç var. 

 

2009 yılı içerisinde ne kadar eğitim aldınız?  

20 saat civarındadır. Kendi içimizde toplanıp değerlendirmelerde 

bulunuyoruz. Ama daha formal biçimde ĠDKK‟dan daha fazla eğitim talep ediyoruz. 

 

Kurum çalıĢanlarının ve yöneticilerinin tutumlarını göz önünde 

bulundurduğunuzda iç denetçiler, müfettiĢler veya kontrolörler kadar itibar 

görüyor mu? (Hangi açılardan) 

 Bazen çok daha fazlasını görüyor, bazen de görmüyoruz. Yeni sistemi 

benimseyen personel ve yöneticiler değer veriyor. Benimsemeyen geleneksel 

yöneticiler küçümseyen biraz da aleyhine çalıĢan bir mekanizma olarak karĢımıza 

çıkıyor.  
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Kurumda görevli diğer denetim elemanları (özellikle müfettiĢler) iç denetçilere 

nasıl bakıyor?  

 MüfettiĢler bizim bakanlıkta olumsuz bir görüĢ sergilemiyor. Ama iç 

denetimin yapısının uygun olmadığını söylüyorlar. Fakat iç denetçiliğe karĢı bir 

söylemleri yok.  

 

Aranızda bir yetki çatıĢması var mı?  
 Var ve giderekte artacağına iliĢkin iĢaretler var.  

 

Peki size göre çözüm nedir? 

 Aslında çözümü bakanlık biliyor. AB de bunu talep ediyor, teftiĢ ve 

denetimin ayrıĢtırılmasına iliĢkin kanun çıkarılması gerekiyordu. Bu ulusal 

programlarda da AB‟ye tahahhüt edilen bir husus olmasına karĢın henüz o kanun 

çıkarılmadı. Bu yüzden teftiĢ hem denetim birimi gibi çalıĢıyor hem de soruĢturma 

yapmaya çalıĢıyor. Uluslararası uygulamalarda soruĢturmayla denetim fonksiyonları 

ya yapı olarak ya da fonksiyon olarak ayrılmıĢtır. Aynı yapı içerisinde ayrı 

fonksiyonlar veya ayrı yapılar Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Bizim soruĢturma dediğimiz 

onların teftiĢine benziyor. TeftiĢ dediğimiz Ģey onların yönetim içerisinde 

oluĢturdukları bir mekanizma, bizdeki gibi tepede konumlandırılmamıĢ.  

 

Denetim sürecinde denetlenen birim çalıĢanlarıyla ve denetlenen birim 

yöneticileriyle ne tür problemler yaĢanıyor? 

Denetimden rahatsızlık duyma her zaman geçerli bu genel bir bakıĢ açısı. 

Yönetimler bu konuda çok fazla istekli değiller. Ama bazı yönetimler iç denetimin 

sonuçlarını ve yaklaĢımını gördükten sonra daha olumlu bakmaya baĢladılar.  

 

Neden iç denetimi seçtiniz? 

 Eski denetim sisteminin etkinliği birbirleriyle olan çakıĢması noktasında çok 

ciddi sorunları vardı. Toplumda da çok tartıĢılır bir pozisyondaydı. Nitekim de 

hükümet teftiĢ kurullarını kapatma noktasına gelmiĢti. Bu konuda kamu yönetimi 

temel kanunu hazırlandı, o çerçevede hem AB hem uluslararası standartlara uyum 

sağlamak amacıyla iç denetime geçilmesi ve kamuda yeknesaklık sağlaması 

açısından önem taĢıyordu. Biz de bu çalıĢmanın içinde olduğumuz için, bu sistemin 

daha yararlı olduğunu düĢündüğüm için geçtim. 

 

Ġç denetim mesleğinin eski görevinize göre avantajları nelerdir? (maddi bir 

getirisi oldu mu?) 

 ġuan da hiçbir avantajı yok. Hatta dezavantajları var. Verilen vaatler yerine 

getirilmedi. Eski görevime nazaran özlük hakları, çalıĢma koĢulları bakımından daha 

da gerileme söz konusu.  

 

Peki eski görevinize göre dezavantajları nelerdir? 

 Sistemin oturmamıĢ olması, özlük hakları, belirsizlikler, teftiĢle görev 

çakıĢması ciddi bir olumsuzluk ve motivasyon kaybına neden oluyor. 
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Bu meslekten beklentileriniz nelerdir? 

 Gerçekten kamuya katkı sağlayacak bir mekanizma. Çünkü bizim ülkemizin 

kamu yönetimde çok ciddi sorunları var. Bu sorunları yönetimin kendisinin 

aĢabilmesi mümkün değil. Dünyada da aĢan olmamıĢtır. O yüzden denetim çok ciddi 

anlamda önemseniyor. Çünkü yönetimi hesap verilebilir duruma getirilebilmesi, 

kamu hizmetlerinde etkinlik sağlanması, kamu kaynaklarının doğru, etkili ve verimli 

kullanılmasını sağlayacak tek mekanizma olarak görüyorum. Aksi takdirde 

yönetimlerimiz eski bürokratik, hizmet üretmeyen hatta vatandaĢa eziyet eden bir 

yapıda devam edeceklerdir. Bunun önlenmesi için tek Ģans olarak iç denetimi 

görüyorum. Önünü açabilirsek geleceğin mesleği olarak değerlendirebiliriz. 

 

Daha üst görevlere atanmak için sizce bir avantajı var mı? 

 Kendini yetiĢtirme, yönetimi, teĢkilatı tanıma bakımından çok önemli bir 

yetiĢme yeridir iç denetim. YetiĢmiĢ elemanların üst görevlere alınmasını sağlayacak 

bir mekanizma. Fakat buna iliĢkin düzenlemelerde bulunmaması da bir dezavantaj. Ġç 

denetçilerin rekabetçi bir yapı içerisinde sayı itibariyle zayıf kalması belki idari 

görevlerde de iç denetçileri zayıf bırakacak. Ama yetiĢme olarak baktığınızda iç 

denetçiler daha avantajlı. Çünkü, bütün kurumun organizasyonuna iĢleyiĢine intibak 

ediyor bu ciddi bir avantaj. 

 

Peki eski görevinize geri dönmeyi hiç düĢündünüz mü? Neden?  

 Ġç denetimdeki belirsizlikler düĢünüldüğünde geri dönmek düĢünülebilir. 

Ama genel yaklaĢım iç denetim daha etkili sorunlarını çözerek gitme noktasında bazı 

iradeleri görüyoruz ve onlardan bunu bekliyoruz. Eğer bu sağlanamayacaksa bizim 

Ģahsi olarak zarar görmemiz söz konusu olacaktır, o zaman düĢünülebilir. ġöyle bir 

sorunumuz da var. Ġç denetim iyi güzel. Fakat bir faaliyette diğer denetim 

birimlerinde eski çalıĢmaların sürdürülmesini hiç kimse kabul etmez. Hem aradaki 

çalıĢanlar için hem de böyle ikili bir denetim yapısı olması mantıken mümkün değil 

ama maalesef, sanki böyle bir yapının sürdürülmesi noktasında hareket ediliyor. Hem 

hali hazırda bir denetim var, bir de AB istedi diye oluĢturulan bir iç denetim var. Ġkili 

yapı sürdürülebilir bir yapı değildir. Hem birbirlerine zarar verirler hem de etkili 

olamazlar. Yönetime katkı sağlayamazlar.  

 

Bazı iç denetçiler iki sistemin de kalmasını istiyor. 

 TeftiĢ ayrı bir fonksiyon olarak tanımlanabilse gene iyi olacak. Ama denetim 

birimi olarak kalacaksa ki, teĢkilat kanununa göre denetim birimi, o zaman ortaya iki 

farklı denetim türü ortaya çıkıyor. Dünyada böyle bir yapı yok. O yüzden iç 

denetimin sorunları çok fazla. ġu anda geleneksel yapı sürdürülüyor olmasaydı iç 

denetim çok daha iyi yerlerde olabilirdi.  

 

Ġç denetçilik sizin için son nokta mıdır? Ġç denetçilikten sonra ne yapmayı 

düĢünüyorsunuz? (emeklilik, terfi, özel sektör) 

 Benim için kiĢisel olarak bir mesleği en iyi Ģekilde icra etmek çok önemlidir. 

O meslekte ilerleyebilme ve tatmin noktası varsa o meslekte kalmayı tercih 

etmiĢimdir. Ülkenin bu yönde ihtiyacı olduğunu düĢünüyorum. Ġnsan katkı yapmak 

istediği yerde olmak ister. ġimdi iyi bir yolda mücadele ediyoruz. Eğer bunu 

sağlarsam çok mutlu olacağım. Çünkü baĢlangıcından beri mücadele ettiğimden 
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dolayı bu benim için çok önemli. 5018 sayılı Kanunun hazırlayıcısı ve en önemli 

kiĢisiyim. Bürokraside bir direnç vardı bu sisteme. Bu kadar mücadelenin karĢılığını 

görmek isterim. UğraĢıyorum ama sonuç alır mıyım bilmiyorum. 

 

Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir Ģeyler var mı? 

Yönetimlerde oluĢan skandallar ve zafiyetler sonucunda tüm dünyada iç 

denetim çok önemli bir hale geldi. Ġç denetimde çok düzenleme yapıldı. Bu güne 

kadar hiçbir denetime nasip olmayan kaynaklar, düzenlemeler ortaya çıktı. 

Geleneksel yapıyı savunanlara AB uzmanlarının söylediği bir Ģey var: siz teftiĢin çok 

önemli olduğunu, büyük iĢler yaptığını söylüyorsunuz ama biz denetimde teftiĢe 

iliĢkin bir düzenleme ve kanunlarda bir hükme rastlamadık. Ġç denetimde bu kadar 

doküman var, bu nasıl oluyor diye sordular. Yıllarca bu ülkeye önemli hizmetler 

yaptılar bununla da övünüyorlar övünmekle de haklılar. Denetimin tanımı bile yoktu, 

bunlarla ilgili bir düzenleme yoktu. Standartları yoktu denetim nasıl yapılır, 

denetlenenin hakları nedir, bunlar yoktu. Dünya 50-60 yıldır standartları kullanıyor, 

biz bu kadar zaman sonra standartları öğreniyoruz. Bu da AB‟nin bize kazandırdığı 

bir Ģeydir. Kurumlarda özellikle Maliye de yüzlerce denetim elemanı yurt dıĢına 

araĢtırmaya eğitimlere gönderiliyor ama hiç birinin denetim konusunda yaptığı bir 

araĢtırmaya rastlamadım. Böyle bir ortamda AB sayesinde yoğun bir Ģekilde 

denetimi öğreniyoruz. AB‟ye üye olmayan Kırgızistan‟da bile iç denetime yönelik 

çalıĢmalar yapılıyor. Biz hem AB‟ye aday ülkeyiz hem dünyaya entegre olmak 

istiyoruz. Öyleyse bunları geliĢtirmek zorundayız. Özellikle kamu yönetimini 

geliĢtirmek zorundayız. Denetim de yönetime katkı sağlayacak.  
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Ġç Denetçi (D) (Bakanlık Denetim Birimi BaĢkanı) ile 13.04.2010 Tarihinde 

Saat: 10.00’da Yapılan Mülakat 

 

 

Denetimle ilgili geçmiĢinizden bahseder misiniz?  

1992 yılında mezun oldum. Aynı yıl yapılan sınavda baĢarılı olup stajyer 

kontrolör olarak göreve baĢladım. 6 ay mevzuatımızla ilgili eğitim gördüm. 

Sonrasında 1,5 sene eğitim anlamında denetim refakatleri vardı. 3. sene sonunda 

yeterlilik sınavı ile kontrolörlük unvanını aldım. 10 sene çalıĢtıktan sonrada baĢ 

kontrolörlüğü aldım. 1999-2007 yılları arası kurul baĢkan yardımcılığı görevinde 

bulundum. Ġdari anlamda tecrübeler edindim. 2007‟de iç denetçi oldum.  

 

Ġç denetim alanında bir çalıĢmanız var mı?  

YazılmıĢ bir belgem yok ama hazırlıklarım var. Bir de genelde bakıyorum iç 

denetimle ilgili yazılanlar genelde aynı Ģeyler mevzuattakiler alınmıĢ. Hiç özgün bir 

Ģey yok. Bir özel alana girmek lazım o zaman güzel çalıĢmalar çıkabilir. 

 

Kamu mali yönetiminde iç denetime ihtiyaç var mıydı? 

Evet vardı. Bu konuda bu güne kadar 17 civarında araĢtırma yapmıĢlar, rapor 

hazırlamıĢlar. Raporların kimisi için yurt dıĢından çalıĢma grupları getirmiĢler, 

kimisi Devlet Planlama TeĢkilatı, kimisi TODAĠE tarafından yapılmıĢ. Kaya ve 

Mehtap Raporları hazırlanmıĢ. Bu Raporların ortak noktası yönetimin dünyadaki 

yeniliklere ayak uyduramadığı. Bunun mutlaka değiĢim ve dönüĢüm sürecine girmesi 

gerektiği. Ülkemizde II. Mahmut‟tan itibaren yönetimde geliĢtirme çabaları hep 

olmuĢ. 1950‟ye kadar da bu plansız olarak devam etmiĢ. Her gelen hükümet bu 

konuda bir çalıĢma yapmıĢ. 1960‟dan sonra ciddi anlamda planlı çalıĢmalar yapılmıĢ. 

Devlet Planlama TeĢkilatı, Devlet Personel BaĢkanlığı kurulmuĢ. Bunların yaptığı 

çalıĢmalarla da kaliteli hizmetin artması için modernleĢme yönünde değiĢik modeller 

önerilmiĢ. Bu model arayıĢı içinde mutlaka denetim sisteminin zafiyetleri tartıĢılmıĢ. 

Mevcut denetim sisteminin sadece hataları tespit edip ve cezalandırmaya yönelik 

olduğu fark edilmiĢ. Yol gösterme ve yönlendirmenin zayıf olduğu fark edilmiĢ. Ne 

kadar müfettiĢ istihdam edersen et yolsuzlukların önüne geçilmeyeceği ve 

yolsuzlukların kiĢiden değil sistemden kaynaklandığı tespit edilmiĢ. AB‟ye üye 

olacak ülkelerde bu sistemin olacağı yönünde referanslar var. Amerika 1940‟da 

baĢlamıĢ Avrupa da 80‟den sonra bizde de 95‟ten sonra iç denetim demeye 

baĢlanmıĢ bu sisteme. 2000 yıllarda geliĢmiĢ. 2003‟te 5018 sayılı Yasa ile sisteme 

geçmiĢ 2006‟da tüm hükümleri yürürlüğe girmiĢtir. 1950 yılından beri her hükümet 

bunun üzerinde kafa yormuĢ. Yalnız hükümetlerin de ömrü kısa olduğu içi 

bürokratların da farklı yaklaĢımları nedeniyle bunu tamamlayamamıĢlar. ÇalıĢmaları 

2000‟de baĢlayan 5018 kanunu 2003‟te tamamlanmıĢ. Dolayısıyla bir hükümete mal 

edemeyiz bu çalıĢmayı. 1950‟den itibaren süregelen bir çalıĢma sonucudur bu. Orda 

iç denetim, iç kontrol sürecini öngörmüĢler. Burada klasik denetim sisteminin eksik 

yönlerini tamamlamaya yönelik bir yaklaĢım vardır. Ama 5018 yürürlüğe girdiğinde 

bir de Kamu Yönetimi Reformu yasalaĢtı. Orda müfettiĢleri kaldırma yoluna gittiler. 

Bizim sistem o zaman farklı bir Ģekilde algılandı. MüfettiĢler gidiyor iç denetçiler 

geliyor gibi bir algı oldu. Ġç denetçilere karĢı antipatik tavırlar oluĢtu diğer denetim 

birimleri tarafından. TeftiĢ kurullarının kaldırılması hükümetlerin yaklaĢımlarının bir 
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sonucudur belki. Bu yaklaĢım antipatiyle karĢılanıp müfettiĢler direnç gösterince 

haliyle cumhurbaĢkanı veto etti bu kanunu. ġimdi o direnç ve antipatik yaklaĢım iç 

denetçilerin önünde bir engel gibi duruyor. Aslında iç denetim-iç kontrol sistemi 

yerine oturduktan sonra müfettiĢlerin iĢleri de azalacak. Çünkü sistem hata yapmayı 

önleyici tedbirler almayı gerektiriyor. MüfettiĢler gibi hatayı bul-cezalandır mantığı 

yok. MüfettiĢler bu Ģekilde yapıp bir sonuç alınamayınca bu eksik yönü iç 

denetçilerle tamamlamaya çalıĢtılar. Ama aradaki olaylar, veto iĢlemleri, 

müfettiĢlerin kaldırılacağı söylentileri, artık bu iĢlerin iç denetçiler tarafından 

yapılacağı yorumları bizim ölü doğmamıza neden oldu diyebilirim.  

 

Ġç denetim kurumlara nasıl bir katkı sağladı?  

Kurumlara mutlaka katı sağladı, sağlayacak. Çünkü felsefesi o. ġimdi her 

kurumun kanunla verilmiĢ görevi var. Devlet kurumu sonuçta. Devletin yapması 

gereken birtakım hizmetler var. Bunları ekonomik anlamda bütçeden kaynak, 

personel, para temin etmek suretiyle yapacak. VatandaĢa hizmet sunacaklar. Ama 

baktılar ki yaklaĢım farklı, sistem yok, birbirinden kopuk, hizmet iyi sunulmuyor. 

Bunun için de Osmanlı‟dan gelen sistemi geliĢtirme, iyileĢtirme bu güne kadar 

gelmiĢ. ġimdi bu sistemi daha iyi bir hale getirip hizmeti daha kaliteli hale getirmek 

için bu çalıĢmalar yapılıyor. ĠĢ kontrol sistemi diye bir sistem getiriliyor. Artik 

kaynakların israf edilmemesi, etkin kullanılması, amaç çıktı odaklı bir yaklaĢım. 

Önce girdi odaklı idi. Sistemde yöneticinin sorumluluğu kaynakların etkin kullanılıp 

kullanılmadığı yönünde değildi. Yöneticinin sorumluluğu sadece iĢlerin kurallara 

uygun yapılıp yapılmadığı yönündeydi. Hiç sonucunu değerlendirmiyordu. Sana bu 

kadar kaynak, para verdik. Bütçeden kaynak tahsis ettik. Sen bu kaynağı nasıl 

kullandın? Hizmeti gereği gibi verebildin mi? Bu sorgulanmıyordu. Her Ģey kabul 

ediliyordu. Sen bizim verdiğimiz parayı mevzuata uygun mu harcadın? Sadece bu 

yönüyle yaklaĢılıyordu. Yeni sistemde bu sonuç odaklı. Artık diyor ki; sen hizmeti 

verirken etkin kullandın mı kaynağını, amaca ulaĢa bildin mi? Gerekli olan da bu 

Ģekilde. Özel sektör hep böyle yaklaĢmıĢtır. Kamuda özel sektörden sonra hep ikinci 

aĢamadadır bunlar. Baktı kamu özel sektör değiĢti, talepleri de değiĢti. Özel sektörün 

bu değiĢimine kamunun da kendini uyarlaması, hizmetinin kalitesini artırması lazım. 

5018 ile bu amaca hizmet etmesi için iç kontrol sistemi getirilmiĢtir. Bu sistem 

mutlaka faydalı olacaktır. Görmeye de baĢladık artık. YaklaĢım değiĢti. Öyle olunca 

bu iç kontrol sistemi oturacak. Ġç denetim de görevini gereğini gibi yaptığı sürece bu 

sistem mutlaka katkı sağlayacaktır. 

 

Ġç denetimin en güçlü yönü nedir? 

Ġç denetimin  en güçlü yönü gelecekle uğraĢması, geçmiĢle uğraĢmamasıdır. 

Çünkü geçmiĢle uğraĢmak klasik denetimin ürünü idi. Klasik yaklaĢım zaten bu 

yüzden baĢarılı olamadı. Ġç denetimde geçmiĢ de var ama daha ziyade gelecek 

odaklı, risk odaklı bir amaç var. Amaca ulaĢmada karĢılaĢılabilecek engelleri, bu 

engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini ve yöneticinin bundan haberi olup 

olmadığını değerlendirir. Ben yönetici olsam tüm birimlerin ne yaptığını bire bir 

kontrol edemem. Ġç kontrol sistemi o hâkimiyeti sağlar. Ġç denetçiler de orda yapılan 

iĢlemlerin gerçekten amaca uygun yapılıp yapılmadığını, bana söylenenin doğru olup 

olmadığını teyit etmek için çalıĢır. Ben yönetici olsam iç denetçileri devamlı 

istihdam ederim. Ġç denetim yönetimin sağ kolu niteliğindedir. Çünkü ne yapıldığını, 
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yapılanın doğru olup olmadığı konusunda güvence ediyor.  MüfettiĢ ayrı. O gelip 

bakıp hata varsa kafasını koparır gider ama iç denetçi çözüm yolları aramak için 

çalıĢır. Yapıcı, geliĢtirici, katma değer sağlayıcı bir yaklaĢımı vardır. ÇalıĢtığı 

kurumun amacını, yaptığı iĢi, teĢkilat Ģemasını, organizasyon yapısını inceler. 

Sorunlarını, çözüm önerilerini, tedbirleri, önlemleri ortaya koyar. Yönetim ile iç 

denetimin amacı aynıdır.  Ġkisinin de amacı kurumu geliĢtirmektir. Böyle olunca da 

%100 katkısı var tabii ki.  

 

En zayıf yönü nedir? 

Bu sistem oluĢtururlukken iç denetçilerin seçimi sırasında bir sistem 

oluĢturulmamasıdır. Kurumlar çok. Her kurumda çalıĢacak iç denetçinin bir sınıfta 

tutulması bir algılanması. Bu sistemin geliĢebilmesi için oradaki bireyin sistemi 

benimsemesi lazım. TaĢradaki personel buraya gelirken iç denetim kadrosuna 

geçmek için çok uğraĢ verdi. Sistemi tam olarak tanımıyordu bile. Neden kadro ve 

ekonomik artırımı sağlamaktı. Böyle olunca amaç değiĢti. Maalesef iç denetimin 

yapısının %80‟i de taĢra denetim elemanından oluĢtu. BakıĢ da taĢra denetim 

elemanına bakıĢa dönüĢtü. Bakanlıklarda, üniversitelerde, belediyelerde iç denetçiler 

oldu. Bunların hepsine bakıĢ taĢradan gelen, vergi denetmeni kökenli iç denetçiler 

olarak oldu. Bunlar sınıflandırılmadı maalesef. Ama bu arkadaĢlar için iyi oldu. 

Kazanımları için bir Ģey diyemeyiz, onlara verilmiĢ bir haktır bu. Haliyle herkes 

yararlanmak ister devletin verdiği bu imkandan. Ancak bu sistemin oturması için bu 

yaklaĢımın ikinci planda olması lazım. Mesela taĢra ve bakanlık denetim elemanları 

kendi maaĢlarıyla bu denetim hizmetini verebilirdi. Burada sadece iç denetim 

sisteminin amacına inanmıĢ insanlar buna talip olurdu. Böylelikle yapılan 

çalıĢmaların ürünü daha sağlıklı olurdu. Maalesef bu bizim siyasi bir sıkıntımız, 

bürokratik bir sıkıntımız. Sadece kadro almak için gelenlerin verdiği sıkıntı iç 

denetim sistemini de olumsuz etkiliyor. Bakanlıklarda çalıĢanlar da bunları görünce 

zaten ben müfettiĢtim veya kontrolördüm. Bizim mevkiimiz neden bu hale düĢtü diye 

hayıflanmaya baĢladı ve geri dönüĢler de baĢladı. Bence bu sistemin en zayıf yönü 

personel istihdamında yapılan yanlıĢ uygulamalar.  

 

Sizce iç denetimin en büyük sorunu nedir? 

Bu sistem yeni bir sistem. Üst yöneticiler bu iĢi bilmiyor. Yöneticiler bu yeni 

değiĢim ve dönüĢümü algılayamadılar. Mevcut genel müdürler, üst yöneticiler 

(müsteĢar)  bu kadrolarda görev yapanlar 5018‟in getirdiği bu yeni yönetim modelini 

daha algılayamadılar. Ne amaçla geldiğini, ne yapması gerektiğini bilmiyorlar. 

Aslında görevdekilerin bu sistemi algılamaları halinde iç denetim kendiliğinden 

gündeme gelecek. Çünkü öyle ilkeler, öyle sorumluluklar var ki o sorumlulukları 

yerine getirebilmesi için otomatik olarak iç denetim sisteminin devreye girmesi 

gerekiyor. Bir takım iç kontrol güvence beyanları Ģu anda Ģeklen kamuda yürüyen o 

bütün kaynaklar verimli kullanılmıĢtır. Amaca uygun harcanmıĢtır, 

değerlendirilmiĢtir diye beyanlarla kamuya ilan ediliyor ama bu görsel, Ģeklen. 

Esasta bir Ģey yok. Bu esas oturduğu takdirde iç denetçilerin değeri orda ortaya 

çıkacak. Yani yönetimin sorumluluğu yerine getirebilmesi için iç denetim kaçınılmaz 

bir ihtiyaç.  
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Bu sorunun aĢılması için ne yapılması lazım?  

Bütün üst yöneticilerin, kamu bürokratlarının ve hesap vermede görevli 

bulunan sorumluların bu getirilmek istenen yeni yönetim modelini çok iyi anlaması 

için gerekirse eğitimden geçirilmesi gerekiyor. BaĢka çaresi yok. DönüĢümü 

kendilerine bıraktığın zaman kesinlikle dönüĢüm olmuyor. Diyelim ki bir yere genel 

müdür atandı; kamunun her hangi bir yerinde bu genel müdürler belirli bir süre 

eğitim alması gerekiyor. Eğitimin yaĢı yoktur. MüsteĢara da aynı. Getirilmek istenen 

bu yeni yaklaĢımı, yeni modeli bilmeyen bir insana bunu uygula diyemezsin. Zaten 

bu iĢlerin içine girdiğinde adamların baĢlarını kaldıracak vakti yok. Biz de bir Ģeyler 

söylüyoruz Ģöyle olması lazım böyle olması lazım gibi. Bu değiĢiklikler bilinmediği 

için o insanlara zor geliyor, uzak geliyor. Bu böyle olunca mutlaka bir üst 

mekanizma tarafından bu insanların devletin dönüĢümünü hızlandırmak adıyla 

mutlaka bir eğitime tabi tutulması lazım. Devletin nasıl yöneltilmesi gerektiğini,  

devletin yönetim modellerinin ne olduğunu, ne olması gerektiğini, sorumluluğunun 

ne olduğunu, sorumluluğun sadece orda oturup gelen evraklara imza atarak rutin 

iĢlerin yürümesini sağlamak olmadığını, bunun anlatılması, bunun eğitiminin 

alınması bunlarla ilgili belgeler aranması gerekiyor hatta okuduğum bir makalede 

genel müdürlüğün ön Ģartlarından bir tanesi de iç denetçilik yapmıĢ olmasıdır ibaresi 

geçiyordu. Bunların kesinlikle yapılması lazım. Yapıldığı takdirde mutlaka dönüĢüm 

hızlanır. Yapılmadığında zamanla bu eğitimi almasa da bunu bilen insanlar yönetime 

geldikten sonra zamanla bu sistem oturur. Bu dediğimin yapılması halinde bu süreç 

hızlanır. 

 

Peki bu bahsettiğiniz çözümlerin önünde bir engel var mı sizce? 

Osmanlıdan bu güne kadar bu dönüĢüm çalıĢmaları yapıla gelmiĢ. Ama hiç 

birisi amacına tam olarak ulaĢmamıĢtır. Yarım yamalak bir Ģekilde yapılabilen 

yapılmıĢ. ġimdi çok ciddi anlamda siyasi bir irade var. DönüĢüm istiyorsa o siyasi 

iradenin bürokratik irade ile birleĢip hedefini belirleyip bu yaklaĢımı bir an önce 

uygulamaya geçirmesi gerekiyor. Her ikisi de çok önemlidir. Bürokrasi siyasi 

iradeye engel çıkarmak isterse iĢ yaptırmaz. Nasıl geçirecek? Ġki iradenin ayni 

istikamete yönelmesi gerekir. Ciddi anlamda da siyasi idarenin destekçisi olması 

gerekiyor. 

 

Peki iç denetçilerin doğrudan birim baĢkanı yerine üst yöneticiye bağlı olması 

doğru mu sizce? 

Ġç denetçilerin doğrudan üst yöneticilere bağlı olması bir yerde iç denetçileri 

güçlendiriyor. O anlamda olumlu ancak. Ancak koordinasyon ve organizasyon 

aĢamasında sorun yaĢanıyor. Çünkü bir üst yöneticinin iĢi sadece iç denetçi değil. Ġç 

denetçiyi bilmeyen tanımayan görmeyen üst yöneticiler var maalesef. ġimdi sayı 

olarak az olanlar belki doğrudan iĢlerini halledebilirler, organizasyonunu 

tamamlayabilirler ama sayı olarak fazla olan yerde birim yöneticisine ihtiyacı var. Bu 

birim yöneticisinin de en büyük sorunu sadece koordine ile görevli olması. Yani 

elinde bir yetki olmadığı için ve mevzuatta düzenlemelere baktığımızda da birim 

yöneticisine ciddi anlamda sorumluluklar vermiĢ. Sorumluluk veriyorsun ama elinde 

yetkin yok. Yapacak bir Ģey yok. Bir sistemin geliĢmesinde katkı sağlayacak karar 

aldığında uygulamaya geçtiğinde seni destekleyecek arkanda yetkin olmadığı için 

çok ciddi sorunlarla karĢılaĢıyorsun. ArkadaĢlarına dediğin vakit, öyle olmayacağını 
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düĢünüyorum dedikleri vakit yapacak bir Ģey yok. Böyle bir sistem. Bu da baĢıboĢluk 

ve yönetim zafiyeti oluĢturuyor maalesef. Bunun için ciddi anlamda kadrolu bir 

yönetim anlayıĢına ihtiyaç var. Kurul olabilir.  Birim baĢkanın elinde yetkiler olması 

lazım. Birim baĢkanı istediği Ģekilde yönlendiremezse, hakim olamazsa orda bir 

eksiklik var demektir. En büyük eksiklik de bu Ģu anda. Kamuda üst yöneticiler bunu 

yapacak derecede vakit ayıramıyor kaldı ki bu sistemi tanımıyor zaten. En azından 

bu sistemin içinden gelen birim baĢkanına bu konuda bir kadro tahsis etmek ve 

kanunda görev ve yetki vermek suretiyle sorumluluğu verebilirsin. ġu anda 

sorumluluk var ama yetki yok. Öyle bir sıkıntımız var. 

 

Siz iç denetçiliğe geçiĢ aĢamasında kimle mülakat yaptınız?  

Ben iç denetçiliğe geçiĢ aĢamasında mülakat yapmadım. Üst yönetici ile ortak 

çalıĢmalarımız oluyordu. MüsteĢar beyle çalıĢmalarımız oluyordu. Beraber gruplarda 

çalıĢıyorduk. Bize iĢ ve görev veriyordu. Onları yerine getiriyorduk. Daha sonra biz 

müsteĢar beye böyle bir kanun çıktığını, böyle bir iç denetim sistemi olması 

gerektiğini anlattık. Bunu da gerçekten gerekli bir sistem olduğunu anlatınca o da biz 

de iç denetim sistemimizi kuralım diye bizlere söyledi. 5018 sayılı kanunla gelen bir 

zorlama da vardı tabi. Seçim aĢamasında müsteĢar beyi tanıdığımız için müsteĢar bey 

o konuda bizlere güvendi. Diğer baĢvurmak isteyen arkadaĢların taleplerini de aldık 

ama çok kimse bilmediği için baĢvuru fazla olmadı. Sadece belli genel 

müdürlüklerden, bizim çalıĢtığımız genel müdürlükten baĢvuru oldu. Sayın müsteĢar 

değerlendirdi isimleri. Sonra kararını verdi ve atamasını yaptı.  

 

Siz üst yönetici ile hangi durumlarda görüĢüyorsunuz? 

Üst yönetici ile zaten düzenlemelerimizde, mevzuatımızda raporla ilgili 

açıklama gerektiği takdirde üst yönetici ile randevu alıp izah ediyoruz. Artı idari 

iĢlerle ilgili yapılması gereken iĢlemler olduğunda imza olur, izin olur, istiĢare olur o 

takdirde sayın müsteĢardan randevu alıp görüĢmelerimizi yapıyoruz. Veya bir 

çalıĢmamız olur sayın müsteĢar görev vermiĢtir. O çalıĢmayı sunmak için, o 

çalıĢmayla ilgili görüĢmelerimiz olur. MüsteĢar beyle görüĢme sıklığımız fazla. Biz 

bir de sayın müsteĢara danıĢmanlık yapıyoruz. Gelen evraklarla yapılan iĢ ve 

iĢlemlerle ilgili. Bir arkadaĢımız o konuda görevli. Sayın müsteĢarın sağ kolu gibi. 

Devamlı o konuda sayın müsteĢar ona soruyor. Konunun nasıl olması gerektiği, takip 

ve koordinasyon iĢini o arkadaĢımız vasıtasıyla yürütüyor. Tabi o arkadaĢımız olayı 

bize de yansıtabiliyor. Bazen aĢılması güç sorunları olduğunda veya ekip çalıĢması 

gerektiğinde bunu bize ifade ediyor. Biz bir ekip kuruyoruz. Bu Ģekilde devam 

ediyoruz.  

 

Üst yönetici özellikle hangi konularda önerilerinizi dikkate alıyor?  

Ben Ģu anda kendi üst yöneticimi söylüyorum. Üst yöneticiye biz kendimizi 

tanıttık. Üst yönetici bize güvendi, inandı. Bizim götürdüğümüz her türlü öneriyi 

onaylıyor. Hiçbir zaman götürdüğümüze olmaz demedi. Yaptığımız iĢlerle 

önerilerimize hiçbir zaman katılmazlık yapmadı. O anlamda bizim üst yöneticimiz 

ciddi anlamda sisteme katkısını koyuyor ama tek sorun iç denetim sistemini 

kendisine anlatmaya çalıĢıyoruz. O iĢ yoğunluğunda haliyle onun önceliği bu konu 

değil.    
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Üst yöneticilerin iç denetçilere farklı uygulamaları olduğunu düĢünüyor 

musunuz? 

Hayır, farklı bir uygulaması yok. 

 

Birde iç denetçi sertifikası var buradaki derecelendirmeyi nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Bu derecelendirmeler Ģu anda daha baĢlamadı. Ama yakında olacak. Onlarla 

ilgili biz alt yapımızı hazırlıyoruz. Eğitim dosyalarımızı açtık, makale yazanlar bize 

bildiriyor. Onları arĢivliyoruz, daha sonra değerlendirmesi yapılacak. Ancak bu 

derecelendirme sistemi iç denetçiler arasında teĢvik edici unsur olarak 

bulunmayacak. Ben A1 olsam ne olur A4 olsam ne olur, Ģimdi bunu farklı bir 

motivasyon Ģekline getirilebilir nasıl getirilebilir: Bu derecelere maddi anlamda katkı 

konulabilir. O sertifikaya sahip olanların imkanları daha da geliĢtirilebilir. Mesela A4 

sertifikasına sahip olan birisi bütün kamu kurumlarına geçebilir gibi. Buna benzer 

imkanlar sağlanabilir. Bizim mevcut yapıda A1 ile A4‟ün farkı olmadığı için hiç ilgi 

alaka olduğunu düĢünmüyorum.  

 

Peki iç denetçiler yeteri kadar eğitim alıyor mu? 

Ġç denetçiler yeterince eğitim alıyor. Zaten Kanunda, Yönetmeliğimizde var. 

Yılda en az 34 saat, 3 yılda 100 saat gibi bir zorunluluğumuz var. Biz Bakanlık 

olarak aksatmadan, fazlasıyla eğitim alıyoruz. Eğitimlere gidiyoruz. Eğitim talebi 

yapıyoruz. Gelen arkadaĢlarla istiĢare toplantıları yapıyoruz. Mesela Merkez 

Bankası, Maliye Bakanlığı, Gümrük MüsteĢarlığı, SayıĢtay‟dan denetçi talep edip 

onlarla bazı konularda istiĢareler yapıyoruz. Bunlar olması gereken Ģeyler. Her türlü 

eğitime katılmak için de gayret gösteriyoruz.  

 

2009 yılında ne kadar süre eğitim aldınız?  
Ortalama 30 saatin üzerinde olmuĢtur. DeğiĢik tarihlerde mesela Merkez 

Bankasından 2 gün iç denetim uygulamalarını aldık. Maliye Bakanlığından 2 gün 

boyunca yapacağımız harcama denetimiyle ilgili ön eğitim aldık. SayıĢtaydan 

bütçeyle ilgili eğitim aldık. Gümrük MüsteĢarlığıyla ortak olarak özel bir firmadan 

eğitim aldık. Bunları topladığımızda bireysel olarak arkadaĢlarımızın katılım 

sağladığı, iç denetim koordinasyon kurulunun hazırladığı programlara katılımı da 

kattığımızda 30 saati geçiyor.  

  

Sizce iç denetçilerin en çok hangi konuda eğitime ihtiyacı vardır? 

ġu aĢamada iç denetçilerin, iç denetimin ne olduğu konusunu anlaması 

gerekiyor. Ġç denetim yaklaĢımı henüz oturmadı iç denetçiler tarafından. Çünkü iç 

denetçilerin kökeni genelde denetim elemanı. Ġç denetim uygunluk denetimi olduğu 

için ve uygunluk denetimi eski klasik denetim anlayıĢının bir parçası olduğu için ilk 

yaklaĢımlar o Ģekilde oluyor. Dolayısıyla arkadaĢlarımızda iç denetim mantığını 

oturtana kadar eğitimlerin devam etmesi lazım. 

  

Kurum çalıĢanların ve yöneticilerin tutumlarını göz önüne aldığınızda iç  

denetçiler müfettiĢler veya kontrolörler kadar itibar görüyorlar mı? 

Ġç denetimi anladıkları takdirde onlardan daha fazla itibar alıyorlar. Ġç 

denetim sistemi iç denetim yaklaĢımını anlamaları için biz de her denetim öncesi 
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sunum hazırlayıp arkadaĢlar vasıtası ile sunumları o süreçte görevli 20 kiĢi ise 20, 30 

kiĢi ise 30 kiĢiye sunum yapıyoruz. O sunumu yaparken iç denetim sistemini, yeni 

yönetimi anlatıyoruz. Amacını hedefini, anlatıyoruz ve o takdirde biz ciddi anlamda 

takdir görüyoruz. Sizin denetim sisteminin müfettiĢlerden farkı ne diyenler bizim 

denetimin kendileri için faydalı bir denetim olduğunu anladıkları takdirde bize 

yaklaĢımları çok daha farklı, daha olumlu oluyor. MüfettiĢlere yaklaĢımı ise sadece 

çekincelerinden kaynaklı oluyor. Göstermelik gibi.  

 

Peki iç denetçilere müfettiĢler nasıl bakıyor? 

Bu iç denetim sistemi 5018 ile getirilirken müfettiĢlerin kaldırılmasıyla ilgili 

bir çalıĢmayla gündeme getirilmiĢ olmamız bizim aleyhimize bir konu. Onun için 

bizim mevcut teftiĢ kurullarında da ister istemez direnç var. Bizim görev alanımıza 

siz nasıl giriyorsunuz gibi bazı konularda sorunlar var. Artı onlar da teftiĢ yapıyor 

bizde aynı birimlerde denetim yaptığımızda çakıĢmalar olabiliyor. MüfettiĢ kökenli 

idarecilerde ister istemez, hafiften bir anti yaklaĢım olabiliyor. Görev ve 

yetkilerimizin net olarak ayrıĢtırılmadığı için görev ve yetkilerimizin net olarak 

ayrıĢtırılması ve bunun bilinmesi gerekiyor. Öbür tarafından, müfettiĢler de iç 

denetçiler de ayni iĢ üzerinde yetkilerle çalıĢtığı takdirde sorun, çatıĢma kaçınılmaz 

oluyor. 

 

Peki sizin denetim yaptığınız insanlar sizi nasıl görüyor?  
Bizim denetim yaptığımız insanlar ciddi anlamda bizi sahipleniyor. Hatta 

bunun yansımaları birim amirleri toplantısında da görüldü. Sayın bakan birim 

amirleri toplantısında sunum yaparken biz iç denetim adına yaptığımız Ģeyleri 

anlatıyorken durdurdu ve iç denetimden geçen hangi birimler diye sordu. YaklaĢık 

%80‟i idi. Sonra faydası oldu mu diye sorunca herkes olumlu cevaplar verdi bizi 

ciddi anlamda motive etti. Ve her karĢılaĢtığımız yerde birim amirleri bizim iç 

denetimi olumlu ve övücü sözlerle anlatınca bizim de hoĢumuza gidiyor tabi. Bu 

yönde olumlu bir durumdayız Ģu anda. 

  

Peki siz neden iç denetimi seçtiniz? 

Ġç denetim sisteminin gerekçesinde de anlattım zaten. Eski denetim 

anlayıĢında yaptığımız iĢin ve emeğin boĢa gittiğine inananlardanım. Yapılan iĢ 

geçmiĢe yönelikti. Mesela 5 sene önce yapılmıĢ bir iĢ. Gidip onlarla soruĢturma 

evrakları, insanları o insanlara dava açıyoruz ifade alıyoruz bir Ģeyler çıkarıp bir 

dosya hazırlıyoruz. Diyoruz ki burada suç oluĢmuĢ bu suçla ilgili olarak bu yapılması 

gerekiyordu. Bunların da cezası, sorumluları bu, olay mahkemeye intikal ediyordu. 

ÇalıĢma Ģeklimiz buydu. Mahkemede raporlarımızı savcı isterse değerlendiriyor 

istemezse değerlendirmiyor. Savcı kabul etse bile mahkeme iptal ettiğinde veya 

mahkemede taraflardan biri itiraz ettiğinde bizim rapor bir kenara atılıyor. Orda 

bizden daha uzman olmayan bir kimse çıkıyor o da o konuyu değerlendiriyor, rapor 

veriyordu. Verilen o raporlara göre de sonuçlar çıkıyordu. ġimdi bunlara bakınca 

hakikatken bizim orda boĢa emek harcadığımız ortadaydı. Bunları yaĢadık gördük. 

Hep böyle hayıflanmaya baĢladık. 30 senelik üstatlarımız bile aynı Ģeyleri söylüyor. 

Yani yapılan bir iĢin bir anlamı olması gerekiyor. Onun için hep bunları eleĢtirirken 

böyle bir sistem karĢımıza çıkınca ben Ģahsen geldim. Suç oluĢmadan, hata 
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oluĢmadan insanları tedbir alarak önleyici bir Ģekilde yönlendiren, önerilerde 

bulunan bu sistem çok hoĢuma gitti. O Ģekilde kendim tercih ettim. 

  

Ġç denetçilik mesleğinizin eski mesleğinize göre bir avantajları var mı? 

Ġç denetim mesleğimizin maddi olarak avantajı kalmadı eskiye göre. Ama 

vicdanen daha rahatım. Çünkü yaptığım iĢ, iĢe yaradığımı; verilen emeğin boĢa 

gitmediğini gösteriyor. Bunu görmek de en büyük manevi hazzı veriyor. 

  

Dezavantajı nedir peki? 

Bu sistemin daha anlaĢılmamıĢ olması. Bir de personelin ve yöneticilerin bu 

iĢi anlamadığı için bize yaklaĢımları sizin müfettiĢten farkınız nedir Ģeklinde. Bu 

sorular halen soruluyor olması bizi üzüyor tabi. O da bizim eksikliğimiz. Farkındalık 

oluĢturamadık henüz. Zamanla oturunca bu sorunlar ortadan kalkacak. 

 

Bu meslekten beklentileriniz nedir? 

Evet beklenti olmadan hiçbir kimse çalıĢmaz. Bu mesleğe gelince ufkum 

açıldı. YaklaĢımım,  hayat tarzım değiĢti. Eskiden Ģüpheci yaklaĢımlarımız vardı. Biz 

eski denetim elemanları her Ģeye Ģüpheci yaklaĢırdık. Ama Ģimdi burada, olayın bir 

öncesi bir sonrası iki öncesi iki sonrasını düĢünüp değerlendirme yapma kabiliyeti 

oluĢuyor insanda. Bu hayatınıza da yansıyor. Ġç denetçi riskleri değerlendiriyor, 

onunla ilgili tedbirler alıyor. Bu bütün hayata yansıyor. Aslında iç denetim sadece 

kamu için gerekli bir Ģey değil, herkes için gerekli. Yani bir hata, yanlıĢlık olmadan 

bunun tedbirini almak evde bile iĢe yarıyor. Herkesin bu felsefeyi benimsemesi 

lazım. Hata yaptıktan sonra çözüm olayı farklı bir Ģey. Hata olmadan, testiyi 

kırmadan sorunları çözmek önemlidir. Bu felsefeye de sahip olmak ayrıcalıktır 

bence.    

 

Daha üst bir görevlere atanmak için bir fayda sağlayacağını düĢünüyor 

musunuz? 

Kesinlikle. Çünkü eski görev yerimde sadece kendi genel müdürlüğüm 

alanındaki faaliyetleri bilirdim, onlara hâkimdim. Ama Ģimdi bütün bakanlığın iĢ ve 

iĢlemlerine hakimiz, sorunlarıyla ilgileniyoruz, öneriler geliĢtiriyoruz. Yani ciddi 

anlamda iç denetçilik yapılması halinde 5 senede bir iç denetçi bu bakanlıkta en 

tecrübeli, en hakim personelden birisi olur ve bu da ben Ģahsen düĢünmüyorum ama 

üst yöneticilik için, birim amirliği için birer aday bence. Tüm arkadaĢlara 

söylüyorum: Burası kendinizi eğitmek için bir yer. Eğitim için inanılmaz imkanlar 

var. Kendinizi istediğiniz gibi geliĢtirebilirsiniz. Bu dönem insanın kendini yetiĢtirme 

dönemi. Siz kendinize ne kadar yatırım yaparsanız yarın için yaparsınız. Onun için 

fırsatları değerlendirin diyorum. Bu iç denetim de iç denetçilerin kendilerini 

yetiĢtirmeleri anlamında çok ciddi anlamda verilmiĢ bir fırsattır.  

 

Eski görevinize dönmeyi düĢündünüzdü hiç?  

Hayır. Ama olumsuzluklar kalben istemesem de bu sıkıntıları görünce 

hayıflanmadığımı söyleyemem.  
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Ġç denetçilikten sonra yapmayı düĢündüğünüz görev var mı? Ġç denetçilikten 

emekli olurum diyor musunuz? 

Bu kısmet tabiî ki. Tecrübelerimi baĢka yerlerde değerlendirme imkânımız 

olursa onları da kaçırmayız tabi. Vatana millete hizmet anlamında.  
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Ġç Denetçi (E) (Belediye iç denetçisi) ile 12.04.2010 Tarihinde Saat: 15.00’te  

Yapılan Mülakat 

 

 

Öncelikle denetimle ilgili bu güne kadarki görevlerinizden bahseder misiniz?  

1992 yılında muhasebe denetmeni olarak göreve baĢladım. Isparta, Ġstanbul, 

Hatay, Ankara illerinde görev yaptım. Muhasebe denetmenliği aktif bir görevdi. 

Bağımsız rapor yazabiliyordunuz. Her türlü teftiĢ, denetim, inceleme, soruĢturma 

bütün müfettiĢ yetkileri vardı. 2 yıl devlet muhasebe uzmanı olarak çalıĢtım. 2007 

yılı sonunda da iç denetçiliğe geçtim. 2008‟de 4 ay seminerimiz oldu. Sonra da 

göreve baĢladık.    

 

Kamu mali yönetiminde iç denetim gerek var mıydı? 

Bence gerekli. Birimler kendi ortak uygulamalarını en iyi zannediyorlar.  

Oysa baĢka uygulamaları görüp yeni öneriler getirmesi gerekiyor. ĠĢi bir üstünden ya 

da geçmiĢten öğrendiğin için o iĢin en iyi olduğunu zannediyorsun. Ama dıĢarıdan 

birisi müfettiĢ olarak değil eleĢtiren birisi olarak değil yani, o birime yardımcı olmak 

isteyen birisi olarak, onu dinleyerek birimin çalıĢmasını gözlüyorsun. Daha verimli 

nasıl çalıĢır? Öneriler, tavsiyeler düĢünüyorsun. Bence gerekliydi yani.  

 

Eski denetim birimleri yetersiz miydi? 

Eski denetim birimleri iç denetimden farklıydı. Eski denetim birimleri hata 

bulup raporunu yazardı. ġunları yapacaksın diyordu. O da yapacağım deyip 

geçiyordu. Bir sonraki gidiĢinde yine aynı hatalar vardı. Bir daha yazılıyordu bunlar. 

Ama iç denetimde yeni öneriler sunulur, takip edilir, süre verilir, bu sürede izledikten 

sonra birim baĢkanı olarak amacına ulaĢmıĢ mı ulaĢmamıĢ mı diye takip edilir.  

 

Ġç denetim kurumlara bir değer kattı mı? 

Ġlk aĢamada bir değer katmıĢ gibi görünmüyor. Çünkü danıĢmanlık ve 

denetim olarak çok fazla bir program yapılmadı birimlerde. Türkiye ortalamasında 

yılda bir defa denetim yapılmıĢ. Bütün iç denetçilerin yıllık ortalaması 0.98, bunun 

en az 3-4 olması gerekir. Üst yöneticinin daha fazla güvenip daha fazla program 

yapması gerekiyor. Üst yönetici denetim yaptırmazsa, danıĢmanlık vermezse 

etkinliği olmaz. Onlar bizi müfettiĢ olarak değil de yardımcı olarak gördüklerinde iç 

denetimin etkinliği artacaktır zaman içinde.  

 

Sizce iç denetimin en güçlü yönü nedir? 

Tamamen üst yöneticiye bağlısın. Sekretere bağlı değilsin. Bu bir güçtür.  

 

En zayıf yönü nedir? 

Yaptırımın yok. Sadece tavsiye ediyorsun. Birimler senin önerilerini 

istemezlerse yapmayabilirler. Tavsiyelerde bulunup güvence hizmeti veriyoruz. 

Güvence hizmeti önemli. Güvence hizmeti verildiğinde üst yönetici de biliyor ki 

orası iyi çalıĢıyor.  
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Genel olarak kamuda iç denetimin en büyük sorunu nedir?  

Çok fazla tanınmaması. Amirlerin birimleri kabul edememeleri (aslında 

kendileri atadılar ama). Güven tam oluĢmadı. Güven oluĢturduktan sonra kendilerine 

yardımcı, yol gösterici olarak gördükleri anda iĢler değiĢecektir. Geçenlerin bir çoğu 

müfettiĢ olduğu için biraz daha müfettiĢ olarak görüyorlar. Biz bir Ģey istediğimizde 

bizi teftiĢ edecek zannediyorlar. Halbuki bizim yaptığımız teftiĢ değil. Bunu zamanla 

kabul ettireceğiz sanırım. 

 

Bu sorunların aĢılması için neler yapılmalı? 

Belki birim amirlerine özellikle seminer eğitim, daha iyi uygulama 

örnekleriyle kendini tanıtma ve elbette zaman. 

 

Bunun gerçekleĢmesinin önünde bir engel var mı?  

En önemli engel güven duyması lazım. mesela bir sonraki siyasi sistem bize 

güven duymayabilir özellikle belediyelerde yeni görev vermeyebilir. Biz de iyi 

çalıĢıp, kendimizi iyi ifade edip, verilen görevleri iyi yapıp kendimizi ispat etmemiz 

lazım zaman içinde.  

 

 

Mevcut sorunlar göz önünde bulundurulduğunda bu çözüm önerilerinizi nasıl 

kolaylaĢtırılabilir? Siyasi irade mi, AB’nin baskı yapması mı veya sizin bir 

öneriniz var mı? 

AB‟nin öncellik verdiği konulardan bir tanesi, geliĢtirilmesini istiyor. Ġç 

denetimin ve mali yapının geliĢmesini ĠMF ile birlikte istiyorlar. Daha çok tanıtımla -

birimin kendisini tanıtması- yaptığı denetimle iyi uygulama örnekleriyle bu sorunlar 

zamanla aĢılır. Tabi bizim de kendimizi geliĢtirip standartlara uygun denetimler 

yapmamız gerekiyor. DanıĢmanlık faaliyetleri için birimlerden talep gelmesi 

gerekiyor. Birimleri o konuda bilgilendirmek gerekiyor. Eğitimle, tanıtımla ve 

güvenle. Bize bu görevler geldiği zaman biz de kendimizi ifade etmiĢ olacağız.  

 

Sizin iç denetçiliğe geçiĢinizde mülakatınızı kim yaptı?  

Personelden sorumlu yönetici yaptı. Üst yönetici yapmadı.  

 

Bu güne kadar siz hiç üst yöneticiyle görüĢtünüz mü? 

Bire birse hayır.  

 

Bunun geliĢtirilmesi için ne yapılması lazım ? 

Üst yönetimin kabullenilmesi lazım güvenmesi lazım. Kendini denetleyen 

kiĢi olarak görmemesi lazım. Birimi bütün olarak görüyor müfettiĢ bizi kendi 

kurumlarının yardımcısı gibi görüyor. Onu zamanla çözmek lazım. 

 

Ġç denetçiliğe geçiĢlerde bütün iç denetçilerle ayni kiĢi mi mülakat yaptı ? 

Hayır mülakat olarak yapılmadı. GörüĢme oldu sadece. BaĢtan beri öyle yani. 

Milletvekili telefonlarıyla oluyor bu iĢler. Üst yönetici belki ona sormuĢtur. Ama 

bizimle görüĢmedi. Birim baĢkanımız sadece üst yönetici ile görüĢüyor. 
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Ġç denetçilerin doğrudan birim baĢkanı yerine üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Üst yöneticiye bağlı olması lazım tabi burada birim baĢkanının da denetim-

gözetim sorumluluğu var. Raporlar birim adına çıkıyor, kiĢi adına çıkmıyor. 

Raporlarımızda denetim-gözetim sorumlusu olarak yeni testler yeni bulgular istiyor, 

daha geliĢmesini istiyor, onaylıyor çalıĢma programımızı. Birim baĢkanın o Ģekilde 

görevleri var. Ama direk üst yöneticiye bağlı olmak etkinliğimizi artırır. 

 

Belediyede kaç tane iç denetçi var? 

15 tane 

 

Üst yöneticilerin iç denetçilere farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor 

musunuz? 

Yok, zaten programı birim baĢkanı yapıyor. Onaya sunuyor o, Ģunlar verilsin 

diyor herkes o programı onaylıyor. Önceden hepsini denetleyin denirmiĢ. ġuanda 

görüĢ değiĢti Ģuanda iç denetçilere güven daha da artıyor. 

 

Peki birde iç denetçi sertifikası var. Bu sertifikanın derecelendirilmesinde  

benimsenen kriterler (sicil, takdir, eğitim, makale, yüksek lisans,  yabancı dil 

bunları doğru buluyor musunuz? 

 Hayır çok doğru bulmuyorum. Yani dil hadi olabilir kendilerini 

geliĢtirebilmesi için lazım. Fakat yüksek lisans, makale yazma, bunlara 10 ar puan 

yüksek bence. Daha çok rapora ağırlık verilmesi lazım, kiĢilerin yazdığı raporların 

etkili olması lazım ama burada belki dil olabilir.  Çünkü bu yeni geliĢen bir meslek. 

Dil olur ama makale yazmaya 10 puan vermiĢler, eğitim vermeye 10 puan vermiĢler. 

Bunlar bence yüksek. Kendini geliĢtirmesi için rapor yazma ağırlığının daha fazla 

olması lazım derecelendirmelerde. 

 

O zaman kimi kurumlarda daha çok denetim yapılacak daha çok rapor 

yazılacak ama sizin gibi fazla algılanmayan kurumlarda az çalıĢacaksınız, size iĢ 

verilmediği için daha az rapor yazacaksınız. O zaman da bir fark çıkıyor 

ortaya.  

 Bizde gene iyiyiz, mesela Kırıkkale Üniversitesinde arkadaĢım var hiç rapor 

yazmıyorum diyor. 2006 da baĢladı benden 1 yıl önce baĢladı hem de. Bana rapor 

yazdırmıyorlar diyor yani hiç rapor yazmıyor. O da muhasebe denetmeni beraber 

gelmiĢtik buraya. 35 kiĢi ayrılmıĢtı, o da onların içindeydi. Benim burada bu 4‟üncü 

raporum. Burada artık yıllık 3-4 rapor yazıyoruz.  

 

Yine de iĢ yükünüz denetmeliğe göre düĢmüĢ durumda değil mi?  

 Evet ben denetmenlikte iken yılda 30 rapor yazıyordum, inceleme 

raporlarıyla birlikte. Burada, 3 yılda 4 rapor.  

 

Ġç denetçilere yeteri kadar hizmet için eğitim veriliyor mu peki? 

 Tabi veriliyor. Biz 3-4 ay baĢlangıç olarak aldık. Sonra Kızılcahamam‟da 

aldık. Sonra Sheraton‟da 1gun, sonra da Antalya‟da 1 hafta aldık. Bunları belediye  

mi organize etti? Kızılcahamam‟dakini belediyeler birliği, Sheraton‟dakini Dünya 

Bankası finanse etmiĢ 1 gün zaten, Antalya‟dakini kamu ihale kurumu ile bütçe 
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organize etti sanırım. Yılda en az 1 hafta eğitim verilmekte. Az gibi. Sizce eğitim 

yılda kaç ay olmalı? 2 kez olmalı 1‟er haftalık yeterli. Yeni uygulama örnekleri, 

yeni mevzuatın incelenmesi konularında olması iyi olur. Biz muhasebe 

denetmeniyken de çok eğitim aldık.  Burada 3 -4 kez aldık. Burada biz hakediĢ, 

bilgisayar, muhasebe, 1050, 5018 artik ne varsa aldık. Ġç denetçilerde eğitim güzel 

ama belediyelerde biraz eğitim noksanlığı var. Onu da telafi edeceğiz. En çok hangi 

konuda eğitime ihtiyaç var? Ġç denetimle ilgili konular biraz farazi anlatıldı 

baĢlangıçta. Raporlama biraz teorikti. Uygulama ile birlikte raporlama biraz zor geldi 

bize baĢta. Standartlar belli çünkü. Gider mevzuatı daha iyi verilebilirdi. 

Belediyelerde daha çok giderler, ihaleler, maaĢlar, belgeler, harcamalar daha 

ağırlıklıdır. Giderlerle ilgili konularda biraz eksikler oluyor gibi.   

 

Ġç denetim raporlarınızda yer verdiğiniz önerilerden hiç uygulananlar oldu mu? 

Örnek verir misiniz ? 

 Evet uygulananlar oluyor. Biz muhasebe olarak bir denetleme yaptık. 

Standartlara uygun olsun diye. Muhasebe çoğunu hemen hemen hepsini yerine 

getirildi. MaaĢa baktım ben. MaaĢla ilgili önerilerimizin hepsi dikkate alındı. Mali 

yönlerden dikkate alındı. Zaten biz mevzuattan yazıyoruz. ġu anda basın yayın 

birimine, halkla iliĢkiler olsun önerilerimizi sunuyoruz, onlar da kabul ediyor. Hatta 

onlardan da dinliyoruz, daha nasıl geliĢtirebiliriz diye. Sonra rapor ediyoruz dikkate 

alıyorlar. Ayrıca gelirlerin artırılmasına yönelik olarak mesela belediye geliri, asfalt 

vs. öneriler sunduk. Onlar da dikkate alındı. ġuanda gelir artırıcı etkileri oldu. 

Denetimlerimizin gelir artırıcı etkileri oldu yani. Üst yöneticiyi o konuda uyarıyoruz, 

burada böyle bir kaynağımız var dikkat edilsin diye. Üst yönetici dikkatte alınca 

birimle de doğal olarak uyuyorlar. Peki raporlarınız üst yöneticiye gidiyor mu 

peki? Evet gidiyor, dikkate alıyor raporlarımızı. Peki hangi önerileriniz geri 

planda bırakılıyor? Özellikle Ģu önerimizi hiç dikkate almıyor dediğiniz oluyor 

mu? Genellikle kalmıyor.  

 

Kurum çalıĢanları ve yöneticilerinin tutumlarını göz önüne aldığınızda iç 

denetçiler,  müfettiĢ ve kontrolörler kadar itibar görüyor mu?   

Görmüyordur. Tabi müfettiĢlik biraz daha güçlü, tanınmıĢ. Ġç denetçinin yok 

yaptırım gücü yok, soruĢturma yetkisi olmadığı için tabi biraz da bizim farklı 

kurumdan gelmemizin de olumsuz etkisi var. Maliyeden olmamızın dezavantajı var. 

Kendi müfettiĢlerini daha etkili görüyorlar, öyle düĢünüyorum.  

 

Kurumuzda görevli diğer denetim elemanları özellikle müfettiĢler sizi nasıl 

görüyorlar?   

 BaĢlangıçta biz maliyeden geldiğimiz için biraz sıkıntı olmuĢtu. Çünkü 

kendileri de istemiĢler ama iç denetime geçememiĢler. Biraz kabullenememe durumu 

oldu baĢlangıçta ama sonra zamanla düzeliyor.  

 

Aranızda yetki çatıĢması var mı?  

 Onlar bizim denetim konularımıza girmiyorlar. Onlar daha çok soruĢturma 

iĢlerine bakıyorlar. 
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Peki kurumdaki çalıĢanlar (denetlediğiniz kiĢiler) iç denetçiyi nasıl görüyorlar? 

 Daha çok bir müfettiĢ gibi bir algıma vardı. Ama anlata anlata bu durumu 

değiĢtiriyoruz. Bire bir görüĢmelerde -zaten iç denetimin mantığı bire bir 

görüĢmedir- müfettiĢ olmadığımızı söylüyoruz. DanıĢmanlık, güvence verme, 

yardımcı olmadır. Ġç denetim açılıĢ toplantılarında bilgiler veriyoruz. O etkili oluyor 

Ģu anda durum değiĢti biraz. Tabi bize de iĢ düĢüyor burada.  Ġyi uygulama 

örneklerini gördükçe iç denetimi kabullenecekler.  

 

Denetlediğiniz çalıĢanlarla bir problem oldu mu? 

 Olmadı.  

 

Denetlediğiniz birim yöneticileriyle oldu mu?  
 Bazen bizim önerilerimize uymuyorlar o zaman üst yöneticiye görüĢ olarak 

sunuyoruz o hakem olarak görüĢ veriyor. 

 

Neden iç denetimi seçtiniz?  

 Yeni geliĢtiği için istikbali olduğu için ve ekonomik koĢullar. Maliye 

Bakanlığında 3600 ek gösterge vermiĢ olsalardı bir çok arkadaĢımız geçmezdi. Orda 

2200 idi, müdürlerin ki de 3000 idi.  3600 oldu. Makam (görev) tazminatı alıyoruz 

yani 3600 maaĢımız oluyor. 

 

Yüzde kaçlık bir getirisi oldu?  

 Burada lojman imkanı da var. 2‟den 4‟e çıktı diyebilirim. %100‟lük artıĢ var.   

 

Eski görevinize göre avantajları neler oldu?  

 ĠĢ yoğunlu olarak daha az. Saygınlık ve kariyer olarak daha yüksek. Burada 

muhatabın daire baĢkanları, müfettiĢler. Maliye Bakanlığı‟nda memurlardı. Sosyal ve 

ekonomik avantajları da var. Lojmanlar mesela. 

 

Dezavantajları nedir peki?  
 ġuanda yok belediyeler olarak ama daha sonraki dönemde muhalefet gelirse 

iĢimiz zorlaĢabilir. Mesela Yenimahalle‟de CHP kazandı, sorunlar oldu. Oradaki 

arkadaĢlarımız çalıĢamadı. Meclise gittiler sonra. Ama üniversitelerde dezavantaj 

yok. Tabi bir de güven olmasa sana üniversitede de olsa iĢ vermez. Yani pasivize 

eder. Sana istemediğin iĢleri verir. Ġç denetçinin yapmaması gereken iĢleri de 

verebilir. Mesela vekâlet verir. Nitekim burada veriliyor. 

 

Ġç denetçiye asli görevi dıĢında bir görev verilemez. Sizce vekalet verilmesi 

doğrumu?  

            Verilebiliyor. Ġstanbul‟da da var. 

 

Aslında bu bir çok kurumda sıkıntı var. Ġnsanlar idari görevlere atanmak 

isteyecek ama iç denetçi oldukları için atanamayacaklar. Sizce vekalet olması iyi 

bir Ģey midir?   

 Mesleğin geliĢmesi için verilmemesi gerekiyor. Sen o idari iĢi yaparsan 

meslek geliĢmez. Ġdareciliği belki daha iyi belki de daha kötü yaparsın bilinmez. 
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Ama iç denetim mesleği açısından verilmemesi gerekiyor. Zaten sayı çok az. 

Türkiye‟de toplam 700-800 adet meslektaĢımız var. 

  

Bu meslekten beklentileriniz nelerdir?  

 Zaman içerisinde mesleğin daha ekili olmasını istiyorum. ArkadaĢlarımızın 

kendilerini daha çok geliĢtirmelerini, standartlara uygun, daha iyi raporlar 

geliĢtirmelerini, birimlerinden de tabi daha ılımlı yaklaĢımlar içinde olmalarını ve 

Avrupa standartlarında iç denetçiliğin zaman içinde oturmasını bekleriz.  

  

Ġç denetçilerin üst görevlere atanmak için avantajları olacak mı? 

ġimdilik yok ama ileriki aĢamalarda belki olur.  

   

Eski görevinize dönmeyi düĢündünüz mü hiç?   
Hayır düĢünmedim. 

 

Peki iç denetçilikten sonra ne yapmayı düĢünüyorsunuz? Emekli olurum mu 

diyorsunuz yoksa baĢka kurumlara geçerim mi diyorsunuz? Özel sektör mesela. 

Belediyede çalıĢmayı isterim. Ġleriki zamanlarda idare olur belki görüĢüme 

uygun olursa. Ya buradan ayrılıp emekli olurum ya da özel bütçeli kuruluĢlara 

geçebilirim.  
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Ġç Denetçi (F) (Üniversite iç denetçisi - KĠDDER Yöneticisi) ile 12.04.2010 

Tarihinde Saat: 13.30’da Yapılan Mülakat 

 

 

Öncelikle bize bu güne kadarki görevlerinizden bahseder misiniz?  

Ben Maliye Bakanlığı muhasebe denetmeni olarak çalıĢtım. Son 3,5 yıldır da 

bulunduğum Üniversitede iç denetçi olarak çalıĢıyorum.  

 

Kamu mali yönetiminde sizce iç denetime ihtiyaç var mıydı?  

Evet vardı. Çünkü biliyorsunuz mevcut denetim anlayıĢı ihtiyaçlara cevap 

vermiyordu. Tabi bu benim Ģahsi görüĢüm. 5018 sayılı Kanunla birlikte genel 

bildiğimiz denetim anlayıĢında ve genel kamu yönetiminde değiĢiklik oldu. Hesap 

verilebilirlik, Ģeffaflık gibi kavramlar üzerine kuruldu. Sorumluluklar artık harcama 

birimlerinin üstünde toplanıyor. Parasını harcayan kiĢi bunun sorumluluğunu almak, 

hesabını vermek zorunda. Ruhu budur 5018‟in. Buna bağlı olarak denetim 

anlayıĢında da değiĢiklikler oldu. Olması gerekiyordu bana göre de. Çünkü denetim 

elemanı sayısı çok fazla kamuda. Hala daha öyle. Bu da çok çözüm getirmedi. Çünkü 

istenilen yapılamadı maalesef. Hem sayı çok fazla, etkin olmadığı Dünya Bankası 

forumlarında, Avrupa Birliği uyum programlarında hepsinde bu eleĢtiriliyordu. 90‟lı 

yılların öncesinden beri. Ben daha önce bakanlıkta 4-4,5 yıl Avrupa Birliği Uyum 

ġubesine de vekalet ettim. O zamanki raporlardan biliyorum. Biraz da bundan dolayı. 

Hani uluslararası gidiĢat da bu Ģekildeydi. 60-70 yıldır Avrupa‟da iç denetim 

kullanılıyor. Çözümünün bu olduğu düĢünülerek getirildi. Ben de buna 

inananlardanım. Ama iç denetimin gelmesiyle birlikte mevcut yapıya bir denetim 

kadrosu daha gelmiĢ oldu. Mevcut teftiĢler kaldırılacaktı. Mevcut yapı belki 

değiĢtirilerek olabilirdi. Çünkü birçok sayıda yetiĢmiĢ denetim elemanı var. Gerçi biz 

onların arasından iç denetçiliğe geçtik ama hala onlar yerlerinde kalıyor. Görevlerini 

devam ettirmeye çalıĢıyorlar onun ötesinde artık kendi görev alanlarının dıĢına da 

taĢmalar baĢladı.  

 

Ġç denetim kurumlara katkı sağladı mı?  
Biz baĢladığımızda bunu bilen ve eğitimini alan sadece iç denetçilerdi. Üst 

yönetim maalesef bunun çok farkında değil. Sadece bu konularla ilgili üst 

yöneticileri olan birimler daha iyi çalıĢmaya baĢladı. Biraz da, üst yöneticiler ve iç 

denetçilerin gayretine bırakılmıĢ durumda. Eğer bu anlamda bir uyum 

sağlanabildiyse o birimlerde iç denetim yapılabiliyor. Biz kendimizi Üniversite iç 

denetim birimini olarak buna örnek gösterebiliriz. Hakikaten baĢladığımız günden 

beri çok büyük bir mücadelemiz var. Sağ olsunlar üst yöneticilerle de bir sorun 

yaĢamadık. Programlarımız, yönergemiz belki ilk imzalanan birimlerdendir. 2006‟da 

baĢlamıĢtık. 2007‟de sertifika eğitimlerimiz oldu. 2008‟in Ģubat-mart ayında 

yönergemiz imzalandı. Ġç denetim plan programımız imzalandı ve biz denetime 

baĢladık. Sonra yönetim değiĢikliği oldu. Onda da bir problem olmadı. Aynı Ģekilde 

her yıl programlarımızı onaylatıp denetimlerimizi bu çerçevede yapıyoruz. Ama tabiî 

ki bunu yapamayan birçok yer var. Belediyeler özellikle çok büyük sıkıntı yaĢıyor.  
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Özellikle hangi konularda katkınız oluyor? 

Biz risk esaslı denetim programı hazırlıyoruz. Bizim ilk programımızda önce 

bütün faaliyetleri denetim alanlarımızı belirledik. Ona göre bir risk analizi yapmaya 

çalıĢtık, aldığımız eğitimler kapsamında. O risk değerlendirmesi sonucunda bir 

program en yüksek puanı alanlara göre en yüksek riskli olanlardan baĢlayarak bir 

program hazırladık. Ama bizim mevcut mevzuatımızda üst yönetimin de istediği, 

riskli gördüğü alanlar dikkate alınır diye bir maddemiz var. O zaman için bizden 

bilimsel araĢtırma projeleri istenmiĢti. Ġlk yaptığımız pilot denetim olarak orada bir 

denetim yaptık onların da isteği doğrultusunda. Sonra da diğer konularda mesela 

stratejinin süreçlerinde, öğrenci iĢlerinin süreçlerinde denetimler yaptık. Hakikaten 

zaman geçtikçe, biraz bizi benimsedikçe önerilerimizin de uygulandığını görüyoruz.  

 

Size göre iç denetimin en güçlü yönü nedir? 

Ġç denetimin en güçlü yönü sistem denetimi veya süreç denetimi 

yapabilmesidir. Çünkü o sürecin akıĢı içersinde gördüğü aksaklıkları tespit edip ona 

göre öneriler geliĢtiriyor olması. Klasik denetimden de farkı budur. Klasik denetim 

bir nokta denetimidir. Bir olay üzerine olur. Denetim programları vardır ama her 

birimin kendi görevi çerçevesindedir ve çok da faaliyetin akıĢına yönelik bir denetim 

ve ona yönelik öneriler olmaz. Ġç denetimin en önemli ve en güçlü yönü bu. Çünkü 

biz yönetimin sağ kolu ya da sağduyusu gibi olması gereken bir birimiz. Daha çok 

yönetimin kendini idarenin amaçlarına yönelik aynı zamanda kaynakların etkili ve 

ekonomik kullanılmasına yönelik yönetilip yönetilmediği kurum bizim görevimiz bu. 

Bunu incelemek, denetlemek ve bu konuda öneriler vermek üst yönetime ve de 

idareyi kendi amacına daha iyi ulaĢması için bizim önerilerimizin doğrultusunda 

hareket etmesini sağlamak. Ama burada üst yöneticinin denetimi iyi anlaması ve iç 

denetim ekibinin de kendini sürekli geliĢtirmesi, kurumu çok iyi tanıması çok 

önemli. Kurumu tanıdıkça katkımız daha çok olacaktır. Bu da bir gerçek. 

 

En zayıf yönü nedir? 

Ġç denetimin en zayıf yönü üst yöneticilerin ve iç denetçilerin inisiyatifine 

bırakılmıĢ olmasıdır. Ġç denetçi istekli olacak ve motive olacak. Kendini geliĢtirecek. 

Üst yönetim de destek verecek. Eğer bunlar yoksa bu iĢin yürümesinde sıkıntılar var. 

Bizim Koordinasyon Kurulunun -7 kiĢiden oluĢuyor- bir alt ekibi yok. Bizim 

raporlarımız özet olarak oraya gidiyor ama onları değerlendirecek, geri dönüĢleri 

olacak bir Ģey Ģu ana kadar oluĢamadı. En büyük eksikliğimiz o. Biz önerilerimizi 

yapıyoruz ama bunun bir yaptırımı yok. Sonuçta üst yönetici isterse bunu yapıyor. 

Biz izleme de yapıyoruz. Ġzleme yapan nadir birimlerden biriyiz. Önerilerimizin ne 

kadarının gerçekleĢip ne kadarının gerçekleĢmediğinin takibini yapıyoruz, raporlarını 

yapıyoruz. O da çok etkili oldu mesela.  

 

Genel olarak kamuda iç denetimin en büyük sorunu nedir?  

Biraz evvel söylediklerime paralel. Burada Koordinasyon Kurulunun 

baĢlangıçtan beri (3-4 yıldır) söylenen farkındalık ziyaretleri, birtakım seminerler, üst 

denetim… Ama bunlar hiç yapılamadı. Benim bir de Dernekte görevim var. Bunu 

biraz Dernek üstlendi. Dernek üzerinden gidiyor bazı Ģeyler ama Kurulun yapması 

gerekiyor. Çünkü onların bazı yerlere ulaĢması daha kolay. Kurumun yapısı gereği. 

BaĢka görevleri de olduğundan bunlar biraz ağır gidiyor.  
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Bu sorunun aĢılması için neler yapılabilir?  

Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun yeni Kurulla birlikte biraz hareketlenme 

var gibi gözüküyor. En büyük iĢ oraya düĢüyor. Ġç Denetim Koordinasyon 

Kurulunun yeniden yapılandırılması gerekiyor. Zaten Avrupa birliğinin 32. fasılında 

da geçen bir Ģey bu. Öncelikle oranın yapılandırılması ve burada iç denetçilerin 

çalıĢması gerekiyor. Ve birimlerden giden raporları değerlendirsin, 5 yıl dolduktan 

sonra bir kalite güvence olayı var. Onunla ilgili bir rehber hazırlığı oldu. Artık yavaĢ 

yavaĢ birimlere gelip birimler uluslararası standartlara göre çalıĢıyor mu çalıĢmıyor 

mu bunun değerlendirilmesinin yapılması lazım ki meslek daha iyiye gitsin. ġu ana 

kadar çıkan mevcut rehberlere göre birimler, iç denetçiler bir Ģeyler yapmaya 

çalıĢıyor ama bunun değerlendirmesi, geri dönüĢü hiç olmadı bu güne kadar. Bu geri 

dönüĢü olamazsa nasıl geliĢme olacak? Belki standart gitmiyor raporlar. 

Birbirimizden de çok haberimiz olmuyor. Belki her rapor birbirinden farklı gidiyor 

onu da bilemiyoruz. Dolayısıyla bunların bir geri dönüĢümü olması lazım. Bunun 

için de Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun güçlü bir yapısı olması gerekiyor. 

Mevcut bu iĢi bilen iç denetimde ihtisas uygulamıĢ iç denetçilerden oluĢmuĢ olması 

gerekiyor. Ayrı bir kurul gibi mi? Evet. ġu mevcut yapıyla gitmiyor. 

 

Bunun olmasının önündeki en büyük engel nedir sizce? 

Siyasilerin istemesi ile ve biraz da Maliye Bakanlığına görev düĢüyor. Orda 

bir Ģeylerin olması gerekiyor.  ĠDKK onların içinde çünkü. Dolayısıyla en baĢta orda 

bir hareketlenmenin olması gerekiyor. Ama orda denetim elemanı sayısı çok daha 

fazla kendi içlerinde henüz herkes sahip olduğu yetkisinden vazgeçmek istemediği 

için o çatıĢma devam ediyor ama bu biliniyor zaten gizli bir Ģey değil. O çözülmeden 

herhalde diğer birimlerden de çok fazla bir Ģey beklememek lazım.   

 

Bunların gerçekleĢmesini kolaylaĢtıracak etkenler nelerdir? Siyasi iradenin 

dıĢında. 

Bu bir etken ama onun dıĢında iç denetçilere ve üst yönetime çok iĢ düĢüyor. 

Her iç denetim birimi kendi içinde bulunduğu üst yönetime anlatmaya çalıĢıyor. 

Belki bunu daha fazla yapmalı belki yapmayan birimler vardır. Bunu yapmak lazım. 

Ama çoğu yerde de hiç randevu olamamıĢ bu zamana kadar. Onlara da bir Ģey 

diyemiyorsunuz. Biz randevu bile alamadık ki nasıl kendimizi anlatalım diyorlar. 

Yönetimle bir Ģekilde iyi iletiĢim kurmuĢ birimlere çok fazla iĢ düĢüyor. Oralarda iyi 

uygulama örnekleri çıkabilir. Bizim gibi birimlerde mesela. ġanslıyız o konuda. Bu 

iyi uygulama örneklerin de artması ve paylaĢılması iĢle geliĢecek. Bu Ģekilde diğer 

birimlerin de üst yönetimlerinin dikkatini çekebileceğiz. ġimdilik çözüm böyle 

görünüyor.  

 

Ġç denetçiliğe geçiĢte sizinle kim mülakat yaptı?  

Rektörün bizzat kendisi. Yalnız benimle değil burada iĢe baĢlamıĢ herkesle 

(iç denetçiler) rektörün kendisi görüĢme yapmıĢtır.  

 

Üst yöneticiyle hangi durumlarda görüĢüyorsunuz? 

Rektörümüzle bizim iĢimizle, raporlarımızla ilgili olarak istediğimiz zaman 

baĢkanımız aracılığıyla görüĢme imkanımız var. Herhangi bir problemimiz 
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olduğunda -fiziki ortam mesela- eğitimlerle ilgili de her zaman görüĢme olanağına 

sahibiz. 

 

2009 yılı için bir sayı verebilir misiniz? 

Program için 3-4 defa görüĢülmüĢtür. Raporların verilmesinde görüĢülmüĢtür. 

Toplamda yılda 20 civarında diyebilirim. Ġhtiyaç olduğunda görüĢülmüĢtür.  

 

Bakanlıklarda bu çok büyük sıkıntı biliyorsunuz.  

Evet hiç görüĢemeyenler var. Ama burada bununla ilgili bir sorun yok.  

 

Üst yöneticiyle bir sorunuz olmadığına göre bunu geliĢtirmek için bir öneriniz 

var mı diye sormak gerekir mi size? 

Üst yöneticinin desteklemesi önemli ama üst yöneticinin bu olayı kavraması 

da önemli. Programlarımızı ve taleplerimizi götürüyoruz. Dinlediği zaman destek 

veriyor. Ama içselleĢtirme olayı da çok önemli. Onu kavraması ve tam manasıyla 

benimsemesi ve sadece onun değil, kurumun tümünün rektör yardımcısı ve daire 

baĢkanlıklarının da. Bizi ancak denetim yaptıkça tanıyorlar. Denetim yaptığımız 

birimlerde yavaĢ yavaĢ sorunlarımız azalıyor. Bizi tanıdıkça, raporlarımızı ve 

sonuçlarını gördükçe -tabi sıkıntılar da mutlaka oluyor ama- yani gittikçe onlar da 

benimsemeye baĢladı. Mesela Ģu an dekanlıklara hiç çıkmadık. Dekanlılarda denetim 

yaptığımız zaman nelerle karĢılaĢacağımızı bilemiyoruz. Çünkü akademik dünya çok 

farklı. Orda belki biraz daha farklı strateji izlemek gerekecek. Burada da öyle bir 

sıkıntı var. Sadece üst yönetimin bizim taleplerimize olumlu bakması yetmiyor. Ġç 

denetimin yönetimin iyileĢmesi için gerekli bir Ģey olduğunu kavraması ve bütün 

yönetimin bunu kavraması gerekiyor. Yoksa burada da yapılacak çok Ģey var. 

  

Özellikle hangi konulardaki önerileriniz dikkate alınıyor? 

Mali boyutu olan Ģeyler çok dikkat çekiyor tepki de alıyor olumlu ya da 

olumsuz. O tarz yazılsın bu tarz yazılsın deniyor. O biraz can sıkıcı bir durum. Ama 

onun dıĢında daha çok iĢlemin akıĢına veya oradaki bir sisteme yönelik, onun 

iyileĢmesine yönelik bir öneri daha çok dikkate alınıyor. BenimsenmiĢse, kafalarına 

yatmıĢsa onu mutlaka uyguluyorlar. O tarz Ģeyler daha çok uygulanıyor.  

 

Ġç denetçinin doğrudan birim baĢkanı yerine üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Bunun iki yönlü sıkıntıları var. Çok tartıĢılan bir konu –iç denetim birim 

baĢkanlıkları- Bizde de baĢkanlık kuruldu ama tabi koordinatör görevini yürütüyor. 

Orada Ģöyle bir Ģey var güçlendirildiği zaman bir kadrosu olduğu zaman ücret 

açısından bir farklılık olduğu zaman mevcut teftiĢ kurullarındaki yapı oluĢur 

endiĢesinden dolayı eleĢtiren, istemeyen iç denetçiler var. Bir taraftan da 

bulunduğunuz kurumda sahiplenilmesi, buranın bir birim olarak algılanması, ciddiye 

alınması, bütçesi olması anlamında da ve birçok açıdan birim baĢkanlıklarının böyle 

bir artısı var. Biz bunu uygulamada baĢkanlık üzerinden yapmaya çalıĢıyoruz ama 

mevcut mevzuatta da bu konuda çeliĢkiler var. Bazı yerlerde uluslararası standartlara 

baktığınızda hep denetim birim yöneticisi deniyor. Hep onun üzerine verilen bir 

sorumluluk ve yetki var. Ama bizim mevzuatımızda biraz çeliĢkili yerler var. Kimi 

yerde iç denetçiler, kimi yerde birim baĢkanı diyor. O yüzden de birimlerde bu 
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anlamda biraz çatıĢmalara da sebep oluyor bunun tam netleĢmemiĢ olması. Ama 

kurum içerisinde özellikle ciddiye alınması, özellikle de bütçesinin olması, kendi 

harcamasından kendisinin sorumlu olması bir artı olur.   

 

Üst yöneticilerin iç denetçilere yönelik farklı uygulamalar içinde olduğunu 

düĢünüyor musunuz? 

Biz yaĢamadık öyle bir Ģey. Bilemiyorum belki baĢka yerlerde olabilir. 

 

KĠDDER yöneticisi olarak size geliyor mu böyle Ģikayetler? 

Bazı birimlerde kendi içinde sıkıntılar varsa ondan kaynaklı olabilir ama 

bilemiyorum. Ama 2-3 kiĢi çalıĢıyorsa, birim baĢkanlığı olayı yoksa tabi fiilen bire 

bir görüĢmeler oluyordur. Orada belki farklılıklar oluyordur. Ama bizde birim 

baĢkanlığı kuruldu ve hep baĢkanlık üzerinden gittiği için -bizim raporlarımızı da 

baĢkan teslim eder, programlarımızı da o imzalatır- biz o tür bir durum yaĢamadık.  

 

Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (Takdirname, sicil, eğitim, yüksek lisans gibi. Bunlar 

olmalı mı sizce?) 

Aslında daha çok iç denetçilik mesleğindeki kiĢinin kendini geliĢtirmesine 

yönelik Ģeyler olmalı. Yazdığı raporlarla ilgili çok çarpıcı ve olumlu sonuçlar 

getirecek öneriler varsa. Daha çok yaptığı raporlar, çalıĢmaları, kendini geliĢtirmesi 

ile ilgili olmalı. Yüksek lisans olabilir de olmayabilir de. Ama yabancı dil mutlaka 

olmalı. Çünkü bu uluslararası bir meslek. Uluslararası sertifikalar mutlaka etkili 

olmalı. Bizde de aldığınız zaman bir üst dereceye geçiyorsunuz. Bir de A1, A2, A3, 

A4 arasında motive etmek açısından ücret farkı olmalı diye düĢünüyorum. Orada Ģey 

var: 60 puan olursa 3 yılda bir değerlendirilecek ve bir üste çıkacak. Bu aĢağı yukarı 

herkesin olur zaten. O zaman herkes aynı anda gidecek. Mevzuatta tek Ģey 

uluslararası sertifika olursa süreyi beklemeden bir üste çıkma. Ama üste çıkmanın da 

bir getirisi yok. Dolayısıyla kiĢileri motive edecek bir yönü yok. Alsan da olur, 

almasan da olur. Çünkü o da kiĢilere maliyet getiren bir Ģey. Biliyorsunuz sertifika 

eğitimlerini alırken bir para, sınavlara girerken bir maliyet ve kurumların çoğu buna 

destek ve zaman vermiyor. Mesleği benimsememiĢse üst yönetim zaten bu tür 

Ģeylere hiç destek vermiyor. Mesleğin geliĢmesi için o sertifikalara arasında ücret 

anlamında birtakım değiĢiklikler olsa daha anlamlı olur.  

 

 

Ġç denetçilerin yeteri kadar hizmet içi eğitim aldığını düĢünüyor musunuz?  

Hayır. Ġlk baĢta bir sertifika eğitimi alındı. O zorunluydu ama bir baĢlangıçtı. 

Bizim için bir konuya giriĢti aslında. Ondan sonra biz kendi halimize bırakındık bir 

süre. Biz burada 10 kiĢiyiz. Onun avantajını yaĢıyoruz ama sayının daha az olduğu 

yerlerde eğitim taleplerini üst yönetimin karĢılaması pek kolay olmuyor. Her birimin 

kendi içerisinde bir Ģeylere eriĢmesi kaynakları etkili kullanma açısından da mantıklı 

değil. Tek elden yapılması lazım. Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun bence burada 

görevi çok daha fazla. Sürekli iç denetçilerin kendilerini geliĢtirmelerine yönelik, 

gerek uygulamaya yönelik, gerek sahip olması gereken niteliklerle ilgili (mesleki 

geliĢimiyle ilgili), uluslararası uygulamalarla ilgili veya mevcut iyi örneklerin 

paylaĢımı ile ilgili olsun mutlaka eğitimler, seminerler, sürekli mutlaka olmalı. 
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Birimi kendi içine bıraktığınız zaman çok zor. Ġnanın burada eğitimle ilgili bir 

talebinizi kabul ettirmek o kadar çok zor ki. Mesela en basitinden iç denetimin en 

önemli hususlarından birisi olan iletiĢim konusu, toplantı yönetimi. Biz buraya 

geldiğimizde en çok o konularda sıkıntı yaĢadık. Siz gayet normal konuĢtuğunuzu 

zannediyorsunuz. KarĢı taraf çok farklı Ģey algılıyor. Biz bunu denetim yapa yapa 

fark ettik. Kullandığınız raporlama dili, bu ince ayrıntılara kadar eğitime ihtiyaç 

vardır.  

 

2009 yılında ne kadar eğitim aldınız? 

2009 yılında sadece Ankara Üniversitesi ile bir risk değerlendirme ile ilgili 

eğitim hazırladık. 5 günlük bir eğitimdi. Bu sene Antalya‟da Kamu Ġhale Kurumunun 

verdiği bir eğitime katıldık. Onun dıĢında bir eğitim almadık.  

 

Denetimde en çok hangi konuda eğitime ihtiyaç var? 

Bütün iç denetim metodolojisini kapsayan,  uygulamaya yönelik eğitim 

verilmeli. Özellikle denetim türleri açısından performans denetimi ve bilgi 

teknolojileri denetimi kimse yapmadı. O konularda sıkıntı var.  

 

Sizden önce Üniversitede bir denetim birimi var mıydı?  

Yoktu. Bunun dezavantajı, hiç denetim kültürü yok. Avantajı da, bizim 

burada görev alanımızın çakıĢacağı bir denetim birimi yok. 

 

Denetçi ve müfettiĢler kadar itibar gördüğünüzü düĢünüyor musunuz? 

Hayır. Çünkü bizim toplumumuzun kültürü ile de ilgili bu. Sopa ceza olayı 

dikkat çekiyor maalesef.  

 

TeftiĢlerde yetki çatıĢması var mı? 

Tabi. Bu sorun çok yaĢanıyor özellikle bakanlıklarda. Görev alanlarının 

çakıĢtığı yerler oluyor.   

 

Kurum çalıĢanları sizi nasıl görüyor? 

Denetim yapmaya gittiğimizde ilk baĢta bir çekingenlik oluyor. Ama bizden 

olumlu bir sinyal almıĢlarsa bizi dertlerini anlatma mercileri gibi gördükleri zamanlar 

oluyor. Her denetimde olmuyor bu ama maaĢla ilgili bir denetimde bu bizim 

baĢımıza gelmiĢti. ÇalıĢanlar bütün dileklerini bize ilettiler. Bu da bizim çok 

hoĢumuza gitmiĢti.  

 

ÇalıĢanlarla ilgili problemler oldu mu hiç? 

BaĢlangıçta yaĢanıyor. ġimdi biz farklı bir birime gitsek orda da yaĢarız. Bazı  

birimler hiç hayatında denetim elemanı görmemiĢler. Özellikle akademik birimler. 

Biz de maliyeden geldiğimiz için bir beklentimiz var. Kendini düzenlesin, toparlasın, 

saygıya alıĢmıĢız. O anlamda çok zayıftı. Denetim kültürü yoktu yani.  

 

Neden iç denetimi seçtiniz? 

5018‟in gelmesiyle birlikte bazı yetkilerimizde azalma gördük, artık bu 

bitiyor, kapatılacak gibi bir söylenti vardı 2004-2006 yıllarında. Muhasebe 

denetmenliği, kontrolörlük artık bitti. Yerine bir Ģey geldi. Bu birinci etkendi. 
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Ġkincisi ben bununla ilgili yönetmelikleri, kanundaki maddeleri okuduğumda bana 

çok cazip gelmiĢti. Tamamen Ģahsi bir bakıĢ açısı bu. Çok profesyonel ve 

uluslararası denetim anlayıĢını destekleyen bir Ģey. Bu beni tatmin eder diye 

düĢünmüĢtüm. Uygulamasını o zaman hiç düĢünemedik o zaman o ayrı bir Ģey. 

Özlük hakları ve tayin açısından baktığımızda da bunlar da tabiî ki seçme 

sebeplerimdir.  

 

En büyük avantajı ne?  

Mali olarak denetmenlikten geçiĢte bizim için bir maaĢ artıĢı oldu. 

Kontrolörler için maaĢ çok değiĢmemiĢtir. %20-25 kadar artı bizim.  

 

Dezavantajı? 

Gördüğünüz saygı ve itibar, yaptırımlar açısından.  

 

Bu meslekten genel olarak ne bekliyorsunuz? 

Daha çok genç arkadaĢlarımız için ben geleceğin mesleği olduğunu 

düĢünüyorum. Bazen endiĢelerim olsa da, bu fikrimden vazgeçmiyorum. Ġç 

denetçilerin kendilerini çok geliĢtirmelerini öneririm. Özel sektörde de çalıĢabilirler 

çünkü.  

 

Ġç denetçiliğin size maddi getirisinden baĢka bir getirisi olduğunu düĢünüyor 

musunuz? 

15 yıllık maliye tecrübesinden sonra burada farklı bir bakıĢ kazanıyorum.  

 

Ġç denetçilerin üst görevlere atanmada bir avantajı olacak mı?  

Ġlerde olur diye düĢünüyorum. Mesela üniversite ortamında akademik kariyer 

yapma Ģansınız var. Ġç denetimin ders olarak okutulacağı günler gelebilir. Oralarda 

ders verme olanağı olabilir.  

 

Eski görevinize dönmeyi hiç düĢündünüz mü?  

Hiç düĢünmedim. 

 

Ġç denetçilik mesleğinden sonra bir hedefiniz var mı? Terfi, özel sektör? 

Henüz bunları düĢünmedim. Bir uluslararası sertifika alırsam belki zaman 

içersinde özel sektörde olabilir.  

 

Benim sorularım bitti sizin eklemek istediğiniz bir Ģey var mı?  

Koordinasyon Kurulundan destek bekliyoruz. Yeniden güçlü bir Ģekilde 

yapılandırılmasıyla sorunların çözümü gerçekleĢir diye düĢünüyorum. Bağımsız 

olması lazım. Maliyenin içinde Ģu anki yapıyla yürümediği ortada. Seminer ve 

toplantıların da mutlaka olması lazım.   
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Maliye Bakanlığı Ġç Denetçisi Mithat AKÇELĠK  ile 08.04.2010 Tarihinde Saat: 

17.30’da Yapılan Mülakat 

 

 

Bugüne kadar hangi görevlerde bulundunuz yani çalıĢma hayatınızdan 

bahseder misiniz?   

 

Maliye meslek lisesi mezunu olduğum 1987 yılında Yeğenbey Vergi 

Dairesinde çalıĢma hayatına baĢladım bir görevi tecil ettik. 1993 yılında tekrar Ġdari 

ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına memur olarak yine baĢladım (mecburi hizmetimiz 

vardı). 1996 yılında muhasebat kontrolörlüğüne girdim. 1999 yılında bir yeterlilik 

faciası oldu birkaç defa köĢe kapmaca oynadık. Muhasebe denetmen yardımcılığı 

yaptım 2 sene Sonra tekrar 2003 yılı baĢında muhasebat kontrolörlüğüne atamamız 

oldu. 2006 yılı sonunda da Maliye Bakanlığı iç deneticiliğine atandım.  

 

Ġç denetimle ilgili çalıĢmalarınız oldu mu? 

Ġç denetime girmeden önce hiçbir çalıĢmam olmadı. 

 

Kamu mali yönetiminde sizce neden iç denetime ihtiyaç duyuldu? Böyle bir 

gerek var mıydı? 

Bana göre böyle bir gerek hiç yoktu. Daha doğrusu yeni kamu mali yönetimi 

anlayıĢına gerek yoktu. Çünkü bizim 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 

Kanunumuz vardı. Orda görev ve sorumlulukları roller itibari ile belirlenmiĢ ve 

bizim teĢkilat yapımıza çok uygun mali sistemimiz vardı. Bundan dolayı o çok 

sağlam mali sistemi Ģimdi bozup biraz da zorlamayla yerine bizim devlet yapımıza 

çok uygun olmayan ve üzerinde tek tek tartıĢılmayan yeni mali yönetim sistemi 

kabul edildi. Bence 5018 tamamen hatalı. ġundan dolayı hatalı diyorum 1050‟ye 

birtakım eleĢtiriler getiriliyordu ama 1050 ile getirilen eleĢtiriler 1050 sayılı 

Kanunun hükümlerinin mevcut sakatlıklarından dolayı değil, 1050 sayılı Kanunda 

çok taviz verilmiĢtir. Mesela 1050 sayılı Kanun kapsamında 5018 gelir. Sadece kitler 

haricinde bütün genel yönetim kapsamında kamu idareleri yer alır. Oysa 1050 çıktığı 

zaman o zamanki devlet teĢkilatı içerisinde tamamı var. Daha sonra yeni yeni 

kuruluĢlar oluĢmaya baĢladı. Bunlar ısrarla 1050 içerisinden çıkarıldı. Mesela 

özellikle 1984 yılından sonra çok ciddi bir borçlanma ihtiyacına girildi. O halde 

mesela bir fon kuruldu. Her kuruluĢ kendisine uygun bir fon kurmaya baĢladı. Fonlar 

kurulurken dendi ki fonların yapmıĢ olduğu harcamaların 2886 sayılı Kanunda 

Maliye Bakanlığı bünyesinde 1050 sayılı Kanun hükmünde SayıĢtay testine tabi 

değildir dendi. Ve bu fonun da Türkiye bütçesine yakın bir büyüklükte olduğu 

tahmin ediliyor. ġimdi biz diyoruz ki 1050 kapsamında neden fonları içine almıyor 

bu. 1050‟nin kapsamına sokarsan geniĢler sokmazsan daralır. Bu bir. Ġkincisi 

1050‟nin genelde ayağı tahakkuk memuru, ita amiri, sayman Ģeklinde geçiyor. Biz 

bunu 178‟de yine deldik. Bir de araya 178‟de bütçe dairesi baĢkanlıkları serpiĢtirdik 

ama Ģimdi de kaldırdık. Ve bir de maliye baĢkanlıkları kurmaya baĢladık sonra yine 

kaldırdık. Bunların yerine (bütçe dairesi baĢkanlıklarının yerine) aĢağı yukarı aynı 

görevlere sahip strateji geliĢtirme baĢkanlıkları kurduk. ġimdi biz yeni getirilen 

kurumlar var diyoruz. Bu yeni getirilen kurumlar yeni değil aslında. Misal bir strateji 

geliĢtirme baĢkanlığının görevlerine bak. Hiçbiri yeni değil. Eski bütçe dairesi 
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baĢkanlıklarının ve APK baĢkanlıkları görevleri aynen kopya edilmiĢtir. Gider 

bütçesinin hazırlanması, kurum gelirlerinin sadece o kuruma ait özel gelirler 

tahakkuk, takip, tahsili. Bunların hepsi ödeneklerin dağıtılması, bütçe dairesi 

baĢkanlıkları 1050‟de zaten vardı. Burada sadece 5018 Ģunu getiriliyor. 

Sorumlulukların mercileri yer değiĢtiriliyor, adları değiĢtiriliyor. Ġkincisi sayman 

yetkileri vardı. 81-80. madde meĢurdu. Maliye Bakanlığının nihai kontrol mercileri 

diyebileceğim. O sayman yetkilerini biz rapor çıkartan bir muhasebe birimi haline 

getirdik. Bu sefer yönetim sorumluluğuna verdik. Burada ne oldu Ģimdi, 

sorumlulukları yerleri değiĢmiĢ oldu. Yoksa 1050‟de bir takım denetim mekanizması 

yoktu da yerine Ģu geldi noktasında değil. Ha iç denetimle ilgili 5018 sayılı Kanunla 

iç denetim geldi. 1050‟de denetim diye bir olay yoktu. Kurum denetimi vardı zaten o 

da 1050 ile gelmiĢti. 1050‟nin tahakkuk memuru, ita amiri, sayman tarafından ödenir 

sonra SayıĢtay da incelemeye geçer. ĠĢte 5018 bu aradaki iç denetimi getirdi. Ancak 

bunun yanı sıra hem 3046‟dan kaynaklanan Bakanlıklar TeĢkilatı Kanunu, hem de 

kurumların teĢkilatlarından kaynaklanan çok ciddi bugünkü iç denetim vazifesini icra 

eden zaten teftiĢ kurulları ve denetim birimleri. Onlar zaten vardı ve çok saygın bir 

Ģekilde bu iĢi yürütüyorlardı. ġimdi bunların arasına bir de iç denetimi getirdik aynı 

vazifeleri icra eden. Gerek yoktu diyorsunuz yani. Kesinlikle zaten bizim kapsamlı 

ve oturmuĢ bir Ģekilde devam eden. Getirilen eleĢtirilerden bir tanesi de Ģudur. TeftiĢ 

kurulları denetim birimleri iĢlemiyordu. Bunu iĢletmeyen, raporların gereğini yerine 

getirmeyen idaredir. Onun gereğini yerine getirmeyen idare iç denetimin raporlarının 

gereğini yerine getiriyor. Dolayısıyla orada bir farklılık var.  

 

Ġç denetim kurumlara beklenen katkıyı sağladı mı?  

Ġç denetimin Ģu anda kurumlara beklenen katkıyı sağladığı söylenemez. 

Çünkü beklenen katkıyı sağlayabilmesi için, iç denetimle ilgili mevzuatta mihenk 

taĢı, direngi noktası üst yöneticilerdir. Bir katı sağlayabilmesi için bu bütün 

meslekler için geçerlidir. Düzenlenen raporlar, çalıĢmalar neticesinde yazdığın 

raporun, önerinin gereğinin yerine getirilmesi lazım ki bir anlamı olsun. Yoksa 

sadece bir öneri sunmuĢ olursun yani kendi kendimize avutulduğumuz kuruntudan 

öteye geçmez. Ġç denetim neticesinde tespit edilen bulgular, getirilen öneriler eğer üst 

yönetici tarafından uygulamaya konulursa, birim amirleri tarafından (5018 tabiriyle 

harcama yetkilileri) kayda değer bulunup da uygulamaya konulursa bir katkı 

sağlayabilir. Bulunmazsa herhangi bir katkı sağlamaz. Bu aynı Ģekilde eski denetim 

birimleri için de geçerli. Orada da aynı Ģekilde denetim raporu oluĢturuluyor. Birim 

amiri, üst yöneticiler (genel müdürler, müsteĢarlar) raporlara sahip çıkıp da bunun 

gereğini yerine getirdikleri takdirde o da katkı sağlardı. ġimdi ona getirilen eleĢtiri 

etkisiz bir denetim. Ġç denetim için de geçerlidir. Gereği yerine getirilmezse bu da 

etkisiz olur. Hatta Ģu anda bizim iç denetim mevzuatında bir üst yönetici iç denetçi 

raporunu uygulamaya koyup koymamakta serbesttir. Her hangi bir Ģekilde idare için 

çok elzem olsa bile o'nu uygulamaya koymaya mecbur kılacak herhangi bir 

mekanizma da yoktur. Bu noktada kurumlara katkı sağlamasının yasal bir alt yapısı 

da yoktur. ġu anda, kurumların üst yöneticileri, iç denetimi pek 

benimsemediklerinden dolayı ciddi katkı yaptıkları da söylenemez.  
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Size göre iç denetimin en güçlü yönü nedir?  

Bize göre iç denetimin en güçlü yönü, iç denetçi istemediği müddetçe iç 

denetçilikten azledilemiyor. Bir meslek güvencesi var. Bu diğer denetim birimlerinde 

de vardı ancak yazılı hale getirilmemiĢti. Ġkincisi uluslararası standartları var eğer 

uygulanabilirse. Geleneksel denetim birimlerinde de aslında gene aynıydı ama 

uluslararası standartlar aralara serpiĢtirilmemiĢti. Ama çok güzel uygulanıyordu. 

Fakat burada yazılı hale getirilmiĢ. Yani standartları olan, uygulamaların nasıl 

yapılması gerektiği belirlenmiĢ. Metodolojisi olan bir meslek. Artı bir de kurumlar 

arasında geçiĢ imkanı var. Sertifikayı aldığınız takdirde diğer kurumlara da buradan 

geçebiliyorsunuz. Bana göre iç denetçilik denen kuĢun etinin yenilecek tarafı da 

burada. 

 

Ġç denetimin en zayıf yönü nedir?   

Ġç denetimin en zayıf yönü, bir kere bana göre buna bir çok kiĢi katılmayabilir 

ama iç denetimi en zayıf yönlerinden bir tanesi, bizim idare hukukumuzda bir 

müfettiĢe tanınan caydırıcılık gücü iç denetçilerde yoktur. Nedir bunlar? DMK 139 

pek çok kiĢi katılmaz buna ama mesela görevden uzaklaĢtırma. Bana göre bir 

denetim elemanı görevini kötüye kullanmamak suiistimal etmemek kaydı ile yani 

denetimde elzem ise, -mesela denetimi güçleĢtirebilir bir amir, olabilir böyle Ģeyler- 

veya görevi baĢında kalmak sakıncalı ve denetlenen birim amiri veya memuru 

olabilir. Burada tıpkı bir bakanlık müfettiĢinde olduğu gibi bir açığa alma yetkisi 

olabilir. Ġkincisi iç denetçi bir yolsuzluk soruĢturması gerçi ben bu soruĢturma 

kelimesini artık 4483 sayılı Kanun kabul edildiğinde kamu idarelerinin hiçbirinin 

soruĢturma yapma sıfatı, yetkisi yoktur ama halen kullanılmıyor.  ġimdi cumhuriyet 

savcıları yapıyor artık. Sadece biz ihbar ediyoruz. Bu hususlar da var ama iç 

denetimle ilgili mevzuatta yani iç denetçiyi sanki ihbar yapmayan, soruĢturma 

yapmayan denetimle ilgili tespitleri üst yöneticiye bildiren bir denetim elemanı 

olarak gördük. Bana göre bu bir eksiklik. Bir denetim elemanında olması 

gerekenlerden bir tanesi de budur. Yetki diyorsunuz. Tabi bir müfettiĢ gibi 

soruĢturma yapma sıfat ve yetkileri tanınması lazım. Bana göre bunlar mutlaka 

gerekli. Ama o zaman iç denetim farklı olmuyor. Hem onların yaptığı iĢi 

yapıyorsun, uygulama denetimi, performans denetimi gibi. SoruĢturma da 

yaparsanız doğru olur mu? Zaten teftiĢ var. Ama Ģimdi uygunluk denetimi baĢka 

her türlü denetimi Ģuanda idare hukukumuzda teftiĢ kurulları yapmakla mükellef  

zaten. Bizim 3046 sayılı Kanunumuzda bakanlık teĢkilatımızda denetimimizin asli 

unsurları teftiĢ kurullarıdır. 5018‟de de iç denetim vardır. ġimdi onlar da aynı Ģeyi 

yapıyor ama görevleriyle ilgili olarak bir suiistimal tespit ettiklerinde bunu 

bildirebiliyorlar. Bu önemli bir güçtür. Bundan 60-70 sene önce kontrolörlük 

kurulduğunda (murakıplık vs. gibi) bunu müfettiĢlikten ayırmak için ilk önce bunları 

tespit ettiği hususlara iliĢkin sorunları tespit etme, yetkili mercilere bildirme, bir 

tahkikat dediğimiz olayı bunlara tanımamıĢlar. Çünkü onları bir denetim elemanı 

olarak görme eğilimi vardı. ġimdi biz ancak zamanla kontrol ederek güçlenmiĢ ve 

denetimin asli unsurları haline -bizim Maliye Bakanlığında öyledir- asli denetimi 

muhasebe milli emlak kontrolörleri yapar ve görevleriyle ilgili olarak hem 

soruĢturma hem bildirme Ģeyini almıĢlar ve daha etkili bir denetim elemanı olmuĢlar. 

ġimdi biz 1930-1940‟ların etkisiz bir kontrolörlüğünü Ģimdi gelip iç denetçilere 

getirdik. Daha da zayıflatıyoruz yani.  
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Yani bizim bakanlığımızdaki kontrolörün de teftiĢ kadar yetkisi yoktu 

değil mi? Önce yoktu ama Ģu an var. ġu an bütün teftiĢ, denetim, inceleme, 

soruĢturma olarak, metodoloji olarak hiç bir farkı yoktur. Sadece açığa alma yoktur. 

O da belirtilmediği için kanunda yazmıyor o. Kanunda o konuda bakanlık ve genel 

müdürlük müfettiĢleri dediği için. O da çok önemli bir Ģey. Ben kontrolörlük 

yaptığım zamanlarda bu konuda çok sıkıntı çektik. Yani görüyorsunuz suçlu 

olduğunu ve açığa alamıyorsunuz. Alamıyoruz tabi. Denetimi güçleĢtiriyor. 

Bunların tanınması lazım. Bir de ön inceleme yapamaması. 4483‟e göre izin vermeye 

yetkili merci iç denetçiyi görevlendirdiği takdirde bunu yapması lazım ve ön 

inceleme yapamayan bir denetim elemanı benim kanımca olmaz diye düĢünüyorum.  

 

Türkiye’de (kamuda) iç denetimin en önemli sorunları nelerdir? 

Öncelikle iç denetim için gerekli alt yapının olmaması. Bunu açıklayacak 

olursak; birincisi iç denetimin birinci vazifesi iç kontrol sistemlerini değerlendirmek. 

ġimdi henüz kurumlarda iç kontrol sistemleri yazılı hale getirilmeden iç denetim 

kuruldu. Bunu biraz daha açalım: Bir, iç denetçi kontrol sistemlerini değerlendirirken 

risk analizi yapacak, sistem denetimi yapacak. ġu anda uygulamaya konulan 

kurumlarda iç kontrol risk değerleri, bilgi, iletiĢim, izleme, raporlama bileĢenleri var. 

Bu bileĢenlerin tam olarak harcama birimlerinde yerleĢmesi gerekiyor. Bu iç kontrol  

sistemi olarak harcama birimlerinde yazılı olarak var. Bir saymanlıkta muhasebat 

kayıtlarının nasıl yapılacağına dair bir takım düzenlemeler getirilir. Mesela burada 

devlet muhasebesi mevzuatı var. Burada bir sürü kontrol önlemleri getirilmiĢ. Nasıl 

kayıt yapılacağına dair, Say2000‟in nasıl iĢleyeceğine dair bir sürü düzenlemeler var. 

Bunların hepsi aslında bir kontrol sistemi. Ama öyle tam iç denetime uygun, iç 

kontrol ve usuller esaslarına uygun bir Ģekilde bir yazılı hale getirilmemiĢ. Mesela 

Ģuanda risk çalıĢması yapılması lazım. Bir saymanlıkta riskler nelerdir? Bir milli 

emlakta, trampadaki, bir idari muhasebede mal almadaki riskler nelerdir? Bunlara 

iliĢkin kontrol önlemleri ne olmuĢtur? Faaliyet süreci nedir? Bunların hepsi bir yazılı 

hale, sistem haline getirilecek ki denetçi bunlar üzerinden bir denetleme yapabilsin. 

Dolayısıyla iç kontrol tam olarak kurulup da bütün müesseseleriyle standartlara 

uygun hale getirilmeden iç denetim dizaynı çok etkin olmaz. Ġkinci sorunu artık 

kurumların kendilerinden kaynaklanan bir takım sorunları olur. Mesela üst 

yöneticilerin, harcama birimlerinin böyle bir denetime inanmamaları. Bizim 

kurumumuz inanmıyor mu? Açıkçası çok da inandıkları söylenemez. Bir 

söylenenler vardır, bir de kalpten gelen vardır. Bunlar biraz farklı gibi. Ġç denetim 

tarafından raporlanan hususların gereğinin yerine getirilmediği takdirde bu tekrar 

gereğini yerine getirmek için bir yönetim komitesi yok. Yani Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulu var deniliyor ama Kurulun görevlerine baktığımız takdirde 

sadece izlemek, raporlamak, sonuç çıkarmak gibi böyle bir icrai olmayan, sadece 

danıĢma niteliğinde bir Kurul. Oysaki iç denetim komitesi olacak. Avrupa’da 

olduğu gibi. O üst yönetimle denetçi arasında bir anlaĢmazlık olduğu takdirde rapor 

uygulama noktasında oradaki anlaĢmazlığı karara bağlayacak ve yönetim tarafından 

uygulanmasını sağlayacak bir düzenleme yapılması lazım. Örgütlenmesi gerekiyor. 

Bizde sadece Kurula bildirmek gerektiği yazıyor. Kurula bildirdikten sonra ne 

yapacak? O orada kaldı. Evet yetkisi yok. Sadece sorunu çözer deniyor. Sorunu da 

çözer demiyor. Sadece bildirir deniyor. Onun bir izleme faaliyeti var ama bu kadar 

yani. Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna bildirildikten sonra ne olacak? Mesela 
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kamu zararlarını tahsis ve takip etmek için yönetmeliğe göre bir denetim elemanı (iç 

denetçi) bir yersiz ödeme tespit etti. Bunu raporladı. Üst yönetici de raporun 

uygulanmasına gerek yoktur dedi. Satıcıya o Ģekilde gönderildi. Peki burada tekrar 

gittiğinde ĠDKK karara bağlarken diyecek mi burada denetçi raporu doğrudur. Sen 

uygun değilsin. Hayır. ĠĢte o hale getirmek lazım. Bir denetim koordinasyon kurulu 

bir komite Ģeklinde ve güçlü bir Ģekilde örgütlenmesine gerek var. Üst kurul gibi. 

Tabii ki öyle. Onu sağlamak gerekir.  

 

Peki bu sorunların aĢılması için neler gerekiyor? 

Öncelikle yasal düzenleme. Bir diğer sorunlardan bir tanesi de, asli görevleri 

dıĢında herhangi bir verilemez yaptırılamaz hükmünün iç denetçilerin idareye 

geçiĢini, idari görev almasını, ikinci görev almasını imkansız hale getiriyor . 

Vekaleten bir yere bakamıyor. Bu ilk bakıĢta iç denetçiyi bir güvence altına alıyor 

ama bizde güvence unsuru olarak değerlendirilmiyor. Daha üst görevleri engellenmiĢ 

gibi oluyor. Neden bir denetçi diğer denetçiler gibi görev alamasın, vekalet 

alamasın? Bu belki ilk etapta denetimi kolaylaĢtıran, güçlendiren bir unsur olarak 

görülür ama bakıldı ki uygulamalarda iç denetçinin özendiriciliğini yitiren manada 

kullanılıyor. Bunun kaldırılması lazım. 

 

Peki bu sorunların önündeki engelleri ne olarak görüyorsunuz? 

Bunların önündeki en büyük engel yasal düzenlemeler yeterince yapılmıyor. 

Yani bir iç denetçinin mali haklarıyla ilgili aleyhte düzenlemeler yapıldı. Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun yapılanması. Yasal düzenlemeler özellikle gerektiği 

Ģekilde yapılmadı. Ġç denetçilerin statüsüyle ilgili olarak da yapılmadı. Önce yasal 

olarak gereken güvenceye kavuĢturulması lazım.  

 

Bu yasaların çıkarılmasını engelleyen birileri var mı yani?  

Evet elbette var. BaĢta mesela bu hale getiren bizim mali bürokrasidir. Mali 

bürokrasi çok güçlü. ĠĢi sulandıran, biraz daha alt düzeye getiren özellikle onu ben 

Ģöyle anlıyorum Ģimdi iç denetim, diğer denetim birimleri için bir tehdit olarak 

algılanıyor. Dolayısıyla kendisine yönlendirilen her tehdidi her kurum tavsif etmek 

ister. Mesela biz eski arkadaĢlarımız için tehdit olduk. Onlar bunu bu hale getirdiler. 

Bunun çözümü nedir diye sorarsanız Türkiye‟deki denetim sorunu bir iç denetim 

kurmaktan ziyade denetim elemanlarını tek bir çatı altında toplamaktan geçer. Bizim 

Maliyede bazı denetim birimlerinin çok ayrıcalıklı bir eĢitliği var. Yani eĢitsizlerin 

eĢitliği. Bizim teĢkilatımızın Bakanlık TeftiĢ Kurulu var. Yani bakan adına denetim 

yapan, bakanın yetkili olduğu yerde yetkili olan. Mesela bizim TeftiĢ Kurulunun 

yetkileri Maliye Bakanını da aĢar. 178 de yazdığı gibi, bütün kamu idarelerini teftiĢ 

etmek. Bu yüzden diyorlar ki, biz devlet müfettiĢleriyiz, bir iç denetim çatısı altında 

örgütlenirsek bizim devlet müfettiĢi olma vasfımız kaybolacaktır. 

 

Mevcut sorunlar göz önünde bulundurulduğunda çözüm önerileri nasıl 

kolaylaĢtırabilir? 

Buna ön ayak olacak siyasi iradedir. O nasıl yapacak? 5018 de iç denetim ve 

dıĢ denetim birimlerini örgütledi, o halde yapılacak iĢlem bir denetim temel kanunu 

çıkarılarak müfettiĢ, kontrolör, murakıp gibi denetim elemanlarını merkezde tek bir 

çatı altında toplamak gerekir. Bu teftiĢ çatısı da olabilir, iç denetim çatısı altında da 
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olabilir. Maliye Denetim Kurulu, Milli Eğitim Denetim Kurulu gibi bir çatı altında 

toplanacak bir yasal düzenleme lazım. Bir de bunun dıĢında SayıĢtay denetçileri 

tarafından yapılan dıĢ denetim var. Ġkili bir yapılanma. Bunun çözümü bu Ģekilde. 

Bir kanuni yapılanmayla olur baĢka bir Ģey değil.   

 

Peki buna AB uyum yasalarının bir katkısı olur mu?  

ġu ana kadar bir katkısı olmadı. ġimdi siyasi iradenin 2004 Kamu Yönetimi 

Temel Kanunu ile teftiĢ kurulları ve diğer denetim birimlerini kaldırılarak bu iĢlerin 

iç denetim birimleri tarafından yapılacağına dair hüküm getirilmiĢti. Siyasi iradenin 

aynı kararlılıkla denetim birimlerinin iç denetim çatısı altında birleĢtirilmesinde 

kararlı olarak gitmesi gerekir. Bürokratların geneli denetimden geldiği için 

kurumlarının tasfiye olmasını istemezler.  

 

Ġç denetçiliğe geçiĢte kiminle mülakat yaptınız? 

Bize dediler ki 5018 sayılı Kanunla Bütçe ve Muhasebat Kontrolörlükleri 

kapanacak, kendinize yer bulun. Biz de kerhen iç denetime geçtik. Burada gitmek de 

kalmak da bir riskti. Milli Emlak Kontrolörlüğünün kapatılmayacağını söylemiĢler. 

O yüzden Milli Emlak Kontrolörleri iç denetçiliğe geçmek istemediler.  

 

Sizinle kim mülakat yaptı? 

BaĢvuru sayısı da az olduğu için iç denetçiliğe geçiĢ aĢamasında üst yönetici 

mülakatımızı yaptı. Yani Hasan Basri Aktan yaptı, kısa bir görüĢmemiz oldu.  

 

Üst yönetici ile hangi durumlarda görüĢüyorsunuz? 

Üst yöneticiler talep ettiği zaman amirimiz olduğu için o zaman görüĢüyoruz. 

Mesela ben 2010 yılında iç denetleyici olarak 1 defa görüĢtüm. 2009 yılında da üst 

yönetici ile 3 defa görüĢmemiz oldu. Bunun dıĢında plan programların hazırlanması, 

onaylanması sırasında denetim birimi baĢkanı koordinatör olarak ayda 1 defa 

görüĢüyor. 

 

Üst yönetici ile iletiĢiminizi geliĢtirmek için bir planınız var mı?  

Bizlerden ziyade üst yöneticilere bağlı. Fazla görüĢmemekte fayda var. ġaka 

bir yana. Mesela özel sektörden iç deneticilerle görüĢmelerimiz oldu. Onlarda iç 

denetim daha aktif durumda. Sürekli görüĢmemiz lazım. Haftada bir defa olmalı. 

Riskli alanların belirlenmesi ve danıĢmanlık hizmeti için görüĢmelerin daha sık 

yapılması gerekir. Türkiye bürokrasisinde birimler arası iletiĢim zaten azdır. Bizim 

bir iletiĢim ve iĢbirliği kültürümüz zaten yok. Yani bunları düĢündüğümüzde senede 

3 defa görüĢmek de büyük baĢarı sayılıyor. 

 

Bunun artırılması için ne yapılması gerekir? 

Bu, düzenlemelerle çözülemez. Yani usul ve esaslara ayda 10 defa görüĢülür 

yazsan ne olacak? Seni dinlemedikten sonra bir anlamı olmaz. Yani kurumdaki üst 

yöneticilerin iç denetçiler benim danıĢmanım diye düĢünmemeli diyoruz. Bunların 

çözülmesi için kurumlar arası iĢ birliği olması ve iç denetimin de katkı 

sağlayabileceği konusunda bir kültür oluĢması lazım ki sorma ihtiyacı hissetsin. Ama 

bizde özellikle yöneticilerimiz her Ģeyi bilirler. Bu yüzden sormak danıĢmak abes 

gelir. Hatta arada bir bana sorsunlar isterler. Demirel‟e sormuĢlar; danıĢmanlarınıza 
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hangi konularda danıĢırsınız? O da gülmüĢ, onlar bana arada bir danıĢsa iyi olurdu 

demiĢ. Bizim kültürümüz bu Ģekilde.  

 

Üst yöneticiniz daha çok hangi konularda önerilerinizi dikkate alıyor? 

Muhasebat Genel Müdürlüğünde geçen sene yaptığım denetim çalıĢması 

neticesinde nihai rapor yazdık. ġu anda üst yöneticide. Bir ay oldu, bununla ilgili 

henüz bir cevap gelmedi. Bundan önceki sene Milli Emlak Genel Müdürlüğünde bir 

incelememiz, denetimimiz vardı. TaĢınmaz mal satıĢları ile ilgili.  Orada da Genel 

Müdürün katılmadığı bazı hususlar vardı. Daha onların ne olduğuna dair bir 

haberimiz yok. Bunların izlenmesi gerekmiyor mu? Evet izlenmesi gerekiyor. 

Ama izleniyor mu bilmiyorum. 

 

Ġç denetçilerin doğrudan birim baĢkanı yerine üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Üst yönetici, kurumun en tepesindeki idari amir olduğu için bana göre iç 

denetçinin güvencesini ve statüsünü artırıyor. MüfettiĢler bakana bağlı ama onların 

sicil amiri kurul baĢkanı benim sicil amirim müsteĢar. Bu anlamda daha yukarıda 

gibi görünüyor. Ama Ģimdi bir birim halinde teĢkilatlanmamanın da çok büyük 

sıkıntıları var. Bütçeniz yok, ödeneğiniz yok, kendiniz karar alamıyorsunuz. Bir 

harcırah beyannamesini bile üst yöneticinin imzalaması gerekir. Ama bir bütçeniz 

olsa birim olarak yani bir takım yetkilerimiz olsa çok daha güçlü olur. Böylece çok 

büyük sıkıntılar aĢılmıĢ olur. Bunun 5018 sayılı Kanunla getirilen Ģeyler oldu 

doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimleri kurulabilir bu genel müdür ya da 

kurul baĢkanına eĢit bir birimin kurulması lazım. Maliye TeftiĢ Kurulu gibi Hesap 

Uzmanları Kurulu gibi denetim ve danıĢma birimi olarak kanunla kurulmalı. Genel 

müdürlük ya da kurul baĢkanlığı olarak kanunla düzenlenmesi lazım ve bu baĢkanın 

ya da genel müdür seviyesindeki kiĢinin müsteĢara bağlı olması ve üçlü kararname 

ile atanması lazım.   

 

Üst yöneticilerin iç deneticilere yönelik farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor 

musunuz? 

Hiç öyle bir Ģey düĢünmedim. 3 yıllık bir zaman olduğu için henüz öyle bir 

Ģey görmedim. EĢit mesafede davranıyor diye düĢünüyorum.  

 

Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Bütünüyle yanlıĢ değil ama bir denetim elemanının yegane ölçüsü, mikyası 

yaptığı denetim ve düzenlediği raporlardır. Bunun ağırlığı %60‟larda kalmamalı 

yegane ölçü bu olmalı. Sertifika derecelendirilmesinde yapılan çalıĢma ve rapor 

dıĢında bazı Ģeylere imkan tanınmasını doğru bulmam. Neden, açıklayayım; 

akademik çalıĢma çok güç bir iĢtir. Bir insanın yabancı dil öğrenmesi zor bir iĢtir. 

Bunun için asgari iki yıl çalıĢma gerekir. Üstatlarımızdan görüyoruz, artık iĢi gücü 

bırakıyorlar. Ben muhasebat kontrolörü olarak böyle bir çalıĢmaya hiç gitmedim, 

Ģark vilayetlerinden de hiç gelmedim öyle söyleyeyim. Senede 10,5 ay turne 

yapıyorum. Yurt dıĢından yabancı dil eğitiminden gelenlerin benimle aynı mesleki 

bilgide olması düĢünülemez. Akademik çalıĢma da yabancı dil de çok önemli ama 

rapor yazmak da önemli. Bunlar birbirine tercih edilmesin. Biz kendi yazdığımız 
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raporlarımızla puanlarımızı alırız, onlar da yaptıkları yüksek lisansla alırlar 

puanlarını.  

 

Ġç denetçiler yeteri kadar hizmet içi eğitim alıyor mu? 

Zaman itibari ile alıyorlardır. Kemiyetten ziyade keyfiyete bakmak lazım. 

Önemli olan eğitimin kalitesi. Kaliteli eğitim alınıyor mu diye sorarsanız hayır 

alınmıyor.  

 

2009 yılında ne kadar süre eğitim aldınız?  
3 günlük bilgisayar eğitimi aldık, aslında 3 yıl içinde 100 saat eğitim alınması 

gerekiyor ama yine önemli olan eğitimin kalitesi. Verilen eğitim de uygulamalı 

olmalı. Teorik eğitim fazla faydalı olmuyor. Kamu harcamaları, Devlet Memurları 

Kanunu bizim ihtisas alanımız. Ama bir Milli Emlak Mevzuatı geniĢ ve nevi Ģahsına 

münhasır bir mevzuat Milli Emlak‟ta çalıĢanların dıĢındakilerin bilmediği bir konu. 

Bu konuda uygulamalı olarak çok ciddi bir eğitim verilmeli. Yani Stajyer Milli 

Emlak Kontrolü gibi refakatte bir eğitim verilmeli ki, denetimleri sağlıklı bir Ģekilde 

yapalım. Ġç denetçilerin kurumun ana faaliyetleri konusunda bilgili olması lazım.  

 

Özellikle hangi konularda eğitime ihtiyaç var? 

Özellikle milli emlak, kısmen de muhakemat ama bu eğitimler uygulamalı 

olmalı. 

 

Ġç denetim raporlarınızda yer verdiğiniz önerilerden hiç uygulanan oldu mu? 

Örnek verir misiniz ? 

Hayır olmadı.  

 

Kurum çalıĢan ve yöneticilerinin tutumlarını göz önüne aldığınızda iç denetçiler  

müfettiĢ ya da kontrolörler kadar itibar görüyor mu?   
Ben itibar gördüm ama eski mesleğimden dolayı gördüm. Yani iç denetçi 

olarak değil, muhasebat kontrolörü olarak gördüm. BaĢka kurumlarda 

vatandaĢlarımızdan birinin bir iĢi olduğunda bizi arıyor. Biz de yardımcı olmak için 

hastane ya da baĢka bir saymanlığı arayarak sorunu çözmeye gayret ediyoruz. Yine 

eski unvanımı kullanarak bunu yapıyorum. Belki buna herkes katılmayabilir ama 

böyle. Ġç denetim Ģu anda görmüyor ama ileride görecektir. Görebilmesi için uzun 

yıllar bir saygınlık olması, birikim olması gerekmektedir. Maliye Bakanlığındaki 

merkezi denetim elemanlarının çok ciddi birikimleri var. Bu nedenle de teĢkilatlarda 

çok ciddi bir saygı var. Çünkü özellikle taĢradaki amirleri yetiĢtirenler onlar. ġu anda 

yetiĢme noktasında bir katkı olmadığı için doğal olarak da insanların bize hürmet, 

saygı beslemesi mümkün değil. 

  

Kontrolörün soruĢturma yetkisi var sizin yok bu nedenle sizden 

korkmadıklarını söyleyebilir miyiz? 

Korkudan ziyade kontrolörler, saymanlık müdürlerinin, denetmenlerin 

yetiĢmesinde rol alıyorlar. Denetimde 50-60 yıllık bir birikim var, bir saygınlık var. 

Biz daha yeniyiz. Ben saygınlığımı hala eski mesleğimden alıyorum. Saygınlık 

olması için de zaman lazım. Biz daha nasıl bir keramet göstereceğiz, öncelikle onu 
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görmeleri lazım. Bazı defterdarlıklardan da çok müspet görüĢler aldık. Ziyarete 

gittiğimizde vergi dairesi baĢkanlıklarından da aynı Ģekilde güzel eleĢtiriler aldık.    

 

Kurumuzda görevli diğer denetim elemanları (özellikle müfettiĢler) size nasıl 

bakıyorlar?   

Bakmıyorlar. Maliye Bakanlığı için konuĢmak gerekirse, MTK‟nın devlet 

müfettiĢliği özelliği olduğu yani değer bakanlıklardan kendilerini ayıran bir özellik 

olduğu için kendilerinden daha aĢağıdakilerle muhatap olmak istemiyorlar. Bunu zül 

görüyorlar. Genel olarak iç denetimi bir tehdit olarak algılıyorlar. Çünkü 5018‟de yer 

bulunamıyor. Bir de Maliye Bakanlığına denetim fonksiyonu yüklenmeyince acaba 

bizim denetim yetkilerimiz kaldırıldı mı kaldırılmadı mı diye düĢündüklerinden iç 

denetim burada bir tehdit olarak algılanıyor. Bundan dolayı bir husumet var. Burada 

çok bir anormal bir durum da yok. Bizim varlık sebebimiz onların yokluk sebebi gibi 

görülüyor. Diğer kurumlarda duyduğum Ģeyler var, oralarda Ģöyle anlaĢmazlıklar 

çıkmıĢ; iç denetimin görevi mali konulardır, diğer konular asıl denetim elemanlarına 

mahsustur. Dolayısıyla siz bunun dıĢına çıkamazsınız gibi aksi tesirler olmuĢtur. 

Hatta Sanayi Bakanlığında bu iĢ yazılı hale getirilirmiĢ ama iç denetime müspet 

bakan üst yönetim olduğu için onun faydası burada o devreye girerek olayı 

çözmüĢtür. Ama burada bir ciddi bir tehdit algılaması olduğu için pek birbirlerine 

bakmıyorlar.  

 

Maliye MüfettiĢlerinin devlet müfettiĢliği yetkisi kaldırılmıĢ gibi oldu. Bir 

meslektaĢ olarak bu sizi üzdü mü? 

Elbette üzdü. Yegane denetimde söz sahibi olan bir teftiĢin bu Ģekilde yetkisiz 

bırakılmasına gönlüm razı olmaz. Devletin menfaatleri açısından bunu söylüyorum. 

Bunun için kardeĢ kavgasını önleyecek bir çözüm lazım denetimde yeknesaklığın 

sağlanması gerekir.   

  

Ġç denetçilerle müfettiĢler arasında sorunlar yaĢanıyor mu? 

Hiç görüĢmediğimiz için hiç muhatap alamadığımız için birbirimizi herhangi 

bir Ģekilde sorun yaĢama problemi doğmuyor. Ama tabi kendi aralarımızda 

yaptığımız konuĢmalarımızda, tabi duyumlar alıyoruz müfettiĢlerin bizi tehdit olarak 

algıladıklarını biz ne yapacağız nerede duracağız gibisinden söylediklerini 

duyuyoruz.  

 

Peki aranızda bir yetki çatıĢması var mı?  

Evet çok ciddi bir yetki çatıĢması var müfettiĢlerle aramızda ve bu 

kaçınılmaz. Çünkü bu 3046‟da yetki teftiĢe verilmiĢ, 5018‟de denetim yetkisi iç 

denetime verilmiĢ. Tabi ikisi de aynı görevlerde bulunduğunda çatıĢma kaçınılmaz. 

Bunun çözümü için görev ayrıĢması gerekir. Görev ayrıĢması için de her iki tarafın 

görevlerinin budanması gerekiyor. Buna da ne onlar razı olur ne de biz. Bunun 

çözümü de görevleri birleĢtirmek. 
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Kurumunuzdaki diğer çalıĢanlar iç denetçileri nasıl görüyorlar? (Özellikle 

merkez teĢkilatında.) 

Merkez teĢkilatında özellikle daire baĢkanları üstü olan üstatlarımız bize siz 

de nerden geldiniz diyorlar. BoĢ bir görev, boĢ denetçi olarak görüyorlar. AlıĢık 

olmadıkları için meslek yönünden tehdit olarak algıladıklarından dolayı siz de nerden 

çıktınız gibisinden meslek taassubundan dolayı art niyetli görüĢler ortaya çıkıyor. 

TaĢraya denetime gittiğim zaman çalıĢanlar tarafından çok ciddi olumlu eleĢtiriler 

aldım. Tabi onu da eski meslekteki birikimlerime borçluyum. Merkezde çalıĢan 

teknik ekipten (memur-uzman) olumsuz bir görüĢ duymadım. Maliye Bakanlığında 

uzmanlık esastır. Bizim teĢkilatta uzmanlıkta, denetmenlikte kontrolörlükte 

birbirinden üstün değillerdir. Bu insanlar zor sınavlardan ve eğitimlerden geçiyorlar. 

Üstünlük bilgisi olandadır, ilimsiz otorite olmaz.    

 

Denetimler sırasında çalıĢanlarla bir problem yaĢadınız mı? 

Ben hiç denetim sırasında bir problem yaĢamadım. Özellikle taĢrada da 

merkez de olsun kesinlikle bir sorun problem olmadı. Yöneticiler biraz soğuk 

bakıyor. Özellikle merkez denetime alıĢık olmadığı için istediğimiz bilgilerden 

dolayı soğuk bakıyorlar.   

 

Neden iç denetimi seçtiniz? 

 

Dedim ya kerhen. Bize dediler ki 5018 sayılı Kanunla Bütçe ve Muhasebat 

Kontrolörlükleri tarih olacak, bu nedenle kendinize yer bulun. Biz de kerhen iç 

denetime geçtik. Yani, bize ya iç denetime geçeceksiniz ya da görev unvanınıza 

uygun bir kadroya atanacaksınız dediler. Mesela gümrükte böyle geliĢmeler 

yaĢanıyor. Diğer bir neden iyi geliĢtiği için istikbali olduğu için ve ekonomik 

koĢullar.   

 

Ġç denetim mesleğinin eski görevinize göre avantajları neler oldu, maddi getirisi 

oldu mu?  
Maddi bir getirisi yok hatta götürüsü var. Bu da 5018‟deki düzenlemeden 

dolayı. Ama denetmenlikten iç denetçiliğe geçenler için, ek ödemesi olmayanlardan 

geçenler için bir maddi getirisi olduğu muhakkak. Ek ödemesi olan kurumlarda 

maddi getirisi yoktur hatta götürüsü vardır. Götürüsü nedir? Cüzi bir miktar ama 

Maliyede özel hizmet tazminatında yaklaĢık %15‟lik bir fark var. Ġç denetçiler için 

5018‟de Ģöyle bir hüküm getirilmiĢ, 657‟ye tabi ödemelerin dıĢında kurum 

personelinin faydalandığı ödemeler, zam, tazminat ödemelerinden faydalanamaz 

diyor. Dolayısı ile böyle bir Ģey hediye ettiler. ĠçiĢleri ve Adalet Bakanlığında da iç 

denetçiliğe geçenler daha ciddi kayıplar yaĢadı. Bu nedenle Mülkiye 

MüfettiĢlerinden geçenler olmadı. Maliyedekiler daha çok devlet müfettiĢliğini 

korumak istedikleri için geçmediler. Gümrük müfettiĢleri de geçmedi. Onlar idareye 

yalnızca müfettiĢlerden oluĢacaksa geçebiliriz demiĢler.  

 

Eski görevinize göre dezavantajları var mıdır? 

Çok fazla var. Bir defa sayı itibari ile çok azız. Maliye Bakanlığı çok geniĢ 

bir teĢkilat olduğu için etkin bir denetim için belli bir sayıda olmanız gerekir. 

Ġkincisi, sistem oturmamıĢtır. Üçüncüsü, iç kontrolün tam olarak yerleĢmesi 
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gerekiyor alt yapının oluĢturulması gerekiyor. Asli görevler dıĢında hiçbir görev 

yaptırılamaz hükmü var o yüzden ikinci görev alamıyoruz.   

 

Bu meslekten beklentileriniz nelerdir? 

Hiçbir beklentim yok. Kerhen geldiğim için, bir de Ģahsi olarak böyle 

görevlere kapalı olduğum için mevcut durumumu korumaktan baĢka beklentim yok. 

Ama bir unvan bir siyasi idarenin tasarrufuyla kaldırılmak gibi bir endiĢemiz yok, 

diğer birimlerin yaĢadığı korkuyu yaĢamama gibi bir avantajım var.  

 

Ġç denetçilerin üst görevlere atanmak için avantajları olacak mı? 

Bence hiçbir avantajı yok kesinlikle. Çünkü Maliye Bakanlığı için 

konuĢuyorum bir üst görev idareciliğe atanmak için ilgili amirin yani genel müdürün 

teklifi lazım kendi bünyesinde bir denetmeni bir uzmanı varken dıĢarıdan bir denetçi 

atanması düĢünülmez. Çünkü o genel müdürlükte çalıĢanların bir tepkisi olur. Belki 

üst yöneticiye yakın olmaktan dolayı bir avantajı olabilir. Üst yöneticinin de böyle 

bir düĢüncesi olması lazım. ġuan da böyle bir tasarrufu da yok. 

 

Eski görevinize dönmeyi düĢündünüz mü hiç?   
Evet düĢündüm. Talebimiz oldu ama muvaffak olamadık gelmesi sizden 

gitmesi sizden değil denildi. Hatta eski üst yöneticimiz horoz ölür gözü eski 

çöplüğünde kalır dedi. Ama müteĢekkirim kendisine, bizi horoz yerine koymuĢtur. 

Aslında çok da önemli değil denetim denetimdir. Ha orada, ha burada. Eski birikimle 

de götürebiliyoruz. 

 

Peki bu iĢten sonra ne yapmayı düĢünüyorsunuz emekli olurum diyor 

musunuz? 

Bu meslekten emekli olmayı düĢünüyorum.  

 

Peki özel sektör? 

Kamudaki iç denetçilik özel sektöre uygun değil. Özel sektör yöneticiliği 

belki meslek gruplarının tekelinde, onlarda gitmeden ayarlıyor. Özel sektöre yönelik 

denetimleri var oralarda çevre ediniyor. Bunların ismini vermek doğru olmaz. Bunun 

için iyi bir çevre edinmek lazım, Ģimdi bize böyle bir hak tanınsa ben kimseyi 

tanımıyorum. O yüzden kamuda çalıĢırken kendinizi onlara göstermeniz lazım. Bu 

konuda en Ģanslı meslek vergicilerdir. Biraz da gümrükçüler. BaĢbakanlık devlet 

denetçisinin bile bir vergi denetmeni kadar özel sektörde Ģansı yoktur. 
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Ġç Denetçi ġener GÖNÜLAÇAR (MEB Ġç Denetim Birimi BaĢkanı) ile 

14.04.2010 Tarihinde Saat: 15.00’te Yapılan Mülakat 

 

 

Öncelikle bize çalıĢma hayatınızdan bahseder misiniz? Bugüne kadar hangi 

görevlerde bulundunuz? 

Üniversiteden sonra MEB‟e müfettiĢ yardımcısı olarak girdim. 5,5 yıl bu 

görevde bulundum. 2007 yılında 15 kiĢi teftiĢten geçici 5. maddeye göre iç denetime 

geçtik. 4 arkadaĢımız geri döndü. 1 arkadaĢımız ateĢe oldu. 9-10 kiĢiyle MEB de iç 

denetimi yürütüyoruz. MEB‟in merkez, taĢra ve yurt dıĢı denetimini yapıyoruz. ġu 

ana kadar alt süreçlerle birlikte 35 sistem denetimi yaptık. Özellikle merkez 

teĢkilatında.  

 

Kamu mali yönetiminde iç denetime sizce ihtiyaç var mıydı? Neden?  

Kamu yönetiminin bir reforma ihtiyacı vardı. Bu, tüm çevreler tarafından 

kabul ediliyordu. Dünyada 1989‟da Berlin duvarı yıkıldı. Yönetimler yönetiĢim 

olmaya baĢladı. Buna demokratik yönetim de diyebiliriz. Biz örnek olarak kendimize 

Fransa‟yı aldık. (Kıta Avrupa‟sı) Bunlar devlet yapılarını değiĢtirmeye, 

dönüĢtürmeye baĢladılar. Peki biz ne yaptık? Özellikle 90 sonrasında bizde de reform 

hareketleri oldu gibi ama, pek de bir Ģey değiĢmedi. Özetle kamu yönetiminde 

reform, değiĢim ihtiyacı var. Kamu yönetiminin alt baĢlığı olan denetim de 

dünyadaki geliĢmeler karĢısında felsefe değiĢikliğine ihtiyacı vardır. Ġç denetimin 

gelmesinin nedeni de zihniyet değiĢimine araç olması anlamında önemlidir. ġöyle ki, 

geleneksel teftiĢ anlayıĢımız; hesap verilebilirlik, saydamlık, yönetiĢim gibi yeni 

kavramlarla pek barıĢık değil, dolayısıyla yönetimi dönüĢtüreceksiniz. Yönetimin alt 

süreci olan teftiĢi de dönüĢtüreceksiniz. Bu yüzden iç denetim bu değiĢimde bir 

araçtır ve iç denetim bu manada olmalıydı olmalıdır. Adı iç denetim olur, iç kontrol 

olur, adının ne olduğu hiç önemli değil. Denetim kültüründe değiĢime ihtiyaç vardır 

önermesini çok rahat söyleyebilirim. 

 

Ġç denetim kurumlara bir katkı sağladı mı? 

 ġuana kadar 204 iç denetim birimine 800 den fazla iç denetçi atanmıĢtır. 

Sayılar değiĢebilir. Ġç denetçilerin kamu yönetimine katkıları olmuĢ mudur? Ben 

buna gönül rahatlığıyla değer kattılar diyemem. Ama MEB Ġç Denetim Birimi olarak 

değer kattı diyebilirim. Biz bu anlamda 2009 faaliyet raporunu internette yayınladık, 

ulusal basında da yer aldı. Neden iç denetimi cümlemin giriĢinde olumsuz 

değerlendirdim? Atanan iç denetçilerde sorun var evet, iç denetim sağlam bir zemin 

üzerine oturtulmadı. Evet iç denetçiler yeterli donanıma sahip değiller, iyi eğitimden 

geçirmediler. Dolayısıyla bugün 2006‟dan itibaren geçen 3-4 yıla baktığınızda -

haksızlık da etmek istemem ama- bir Ģeyler yapmıĢlardır. Fakat kurumlara çok da 

değer katmamıĢtır iç denetçiler. Ama en azından denetimi tetiklemenin vasıtası 

olmuĢtur. Örnek vereyim; iç denetim sayesinde Maliye Bakanlığı TeftiĢ Kurulu 

BaĢkanlığı, görev standartlarını yayınladı. Yani IIA‟nın, INTOSAI‟nin iç denetimin 

standartlarında yer alan tüm uluslararası değerlerini aldılar. Bu ciddi bir kazanımdır. 
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Size göre iç denetimin en güçlü yönü nedir? 

 Ġç denetimin en güçlü yönü: Denetimi karĢı tarafla birlikte yapıyorsunuz. 

Özellikle kamu yönetimimizde bugüne kadar denetim bir silah olarak kullanıldı. 

Denetim geliĢtirmenin bir aracı olarak değil, kelle almanın, insan harcamanın bir 

aracı olarak kullanıldı. Ġç denetim sayesinde Ģu görüldü ki; denetim, yönetimi 

geliĢtirmek için çok da iyi bir araç olabiliyormuĢ. Ve Ģu ana kadar bizim 

denetlediğimiz bütün süreçlerde anket yapıyoruz. Denetlediklerimizden ortalama 80-

90 arası puan alıyoruz. Çünkü etkileĢimli denetim yapıyoruz. Çünkü soruĢturma 

yapmıyoruz. Çünkü raporlarda isim geçmiyor. ĠĢe odaklı gidiliyor, iĢi yapanlara 

yardımcı olmak, yol göstermekten baĢka bir gayemiz yok. Bunu denetlenen gördüğü 

için ortaya çok güzel bir sinerji çıkıyor. Buna 3 yıldır Ģahidiz. 

 

Peki iç denetimin en zayıf yönü nedir? 

 En zayıf yönü; bugün itibariyle iç denetimle aynı iĢi yapan, aynı alan 

içerisinde teftiĢ kurullarının varlığıdır. Yani yetki çatıĢması var. Bu zayıf yönü olarak 

karĢımıza çıkıyor. Çünkü aynı iĢi yapan bakanlık müfettiĢleri var. Bunların, müfettiĢ 

algısıyla yasal olarak baktığınızda, müfettiĢlerin çok ciddi yetkileri var. Bizim o 

anlamda yetkimiz yok. Mesela açığa alma yetkileri var. Bizim de açığa alma 

yetkimiz olsun demiyoruz. Ama görev yaptığımız alanda bu tür yetkiye sahip 

insanlar olmasın, bu en zayıf yöndür.  

 

Türkiye’de (kamuda) iç denetimin en önemli sorunları sizce nelerdir?  

 1- Ġç denetçilerin yeterli niteliklere sahip olmadan atanması. Geçici 5. 

maddeye itirazım yok. Atananlar, ne yazık ki hiçbir elemeye tabi tutulmadan, 

taassupla atandılar. Ciddi bir handikaptır bu. O atanan arkadaĢlar öyle kötü bir imaj 

oluĢturdular ki Ģuan sınavla bile gelmek isteyen vergi denetmeni arkadaĢları biz 

almak istemiyoruz. Yüzlerine söylüyoruz; sizin arkadaĢlarınız, bu 500 tane denetmen 

ne yazık ki öyle bir performans sergilediler ki herkes Ģikayetçi, bir Ģey üretmiyorlar, 

çalıĢmıyorlar, kavga ediyorlar, huzursuzluk var. Bu nedenlerle biz baĢımıza bela 

almayız diyoruz. Dolayısıyla geçici 5. madde ile atananların niteliklerinin tartıĢılır 

olması en zayıf nokta. 

 2- Ġç denetim 5018 sayılı Kanunla kuruldu ama iç denetim 3046‟da 

(Bakanlıkların KuruluĢu Hakkındaki Kanun) yoktur. Bu Kanunda teftiĢ kurulu var 

ama iç denetim yok. Ġç denetim kurumsallaĢamıyor. Çünkü bizimkiler Ġngiltere‟den, 

IIA‟dan tercüme ediyorlar. Türkiye‟nin de gerçekleri var, bürokrasinin standartları 

var. Siz iç denetimi bir yere koymazsanız mesela en basitinden, baĢkanlık 

kurmazsanız kurumsallaĢamaz. Yasal engeller vb. 

 3- Ġç denetimin ve iç denetçilerin ĠDKK‟ya bağlı olması çok güzel çünkü 

benim mesleki güvencemin sahibi ĠDKK‟dır. Ne diyor mevzuatta; iç denetçi KĠD  

(Kademe Ġlerlemesinin Durdurulması) cezası alması gereken bir suç iĢlerse ceza 

vermeye yetkili organ ne müsteĢar ne de bakandır. Bu cezayı vermeye yetkili 

ĠDKK‟dır. Bu bir güvencedir ama ĠDKK güçlendirilmemiĢtir, zayıftır. UyumlaĢtırma 

yönüyle de zayıftır, fiziki yönüyle de. Yasal mevzuat olarak ĠDKK, iç denetimin en 

zayıf halkaların bir tanesidir.  
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Bu sorunların aĢılması için neler yapılabilir? 

 Siyasi iradenin iç denetimin ve reformların sahibi olarak karar vermesi lazım. 

TeftiĢ olacak mı olmayacak mı? TeftiĢ varken Ġç denetim olacak mı olmayacak mı? 

Bir defa iç denetim ile teftiĢin bir arada olmayacağı kesin. Bu son 3 yıldır rol ve 

sorumlulukların belirlenmesini istediler ama iĢin içinden çıkamadılar. Reformun 

sahibi BaĢbakanlıktır. ÇalıĢmalar Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Maliye 

bu iĢte gönüllü değildir, ben buna kalben inanıyorum. Bunu yapacak olan 

BaĢbakanlıktır. Hukuk devletinde yaĢıyoruz; siyasi irade kanunu çıkarır, biz kamu 

görevlileri, memurlar olarak buna uyarız, uygularız.  

 

Ġzlenimlerime göre ikisi de bir arada yürüyecek gibi.    

 Doğrusu Ġngiltere örneğini araĢtırdığımızda (makalemde de yazdım) iç 

denetim de var teftiĢ de var. Onların muadili MEB‟in müfettiĢleri taĢradalar, 

merkezde iç denetçiler var. Bunu maliyeye de uygulayabilirsiniz. Örneğin MEB‟in 

esas iĢi eğitim. Maliyeyi de vergi olarak ele alırsak, vergi ayrı bir alan olur. Ama 

merkezde tek denetim iç denetim olur. Bizim teĢkilatı ele aldığımızda örneğin 

Ġngiltere‟de merkez teĢkilatında teftiĢ yok, iç denetim birimi baĢkanı var. MüfettiĢler 

yerelde görev yapıyorlar. 

 

Peki bunların gerçekleĢmesinin önündeki engeller nelerdir?  

 Statükocu, geleneksel zihniyetin devam etmesi. Özellikle teftiĢ kurulları, 

değiĢime direniyorlar. Kendilerince haklılar, çünkü böyle bir yapıya geçtikleri 

takdirde itibar kaybına uğrayacaklarını düĢünüyorlar. Dolayısıyla da; en büyük 

engeli onlar oluĢturuyorlar. Sivil toplum kuruluĢlarıyla, dernekleriyle buna 

direniyorlar. Ne yazık ki, siyasi irade bunun karĢısında bir kararsızlık içerisinde.  

 

Mevcut sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, çözüm önerilerinizin 

gerçekleĢmesini kolaylaĢtıracak etkenler nelerdir? (ĠDDK’nın çalıĢmaları, AB 

uyum yasaları vb.)   

 En önemli etken teftiĢ algısının kötü olmasıdır. Denetimin reformundan 

ümitliyim çünkü reformcular diyor ki; deforme olanın reforma ihtiyacı vardır. Yani 

burada, müfettiĢ algımız olumlu bir algı değildir. ġuraya geleceğim; kamu görevlileri 

müfettiĢi istemiyor yani var olan müfettiĢ algısı negatiftir. Bu negatif olduğu için, 

bunun yerine iç denetim ile ikame edilebilir. Yani iç denetimle yeni denetim 

felsefesinin oturtulması çok kolay olacaktır.  

 

Ġç denetçiliğe geçiĢinizde sizinle kim mülakat yaptı?  

MEB‟de Ġlk geçen benimdir. Benimle kimse mülakat yapmadı. -Zaten 

müsteĢar tanıyordu bizi, bakanlık müfettiĢiydik- BaĢka kurumlarda, genel müdürlük 

kontrolörleri, vergi denetmenleri genelde iç denetime geçti; tabi bunların iç denetime 

uygun olup olmadığını üst yönetici test etmek zorunda. Bizde 1. sınıf denetim 

elemanısın. Ben baĢkan olduktan sonra gençleri almak dıĢında bir kriterimiz olmadı 

zaten hepsini tanıyorduk. Benim ilgimi çeken Ömer Dinçer‟in yeni kamu 

yönetimiyle ilgili görüĢleriydi -bazı konferanslarına katılmıĢtım- Benim değerlerimle 

teftiĢin değerleri ters; dayatmacı, hata arayıcı, kelle koparıcı, tetikçi, ne kadar 

melanet, menfi değer varsa, orada. Dolayısıyla 5,5 yıl görev yaptım. Oradan genel 

müdür yardımcılığına atandım.  
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Neden teftiĢi seçtiniz öyleyse?  

Kamu yönetimi mezunuyum; ya kaymakam ya denetim elemanı ya da uzman 

olursunuz. Bizim karĢımıza bu çıktı biz de girdik. Bizi buna mezun olduğumuz 

bölüm yöneltti. Çok Ģükür kendimizi o sistemde yetiĢtirdik. Ama teftiĢin değer 

sisteminin bize uymadığını, iç denetimin uyduğunu görünce gönül rahatlığıyla 

geçtik. Hatta Genel Müdür Yardımcılığından kendi isteğimle istifa edip görevimi 

bırakıp geldim.    

    

Üst Yöneticiyle hangi durumlarda görüĢüyorsunuz? 

Üst yöneticiyle baĢkan olduğum için ben muhatap oluyorum. Ortalama 

haftada bir. En küçük bir sıkıntıda dahi gidip görüĢebiliyoruz. Diğer bakanlıklardan 

farklı olarak, güçlü bir yanımız var. Bizim bir dediğimizi iki etmiyor. Biz MEB 

olarak dıĢarıdan DELOĠTTE‟den denetim hizmeti satın aldık. 1,5 aylık iĢ baĢında 

eğitim diye bir eğitim aldık. MüsteĢarla olan diyalogumuz çok iyi. Önüne 

götürdüğümüz evrakların imzalanmasında sorunumuz yok. Daha da güçlü yanımız; 

bizim dediklerimizi yapıyor. Biz kararlarımızı kendi içimizde yönetiĢimi sağlayarak 

oy çokluğuyla alıyoruz. Bizim denetimimizi olumsuz anlamda etkileyecek negatif bir 

talebi de olmadı. Örneğin Ģunu denetlemeyin yazmayın gibi bir talebi olmadı.  

 

Önerilerin hangilerini daha çok dikkate alıyor? 

Tekliflerimizin, önerilerimizin hemen hemen hepsi kabul görüyor. 

Reddedilen yok zaten. Bizim de en güçlü yanımız kurum içinden -teftiĢten- 

geldiğimiz için güven duyuluyor bize. Yani diğer bakanlıklarda yaĢanan sıkıntı bizde 

olmuyor.    

 

Ġç denetçilerin birim baĢkanı yerine doğrudan üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

 Esasında doğrudan müsteĢara bağlı olması bana göre fantezi, ütopya. 2008‟de 

bu konuda sıkıntı yaĢadığımız için aynı yıl BaĢbakanlığa bir yazı yazdık. Ġç 

denetçilerin sicil amiri, denetim birimi baĢkanı olsun dedik. Kabul görmedi. Neden 

ütopyadır: Sicil ve disiplinde ortak ve birlikte çalıĢma ilkesi vardır. Üst yönetici 

yalnız benimle çalıĢıyor. Benden baĢka buradaki 10 arkadaĢı tanımıyor ama sicil 

dolduruyor. Bu aĢamada bana danıĢıyor ben de Ek 12-13 değerlendirme anketlerini 

doldurup veriyorum kendisine. Dolayısıyla bir yönüyle iyi bir yönüyle kötü. ġöyle, 

doğrudan müsteĢara bağlı olması bağımsızlık ve objektiflik yanıyla güçlü. TeftiĢleri 

düĢünüyoruz teftiĢ kurulunda baĢkan despot olursa denetim elemanının hiç Ģansı yok. 

Değil özgürce rapor yazsın, nefes dahi alamaz. Ama bir yönüyle de zayıf. BaĢkanla 

üst yönetici arasında diyalog kötü ise, o iç denetim birimi yönetilemez. Kavga 

gürültü olur. Bizde böyle bir sorun yok. MüsteĢarla hem benim diyaloğum iyi, hem 

de buradaki tüm süreçleri ortak karar alarak denetliyoruz. Sonuç olarak iç denetçinin 

birim amiri, kimle birlikte çalıĢıyorsa o olmalıdır. ġu anda %90 baĢkanla çalıĢıyor, 

yani baĢkan olmalı. Ġster kabul edelim ister etmeyelim, bürokrasi 100 yıldır 

Weberyen bürokrasidir ve hiyerarĢi vardır. Yani hiyerarĢiyi kaldıralım diyemezsiniz. 

ġu an en çağdaĢ yönetim modeli olan, yatay yönetimidir. Orada bile hiyerarĢi vardır. 

Uzman-baĢkan-bir numaralı kiĢi var. Dolayısıyla hiyerarĢi olmak zorundadır.  
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Üst yöneticilerin iç denetçilere yönelik farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor 

musunuz?   

 Öyle bir sorunumuz yok. 

 

Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (sicil, takdir, eğitim, makale, y.lisans, yabancı dil)  

 Biz onu uyguladık. ġuan da kıdem sırasını ona göre yaptık. Ġç denetçinin 

kendini geliĢtirmesi için bir katkı sağlar. Ayrıca geleneksel teftiĢten güzel bir kopuĢ. 

Çünkü geleneksel teftiĢ kıdem esasına dayanır. Ama burada, makale yazarsan, dilini 

geliĢtirsen, Ģu kadar rapor üretirsen puan alırsın diyor. Ama bunun da gözden 

geçirilmesi lazım. Çünkü salt kıdemi, hizmeti esas olan yönleri de var. Bu da sağlıklı 

değil. Onlar da önemli ama önemli olan uluslararası sertifikalardır. ĠDKK‟nın bu 

yönde çalıĢmaları var. IIA‟nın ve Türkiye Ġç Denetim Enstitüsünün verdiği 

sertifikaları alırsa iç denetçi, bana göre bir defa üst sertifikaya çıkabiliyorsunuz. 

Daha fazla sertifika alsanız da bir anlamı olmuyor. Bu komik. Dolayısıyla bu 

sertifikaların baz alınması gerekir diye düĢünüyorum.  

 

Ġç denetçiler yeteri kadar hizmet içi eğitim alıyor mu? 2009 yılı içerisinde ne 

kadar hizmet içi eğitim aldınız?  

 Yeteri kadar verilmiyor. Maliye bakanlığının 3 aylık eğitimi baĢlı baĢına 

felaketti, içi boĢtu. Biz Kemer‟de, Bayındırlık Bakanlığıyla ortak 15 günlük eğitim 

aldık. Esas iç denetim eğitiminin, daire baĢkanları ve genel müdür yardımcıları 

tarafından verilebilecek eğitim olmadığını anladık. Ġç denetimin kaynağı Türkiye‟de 

özel sektördür. Dersi gidip oradan alacaksınız. Hiç kusura bakmasınlar ama kamu da 

Ģöyle bir gurur var. Biz ders almayız ders veririz gururudur. Ben Ġç Denetim 

Enstitüsünden ders alan biri olarak, muhatabımız özel sektördür. Ayrıca hizmet içi 

eğitimler o tarafa yönlendirilirse, IT denetimi, TÜBĠTAK, TUSĠDEL ile çalıĢtık. Biz 

kendi adımıza iyi bir eğitim aldığımızı düĢünüyorum ama 800 kiĢi olarak 

baktığınızda, iç denetim mevzuatı alanında istenen mesleki geliĢimin geçen 3-4 yılda 

sağlanamadığını görüyoruz. 

 

2009 yılında alınan eğitim?  

 Bizde her iç denetçi 2009 da 108 saat eğitim aldı. Önerilen 3 yılda 100 saat. 

Biz 1 yılda bu süreyi aĢtık. CIA (Certified Internal Auditor), eğitimi, denetim etiği 

eğitimi, kamu hizmetlerinde etik eğitimi, bilgi teknolojileri eğitimi, CGAP (Certified 

Government Auditing Professional) eğitimi aldık. Dolayısıyla eğitim konusunda bir 

doyuma ulaĢtık. Bu sene de, Kamu Ġhale Kurumu eğitim verdi. Bir de son baharda 

düĢünüyoruz.  

 

Hizmet içi eğitimlere daha çok hangi alanlarda ihtiyaç var?  
 En zayıf nokta, oradaki gömleklerini çıkaramadılar. Hala emir komuta, 

dayatma, tavır bozuklukları var. Vergi denetmenleri karĢısında mükellef var gibi 

değerlendiriyorlar. Zihniyet dönüĢümü yapılamadı. Bunun en büyük nedeni de; 

verilen eğitimlerin sağlıklı bir Ģekilde verilememesidir. 
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Kurum çalıĢanlarının ve yöneticilerinin tutumlarını göz önünde 

bulundurduğunuzda iç denetçiler, müfettiĢler veya kontrolörler kadar itibar 

görüyor mu? (Hangi açılardan) 

 Bunu kendimizin söylemesi çok doğru değil ama itibar olarak bakanlık 

müfettiĢlerinden çok daha üstte olduğumuzu iddia ediyorum. Sebep de, -2009 

faaliyet raporunda da var- anket yapıyoruz, bunu aldığımız puanlardan 

anlayabiliyoruz. 100 üzerinden 90 alıyorsak itibar noktasında bir sıkıntımız yok 

demektir.  

 

Kurumda görevli diğer denetim elemanları (özellikle müfettiĢler) iç denetçilere 

nasıl bakıyor?  

 TeftiĢ kurulları iç denetime negatif bakıyorlar. Kimse üstüne kuma gelmesini 

istemez. Yönetimler kötü bakarken müfettiĢlerin içinde ufku açık, ferasetli, vizyon 

sahibi olanlar da var. Bunlar iyi bakıyor.     

 

Kendinizi teftiĢe rakip olarak görüyor musunuz?  

 Esasında görevler ayrıĢsa netleĢecek ama Ģu anda iç denetçiler yaptıkları 

denetimlerle ciddi bir rakiptir teftiĢ için. Biz yüzlerce kiĢi koĢturuyoruz, emeklerimiz 

ortada, bu adamlar 10 kiĢiyle rapor hazırlıyor, ulusal medyaya çıkıyorlar, bunu neden 

biz yapamıyoruz diye sorguluyorlar kendilerini. Örneğin Maliye TeftiĢin ihtiyaç 

hissetmiĢ, teftiĢ standartları diye iç denetimin tüm standartlarını kabul ettiler. Bu 

anlamda kimse kusura bakmasın rakiptir. 

 

Ne tür sorunlar yaĢıyorsunuz? (müfettiĢ ve kontrolörler ile)  

Herhangi bir sorunumuz yok esasında. Mevzuat diyor ki; denetim birimleri ile 

koordinasyonu sağlayın bir çatıĢma olmasın. Bir enerji kaybı olmasın isteniyor. Biz 

de onların denetim alanlarına girmiyoruz. Bunun yanında, yönetimle (teftiĢ kurulu 

yönetimi ile) sıkıntı var. Hükümet bunu doğru okuyamadı Maliye ve Mülkiye TeftiĢ, 

iç denetime hasım olarak baktılar. Özellikle Maliye TeftiĢ iç denetime eleman 

göndermedi. Hepsi kontrolör. Kurul özellikle göndermedi. Bayındırlık, MEB ve 

UlaĢtırmada müfettiĢler geçti. 

 

Denetim sürecinde denetlenen birim çalıĢanlarıyla ve birim yöneticileriyle nasıl 

sorunlar yaĢanıyor? Örnek verebilir misiniz? 

Biraz sorun oldu gibi ama iletiĢim kapılarını açtığınızda, karĢı taraf sizi 

anladığında, iyi niyetli olduğunuzu gördüğünde hiçbir sorun kalmıyor. Merkezde 20-

25 yıl hiç denetim görmedim diyenler var. SoruĢturmalar hariç tabi, denetime iliĢkin 

belge de yok. Dolayısıyla karĢı tarafın benden zarar gelmeyeceğini anladığında sorun 

varsa bile çözülüyor. 

 

Neden iç denetimi seçtiniz?   

 Ġç denetimdeki değerler bendeki değerlerle örtüĢüyor.  TeftiĢteki yaklaĢımları 

biraz da insanlık dıĢı buluyorum. Teamül dedikleri Ģey, gelenekler benim zihin 

yapımla uyuĢmuyor. Benim 50‟ye yakın teftiĢte imzam var. Benim yanımda memura 

küfreden, hakaret eden baĢmüfettiĢ gördüm. Yönetimle kavga eden, çatıĢan bir 

denetim olmaz. Ben kamu yönetimi okudum. Bize öğretilen, denetim yönetimin alt 

sürecidir. Denetim, yönetime yardımcı olmalı. TeftiĢ, kendini yönetime rakip 
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görüyor. Ben raporumu yazarım ne halleri varsa görsünler diyor. Kendini 

yönetimden yalıtıyor. Yönetimi geliĢtirmek gibi bir amacı yok. Bu bana ters geldiği 

için ciddi bir risk alarak iç denetimi seçtim. 

 

Ġç denetim mesleğinin eski görevinize göre avantajları nelerdir? (maddi bir 

getirisi oldu mu?) 

Hemen hemen bir avantajı yok. Ġtibar, prestij. KarĢınızda 150 yıllık teftiĢ var. 

Adını bile duyduğunda insan bir düĢünüyor. Ġç denetim: bu nedir, kimse tanımıyor. 

Yasal alt yapısı yok. MüfettiĢe; valiye, bakana verilen yetkiler verilmiĢ. Peter 

Drucker‟in bir sözü var. “Hiç yapılmaması gereken bir Ģeyi, büyük bir verimlilikle 

yapmaktan daha yararsız bir Ģey kesinlikle olamaz.” Orada yapılan Ģeyin yararsız 

olduğunu düĢünüyorum. ġu an yaptığım iĢten inanılmaz keyif alıyorum. Bana en 

büyük faydası budur. Mesela, Ģu faaliyet raporu, kendim PC‟nin baĢında 1 ay 

uğraĢtım. Çünkü bir sonuç alıyorsunuz. Doğrusu, bize maddi kaygılar yüzünden iç 

denetimi seçti diyenler oldu. 

 

Maddi olarak ne kadar bir fark oldu? 

Maddi olarak, 600 TL civarında bir farkı oldu.  

 

Peki eski görevinize göre dezavantajları nelerdir?  

 TanınmamıĢ olması. Bir de üst yönetici bu mesleğe iyi bakmıyorsa, bittiniz 

demektir. 

 

Bu meslekten beklentileriniz nelerdir? 

 Ġç denetim mesleğinde kendimi yenilemek. Ġç denetimde bunu sağlıyorum. 

Burada kiĢi kendini rahatlıkla geliĢtirebilir, zamanı var. TeftiĢte bu yok, sürekli bir 

koĢuĢturmaca var. TeftiĢte bir de puantaj usulü değil, sondaj usulü yapılıyor. 

Türkiye‟de SayıĢtay ve teftiĢ kurulları bu Ģekilde denetim yapıyor. 

 

Üst görevler için avantajı var mı? 

TeftiĢ varken zor. Çünkü bürokrasinin okulları kariyer meslek olan teftiĢtir. 

TeftiĢte birikimli insanlar varken zor. Ġç denetimde bu zamanla belli olacak. Ġleride 

diyorum. ġu an bir Ģey söylemek zor. 

 

Eski mesleğinize dönmeyi hiç düĢündünüz mü? 

 Asla, umarım bir daha yolumuz düĢmez. 

 

Ġç denetçilik sizin için son nokta mıdır? 

 Denetim elemanı müfettiĢ olarak girer oradan emekli olur. Bu ciddi bir 

sorundur. Özellikle bakanlıklarda soruĢturma yaptıkları için meslek hastalığına 

tutulmuĢlardır. Hep Ģunu anlatırım bu konuda: Osmanlıda kasapların belli 

dönemlerde kırda bahçede çiçeklerle iĢtigal olmaları sağlanırmıĢ. Çünkü sürekli kan 

irin göre göre ruhları zedeleniyormuĢ. Bizim müfettiĢlerimizin de ruh sağlıkları 

bozuktur. Bana göre teftiĢten emekli olmak kadar büyük zulüm yoktur. 

GenelleĢtirmek doğru değil ama birçoğu mutlu değillerdir. Hep kötü polisi 

oynamıĢlar, hep yanlıĢın peĢinde koĢmuĢlardır. Önemli meslektir. Bürokrasinin 

bunun kıymetini bilmesi lazım. Askeri bürokrasi gibi kurmay sınıf da yoktur sivil 
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bürokraside, biricik yer teftiĢ kuruları ve uzmanlıklardır. MüfettiĢlik en fazla 10-15 

yıl yapılmalıdır ondan sonra, baĢka bir göreve geçmelidir, yönetici olabilir.  

 

Ġç denetçilik özel sektör için bir avantaj sağlar mı? 

Özel sektör için Ģansı düĢük. Çünkü onlardan iĢ öğreniyoruz. DıĢarıda 

uluslararası sertifikası olanlar var. Bizde Maliyenin verdiği kamu iç denetçilik 

sertifikası var sadece. Bu yüzden özel sektörde iç denetçilik Ģimdi zor, ileride 

diyorum. Memurların özel sektörde pek Ģansı yoktur diye düĢünüyorum. Özel 

sektördekiler daha baĢarılıdır. Hesap uzmanlarını düĢünürsek benim kanaatim. 

Holdingler onlarda özel sektörde daha iyi nasıl vergi kaçırılır onu gösterirler bunları 

kullanırlar bu da etik değildir. ABD‟de özel sektör ve kamu arasında geçiĢ daha 

kolaydır. Çünkü ikisi de sözleĢmelidir. Performans esastır.   
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Daire BaĢkanı (A) (Bakanlık Daire BaĢkanı) ile 09.04.2010 Tarihinde  

Saat: 14.00’te Yapılan Mülakat 

 

 

Öncelikle hangi görevlerde bulunduğunuzu söyleyebilir misiniz?  

1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‟nden mezun 

olduktan sonra stajyer kontrolör olarak mesleğe baĢladım. Yeterliliği aldıktan sonra -

10 yıl sonra- baĢ kontrolör oldum. Daha sonra iki yıl iç denetçilik görevinde 

bulundum. 1,5 yıldır da daire baĢkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu arada bazı  

çalıĢmalarda ve projelerde de yer aldım. 1 sene devlet lisan okuluna gittim 

(BaĢbakanlık). Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu‟nun ilk kuruluĢ aĢamasında iç 

denetim yapılandırılmasında çalıĢtım. Daha sonra ikinci düzey mevzuatın hazırlık 

çalıĢmasında bulundum. Ġç denetim birimi baĢkan yardımcılığı yaptım. Mali 

kılavuzda yayımlanan makalemiz var.   

 

Kamu mali yönetiminde iç denetime sizce ihtiyaç var mıydı? Neden?  

Bu ilk defa ABD‟de çıkıyor. Okuduğumuz makalelerde iç denetimin 

Amerika‟da yaygın olarak kullanıldığı belirtiliyor. Daha sonra iç denetim-dıĢ 

denetim olarak Avrupa ülkelerinde de uygulanıyor. Kuzey ülkelerde iç denetim 

olabildiğince uygulanırken güney (Akdeniz) ülkelerinde mevcut denetim müfettiĢleri 

de kullanılarak farklı bir denetim Ģekli uygulanıyor. Ġç denetim gerekli. Kullanılması 

güzel ama onun nasıl uygulanacağı konusunda bir sistem sorunu var. Bunu illa teftiĢ 

kurulunu kaldırıp yerine iç denetçi verip iç denetçinin iç denetimini yapması Ģeklinde 

de yapabilirsiniz veya iç denetçiye -unvanı kontrolör olur, müfettiĢ olur- bir 

fonksiyon olarak da yükleyebilirsiniz. Mevcut teftiĢ kurullarına iç denetim 

fonksiyonu da yüklenebilirdi. Ġki türlü de yapılabilirdi. Ama Türkiye mevcut teftiĢ 

kurullarının yanına bir de iç denetimi getirdi ki bu da denetimde çok baĢlılığın bir 

yönüdür. ġu anda çok sayıda teftiĢ kurulu oldu. Ġç denetime baktığımızda idareye 

değer katmak, geliĢtirmek bakımından güzel.  

 

Eski denetim sistemimizde yetersizlikler var mıydı?  

Elbette her konuda birtakım yapılandırmalara gerek duyulur. Zaman 

değiĢiyor. Dönem değiĢtiği süre içerisinde her kurum yeniden yapılandırmaya gider.  

Bu her meslekte böyle. Sadece o dönemdeki mevcut denetimde değil. Birtakım 

yapılandırmalar yapılabilir. Onun çok büyük katkıları sağlanmıĢtır. Denetim 

alanında. Yaptığınız her görevde birtakım eksiklikler bulunabilir ki bunlar da 

tamamlanır, giderilir.  

 

Ġç denetimin kurumlara sağladığı katkı nedir? 

Ġç denetim kamu harcamaları konusunda kuruldu. Kamuyu iyi bilen kiĢilerin 

iç denetçi olması lazım. Maliye Bakanlığında bunu en iyi yapan maliye müfettiĢi, 

muhasebat kontrolörü gibi. Diğer kurumlarda müfettiĢler gibi veya idarede çalıĢıp 

idareye değer katanlar gibi yani bu tip unvanlar olabilir. Ama burada ağ geniĢletildi. 

Hiç kamuyu tanımayan ve kamuda çalıĢmamıĢ kesimlere de iç denetim açıldı. Ve 

bunlar mevcut iç denetçilerin büyük bir kısmını aldılar. %60-70‟e çıkan ve 

tanımadığı halde, sadece özlük hakları yönünden ortaya çıkarak. Ġlk baĢta Mesleği 

daha iyi bilen insanların gelmesi lazımdı. 
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Ġç denetimin kurumlara katkı sağlama esası var. Bunda bir katkısı var mı 

sizce? 

Elbette katkı sağlar. Oradaki üst yöneticiye bağlı. Üst yönetici isterse etkin bir 

Ģekilde kullanabilir. Üst yönetici tabii ki iç denetim programını hazırlayacak. Bu 

sonuçta tek çatı değil. Üs yönetici ve altında çalıĢan iç denetçiler var. Bunların uyum 

içerisinde beraber çalıĢmaları lazım.  

 

Size göre iç denetimin en güçlü yönü nedir? 

En güçlü yönü yeni bir denetim yapısı olmasıdır. 

 

En zayıf yönü? 

KuruluĢ aĢamasında kurumlar dikkate alınarak yapılmamıĢ. Altyapısının zayıf 

olması.  

 

Türkiye’de (kamuda) iç denetimin en büyük sorunları sizce nelerdir? 

Ġlk baĢta alınırken mesleki olarak kamuyu tanımayan kiĢilerin alınması. 5 

yıllık merkezi denetim elemanı olma olayı değil. Yaptığı görev itibariyle idareyi 

tanıyan kimselerin gelmesi lazım. Mesela vergi incelemesi yapan bir kimsenin 

kamuyu tanıması mümkün değil. Ġdarede çalıĢmamıĢ, herhangi bir denetim 

yapmamıĢ. Sadece inceleme yapmak bir sorunu çözmüyor.  

 

Bu sorunların aĢılması için neler yapılabilir? 

Bir defa mevcut teftiĢ kurullarıyla Ģu andaki iç denetim arasındaki görev 

ayrıĢtırmasının daha net bir Ģekilde ortaya konulması lazım. Ġkincisi daha sağlam 

çalıĢabilmeleri için iç denetçilerin meslekle ilgili olarak daha çok araĢtırma 

yapmaları lazım. 

 

Peki bunların gerçekleĢmesinin önündeki engeller nelerdir?  

Burada üst yöneticilerin bakıĢ açısı önemli. ġu anda zaten Türkiye‟deki 

denetim yapısı çok baĢlı hale geldi. Öngörülen iç denetim-dıĢ denetimdir. DıĢ 

denetimi teftiĢ kurulları da yapar. Bir çok baĢlılık var. En büyük engellerden birisi de 

bu.   

 

Ġç denetçilerin doğrudan birim baĢkanı yerine üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Üst yöneticiye bağlı olması doğrudur. Mutlaka bir yere bağlı olacak. Ġç 

denetim mevcut denetim yapısını devam ettirmek amacıyla yapılmıĢ bir olay değil. 

Veya normal denetim mantığıyla da bakmamak lazım. Ġç denetçinin bir teftiĢ 

kuruluna baĢlı olması yanlıĢ. Denetim birimi baĢkanına bağlı olması çok çok yanlıĢ. 

O zaman o iç denetimin Ģeyini ortadan kaldırır. Üst yöneticiye bağlı olması doğru bir 

sistemdir.  Burada üst yöneticinin bakıĢ açısı sorgulanabilir. O ayrı bir konu.  

 

Üst yöneticilerin iç denetçilere yönelik farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor 

musunuz? 

ġu anda öyle bir düĢüncem yok. Sonuçta bir idareci, üst yönetici kurumunun 

en iyi Ģekilde çalıĢmasını ister. Bunu yaparken de birtakım kendi ilkeleri ve çalıĢma 

disiplini vardır. O ilke ve çalıĢma disiplini her üst yöneticiden yöneticiye farklıdır.  
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Ġç denetçilik sertifikasının değerlendirilmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (Eğitim, takdirname, sicil) 

Zaten iç denetimin çalıĢma mantığına baktığınızda o dediğiniz Ģeyler var. 

Belli bir araĢtırmayı gerektiriyor mesela. Ġç denetçi, yabancı dil puanı sertifika 

derecesi var. A1, A2, A3, A4 her bir geçiĢte yönetmelikte belirtilmiĢ zaten. A1den 

geçmek için puan toplaması lazım. Belli bir puan topladığınız zaman yaptığınız 

makalelere, yazdığınız raporlara, yabancı dil bilginize kadar bunların hepsi etkili.  

 

Bu kriterlerin olması doğru mudur? 

Bence güzel. Bir yerden liyakatin ölçülmesi lazım. Ġnsanların rehavete 

girmemesi lazım.  

 

Son yapılan değiĢikliğe göre görevde yükselmede eğitim sicil gibi Ģeyler 

kaldırıldı. Taktirin puanı 2’den 1’e indirildi.  

Böyle değiĢiklikler olabilir. Farklılık yani farklı bir denetim yapısı 

kurduğunuz için aynı Ģeyleri moda mod sürdüreceksiniz diye bir Ģey yok. Gene de 

olması lazım. 

 

Ġç denetçiler yeteri kadar hizmet içi eğitim alıyor mu sizce? 

Ġlk baĢlarda eğitim alındı. Yeterince alındı. Bu artık denetim birimlerini 

kendisine bağlıdır. Eğer denetim birimleri üst yöneticilerle diyaloga geçerlerse 

birtakım çalıĢmalar yaparlarsa geçer. Bu arada biliyorsunuz birtakım yapılandırmalar 

var. Denetim Koordinasyon Kurulu, merkezi  uyumlaĢtırma birimi olacak. Zaten 

bunların da eğitim vermede birtakım fonksiyonları var. ġu anda eğitimler de 

veriliyor. ġu anda ben de 1,5 yıldır meslekten ayrı olduğum için Ģu andaki duruma iç 

denetçi arkadaĢlar daha doğru yanıt vereceklerdir.  

 

Ġç denetçilerin raporları uygulanıyor mu? 

Ġç denetim raporlarını normal teftiĢle karıĢtırmamak lazım. Normal teftiĢte 

raporunu yazar, sen bunu düzelt der. Ġç denetçi karĢı taraftaki idareye değer katmak, 

onu geliĢtirmek amacıyla yapar. Ġlla iç denetçinin her yaptığı Ģeyi bir kural gibi 

görmemek lazım. Ġç denetçi de yanılabilir. Ġç denetçinin yaptığı Ģeyde farklılık varsa 

üst yönetici katılmayabilir, uygulanmayabilir. Ġlla iç denetçinin yaptığı her Ģey 

doğrudur, uygulanmalıdır mantığı olmaması lazım. Ġlk geldiğinde iç denetçi önce bir 

açılıĢ toplantısı yapar, raporunu yazar, idareciyle karĢılıklı görüĢür. Benim görüĢüm 

budur, bunu yaparsak idareye daha büyük değer katarız. Bunu yapmak içinde benim 

önerim Ģudur. Normal teftiĢ anlayıĢında öneri yoktu. Mevzuata göre yap, düzelt 

denirdi. Ama iç denetimde bir eleĢtiri yapıyorsanız ona uygun öneriyi de getirmek 

zorundasınız. Sonuçta bunu uygulayacak olan da idaredir, iç denetçi değildir. Eğer 

karĢılıklı uyum içinde yapılıyorsa uygulanır. Ama katılmıyorsa idare katılmayabilir 

de buna. Amaç değer katmak. Bu bile bir değer katmaktır. Ġlla uygulanması açısından 

ele almamak lazım. Bir süredir ayrı kaldığım için uygulanıp uygulanmadığı 

konusunda ben de net bir Ģey söyleyemeyeceğim.  
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Kurum çalıĢanlarının ve yöneticilerin tutumlarını göz önünde 

bulundurduğunuzda iç denetçiler müfettiĢler veya kontrolörler kadar itibar 

görüyor mu sizce? 

Ben bir sorunla karĢılaĢmadım. GörüĢmeler ve bakanların yaklaĢımı gayet 

olumlu oluyordu. BaĢka kurumlarda nasıl bilmiyorum ama Maliye Bakanlığında ve 

bildiğim 4-5 kurumda bu konuda çok olumlu izlenimler edindim.  

 

TeftiĢle aralarında yetki çatıĢması yok mu sizce?  

Öncelikle görev ayrıĢtırmasının yapılması lazım. Bunu yaptığınız taktirde bu 

tip sorunlar ortadan kalkacaktır. Bir yetki çatıĢması yoktur zaten. Ġç denetçilerin 

görevde çalıĢma yönetmeliği olsun, 5018 sayılı Kanun olsun veya diğer mevzuata 

baktığınız zaman iç denetimin yapacağı her Ģey konulmuĢtur. TeftiĢ kurullarının da 

kendi mevzuatı vardır. Orda da yapacağı Ģeyler konulmuĢtur. Mesela hala tartıĢılan 

bir konu iç denetçi soruĢturma yapacak mı yapmayacak mı? SoruĢturmanın iç 

denetim tarafından yapılmayacağı kanısındayız biz. Üst yöneticiye bildirir o da teftiĢ 

kurulunu görevlendirir. Burada sorun yok. Burada iç denetçinin hata bulmak 

amacıyla geldiğini düĢünmemek lazım. O zaman normal denetim anlayıĢından hiçbir 

farkı kalmaz. Amaç idareye değer ve katkı katmaktır. Bunu yaparken de riskli olarak 

gördüğü bir alanda görüĢlerini belirtiyor iç denetçi.  

Ġç denetçiliğin üç yıllık bir mazisi var. Türkiye‟de bazı Ģeyler yavaĢ ilerliyor. 

ĠĢin baĢında, ateĢli bir Ģekilde her Ģey istenildiği gibi olacak demek tecrübesizlik 

örneği olur. TeftiĢ kurullarının çok eski geçmiĢi var. Ġç denetçi gelince raporları 

hemen uygulansın demek sistemi bilmemek demektir. Ġtibar beklemek değil Ģimdiki 

anlayıĢ.  KarĢılıklı oturup görüĢ alıĢveriĢinde bulunacaksınız. Eski anlayıĢa bakarsak 

hiç görüĢünü almadan personeli dıĢarı çıkarırsınız. ġu anda mevcut teftiĢ kurulları ve 

bunların çok sayıda çalıĢanı var. ġu anda iç denetim de var. Denetimde çok baĢlılık 

var. Öncelikle bu sorunların giderilmesi lazım. Kaldırılıp kaldırılmaması olayı değil. 

Sistemin oturtulması olayı var. Zamana da ihtiyaç var.  

 

Ġç denetimi seçen denetim elemanları neden seçmiĢtir? 

Türkiye gerçeklerine bakarsanız özlük hakları önemli bir neden. Yüksek bir 

maaĢ artıĢı. Bizim Bakanlığa geldiğimizde özlük hakları diye bir neden yoktu. 

MaaĢlarımız daha da aĢağıya inmiĢtir mesela. Biz bu amaçla buraya gelmedik. 

Adalet Bakanlığı, Gümrük MüsteĢarlığında da böyle. Ama üniversite, belediye ve 

mahalli idareleri kattığınız zaman özlük hakları önemli bir neden. Burada 

seçilmesindeki amaç ise yeni bir meslek olması, geleceğinin açık olduğuna 

inanılması. Yeni bir denetim anlayıĢı getirmesi, öncü bir denetim anlayıĢı getireceği 

düĢüncesinde olmamız. Kamudaki mevcut teftiĢ kurullarının kalkacağına yönelik 

izlenim.  

 

Ġç denetçiliğin merkezi denetim elemanlığına göre avantajları nelerdir?  

Her meslek insana bir değer katar. Askerlik bile insanlara külfet, özgürlüğün 

sınırlanması olarak görülür ama, askere gitmemiĢ ve askere gitmiĢ insan arasında 

fark vardır. Toyluk, acemilik açısından. Ġç denetimin de insana değer kattığına 

inanıyorum. ÇalıĢma ve bilgi açısından, her meslekte olduğu gibi. 
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Ġç denetçilerin eski görevlerine göre dezavantajları nelerdir?  

Denetim elemanlarının meslekten umduklarını bulamamaları olabilir. Bu 

benim görüĢüm. DıĢarıdan baktığım için bunu iç denetçiler benden daha iyi 

yanıtlarlar.  

 

Ġdareciliğe geçiĢte iç denetçilik kiĢiye bir avantaj sağlar mı?  

Hiçbir avantaj sağlamaz. Ġdarecilik farklıdır. Sizin bilgi ve becerilerinizin 

taktir edilmesi sonucu olur.  

 

Ġç denetçilik son durak mıdır? (Özel sektöre geçiĢ) 

Bu da kiĢiden kiĢiye değiĢir. Ben iç denetçiliğe geçerken özel sektörü son 

durak veya amaç olarak görmedim.  
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Yönetici (A) (Maliye Bakanlığında Genel Müdür Yrd.) ile 09.04.2010 Tarihinde 

Saat: 11.45’te Yapılan Mülakat 

 

 

Öncelikle hangi görevlerde bulunduğunuzu söyleyebilir misiniz?  

15 yıl kontrolörlük yaptım. Ondan sonra idari göreve geçtim.  

 

Kamu mali yönetiminde iç denetime sizce ihtiyaç var mıydı?  

Ġç denetime ihtiyaç vardı.  

 

Neden vardı? 

Bunun için birkaç neden sayılabilir. Birincisi bizim mevcut denetim 

sistemimizde -5018‟den öncesi- denetimle teftiĢ aynı manada kullanılıyordu. 

Genelde müfettiĢler, kontrolörler taĢrada denetmenler aracılığıyla yapılıyordu ve 

teftiĢ ağırlıklıydı. Denetim ağırlıklı değildi. Gerçi denetim yoktu diyemeyiz. Denetim 

elbette vardı ama yeterince bir ağırlık taĢımıyordu. Ġkinci nedeni, uluslararası 

iliĢkiler, Avrupa Birliğine uyum süreci. Avrupa Birliği böyle bir mekanizmanın 

kurulmasını talep etti. Malumunuz Avrupa Birliğiyle müzakerelerimiz devam ediyor 

32. fasıl kapsamında. Onun bir gereğidir bu. O gerek üzerine kuruldu.  

 

Ġç denetimin kurumlara sağladığı katkı nedir? 

ġu aĢama için çok ciddi bir katkı sağladığını düĢünmüyorum.  

 

Bunun bir sebebi var mı? 

Bunun bir sürü sebebi olabilir. Birinci neden olarak, sistem mükemmel bir 

Ģekilde kuruldu diyemeyiz. Sistemin kuruluĢ aksaklıkları var. Ġç denetim teftiĢ 

arasındaki sınırın belirlenmemesi önemli sorunlardan biri. Diğer yandan, iç 

denetçilerimizin iç denetimin ne olduğunu anlamaları ve uygulamaları açısından 

ciddi sorunlar var. Üçüncüsü, kamu yöneticilerimizin iç denetime bakıĢı açısında 

sorunlar var. Sorun çok bu sorunlardan dolayı da iç denetimden beklenen katkı henüz 

sağlanmıĢ değil.  

 

Size göre iç denetimin en güçlü yönü nedir? 

Ġç denetimin en güçlü yönü, idareye katma değer katmasıdır. Ġdarecilerin 

aslında eksikliklerini gidermesi, idarecilere bir perspektif vermesi, yönetime katkı 

sağlaması, idaredeki iĢlerin daha etkili daha verimli bir Ģekilde yürütülmesine katkı 

sağlamasıdır.  

 

Peki en zayıf yönü? 

En zayıf yönü, idareciler ile iç denetçiler arasındaki iliĢkinin sağlıklı bir 

Ģekilde kurulamaması. Ġç denetçilerin kendi görevlerini iyi bir Ģekilde yerine 

getirememeleri. Sistemik olarak bu Ģekilde zayıf yönleri var.  

 

Türkiye’de (kamuda) iç denetimin en büyük sorunları sizce nelerdir? 

ġu anki en önemli sorun bence sistemin tasarımındaki eksikliktir.  
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Bunun giderilmesi içi ne yapılmalıdır? 

Bunun giderilmesi için tabii ki mevzuat değiĢikliğine ihtiyaç var. Hem 

birincil hem ikincil mevzuatta ciddi bir değiĢiklik yapılması lazım. Ġkinci olarak da, 

iç denetçilere bu konuda yaygın ve yoğun eğitimler verilmesi lazım. Ġç denetçilerin 

niteliklerinin ve kalitesinin çok yükseltilmesi lazım. Bu konuda ciddi bir ihtiyaç var. 

 

Peki bunların gerçekleĢmesinin önündeki engeller nelerdir?  

Aslında engeller var ama, çok önemli ve aĢılamayacak engeller yok. Niye 

olsun ki istenildiğinde yapılabilir.  

 

Mevcut sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, çözüm önerilerinizin 

gerçekleĢmesini kolaylaĢtıracak etkenler nelerdir? 

Avrupa birliğine uyum sürecinin hızlı bir Ģekilde iĢlemesi buna ciddi bir katkı 

sağlar. Çünkü Avrupa birliği müzakere sürecinde bunu istiyor. Birtakım eksiklikleri 

de bildiriyor, Maliye Bakanlığına ve ilgili birimlere. Önemli bir husus da, Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun yeniden yapılandırılmasıdır. Eğer güçlü bir Ģekilde ve 

doğru bir Ģekilde yapılandırılırsa sorunların çözümüne önemli bir katkı sağlar.     

 

Yapılandırmadan kasıt, üst kurul Ģeklinde mi düĢünüyorsunuz? 

Hayır üst kurul anlamında düĢünmüyorum. ġu anda sadece bir kurul ve üyeler 

var. 7 tane üye var.  Toplanıp, görüĢüp kararlar alıyorlar. Halbuki bir teĢkilat yapısı 

yok.   

 

Ġç denetçilerin doğrudan birim baĢkanı yerine üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Onu çok doğru bulmuyorum. Bir yerde bir denetim birimi varsa o denetim 

biriminin baĢında da birinin olması lazım. 20 tane iç denetçinin bulunduğu yerde 20 

kiĢinin doğrudan üst yöneticiyle muhatap olması uygulanabilir bir Ģey değil, iĢlevsel 

değil. Dolayısıyla bir birim baĢkanı olmalı. Bu zaten uluslararası standartlarda da 

böyle. Birim baĢkanı üst yöneticiyle muhatap olmalıdır.  

 

Üst yöneticilerin iç denetçilere yönelik farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor 

musunuz? 

Bu üst yöneticiden üst yöneticiye değiĢir. Konuya hakikaten önem veren 

yakınlık gösteren üst yöneticiler olduğu gibi hiç umursamayan, ilgi göstermeyen üst 

yöneticiler de var ve bunlar önemli etken. Aslında üst yöneticinin sahiplenmesi 

olmasa iç denetim baĢarıya ulaĢmaz. Üst yöneticinin buna ihtiyaç duyması lazım.  

 

Ġç denetçi sertifikasının değerlendirilmesinde belirlenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz?  

Mükemmel olduğunu söyleyemeyiz ama yanlıĢ da değil. Bir takım kriterler 

elbette olmalı ve derecelendirilmelidir.  

 

Mesela görevde yükselme ile ilgili son çıkan değiĢiklikle sicil eğitimler kaldırıldı 

biliyorsunuz.  

Bunlar bence olmalı çünkü iç denetçilerin sürekli olarak kendilerini 

geliĢtirmelerine katkı sağlar.  
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Ġç denetçiler yeteri kadar hizmet içi eğitim alıyor mu sizce? 

Hayır.  

 

Özellikle hangi alanlarda eğitime ihtiyaç var sizce? 

Bence her alanda ihtiyaç var. Ġç denetimin mantalitesi, standartları, kuralları, 

iç denetim yapma metodolojisi, usulleri konusunda ciddi bir eğitime ihtiyaç 

olduğunu düĢünüyorum.  

 

Ġç denetçilerin raporları uygulanıyor mu? 

Onları benim bilmem pek mümkün değil. Bu soruya cevap veremeyeceğim. 

Çünkü o raporlar ve uygulanıp uygulanmadığına iliĢkin izleme faaliyetleri bana 

gelmiyor.  

 

Kurum çalıĢanlarının ve yöneticilerin tutumlarını göz önünde 

bulundurduğunuzda iç denetçiler müfettiĢler veya kontrolörler kadar itibar 

görüyor mu sizce? 

ġu anda pek gördüğü kanaatinde değilim. Zamanla belki.  

 

Kurumda görevli diğer denetim elemanları iç denetçilere nasıl bakıyor? 

MüfettiĢler genelde olumlu bakmıyor.  

 

Ne tür sorunlar yaĢanıyor? 

ġu anda yaĢanmıĢ ciddi bir sorun yok. Fiiliyatta benin bildiğim bir sorunları 

yok. 

 

Aralarında bir yetki çatıĢması var mı? 

Mevzuattan kaynaklana yetki çatıĢması olacak. Teorik olarak en azından var.  

 

Peki kurumunuz çalıĢanları (denetlenenler) iç denetçiyi nasıl görüyor?  

Bizim çalıĢanlar olumlu bakıyor. Ama genelde bütün kurum çalıĢanları 

olumlu bakıyor mu desen, ona hayır derim.  

 

Ġç denetçiler kontrolör veya müfettiĢken iç denetçiliğe geçtiler. Bunlar bir 

avantaj sağladığı için mi geçtiler? 

Hayır. Aslında kısmen avantajı oldu. Bazı meslek grupları açısından avantajlı 

oldu. Mesela denetmenler açısından avantajlı oldu. Ama müfettiĢ ve kontrolörler 

olarak bir avantajı yok. 

 

Dezavantajları var mıdır? 

Merkezi denetim elemanları açısından küçük bir maaĢ farkı var. 

Denetmenlerin özlük hakları açısından avantajları var.  

 

Ġç denetçiler bu meslekten ne bekliyorlar? 

Ġç denetçiliğin meslek olarak etkin olmasını ve itibar görmek istiyorlar. 

 

Ġç denetçilerin üst görevlere atanmasında bir avantaj sağlar mı? 

Herhangi bir avantaj sağlamaz. 
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Sizce iç denetçiliğe geçenler için son durak iç denetçilik mi? Yoksa baĢka bir 

hedefleri var mıdır? 

Genel olarak bir beklentileri olduğunu sanmıyorum. Bu mesleği atlama taĢı 

olarak gördüklerini düĢünmüyorum. Tabi tek tük çıkabilir ama genel olarak böyle bir 

düĢünceleri olduğunu sanmam. 
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Yönetici (B) (Maliye Bakanlığı Merkezi UyumlaĢtırma Birimi Daire BaĢkanı) ile 

09.04.2010 Tarihinde Saat: 17.00’de Yapılan Mülakat 

 

 

Öncelikle bize çalıĢma hayatınızdan bahseder misiniz? Bugüne kadar hangi 

görevlerde bulundunuz?  

Benim 1995 yılı mezuniyetten sonra Maliye TeftiĢ Kuruluna müfettiĢ 

yardımcısı olarak girdim. 10 yılımı orda tamamladım. MüfettiĢ yardımcılığı, 

müfettiĢlik, baĢmüfettiĢken idareye alındım. Ġç denetim merkezi uyumlaĢtırma 

dairesi baĢkanlığı ilk idari görevimdi ve halen devam ediyorum. 

 

Ġç denetim alanında bir çalıĢmanız var mı?  

YayınlanmıĢ bir makalem var. Ġç denetimin tanıtımını anlatıyor. Ġç denetim 

nedir, ne değildir, ne yapar ne yapması lazım konularına değiniyor. Merkezi 

uyumlaĢtırma yapısına yönelik olarak. Avrupa Birliği üzerinde yapılan bir çalıĢma. 

Ülke uygulamalarını da ortaya koyuyor. Türkiye üzerinde bir model seçimine 

yardımcı olabilsin diye. 14 tane daha rehber yayınlandı. 3 tane tebliğ yayınlandı. 

Onları da katarsak Kurul adına yayımlanan 17 tane rehbere baĢkanlık ettim. Bunların 

da neredeyse tamamını ben yazdım sayılır.  

 

Kamu mali yönetiminde iç denetime sizce ihtiyaç var mıydı? Neden?  

Ġhtiyacın Ģekillenmesi sadece içsel olarak verilmiĢ karar olarak ortaya 

çıkmadı. Türkiye‟de Avrupa birliğinde, Amerika‟da ihtiyaç olduğu için ortaya 

çıkıyor. Bize 5018‟le gelen reformun bir parçası. Kamu mali yönetimi kontrol 

sistemi kökten değiĢtirildiği için bize bir yansıma Ģeklinde gelmiĢ. Ben baĢlangıçta iç 

denetimin çok anlaĢıldığını düĢünmüyorum. Kurulun vermesi gereken cevapların 

dıĢına çıkıyorum ama Avrupa birliğinde bu 80‟lerde tartıĢılırken bununla ilgili 

çalıĢan komisyonların komple istifası da oldu. Kolay kabullenilen bir değiĢim değil. 

Sadece iç denetim de değil bu büyük parçanın küçük bir oluĢumu neticede. Ama 

Türkiye‟ye bu geldiğinde 90‟larda Doğan Cansızlar Bütçe Genel Müdürüyken 

tartıĢılmıĢ uygulamaya konulamamıĢ ama gerek Avrupa Birliği yetkilileri gerek IMF 

ve Dünya Bankası yetkilileri ile mutabakat sağlanan taslak çalıĢmaları yapılan 

dönemler olmuĢ 90‟larda. Ama bunun fiiliyata geçmesi 2000‟lerin baĢlarını buluyor. 

2003 yılının sonunda çıkan Kanunla oluyor bu neticede. Ama o dönemler 

tartıĢılırken Maliye Bakanlığı ve Avrupa Birliği arasında daha dar bir bürokraside 

tartıĢılan bir konu bu. Mali yönetim kontrolünün bir parçası olarak. Dolayısıyla 

Kanun çıkarken bu analizler sonucu -zaten yapılmıĢtı bu analizler- onlara 

dayanılarak çıkarılıyor ama bütünün bir parçası olarak çıkıyor. Çok tartıĢılan bir 

konu olmamıĢ 5018 özelinde. Bu AB‟nin bizden istediği bir gereklilik olarak ortaya 

çıkıyor. Sonra sonra anlaĢılmaya çalıĢılıyor.  

Bu bizimle alakalı değil. Bu ihtiyaç analizi. AB‟nin dıĢında yapılan bir Ģey. 

Bize gelirken bir ihtiyaç analizi yapılmadığı için o aĢamada. Teknik bazda yapılan 

ihtiyaç analizi çalıĢmaları var. Ama tüm kamuya mal edilmiĢ değil. Diğer teftiĢ 

kurulları veya bakanlıklarla tartıĢılmıĢ bir konu değil bu. Doğrudan kanun çıkıyor. 

Kanun çıktığında mevcut teftiĢ kurulları uygulamaya veya çalıĢmaya devam ediyor 

zaten. Ona alternatif muhalif değil ama tabi aslında kökten değiĢim o zaman 5018‟le 

birlikte getirilen Kamu Yönetimi Temel Kanunuyla birlikte çıkacak bir kanun. Bir 
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Kamu Yönetimi Temel Kanunuyla denetim konusu hepten düzenleniyor. TeftiĢ 

kurullarına alternatif olarak getiriliyor. Hepten kaldırılıp yerine hepten yeni bir 

sistem, denetim sistemi kurma amacı var. 5018‟de yer almayacakmıĢ zaten bu 

konular. 5018‟de sadece bütçe mali yönetim vs. konuları olacak. Kontrol tarafı orda 

değil diğer tarafta. Denetim tarafı diğer kanunda. Ama diğer kanun 

cumhurbaĢkanından geçmeyince oradaki bazı hükümler 5018‟e taĢınmıĢ. O yüzden 

böyle bir karmaĢa, kargaĢa gibi bir durum ortada. Yoksa hani kıyaslama değil. Bir 

denetim sistemini kaldırıp yerine yeni bir denetim sistemi getirme Ģeklinde bir 

düĢünce vardı baĢlangıçta. O Avrupa‟da veya dünyada da tartıĢılan bir konu. 

Eksiklikler görülmüĢ ki ihtiyaç ortaya konulmuĢ. Türkiye‟de bize özgü tartıĢmaların 

sonucunda ortaya çıkmıyor.  

 

Ġç denetim kurumlara bir katkı sağladı mı?  

Sağlaması gerekiyor. Zaten felsefesi ve getiriliĢ amacı bu. Kendi içinde bir 

bütün. Bunu tek baĢına teftiĢ ve iç denetim karĢılaĢtırması yaparsanız yanlıĢ olur. 

Onun ikamesi değil. O bütünün içinde bir parça. Diğerleriyle birlikte çalıĢtığı zaman 

katma değer üretir. Kendi baĢına beklenen faydayı üretemez. Eski denetim sistemleri 

böyle değil. Birbirine bağlı Ģeyler değil. Yönetim bir tarafta denetim bir tarafta. 

ġimdi bu kamu mali yönetimi kontrol dediğimiz Ģey daha evvel tek aĢamalı 

denetimdi Ģu an altı aĢamada yapılması öngörülüyor. Altı aĢamanın sadece bir tanesi 

iç denetim. Diğer parçaları eksik olursa iç denetim beklenen faydayı yaratamaz kendi 

baĢına. Yani sistem değiĢimi var burada. Öyle bir konunun alt değiĢimi, raporlama 

değiĢimi veya unvan değiĢimi değil. Dolayısıyla olay yeni uygulanmaya baĢladığı 

için -kamuda daha çok yeni- sıkıntısı da oradan kaynaklanıyor.  Atanan kiĢiler önceki 

denetim elemanları, müfettiĢler veya kontrolörler olduğu için onların algılaması 

zaten zor oldu. Hala da sürüyor. Algılama eksikliği var. Ġdarelerin bu yeni yapıyı 

algılaması tam olarak gerçekleĢmedi. Üst yöneticilerin, siyasilerin, hükümetin 

algılaması gerçekleĢmedi. O yüzden bütünün bir parçası olduğu için kendi baĢına 

değer üretemez. Komple algılanma, anlaĢılma sağlandığı zaman o fayda gözükecek. 

Dolayısıyla henüz o aĢamada değiliz.  

 

Size göre iç denetimin en güçlü yönü nedir? 

En güçlü yönü yönetimle birlikte çalıĢması.  

 

En zayıf yönü? 

Bizim gibi ülkelerdeki yapı genelde kıta Avrupa‟sından alındığı için Fransa 

temelinde özellikle. Orda denetim elemanları kendi baĢına çalıĢan ve özellikle idari 

bağımsızlığı olan kiĢiler. Üçlü kararnameyle atanan ve kağıt üzerinde de bürokrasi 

temelinde de bağısızlığı güçlü olan kiĢiler. Bu yeni sistemde kiĢiler neticede bakan 

onayıyla atanan ve bakan onayıyla görevden alınabilen kiĢiler. Yani idare bağımlı 

bürokraside atanma ve görevden alınma Ģekli diğerlerine göre daha zayıf olduğu için 

demin söylediğim hem üst yöneticilerde, hem iç denetçiler, hem genel müdürlerde, 

hem denetlenen birimlerde o algılama oluĢmadığı sürece bu iç denetçileri zayıf 

gösteriyor.  

En büyük sorun bu değil. ġu an Kanunda bazı Ģeyler AB uygulamalarıyla tam 

uyumlu değil. Tasarısı da Ģu anda hazır. Çıkarılması hedefleniyor. Bu yıl haziran 

sonuna kadar ama bu 2,5 senedir bekliyor. 3. defadır her yıl hükümet programına 
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konulan bir Ģey, çıkmadı. ÇıkmıĢ olsa o eksiklikler giderilmiĢ olacak. Dolayısıyla bu 

iç denetimin eksikliği değil. Bu Türkiye‟deki iç denetimin bir eksikliği. 

Bakanlıklarda ve idarelerde birim Ģeklinde örgütlendiği zaman kendi bütçesi olacak. 

Kendi parasına harcayabilecek. Dolayısıyla idari ve mali özerkliği yok. Bu iç 

denetimin değil bizdeki iç denetimin ve mevzuatın bir zayıflığı. Telafi edilmesi 

yönünde de kararlar alınmıĢ. Sadece uygulamaya geçirilemedi.    

En büyük sorun algılama. Algılama en baĢta siyasi yöneticilerin ve siyasi 

otoritelerin ama ben bunun yanında Ģu anda atanmıĢ ve görev yapan iç denetçilerin 

de algılama eksikliği olduğunu düĢünüyorum. Eski mesleklerinden dolayı yeni 

sistemi algılayıp da geçmediler.  

 

Türkiye’de (kamuda) iç denetimin en önemli sorunları sizce nelerdir?  

Yabancıların bize tavsiye ettiği Ģey eğitim. Ġç denetçilere eğitim vermek. 

Vermeye çalıĢıyoruz. Onların algılamalarında da çok değiĢiklikler oluyor. 

GeçmiĢteki 3 yılda. Ama onların da bizden istediği, bizim bir de bunu üst 

yöneticilere ve siyasi otoriteye anlatmamız. Ama üst yöneticilere ve siyasilere 

kaldığında aynı Ģekilde eğitime alamıyorsunuz. Onları sınıflara doldurup bir Ģeyler 

anlatmak mümkün değil. Seminer, konferans oluyor. Ona da kimi geliyor kimi 

gelmiyor. Süre çok kısıtlı oluyor. Kısa sürede çok algılanmıyor. Ama yapacak çok 

bir Ģey yok. Yabancıların ve bu konuda tecrübesi olanların tavsiyesi, bol bir Ģekilde 

bireysel ziyaretler yapın, seminerler yapın, onların gelebileceği Ģekilde mesela 

Kızılcahamam‟a götürüp kaplıca turizmine de açık etmek suretiyle bir defada değil 

de birkaç defa fırsat yaratıp anlatmaya çalıĢın gibi. Çok kolay olacak değil. Bir de 

bizim denetçilerin bir an evvel kendi algılamalarını tamamlayıp idareye değer katan 

çıktılarla önlerine gitmesi. Üst yöneticiler sadece anlatmayla değil o çıktıları 

gördüklerinde daha kolay ikna olacaklar. O çıktıların ortaya çıkmasıyla –çıkıyor da 

zaten bir taraftan- o algılama da hızlanacak. Ama doğrudan kanun çıkaralım, sisteme 

uygulayalım, birden geliĢtirelim diye bir Ģey yok. Algılama öyle mevzuatla 

oluĢmuyor.  

 

Peki bunların gerçekleĢmesinin önündeki engeller nelerdir?  

Önünde bir engel yok sadece zor oluyor. Yabancı uzmanlar da bu sistemin 

uygulamaya tam anlamıyla baĢlamasının 7-8 yıl alacağını, tam olarak oturmasının 

algılamanın gerçekleĢmesinin 15 yıl alacağını söylüyorlar bizim gibi ülkelerde. Biz 

de zaten onu tecrübe ediyoruz. Ġlk defa iç denetim anlamında denetimler yapıldı. Ġç 

denetim algılamaları arttı. Biz hesap yaptığımızda bu yıl 7 yılın bittiğini gördük. Ve 

hakikaten dedikleri gibi 7 yılın sonunda iç denetçiler bunu algıladı ve iç denetime 

uygun raporlar üretmeye baĢladı. Üst deneticilerin de algılaması ve bunun hayata 

geçmesi -sadece iç denetimin değil sistemin bütün olarak- herhalde 15 yılı bulacağa 

benziyor.  Daha zamanımız var. Bu zamanla oluyor yani bir anda olmuyor. Ani 

tedbirler yok. Yeni sisteme geçiĢ AB gerekliliklerinden kaynaklandığı için ya da o 

dönemki siyasi otorite bunu anlamıĢ, uygulamıĢ veya bu konuda fikir birliğine 

varmıĢ olsa dahi bunu hayata geçirenlerle, Ģu anki uygulayıcılar tamamen farklı 

olduğu için -siyasiler ve üst yöneticiler- yenilerinin algılaması biraz daha zaman 

alıyor. Çünkü o eski sistemde yetiĢmiĢ kiĢiler bunlar. Yeni sistemin gerekli olup 

olmadığını tartıĢıyorlar. Algılama bundan dolayı da gecikiyor.    
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Ġç denetçinin doğrudan birim baĢkanı yerine üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?  

Üst yöneticiyle direkt olarak irtibat halinde değiller. Tasarıda olup da bizde 

eksik olan taraflarından biri de oydu. Ġdare olarak faaliyet bazında iç denetim birim 

baĢkanına bağlı olması gerekirken Ģu anki sistemde iç denetim baĢkanlığı olmadığı 

için bu oluyor. KuruluĢ taslağında varmıĢ bu ama sonra taslak değiĢtirildiği için 

çıkan halinde iç denetim baĢkanlıkları fiiliyatta olmadığı için –aslında teorik olarak 

var- doğrudan üst yöneticiye bağlı olmak durumunda. Ama olması gereken o değil 

zaten. ġu anki tasarıda da onu değiĢtiriyoruz. Mutlaka iĢ bakımından iç denetim 

birim baĢkanına bağlı, sadece atanma yönünden üst yöneticiye bağlı. Öyle olması 

gerekiyor zaten. Bizdeki uygulama olması gereken uygulamayı göstermiyor zaten.  

 

Üst yöneticilerin iç denetçilere yönelik farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor 

musunuz?  

Ayrımcılık tarzından mı? UyumlaĢtırma birimiyiz biz. Hiçbir iç denetim 

birimi bize bağlı değil.  O tür Ģeyler bize gelmiyor. Sadece biz iç denetçileri istihdam 

ediyoruz. Ġstihdam ediyoruz derken baĢlangıçta sınavlarını yapıp eğitimlerini ve 

sertifikalarını veriyoruz. Sonra idarelere gönderiyoruz. Ġdarelerde neye göre 

çalıĢacağını belirliyoruz. 14 tane rehberim var demiĢtim. O rehberlere göre onlar 

çalıĢıyor. ĠĢi yaptıktan sonra da raporun bir örneğini gönderiyor. O aradaki baĢka bir 

Ģeyleri görmüyoruz. Onun sicil raporunu kimin dolduracağını mevzuatta yazıyoruz 

ama o sicil raporları bize gelmiyor. O konuda gelmiĢ bariz Ģikayetler yok. Olsa 

yaptırım gücümüz özel bazda yok. Genel uyarılar olabilir ama normal denetim 

birimlerinde normal idarelerde o ayrımcılık ne kadar varsa burada da o kadar var. 

Daha abartılı bir Ģey yok.  

 

Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz?  

Kriterleri ben kendim yazdığım için doğru olduğunu düĢünüyorum tabi. Bunu 

internette herkesin görüĢüne açtık. Neticede herkesin görüĢünü de topladık. Farklı 

görüĢ bildirenler oldu ama bir konsensüs sağlanmıĢ kriterlerdir bunlar. Kimse buna 

itiraz etmedi.  

 

BaĢbakanlığın en son genelgesinde görevde yükselmede eğitim sicil gibi Ģeyler 

kaldırıldı biliyorsunuz. 

O sicil düzenlemesi evet ama daha yürürlüğe girmedi. Bu derecelendirme 

farklı. Bunun uluslararası uygulaması da böyle. Orda kriter tespit ediyorsunuz. O 

kiĢinin performansını ölçmeye yönelik bir Ģeyler ortaya koyabiliyorsanız o kriterlere 

göre –aldığı verdiği eğitim, yazdığı makale, kitap ve rapor Ģeklinde- uluslar arası 

uygulaması da bu olduğu için biz direkt oradan aldık zaten. KiĢisel geliĢim için bu 

Ģart. BaĢbakanlığın uygulaması sadece Ģu anki düzenlenen sicil raporları gerçeği 

yansıtmadığı için, amaca ulaĢmadığı için bürokrasi fazlalığını kaldırmak için bunu 

yapıyor. Yoksa onun yanlıĢ olduğunu düĢündüğünden değil. Ġki Ģey farklı.  
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Ġç denetçilere yeteri kadar hizmet içi eğitim veriliyor mu? 2009 yılı içerisinde ne 

kadar hizmet içi eğitim verildi?  

BaĢlangıçta üç aylık eğitim veriliyor ki bu çok yeterli bir eğitim. Sonra üç 

yılda 100 saatlik eğitim verilmesi öngörülüyor. Diğer denetim mesleklerinde bu yok 

zaten. Mecburiyet yok. Bizde mecburiyet halinde. Üç yılda 100 saat az mı çok mu 

bunu göreceğiz ama uygulama yeni baĢladı. ġu an yeterli olup olmayacağını 

bilmiyoruz ama biz daha ilk yıldan Ģimdi hemen 30 saat eğitim vermiĢtik. Bir 30 saat 

de geçen verdik 60 saati bile daha ilk yıldan karĢıladık. 2009 yılında. Yani o 100 saat 

asgari tutar. Bunun 30 saatini sadece Maliye Bakanlığı tarafından verilmesi 

öngörülüyor. Biz 60 saate hemen ilk yılda ulaĢtık. Bir iki ay içinde e-learning denilen 

uzaktan eğitim sistemine geçeceğiz. ġu an materyalleri her Ģeyi hazır. Bu çerçeve 

Maliye tarafından yıllık 120 saat yani üç yılda toplam 360 saat eğitim sırf biz 

vereceğiz.  Bunu bir de birimlerin kendilerinin idare olarak vermesi gerekiyor. Bizde 

fazlasıyla eğitim veriliyor.  

 

Hizmet içi eğitimlere daha çok hangi alanlarda ihtiyaç var?  

Teorileri tamamladık. Ġç denetçiler artık teorik eğitim istemiyorlar. Çünkü 

bildiklerini düĢüyorlar. Hakikaten her konuda teorik eğitim verilmiĢ durumda. 

Uygulamalı eğitim istiyorlar. Uygulamalı eğitim de bu sene baĢlattık. Bir haftalık 

eğitim verdik. Uygulamaya daha çok odaklandık. Bu sene pilot denetimler yaptık bir 

danıĢmanlık firması aracılığıyla (PricewaterhouseCoopers dünyanın 4 büyük 

danıĢmanlık firmasından biri) beĢ farklı idarede eğitici amaçlı yapılan denetimleri 

tüm iç denetçilere 800 kiĢiye açtık. Bunda mesela bakanlıkta yapılan denetimlere 

bakanlık denetçileri, üniversitelerde yapılana üniversite denetçileri herkesin kendi 

grubuyla eĢleĢmek suretiyle yaptık. KiĢilerin istediği o artık. Diyorlar ki bizim 

aldığımız teoriyle pratiği nasıl birleĢtiriyoruz. Bu konuda pilot uygulamalar yapılsın 

bize de anlatılsın. BaĢkasının teorisini artık dinlemek istemiyorlar. Biz de bu tarafa 

ağırlık vereceğiz. ĠĢ zaten uygulamalı iĢ olduğu için ağırlık verilmesi gereken 

konular artık bunlar. Çünkü teorik olarak bir eksiklikleri olduğunu düĢünmüyorum.   

 

Kamuda iç denetçi sayısı nedir? 

BaĢlangıçta 205 kurumda 808‟di. ġu an 202 kurumda 771. Emekli olanlar, 

idari göreve geçenler, özel sektöre geçenler oldu. Bu Ģekilde azaldı. Yeni iç denetçi 

atanması için sınav gerekiyor. Ġlk sınav da daha yeni bitti, iki hafta önce 

sertifikalarını verdik. O sayı yeni artacak. 88 kiĢinin hepsi atanırsa sayının yine 

artması bekleniyor. GeçiĢ döneminden sonra tek sınav yapıldığı için sayı artamadı 

haliyle. Yeni artacak.  

 

Sizce iç denetçilerin raporlarındaki önerilerinden hangileri daha çok 

uygulanıyor? 

202 kamu kurumun hepsi Maliyenin iĢi değil.  Her birinin faaliyet alanı farklı 

olduğu için bunu direkt söylemek mümkün değil.  

 

Maliye olarak bakarsanız? 

Maliye olarak da raporları açıp bakmak lazım. Rapora bakmadan bir Ģey 

söylemek mümkün değil. Çok fazla rapor var çünkü. 2008‟in faaliyet raporu hepsini 

özetler. Tüm kamu kurumlarının ortak çıktılarıdır bu. Nerde sorun var, nerde 
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uzlaĢılmayan bir konu var, temelde hangi konularda sorun var hepsi kombine edilmiĢ 

Ģekilde orada yazıyor. 2009 da bir aya kadar çıkar.  

 

Kurumda görevli diğer denetim elemanları (özellikle müfettiĢler) iç denetçilere 

nasıl bakıyor?  

Onu birimlere sormak lazım. Bize bağlı hiçbir Ģey olmadığı için. Onları 

göremiyoruz. Onlar idarede çalıĢıyor biz idarenin dıĢında çalıĢıyoruz. Ancak Ģikayet, 

ihbar vs. geldiği zaman görürüz. Ġçerdeki havayı onlara sormak lazım. Tabi genel 

izlenim olarak diyorsanız teftiĢ kurulları zaten oturmuĢ, birim Ģeklinde 

teĢkilatlanmıĢ. Bağlı olduğu baĢkanı, kendi bütçesi var. OturmuĢ bir sistem olduğu 

için içeriye yeni bir birim enjekte etmeye çalıĢtığınız zaman bir dirençle zaten 

karĢılaĢılıyor. Oradaki teftiĢ kurulları bunları rakip gördüğü için ilave bir direnci var. 

Ġdaredeki mevcut elemanlar teftiĢ kurullarını tanıyor ne yapıp ne yapamayacağını 

biliyorlar onlara alıĢmıĢ durumdalar. Yeni bir birim geldiği zaman tabi haliyle onlara 

alıĢmaları zaman alacak. KarĢılaĢtırma bu açıdan onlara yabancı olduğu için 

diğerlerine daha sıcak ve alıĢıklar. Bunlara alıĢmaları haliyle zaman alacak. Yeni bir 

birim çünkü. Yeni gelen birimin de ne yapıp yapamayacağını tam olarak bilmiyorlar.  

 

Ġç denetim ile teftiĢ arasında bir yetki çatıĢması var mıdır size göre? 

Yetki çatıĢması idare içinde de söz konusu oluyor. Bize de yansıyor. En 

büyük sorunlardan biri de o zaten. Algılamanın dıĢında kolay çözülecek ama henüz 

çözümlenmemiĢ konulardan biri de teftiĢ - iç denetim ayrımının yapılmamıĢ 

olmasından dolayı idare içi çatıĢmaların olması. Bunu çatıĢma yaĢamadan yürütenler 

de var, anlaĢarak yürütenler de var, üst yöneticinin talimatıyla da bir araĢtırma 

yapanlar var. Türkiye genelinde mevzuat kapsamında bir araĢtırma yapılmadı. 

Hedeflerden bir o. Hükümet programındaki konulardan biri de o neticede. Ama 

henüz çözülmüĢ bir konu değil. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor.  

 

Kolay çözülecek dediniz. Nasıl kolay çözülecek? 

Karar. Bunun uygulamaları çok. Gelen yabancı heyetlerin, dünya bankası, 

IMF, AB heyetlerinin tavsiyeleri sadece bir karar verilmedi. Bu ayrımın nasıl 

yapılacağı üzerinde uzun düĢünülmesi gerekmez. Sadece bir karar noktası. Bunun bir 

hatta yarım sayfalık bir genelgeyle ya da bir maddelik mevzuatla bile yapmanız 

mümkün. Çok kolay bir Ģey. Uzun süreli bir uğraĢ değil. Ancak bunun kararını 

vermek güç. Kararı vermek için siyasi veya bürokratik irade gerekli. O irade tecelli 

etmediği için Ģimdiye kadar duruyor.  

 

Sizce iç denetçiliğe geçen denetim elemanları, neden iç denetimi seçti? 

Gelen kitleyi düĢünürsek çok büyük bir kesim için maaĢ artıĢı ve statü artıĢı. 

Yalnız taĢrada değil buradakiler için de öyle. Buradaki bir uzmanı düĢünürseniz 

maaĢlarda epey bir artıĢ oluyor nerdeyse ikiye katlanmıĢ oluyor. Bu sadece ücret 

bakımından farklılaĢmanın olmadığı yerler merkezi denetim elemanını bile diyemem 

çünkü çoğu bakanlıkta merkezi denetim elemanlarından daha fazla ücret düĢüyor. 

Buradaki Maliye TeftiĢ Kurulunun, maliye müfettiĢinin maaĢına endekslenmiĢ 

durumda çıkarılan Ģey. Dolayısıyla diğer bakanlıklardaki müfettiĢler de buradan az 

alıyor. Bunun üzerinde çok az yer kalıyor. iki veya üç kamu kurumu sadece bu 

müfettiĢlerin üzerinde ücret alan denetim elemanları. Onun dıĢında tamamından eĢit 
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veya yüksek olduğu için bir kere herkes için cazip. Birkaç kurum hariç ücretleri 

diğerlerinden ya yüksek ya da eĢit. Ġkincisi statü farkı. Geçen kiĢiler -uzmanlıktan, 

denetmenlikten düĢünün- bağlı olduğunuz kiĢi çok yukarılara çıkmıĢ oluyor. 

Üçüncüsü meslekler arasında rotasyona tabi olan arkadaĢlar tamamından kurtulmuĢ 

oluyor. Bunlar nesnel nedenler. Onun dıĢında yeni bir denetim sistemi, yeni bir 

anlayıĢ, bu yeni anlayıĢa inanıp geleceğin burada olduğunu görüp de geçenler de var. 

Herkesin geçme kriteri farklı.  

 

Ġç denetçiliğin merkezi denetim elemanlığına göre avantajları nelerdir?  

Merkezi denetim elemanları açısından ücret vs. demin saydığım farklılıklar 

yoksa, geleceğin hangi meslekte olduğunu görmenin dıĢında bir avantajı yok. 

Gelecekte Ģu anki mevcut mesleği nereye varacak, bu meslek nereye varacak. 

Dolayısıyla geleceğin ne tarafta olacağına karar vermesi dıĢında bir avantajı yok.  

 

Ġç denetçilerin eski görevlerine göre dezavantajları nelerdir?  

Kendi bütçesinin olmayıĢı, atanmayı üçlü kararname ile atanırken Ģimdi 

bakan atamasına dönüĢmesi. Ġdare bağımlılığının daha zayıflaması.  

 

Merkezi denetim elemanlarından iç denetçiliğe geçenlerde bir kayıp oldu mu? 

(taĢradakiler hariç) 

Kayıp oldu. Kendi bütçesinin olmaması bağımsızlığı etkileyen bir Ģey. 

Görevlendirme yaparken, yurt dıĢına giderken baĢka yerlerden izin almanız ve para 

bulmanız, ödeneğini bulmanız gerekiyor. Harcama yetkilisi baĢka birisi. Onun rızası 

olmadan harcama yapamıyorsun. Kendi bütçesi olan bir teftiĢ kurulu varsa kendine 

ayrılmıĢ bu yıl kaç kiĢiyi yurtdıĢına göndereceğine dair ödeneği varsa kimseye 

sormak durumunda değil. Diğer taraftan atanma üçlü kararname ile oluyorsa 

görevden alınma da benzer Ģekilde oluyor. Kendini biraz daha sağlama almıĢ 

oluyordu. Bu tarafa geçmekle o sağlamlığı zayıflatmıĢ oluyor. Ama bu ilk defa olan 

bir Ģey değil. Ben de Ģimdi teftiĢ kurulundayım üçlü kararname ile atanırken Ģu an 

bakan atamasıyla buradayım. Hatta geçerken maaĢım 350 TL civarında düĢtü. 

DüĢüĢe rağmen geçiyorum. Hem maaĢım düĢüyor hem bütün güvencelerimi 

kaybediyorum. Silah taĢıma ruhsatım gidiyor. Ġdari görevlerde bu tür Ģeyler her 

zaman var. Bu bir tercih meselesi. Gelecekteki mesleki yerinizi düĢünüp alınacak bir 

karar.  

 

Ġç denetçi gelecekten ne bekliyor?  

Denetim elemanları ne bekliyorsa onlarda aynı Ģeyi bekliyor. O açıdan 

değiĢen bir Ģey yok. Bunun bir avantajı da Ģu. Tabi geçiĢ döneminde olmadı ama Ģu 

anki sınava giren arkadaĢlar aldığı sertifikayı tüm kamu kurumlarında kullanabiliyor. 

Bu kamuda hiçbir meslekte yok. Bu kadar geçiĢgenlik sağlayacak bir sertifika 

Türkiye‟de baĢka hiçbir meslekte yok. Bu çok büyük bir avantaj. Buna sahip olmak 

bile gelecekte çok büyük avantajlar sağlayabilir. Basit bir örnek: Ģu an buradadır ama 

idarecilerle veya çalıĢtığı kiĢilerle anlaĢamadığı durumda kurumunu değiĢtirmesi 

mümkün, Ģu an her Ģey yolundadır ama elinde durur hiçbir yere atanmaz, 

bozulduğunda gidebilir. Çocuk üniversiteyi baĢka bir ilde kazanırsa okul süresince 

orada baĢka bir kuruma baĢlayabilir; emekliliğe doğru bir tatil yöresine yerleĢmek 

isteyebilir. Tatil yöresinde bir üniversiteye, özel idareye, belediyeye vs. girebilir. 
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Orda emekli olabilir. Buna müthiĢ bir mobilite sağlıyor. Ve kendi bulunduğu 

kurumda rahatsız olduğu durumda hemen kurum değiĢtirme Ģansı hiçbir meslekte 

yok. Bu var onun ötesinde yaptığı meslek olarak düĢünürsek ilerde Türkiye kamu 

mali yönetiminde nerdeydi nereye geldi, ilerde nereye gidecek görüyor ve kendi 

geleceğinin bu meslekte olduğunu görüyor ve mevcut mesleğinin ilerde belli 

tehlikelerle karĢılaĢacağını düĢünüyorsa gelecekte olacak mesleğe Ģimdiden kaymıĢ 

oluyor. BaĢlangıçtan avantajlı geçiyor. Yoksa bu da bir denetim elemanı mesleğidir.  

 

Ġç denetçi olmanın üst görevlere atanmada bir avantajı olur mu sizce? 

Denetim elemanlığında ne kadar avantajı varsa burada da aynı Ģekilde. 

Denetim elemanının avantajı ordadır çünkü belli bir Ģeye bağlı kalmaz. Ağacı değil 

de ormanı direkt görür. O Ģekilde yetiĢtirilmiĢtir zaten. Her bölümden denetlerken bir 

Ģeyler öğrenmiĢ olur. Kısa sürede idareyi tanıdığı için tercih edilir. Eski denetim 

elemanları da o yüzden tercih ediliyordu. Bunlar da aynı Ģekilde. Denetim elemanı 

olduğu için aynı avantajı sürdürüyor.  

 

Sizce iç denetçiler bu mesleği son durak olarak mı görüyorlar? 

Denetin elemanlığı her zaman bir baĢlangıçtır. Okul olarak görülür. Bu sizi 

idari görevlere taĢır. Bu mesleğin özel sektör tarafı var kendi baĢına. TeftiĢ 

kurullarında teftiĢ kurulunun niteliğine bağlı olarak doğar. Benim mesleğimden 

örnek verecek olursam maliye müfettiĢi olmak yeminli mali müĢavirliği de 

beraberinde getirdiği için özel sektör tarafı vardır. Yoksa orda gidip orda müfettiĢlik 

yapamazsınız ama buradaki iç denetçinin öyle bir avantajı vardır. Gidip doğrudan 

özel sektörde iç denetçilik yapabilirsiniz. Yurt dıĢında iç denetçilik yapabilirsiniz. ġu 

an internete bakacak olursanız bir ilan konuldu oraya Ġngiltere SayıĢtayında iç 

denetim birim baĢkanı aranıyor ve Türk vatandaĢı da buna kabul ediliyor. Uluslar 

arası düzeyde geçerli olan bir meslek. Normal denetim teftiĢ mesleklerinde o yoktur. 

Bu da bir avantaj kullanabilen için.   
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ĠDKK Üyesi (A) ile 13.04.2010 Tarihinde Saat: 18.00’de  

Yapılan Mülakat 

 

 

Öncelikle çalıĢma hayatınızdan bahseder misiniz? 

 Ankara Siyasal Maliye Bölümünden 1988‟de mezun oldum. Kariyer meslek 

olarak göreve baĢladığım kurumumda idari görevlere atandım. Bu süre içerisinde 

yurt dıĢında master yaptım. 5 yıl ĠDKK üyesi olarak görev yaptım, ikinci döneminde  

de tekrar seçildim. 

 

Sizce kamu mali yönetiminde iç denetime ihtiyaç var mıydı? 

 Elbette vardı. Bundan önce 5018 sayılı Kanundan bahsetmekte yarar var. Bu 

Kanun devrim niteliğinde bir reformdur. Kendi içerisinde bir kurgusu var. Sistem 

getiriyor. Burada iç denetim çok önemli bir ayak. Bu kurgunun iç denetimsiz olması 

düĢünülemez. Merkezi bir denetimden ziyade kurumların kaynaklarını etkin 

kullanması anlamında, kurumların kendi kendini geliĢtirmesini amaçlıyor. Tabi dıĢ 

denetim boyutu her zaman var. Daha önceden girdiye dayanan önceden izin almalar 

Ģeklinde gerçekleĢiyordu. Sonuçlara bakmayan sonuçları ölçmeyen bir denetim 

sistemi vardı Ģimdi bu terk edildi. Bu sistem içerisinde iç denetim olmazsa olmaz 

uluslararası boyutu da var tabi. Eski denetimin de kendi içerisinde bir kurgusu vardı. 

Ülke olarak reformlar yavaĢ gidiyor. 5018 sayılı Kanunun yapım aĢamasında 

çalıĢmaların içerisinde de bulundum. Bunu bir özeleĢtiri olarak söylemek gerekirse, 

bazı kusurlarımız oldu. Sanki geçiĢ aĢamaları çok iyi düĢünülmedi, bir anda 

uygulanabilecek gibi düĢünüldü. Dolayısıyla, beklenen olmayınca bu da iĢlerde 

aksamalara neden oldu. Sonuç olarak iç denetim bu model içerisinde bir gereklilik, 

olmazsa olmaz. Yeni oluĢturulan bu sistemde geçiĢ hükümleri de olmadığı için 

sistem denetimsiz kaldı. Bu nedenle de, iç denetimin yerleĢmesi de zaman alacak. 

 

Mevcut denetim sisteminde yetersizlikler var mıydı?  

Ġç denetim farklı bir Ģey. Özellikle suç bulmak amacıyla, kiĢiye yönelik 

yapılan bir denetim değil. Kurumlara değer katmak için, üst yöneticinin sağ kolu 

olacak, bir numaralı danıĢmanı olacak bir sistem. Burada müĢavirlik ve danıĢmanlık 

boyutu ile makul bir güvence sağlama boyutu var. Bu anlamda iç denetimi önemli 

buluyorum. Mevcut sistemimiz ise bunları üretmiyor, daha çok soruĢturma ve 

uygunluk denetimi yapıyor. Tabi onlar da gerekli. Ülkemizde kamu kaynaklarının 

etkin kullandığını söylemek mümkün değil. Sistemimizde, iĢleyiĢimizde bir takım 

aksaklıklar var. Bizimle birlikte kalkınmaya baĢlamıĢ ülkeler çok daha ileri 

boyutlarda, biz o seviyelere gelemedik. Ülkemizin stratejik ve coğrafi konumu 

kalkınmaya çok daha müsaitken bu olmamıĢsa, sistemimizde, politika üretmede, 

bunları hayata geçirmede sorunlar var demektir. Bu sorunların denetimden 

kaynaklandığını düĢünmek mümkün değil fakat hepsinin belli ölçüde payı var. 

Reformlar da bu anlamda yapılıyor. 5018 sayılı Kanunun 1. maddesinde kaynakların 

etkin kullanılmasına vurgu yapılmıĢtır. Yeni sistemle bunun sağlanması için katkıları 

olacaktır. Eski sistem bunu tam olarak sağlamıyordu. 
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Ġç denetim kurumlara nasıl bir katkı sağladı?  

Devletin veya sistemin ya da kurumun kaynaklarını en verimli Ģekilde 

kullanılmasına katkı sağlayacak. Tabi bunun yolları var. Öncelikle sağlıklı bir iç 

kontrol sisteminin kurulması gerekiyor. Ġç kontrol sisteminin, iç denetimle ilgili 

unsurların ve karar alma süreçlerinin iç denetim aracılığıyla denetlenmesi gerekiyor. 

ġöyle bir sıkıntı var: Kurumlara değer katacak yönü Ģurada, bir yönetici olarak 

birçok aksaklığı görüyorum. Bunları, bu aĢamada olmayan insanlar göremiyor. 

Aslında aksaklıkları düzeltmek için o kadar çok koĢuĢturmaca var ki kurumlarda, 

sistemli olarak çalıĢmamaktan kaynaklanan o kadar çok sıkıntı var ki bunların hiç 

birisine zaman ayırıp düzeltmeye yönelik bir yapıyı gerçekleĢtiremiyorsunuz. 

Sistemdeki tıkanıklıkları, süreçlerdeki aksaklıkları görüyorsunuz ama bir Ģey 

yapamıyorsunuz. Aslında bunları denetleyen bunlar için kafa yoran birileri olmalı. Ġç 

denetçilerin yapacağı en önemli Ģey bu olacaktır. Sistem süreç denetimi 

yapacaklardır. Ġç denetçi bunları görüĢmek için benim yanıma gelmiĢ olsa, zaten 

bunları onlara ben kendim söylerim. Kendi sistemindeki sıkıntıları, onun da bu 

konuda kanaatleri tespitleri olacak. Onlarla birleĢtiği zaman raporunda iĢlerimizin 

daha verimli sonuca odaklı yapılması için birçok öneriler olacak. Ve bu anlamda üst 

yöneticiler kurumlarında reform yapmak istiyorsa, iĢlerini geliĢtirmek istiyorsa, en 

önemli Ģeyi; elindeki silahı, aracı, insan kaynağı, iç denetçiler ve iç denetçinin 

ürettiği raporlar olacak. Bu Ģekilde kurumları ileriye götürmek için fevkalade 

imkanımız var. Mevcut denetim sisteminin böyle bir amacı yok. Bir yerde bir sıkıntı 

var; git onu tespit et, sorumlusu kim, onu bul. Bu da doğru ama yeterli değil. Bu 

iĢlerin ve bu süreçlerin nasıl olduğunu yöneticilerle birlikte kafa yoracak insanlara 

ihtiyaç var. ĠĢte bu insanlar iç denetçilerdir. Ben burasını çok önemsiyorum; Ģu an da 

bununla ilgili olumlu tepkiler de alıyorum. Bir kısım müsteĢarlar; ben iĢlerimi iç 

denetçilerin raporları doğrultusunda yapıyorum, kurumdaki süreçleri onlarla 

yönetiyorum diyor. ÇalıĢma, Hazine MüsteĢarları, bazı müstakil genel müdürlükler 

bunlara örnek verilebilir. Örneğin Kredi Yurtlar Kurumu, bunlar son derece 

sevindirici. Tabi bu raporlar yeni yeni ortaya çıkmaya baĢladı. Bu ürünler ortaya 

çıktıkça, kurumlara nasıl katkı sağladığını göreceğiz. 

 

Size göre iç denetimin en güçlü yönü nedir? 

 Denetlediği insanlar onlara karĢı kapanmayacak ve beraber geliĢtirecekler. 

Çünkü iç denetçi oraya hata bulma güdüsüyle gitmiyor. Oraya gidiĢ nedeni; burada 

bir takım aksaklıklar var, sizin iĢlerinizi nasıl daha iyi yapabiliriz, gelin onları 

beraber tespit edip beraber çözelim Ģeklinde gittiği için, oradaki insanlar hem 

yöneticiler hem de diğer çalıĢanlar kesinlikle iç denetçilere kendilerini daha fazla 

açacaklar ve kapanma olmayacak. Bence iç denetimin en güçlü yanı bu. 

 

En zayıf yönü? 

 Bu sisteme alıĢmak, mevcut denetim sistemimiz.  

 

Kamu yönetiminde iç denetimin en önemli sorunları nelerdir? 

Henüz birçok Ģeyi netleĢtiremedik. Birinci sorun; Bizim yorumumuza göre 

5018 bu reformu yapıyor, net bir Ģekilde iç denetçinin rolünü tanımlamıĢ. Bunun 

dıĢında müfettiĢlerle çakıĢan ve görev yönünden çatıĢan yerler var. Bir kısım iĢler, 

müfettiĢlerin teĢkilat kanunlarında tanımlanmıĢ. Onlara verilmiĢ görev mevzuata 
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göre uygunluk denetimi yapmak. Bunlar iç denetçilere de verilmiĢ. Orada 5018 sayılı 

Kanundaki hükümler geçerlidir, diğer hükümler geçerli değildir. Ama tabi 

nihayetinde, bu hukuki bir yorum oluyor. Bu net bir Ģekilde ortaya konulmadı. 

Bunun netleĢtirilmesi lazım. Özellikle, teftiĢ kurulları ile iç denetçiler arasında görev 

ayrıĢtırmasının net bir Ģekilde belirlenmesi gerekir. Ben bunu çok önemli 

bulmuyorum. Bu da uzun zaman almayacaktır. Türkiye bunu çözmek zorunda, yoksa 

iç denetimi seçmesinin bir anlamı yok, müfettiĢlerimizin de alanı var. MüfettiĢlere 

ciddi ve önemli bir görev düĢüyor soruĢturma konusunda. Nihayetinde, insanları 

caydıracak olan da bunlar. Bunun için de daha fazla zaman ayırabilecekler. Zaten 

süreçler Ģimdi çok fazla yolsuzluk üretmeye müsait olmayacak. Daha ıslah edilmiĢ 

süreçlerden sonra daha sağlıklı soruĢturmalar yapılabilecektir. ĠĢleri hem azalacak 

hem de iĢlerini daha etkin yapma Ģansları olacak.  

Ġkinci sorun ise, Kurulun yapısıdır. Kurulun güçlendirilmesi gerekir. Aslında 

hükümet bunu 3 yıldır, yıllık programlara yazıyor fakat reformların bazı aĢamaları 

gecikmeli oluyor. Bu yapının düzeltilmesi lazım. Bu yapının daha güçlü, daha 

bağımsız bir yapıya kavuĢturulması gerekir. Merkezi uyumlaĢtırma fonksiyonunun 

5018‟de öngörüldüğü Ģekilde yürütülmesi lazım.  

 

Bu problemlerin aĢılması için siyasi iradeden mi bahsediyorsunuz?        

Elbette yasa yapma yetkisi siyasilerde. Aslında bu Kanun yapılırken, siyasi 

iradenin tercihi netti. Esasında bizim kanun yapma tekniğimizden kaynaklanan bir 

belirsizlik varmıĢ gibi görünüyor. Siyasi iradenin netleĢmesi lazım. AB‟nin bizden 

beklediği de bu. Bütün dokümanlarına yazıyorlar. 32. fasıl Kapsamında bunlar 

bizden bekleniyor. Hem teftiĢ, iç denetim ayrımının, hem ĠDKK‟nın yeniden 

yapılandırılmasını görmek istiyorlar. Bunlar önümüzdeki dönemde netleĢecektir.  

 

Bunların gerçekleĢmesinin önünde engeller var mıdır?  

Farklı düĢünenler olabilir fakat bunu bir engel olarak görmemek gerekir. 

Elbette herkes aynı zamanda aynı Ģeyi düĢünemez. Bizim gibi düĢünmeyen insanlar 

olacaktır. Eğer bir kanun gerekiyorsa hükümet gerekli tasarıyı hazırlayacak, Meclis 

de kanunlaĢtıracaktır. 

 

Ġç denetçinin birim baĢkanı yerine doğrudan üst yöneticiye bağlı olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

 Aslında Kanun, iç denetçileri çok iyi bir yerde konumlandırıyor. Ġç denetçinin 

doğrudan üst yöneticiye bağlı olması, Kanunun iç denetçiye verdiği değeri 

gösteriyor. Fakat bu ne kadar uygulanabilir dersek, farklı görüĢler var bu konuda. 

Ben mesela; bir birim kurulmasına taraftar değilim. Ast-üst Ģeklinde bir yapı 

oluĢmasın Ģeklinde bir düĢüncem vardı fakat zamanla benim de düĢüncelerim bir 

miktar değiĢti. Denetim kökenli olan arkadaĢların denetim birim koordinatörü 

olmadığı zaman bu iĢlerin zor yürüyeceği noktasında endiĢeleri vardı. Onların 

tecrübelerine dayanarak bu endiĢelerini biz de paylaĢıyoruz. Kanunda yapılan 

değiĢiklikle birim kurulmasının yolu açılmıĢtı ama Bakanlar Kurulunca çıkarılan 

yönetmelikte bir Ģey var. Aslında bir miktar Kanunla çeliĢiyor. Yönetmeliğin birim 

kurulmasına müsaade etmeyeceği gibi bir durum var.  
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Üst yöneticilerin iç denetçilere farklı uygulamalar yaptığını düĢünüyor 

musunuz? 

 Genelde denetim birimi olmayan kurumlardan zaman zaman bu tür dilekçeler 

geliyor. Ġç denetçilere verilen görevlerle ilgili sorunlar olduğuna dair, bunlara da 

cevap veriyoruz. Ama bunlar çok spesifik, mevzuat oluĢması açısından, içtihat 

oluĢması açısından çoğu zaman tek tek gelen dilekçeleri de değerlendiriyoruz. 

Aslında bu kadar olmaması lazım ama daha iĢin baĢında olduğumuzdan, oralarda bir 

takım Ģeyler olabilir ama bunlar fazla kayda değer Ģeyler değil. 

 

Ġç denetçilik sertifikasının derecelendirilmesinde benimsenen kriterleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

 Bu kriterleri aramızda bir hayli tartıĢtık. Öncelikle sertifika olmalı, (insan bir 

unvanı aldı mı). Tabi hepimizin ülkemize en iyi Ģekilde hizmet etme gayreti var. Tabi 

herkesin düĢüncesi de aynı Ģekilde olmuyor. Ġnsanların daha fazla çalıĢması için bir 

motivasyon olmasında fayda var. Bu bağlamda sertifika önemli. Sertifika 

derecelendirme olduğu zaman bu iyi olacaktır. Bunun için de bir kriter olması 

gerekir. Tabi bu da, iĢini aksatarak makale yazan, master yapan, doktora yapan, 

yabancı dil çalıĢan insanları öne çıkaran bir Ģekilde olmamalı. Bununla birlikte iĢini 

iyi yapan daha çok rapor yazanlarla bunları dengelemeye çalıĢtık. Yani iĢini iyi 

yapanları da kendini geliĢtirenleri de derecelendirmede dikkate almaya çalıĢtık. 

Bence bu kriterlerin olması iyi. Zaman içerisinde oralarda bazı değiĢiklikler 

olacaktır. Çünkü daha o seviyelere gelmedik. Belki uygulamaları gördükçe 

aksaklıklar ortaya çıkacaktır. O zaman bir takım Ģeyleri gördükçe yani Ģu an önemli 

gördüğümüz bir Ģey zamanla olumsuz sonuçlar verebilecektir o zaman bu kriterleri 

değiĢtirilebilir. ġuan için bunlara iliĢkin net bir eleĢtirim yok.  

 

Sertifika derecelendirmesinde özlük hakları açısından bir farklılık olmaması, iç 

denetçileri motivasyon açısından bu nasıl etkiliyor? 

ġu anda yok ama olacak. Ek göstergeyi %170‟de bıraktık. Kalan kısmı A2 

sertifikası için vermeyi düĢündük. Ama A3 ve A4 için bu limit yetmez. O artırılacak 

ama daha zamanımız var. Bunun için 3 yıl gerekiyor. Uluslararası sertifika alarak bir 

derece atlayanlar var. Bu açıdan özlük haklarında bir iyileĢtirme öngörüyoruz. ġuan 

mevzuat bunun için uygun olmayabilir fakat orda ek ödeme için bir alan oluĢturuldu.  

 

Uluslararası sertifika alanların sayısını biliyor musunuz?  

 Sayısını hatırlamıyorum ama özellikle Hazinedeki iç denetçilerden 

uluslararası sertifika alanlar var. 

 

Ġç denetçilere yeteri kadar hizmet içi eğitim verildi mi?  

 Aslında iç denetçilere geçiĢ aĢamasında eğitimler verildi. Aslında iç denetim 

için en önemli tehditlerden biri de budur. Özellikle belli meslek gruplarında buraya 

çok yoğunlaĢmalar oldu. Ġç denetimin faziletine inandıkları için mi geldiler onu 

bilmiyoruz. Eğitim bundan sonra gerektiği kadar verilecektir. Bu eğitimler yeterli 

değil bunların kendilerini geliĢtirmesi gerekiyor. Özellikle Dernek (KĠDDER) bazı 

eğitimler düzenliyor. Bunlar gayet faydalı oluyor ama eğitimlerin yeterli olduğunu 

düĢünmüyorum.  
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Bazı iç denetçiler çok az eğitim aldıklarını söylüyorlar. 

 Aslında yönetmelikten kaynaklanıyor. Mesela geçiĢ döneminde sınav 

yapamadık. Sınav yapmadıktan sonra eğitimin de çok anlamı olmuyor. Devam 

zorunluluğu koyduk. Devam etmeyenlere sertifika verilmemesi yolunda en azından o 

Ģekilde bir karar aldık. Ġnsanların buna ne kadar uydukları bilinç düzeyiyle ilgili. 

Bazıları eğitimlere çok önem verirken -bu mesleği benim öğrenmem lazım diyenler 

varken- bazıları daha gevĢek davrandı. 

 

Eğitime en çok hangi konuda ihtiyaç var? 

 Net bir Ģey söylemek zor. Daha çok uygulamaya yönelik eksiklikler var. 

Denetim kökenli oldukları için belli ölçüde bir birikimleri var, bu iyi bir Ģey. Ayrıca 

denetim kültüründen geliyorlar, bu yönü de çok iyi. Ġç denetim pratiği konusunda 

eksiklikler var. Biraz deneme yanılma yoluyla, biraz uluslararası uygulamaları 

inceleyerek, bu konuda iyi uygulama örneklerini alarak kendilerini bu Ģekilde 

geliĢtirecekler.  

 

Sizce iç denetçilerin raporlarındaki önerilerinden daha çok hangileri 

uygulanıyor? 

 Özellikle süreçlerin iyi uygulanmasına yönelik öneriler dikkate alınıyor. 

Öneri mahiyetinde, yani Ģunlar Ģunlar olsa daha iyi olur Ģeklindeki öneriler daha çok 

dikkate alınıyor. Bunu bizzat birçok üst yöneticiden iĢittim. 

 

Geri planda bırakılan önerileri var mıdır? 

 Ona iliĢkin çok tecrübem yok. Ama daha çok eski denetim kültüründen 

gelenlerin eski alıĢkanları doğrultusunda rapor yazdıkları oluyor. Özellikle teftiĢ 

kurullarının bulunduğu kurumlarda, teftiĢin alanına giren konularda düzenlenen 

raporlar fazla dikkate alınmıyordur. Ġç denetçiden bu Ģekilde bir beklenti de yok. Ġç 

denetçi hazır yakalamıĢken bunu da yazayım diyor. Bu konularda kurumlar 

müfettiĢlerini daha etkin kullandıklarını düĢünüyor olabilirler.     

 

Kurum çalıĢanlarının ve yöneticilerinin tutumlarını göz önünde 

bulundurduğunuzda iç denetçiler, müfettiĢler veya kontrolörler kadar itibar 

görüyor mu? (Hangi açılardan) 

 Ġtibar konusunda çok fazla bir Ģey diyemem ama bunun bir anda olmasını 

beklememek lazım. Ayrıca bunu itibar olarak da değerlendirmemek lazım. Bir çok 

kurumda yöneticiler teftiĢ kökenlidir. Aslında bu Ģekilde olduğunu düĢünmüyorum 

fakat, bu konuda teftiĢ kökenli yöneticilerden iç denetçilerle ilgili övgüler duydum. 

Bu enteresan, kurul taassuplarıyla hareket etmemek lazım. Tabi herkesin geldiği bir 

kurul vardır. Eğer onlarla görüĢ ayrılığı olduğunu düĢünüyorsa bir miktar daha 

kendini farklı bir noktada konumlandırabilir. Bizde öyle bir Ģey olmadığı için, henüz 

iç denetçi atamadık; bunu çok önemsediğimizden kendi kurumumuzda yetiĢmiĢ, 

uzman kökenli iç denetçiler atamayı düĢünüyoruz. 

 

Kurumda görevli diğer denetim elemanları (özellikle müfettiĢler) iç denetçilere 

nasıl bakıyor?  

 Sorun oluyordur elbette, bu da normal. Bize göre Kanun net ama herkes aynı 

Ģekilde anlamayabilir. Ġki tarafa da aynı görevler veriliyorsa buralarda problemler 
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olacaktır. Burada en büyük sıkıntıyı üst yönetici çekecektir. Aralarında bir yetki 

çatıĢması var. Bu görevlerin netleĢtirilmesi gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra bir sorun 

olacağını düĢünmüyorum.  

 

Denetlenenlerin iç denetçilere bakıĢ açısı nasıl sizce? 

 Her ne kadar süreç olacak beraber yapacaklar desek de, bir defa denetim 

insana soğuk gelen bir kavram. Sizinle ilgili birinin bir kriteri olacak. Ama bunun da 

bir dozu var, kimi öldürmek için gider, bir de onu yaĢatmak için giden var. Sonuçta 

her ikisi de denetleyecek. Genelde bize gelen; denetlenenler baĢlangıçta daha 

tedirginken zamanla kendilerini açtıkları, yöneticilerin ve denetlenenlerin kendilerini 

açtıkları kanaati bilgisi geliyor. Bazı iç denetçilerden katı davrananlar da oluyor. 

Bize bu Ģekilde Ģikâyetler de geliyor. Bu daha sınırlı bir durum. Zamanla birlikte 

çalıĢtıkça daha sağlıklı bir denetime doğru gidildiği görülüyor.       

 

Sizce iç denetçiliğe geçen denetim elemanları neden iç denetçiliği seçti?  

 Özlük hakkı için. 

 Yeni bir sistem olduğu için. 

 TeftiĢle ilgili gelecek görmedikleri için gelenler de olmuĢtur. 

 

Özellikle Maliyede teftiĢ ve hesap uzmanlarından geçenler olmadı.  

 Bunlardan geçmek isteyenler oldu ama kurulların bu olaya sıcak bakmaması 

neticesinde geçemediler. 

 

Ġç denetçiliğin merkezi denetim elemanlığına göre avantajları nelerdir? (maddi 

bir getirisinden söz edilebilir mi?) 

Nasıl bir iĢ yapmak istediklerine bağlı. Ġç denetçiler ücret olarak bir miktar 

aĢağıda kaldı. BaĢlangıçta müfettiĢlerle aynı ücreti almaları düĢünüldü ama daha 

sonra bir miktar fark oluĢtu. Bunlar zaman içerisinde oturur. Yeni bir iĢ, yeni bir 

meslek, geleceği belirsiz diye düĢünenler olacağı gibi yeni bir meslek, daha iyi bir 

meslek diye geçenler de oluyor.  

 

Ġç denetçilerin eski görevlerine göre dezavantajları nelerdir? (ne tür kayıpları 

oldu) 

 Pek dezavantajı olmadı. Sağlık Bakanlığında bir sorun olmuĢtu, o da 

mahkeme kararıyla olduğu için onu saymamak gerekir. Aslında iç denetçilere sormak 

lazım geçtikten sonra daha az iĢ, daha az iĢ tatmini oldu diyenler oluyordur. Bu 

açıdan dezavantaj olduğu söylenebilir.   

 

Beklentilerinin yüksek olduğu için bir dezavantajdan söz edilebilir mi? 

 OlmuĢtur. Ġnsanlar bir anda beklentileri olsun istiyorlar tabi bu hemen 

olmuyor. Biz onlara biraz daha sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz.  

 

Sizce iç denetçiler bu meslekten ne bekliyorlar?  

 Kurumlarına en fazla katkıyı yapmayı bekliyorlardır. 
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Üst görevlere atanmak için bir avantajı olacak mı?  

 Bence olur. Çünkü, orada özellikle o kurumdaki sisteme yönelik çalıĢıyorlar. 

Yöneticiler de iç denetçi olabilir. Uzmanlar, müdürler, bir süre yöneticilik yapmıĢlar 

bunlar iç denetçi olurlarsa üst görevler için en güçlü adaylardır. Kurumu çok daha iyi 

tanıyorlar. Kurumu geliĢtirmek için ciddi bir vizyona sahipler. Ben bunu çok ciddi 

bir avantaj olarak görüyorum. Kurumlarında daha üst seviyelerde yönetici olmaları 

için iç denetçilerin daha çok Ģansları var.  

 

Geri dönmek isteyenler oluyor mu? 

 Pek olmuyor. Ama bazen kokteyllerde insanların kafalarının karıĢık olduğunu 

ya da ümitsizliğe düĢtüklerini görüyoruz. Ama ben karar verdim geri döneceğim 

diyen birini hatırlamıyorum. Ama 3-5 tane dönen oldu. 

 

Sizce iç denetçiliğe geçenler için iç denetçilik son durak mıdır?   

 Hiçbir Ģeyde bulundukları meslek son durak olmaz. Hem kurum içerisinde 

hem de kurumlar arasında geçiĢte bu iĢin bir piyasası olacak, mali müĢavirlik gibi. 

Özel sektöre yönelik bir piyasa oluĢacağını düĢünüyorum. Kamudan ayrılıp kendi 

özel iĢini yapabilirler. Ġç denetçilik hizmeti verebilirler belli ölçekteki firmalara. 

Çünkü herkes iç denetçi çalıĢtıracak maliyeti karĢılayamayabilir. Özel sektörde iç 

denetim hizmetini dıĢarıdan biri olarak sağlayabilirler. Böyle bir piyasa da oluĢabilir.    
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MüfettiĢ (A) (Maliye BaĢmüfettiĢi) ile 15.04.2010 Tarihinde Saat: 10.00’da  

Yapılan GörüĢme 

 

 

Not: MüfettiĢ (A) kendisiyle randevu talebimi kabul ettikten sonra, soruların genel 

olarak kendisinin alanına girmediği gerekçesiyle mülakat, karĢılıklı görüĢme olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. (GörüĢmede alınan notlardan ibarettir.) 

 

TeftiĢle birlikte iç denetimin de olması gerektiğini düĢünüyor. Bunu, biz varız 

onlar da olsun Ģeklinde ifade etti. Devletin bekası için ne gerekiyorsa o yapılmalı, bu 

nedenle bizim iç denetimle bir sorunumuz yok. Ġç denetimle teftiĢi rakip olarak 

görmek yanlıĢtır. Bizim iç denetimle bir çatıĢmamız, bir kavgamız yok. Onlar bize 

rakip de değillerdir. Biz onları ezilecek bir Ģey olarak da görmüyoruz. Ġç denetimi 

kurarken bunu teftiĢle rakip olarak oluĢturmak da yanlıĢ. 

 

Ġç denetim, altyapısı oluĢturulmadan Türkiye gündemine gelmiĢtir.  

 

Türkiye‟nin anayasal örgüsü BaĢbakana ve bakana çok farklı yetkiler ve 

sorumluluklar vermiĢtir. Bakanlar kendisinse bağlı olanların denetimlerini teftiĢ 

kurulları aracılığıyla yerine getirir. Biz bakan adına teftiĢ yapıyoruz, iç denetçiler 

müsteĢar (üst yönetici) adına denetim yapıyor olay budur. Biz onları ne altımızda ne 

de üstümüzde görmüyoruz. Ama biz zaten, iç denetimin yaptığı her Ģeyi yapıyorduk.  

 

TeftiĢ asla dayatmacı değildir. Geleneksel teftiĢ anlayıĢında denetimlerimizi 

nasıl yapacağımıza iliĢkin standartlarımız vardı. Bu standartlarda, memurla nasıl 

oturulur onunla nasıl konuĢulur bu belirlenmiĢtir.   

 

Biz denetimlerimizde iĢlerin nasıl daha iyi yürütüleceğini sorguluyoruz. 

Bununla birlikte yönetime yardımcı olmaya çalıĢıyoruz. Biz risk odaklı denetim 

yapıyoruz bu tür Ģeyler yeni Ģeyler değildir. Bizim 130 yıllık geleneğimiz var. Ġç 

denetim ABD ve Avrupa‟da uygulamaların tercümesi niteliğindedir. Bizim asla hata 

aramak gibi bir kaygımız yok. Denetimlerimiz sırasında, memurlarla oturup 

konuĢuyoruz hatta kayıtları birlikte inceliyoruz. Bırakın bunları, biz oturup 

memurların kiĢisel sorunlarıyla bile -çocuklarının durumlarıyla bile- ilgileniyoruz. 

TeftiĢ korkulacak, tedirgin olunacak bir Ģey değildir. Tabi teftiĢ insana soğuk 

gelir denetim de, iç denetim de soğuktur nihayetinde. Ġnsanın denetleneceğini bilmesi 

hatalarının çıkabileceğini düĢünmesi bu olayı soğuk hale getirir.  

Örneğin bizim Ģöyle bir düsturumuz vardır. YanlıĢ olan bir Ģeyi 

bulduğumuzda, memura sormadan eleĢtirmeyiz ve bir hüküm tesis etmeyiz. Bu 

hatadan ötürü de memurla alay edilmez. 

TeftiĢin iyi yönetim anlayıĢı vardır. TeftiĢ, bağımsız ve objektif çalıĢma 

esasına dayanır.  

 

TeftiĢin sınavları son derece zordur ve bunlar örnek sınavlardır. TeftiĢ, 

nitelikli insanları alır daha da nitelikli hale sokar ve devlet yönetimine yönetici 

yetiĢtirir. Burası bir mekteptir adeta. Bir insanın yetiĢmesi uzun yılları alabilir ama 

teftiĢteki üstat-çömez iliĢkisiyle bu tecrübe ve birikimleri müfettiĢ yardımcısına 
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birkaç yılda aktarma imkanı vardır. Siz bilgi ve birikimlerinizi karĢı tarafa 

aktarmazsanız devlete yazık etmiĢ olursunuz.   

 

Denetimde e-devlet uygulamasını hayata geçiren ilk denetim kurumu maliye 

teftiĢtir.  

TeftiĢ sadece denetim yapmıyor, yaptığı önerilerle de yönetime katkı sağlıyor.  

Maliye müfettiĢi kusur bulmaya değil çözüm bulmaya çalıĢır. 

 

Son dünya ekonomik krizinde iç denetim vardı? Batan firmaların hepsinin iç 

denetçileri vardı ama bu krize engel olamadılar.  
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EK-3 PĠLOT ĠÇ DENETĠM RAPORU 

 

 

 

 

 

Maliye Bakanlığı 

Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı 

 

 
 

PĠLOT ĠÇ DENETĠM RAPORU 
 

 

 

 

Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı 

Satın Alma Süreçleri 

 

 

 

 

 

 

Pilot Denetim Ekibi 

 
AKTAġ Ramazan 

BOZKURT Batuhan Levent 

BÜLBÜL Mehmet 

GÜLER Cüneyt 
KOÇDEMĠR Mehmet 
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DAĞITIM LĠSTESĠ 

 

 
Maliye Bakanlığı MüsteĢarı   Hasan Basri AKTAN 

 

ĠMĠD BaĢkanı    Adem KABADAYI 
 

Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı 

 

Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu 
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TR 0302.04 “Kamu Ġç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar 

ve AB Uygulamaları ile UyumlaĢtırılması (Aligment of the Turkish Public 
Internal Financial Control System with International Standards and EU 

Practices)” projesi çerçevesinde EĢleĢtirme SözleĢmesi kapsamında Maliye 

Bakanlığı ĠMĠD BaĢkanlığında gerçekleĢtirilen pilot iç denetim 20.11–
22.12.2006 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ġç denetçiler, taslak raporunu yönetim ile yaptığı görüĢmeler neticesine 
göre nihai rapor haline getirmiĢ ve raporun gönderileceği tarafları dağıtım 

listesinde göstermiĢtir. 

Raporun tebliğinden itibaren üç ay içinde izleme aĢamasına geçilecek 

ve belirlenen eylem planına iliĢkin gerçekleĢmeler izlenecektir.  

Ġç denetim ekibi, denetlenen birim personelinin gösterdikleri 
sorumluluk ve sağladıkları bilgiler için kendilerine teĢekkür eder. 

 

Pilot Denetim Ekibi  

 

 

Ramazan AKTAġ       Batuhan Levent BOZKURT         Mehmet BÜLBÜL 

 

 

 

              Cüneyt GÜLER                                    Mehmet KOÇDEMĠR 
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2.ÖNSÖZ 

 
 

2.1. Denetimin Hukuki Çerçevesi 

 

Maliye Bakanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığında (ĠMĠD) 

gerçekleĢtirilen “pilot iç denetim faaliyeti”  TR 0302.04 “Kamu Ġç Mali 
Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB Uygulamaları ile 

UyumlaĢtırılması” Projesi çerçevesinde EĢleĢtirme SözleĢmesinin (Twinning 

Contract) 4.7. faaliyeti uyarınca gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

2.2. Denetim Görevinin Amacı ve Kapsamı 

 

Bu denetimin amaçları 23.11.2006 tarihinde yapılan bir toplantı ile 

ĠMĠD BaĢkanına ve ĠMĠD‟in diğer üst düzey görevlilerine açıklanmıĢtır. 
ĠMĠD‟in satın alma uygulamalarına dayanan bu pilot çalıĢmanın amacı 

Türkiye‟de iç denetim faaliyetinin oluĢturulmasına yardımcı olmaktır. Bu 

bağlamda yapılan pilot denetimle; 
 

 Pilot denetim ekibine, iç denetimle ilgili düzenlemeleri ve usulleri 

uygulama yeteneği kazandırmak, 

 Pilot denetim ekibinin, planlama, bulgu edinme ve raporlama 

aĢamalarındaki becerilerini geliĢtirmek, 

 Ġleride bir kaynak olarak ve eğitim amacıyla kullanılması için bir iç 
denetim raporu örneği düzenlenmek, 

 Denetim usulleriyle ilgili olarak, varsa giderilmesi gereken eksiklikleri 
tespit etmek, 

 Yöneticilerin denetim sürecini daha iyi kavramalarına yardımcı olmak, 

 
amaçlanmıĢtır. 

 

Bu denetimde ve önümüzdeki senelerde iç denetimin amacının ve 

rolünün daha iyi anlaĢılmasını sağlamak en önemli hedeflerden biridir. 
Dolayısıyla ĠMĠD BaĢkanının ve personelinin sağladığı iĢbirliği ve yardımlar 

son derece teĢvik edici olmuĢtur. 

 
Denetimin kapsamı, 23.11.2006 tarihinde ĠMĠD ile yapılan bir 

toplantıda ele alınmıĢtır. Pilot denetim ekibi üyelerinin resmi olarak atanmıĢ 

olmamaları ve baĢka görevlerinin olması gibi sebeplerle bu denetimin belli 

kısıtlara tabi olduğu ĠMĠD BaĢkanına bildirilmiĢtir.  
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Denetimin kapsamıyla ilgili ayrıntılı görüĢmeler sonucunda, ihale ve 
satın alma süreçlerine iliĢkin risk alanlarına odaklanılması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Özellikle yemek ve güvenlik hizmet alım ihaleleriyle ilgili baĢlıca risk 

değerleme ve iç kontrollerin incelenmesine karar verilmiĢtir. Ekonomiklik ve 
verimlilik ile ilgili bazı boyutların ele alınmasının mümkün olabileceği, ancak 

yukarıda sözü edilen kısıtlardan dolayı bunun son derece sınırlı kalacağı da 

görülmüĢtür. Denetimde, ayrıntılı alan çalıĢmalarının tamamlandığı 

14.12.2006 tarihine kadar bu konulara odaklanılmıĢtır. 
 

 ĠMĠD BaĢkanı, taĢra teĢkilatının yakıt ihtiyaçlarının karĢılanması süreci 

ile temizlik hizmet alım ihalelerinin de önemli birer risk alanı olduğunu 
belirtmiĢtir. Denetim ekibi, bu alanların incelenmesinin çok faydalı olacağını 

kabul ederek temizlik hizmeti alım süreçlerinin de denetim kapsamına 

alınmasını kararlaĢtırmıĢ ancak, taĢra teĢkilatının yakıt ihtiyaçlarının 

karĢılanması alanına iliĢkin denetim talebinin zaman darlığından dolayı 
gerçekleĢtirilemeyeceğini açıklamıĢtır. Bununla birlikte bu risk alanı, iç 

denetim plan ve programına yansıtılabilmesi için Maliye Bakanlığı Ġç 

Denetim Birimi BaĢkanlığının dikkatine sunulacaktır.  
 

2.3. Yöntem 

 

 Ġç denetim faaliyeti, Twınnıng Projesi kapsamında “pilot” bir denetim 

niteliğinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Denetim, Proje sözleĢmesinin öngördüğü süre 
dahil diğer kısıtlara bağlı olarak yürütülmüĢtür. 

 

 ĠMĠD denetim alanı olarak belirlenirken, ĠDKK tarafından hazırlanmıĢ 

bir denetim stratejisine ve makro nitelikte bir risk analizi esas alınarak Maliye 
Bakanlığı Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığınca hazırlanmıĢ bir denetim plan ve 

programına dayanılmamıĢtır.  

 
 ĠMĠD‟de yürütülen denetim faaliyetine, denetimin planlanmasıyla 

baĢlanmıĢ, denetimin insan ve zaman kaynağının bir plan dahilinde nasıl 

tahsis edileceğine karar verilmiĢtir.  

 
 Yapılan görüĢmelerde ĠMĠD BaĢkanının talepleri de denetimin 

kaynakları ölçüsünde dikkate alınmıĢ ve bir risk matrisi oluĢturularak 

süreçlerde riskli görülen alanlara odaklanmaya ve test alanları belirlenmeye 
çalıĢılmıĢtır. 

 

 Saha çalıĢmasında, ĠMĠD BaĢkanı dahil ilgili personel ile görüĢmeler 

yapılmak suretiyle denetim sürdürülmüĢtür.  
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Yüksek riskli alanlarda fiili tespitler ve görüĢmeler yapılmıĢ, belgeler 
üzerinde testler gerçekleĢtirilmiĢ, elde edilen bulgular sınıflandırılmıĢ ve bu 

alanlarda tavsiyeler oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 
Denetimde öncelikle, ĠMĠD‟in satınalma ve ihale süreçleri 

belirlendikten sonra söz konusu süreçlerdeki hedefler ve riskler ortaya 

konulmuĢtur. Daha sonra ĠMĠD‟in bu riskleri bertaraf etmek üzere geliĢtirip 

uyguladığı kontrollerin sürekliliği ve etkililiği test edilerek tavsiyeler 
geliĢtirilmiĢ ve taslak rapor oluĢturulmuĢtur.  

 

 Taslak rapor ĠMĠD Yönetimi ile paylaĢılmıĢ, tespit ve tavsiyelere iliĢkin 
görüĢleri alınmıĢ ve oluĢturulan nihai (kesin) raporun ilgili taraflara 

dağıtılması hedeflenmiĢtir. 
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3. ÖZET 

 

Bu rapor, 17.11–14.12.2006 tarihleri arasında ĠMĠD‟de gerçekleĢtirilen 
pilot iç denetimin sonuçlarını ortaya koymaktadır. Resmi olarak atanmıĢ 

herhangi bir iç denetçi bulunmadığından, iç denetim ekibi, iki yıldır iç 

denetimin geliĢtirilmesine katkı sağlamıĢ Maliye Bakanlığı merkez denetim 

elemanlarından oluĢturulmuĢtur. Bu pilot denetim, uzun vadede uluslararası 
standart ve uygulamalara dayalı olarak yapılacak olan iç denetim 

çalıĢmalarının ilk adımıdır.  

 
 Yukarıda 2.2. numaralı kısımda açıklandığı üzere bu pilot iç denetimin 

baĢlıca amacı, iç denetime iliĢkin düzenleme ve tekniklerin uygulanması 

yoluyla Türk Kamu Yönetiminde iç denetimin yerleĢtirilmesine yardımcı 

olmaktır. Ġç denetim faaliyetinin, denetim strateji ve planlarına dayanması 
gerekmekle birlikte; bu pilot denetimde söz konusu yöntem izlenmeksizin 

ĠMĠD denetim alanı olarak seçilmiĢtir. Sonuç itibariyle, ĠMĠD‟deki satın alma 

süreç ve faaliyetleri Maliye Bakanlığının geneli için önemli bir risk alanı 

oluĢturmayabilir. Yine de seçilen konu; planlama, bulgu toplama ve 
raporlama dahil olmak üzere denetim sürecinin kilit öğelerinin uygulanması 

açısından olanaklar sağlamıĢtır.  

 
 Bu ilk pilot denetim, planlama ve bulgu toplama usullerinin 

denenmesinin yanı sıra riskle ilgili konuların da incelenmesi açısından 

denetim ekibine faydalı olmuĢtur. Bu süreçte denetime iliĢkin mevcut 

düzenlemelerde bazı boĢluklar tespit edilmiĢtir. Bu süreçte öğrenilenler ileride 
iç denetimin geliĢtirilmesine katkı sağlayacaktır. Denetim süreçlerinde elde 

edilen deneyimler 15.12.2006 tarihinde MAYEM‟de yapılan bir seminere 

konu olmuĢtur. 
 

 Denetim ekibi, iç denetim kapsamındaki çalıĢmalarını tamamlamıĢ olup 

ana bulgu ve önerilerini ĠMĠD tarafından değerlendirilmek üzere aĢağıda 

özetlemiĢtir. Bulgulara ve tavsiyelere iliĢkin ayrıntılar raporun 4 üncü 
kısmında sunulmuĢtur. 18.12.2006 tarihinde ĠMĠD Yönetimiyle  kapanıĢ 

toplantısı yapılmıĢ ve ĠMĠD yetkililerinin yorumları bu rapora yansıtılmıĢtır. 

ġu anda ĠMĠD‟in bu rapora vereceği resmi yanıt beklenmektedir.  
 

 

 

 
 

 



 

 

289 

 

3.1. BaĢlıca Bulgular 

1. Açık ihale usulüyle yapılan bazı ihalelerin, uygulanmakta olan 

sözleĢmenin bitim tarihinden önce sonuçlandırılamaması. 
2. Günlük yemek sipariĢlerindeki sapmalar  

3. Hizmet binalarının güvenlik koĢullarının yetersizliği. 

 

3.2. Tavsiyeler 

 

1. Ġhalelerin, devam eden sözleĢmelerin bitiminden önce tamamlanması 

sağlanmalıdır.  

2. Günlük yemek sipariĢleri ile gerçekleĢmeler arasındaki farkların 
oluĢmasını engelleyecek sistemler geliĢtirilmelidir. 

3. Marangozhanenin yangın koruma sistemi güçlendirilmeli, uzun vadede 

ise hizmet binalarından uzak bir yere taĢınmalıdır.  
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3.3. Güçlü ve Zayıf Yönler 

 

Güçlü Yönler 

1. Yetkin ve ehil kiĢilerden oluĢan 
ĠMĠD yönetimi sistematik ve 

sürekli bir iç kontrolün yararına 

inanmaktadır.  

2. Teknik Ģartnameler hazırlanırken 
yüklenici firmalarla yapılan 

görüĢmelerden elde edilen bilgiler 

değerlendirilmektedir.  
3. Diğer kamu kurumları ĠMĠD‟in 

ihale dokümanlarını iyi uygulama 

örneği olarak algılamaktadırlar. 

4. Ġnternet üzerinden yemek 
memnuniyet anketleri 

düzenlenmektedir. 

5. Yemek hizmet alımlarına iliĢkin 
olarak güçlü ve güven veren bir 

kontrol organizasyonu 

bulunmaktadır. 

6. Yemek alımı bedelleri aylık 
olarak ve çok kısa sürede 

ödenmektedir.  

7. Maliye Bakanlığının yüklenicisi 

olmak firmalar tarafından önemli 
bir prestij ve referans kaynağı 

olarak değerlendirilmektedir.  

 

Zayıf Yönler 

1. Kontrol sistemine iliĢkin 
uygulamalar genelde yazılı 

olmayıp, kurumsal kültür 

içerisinde gerçekleĢmektedir. 

2. Süreçlerde yer alan 
birimlerin ve bu birimlerde 

görev alan personelin rol ve 

sorumlulukları yazılı olarak 
belirlenmemiĢtir. 

3. Süreç hedefleri yazılı hale 

getirilmemiĢ, bu hedeflere 

ulaĢılmasını engelleyecek 
riskler tanımlanmamıĢ ve 

sınıflandırılmamıĢ, bu 

riskleri bertaraf edecek 
kontrol rehberleri henüz 

oluĢturulmamıĢtır. 
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4. RAPOR METNĠ 

 

4.1. KuruluĢun Tanıtımı 

 
ĠMĠD BaĢkanlığı, 178 sayılı KHK de yer alan aĢağıdaki faaliyetleri 

gerçekleĢtirir: 

 

 Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili 
hizmetleri yürütmek. 

 Ġhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma iĢlemlerini 
yürütmek. 

 Bakanlığın mali iĢlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.  

 Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taĢıma hizmetlerini 
yapmak. 

 Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri 
düzenlemek ve yürütmek. 

 Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden 

yararlanmalarını sağlamak. 

 Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya 

müsteĢara sunulmasını sağlamak. 

 Bakan ve müsteĢarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve 
iĢlemlerini takip etmek, Bakanlığın içi ve dıĢ protokol hizmetlerini 

yürütmek. 

 Süreli evrakın zamanında iĢleme konulmasını sağlamak. 

 Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüĢmeleri düzenlemek, 
bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak. 

 Genel evrak, arĢiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini 

düzenlemek ve yürütmek. 

 Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk 

ettirmek ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve 

gerekli tedbirleri almak. 

 Bakan ve müsteĢarca verilecek diğer görevleri yapmak.  

 

ĠMĠD BaĢkanlığı bu faaliyetlerini 1 baĢkan, 3 baĢkan yardımcısı ve 15 
Ģube müdürü ile 582 memur ve diğer görevlilerden oluĢan organizasyon 

içinde (Ek: Ayrıntılı Organizason ġeması) gerçekleĢtirmektedir. 
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4.2. Kurumsal YönetiĢim, Ġç Kontrol ve Risk Yönetiminin 

Değerlendirilmesi 

 

TeĢkilatlanma, iç kontrol ortamını destekleyecek Ģekilde olmalıdır.  

 

Ġç kontrol, kurum faaliyetlerinin hedeflendiği Ģekilde sonuçlandırılması 
amacıyla yöneticiler tarafından alınan tüm önlemlerdir. Yöneticiler bu amaçla 

kurum faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve yönetmekle sorumludurlar.  

 

Yetkin ve ehil kiĢilerden oluĢan ĠMĠD yönetimi sistematik ve sürekli 
bir iç kontrolün yararına inanmakta, kontrol ortamına önemli katkı sağlayarak 

tüm personelin kontrol bilincini geliĢtirmeye çalıĢmaktadır.  

 
Bununla birlikte, ĠMĠD baĢkan yardımcılarının kadrosuz olarak görev 

yapmaları ile statülerinin belirsizliğinin, gelecekte benzer güçlü yapıların 

oluĢumu açısından tehdit oluĢturduğu düĢünülmektedir. 

  
Rol ve sorumluluklar yazılı hale getirilmeli, ilan ve tebliğ 

edilmelidir. 

 
Kontrol faaliyetleri, tanımlanan ve değerlendirilen risklerin yönetilmesi 

amacıyla oluĢturulan tüm prosedür, uygulama ve kararlardır.  

 

ĠMĠD, zaman içinde geliĢtirerek uyguladığı önemli prosedürlerle  
hizmetlerini önemli bir aksamaya fırsat vermeden yürütmektedir. Bununla 

birlikte, süreçlerde yer alan birimlerin ve bu birimlerde görev alan personelin 

rol ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenmiĢ ve ilan ve tebliğ edilmiĢ 

değildir.  
 

Risk yönetimi çağdaĢ kamu yönetiminin önemli bir aracıdır.  

 
Risk yönetimi, kurumların karĢı karĢıya oldukları risklerin 

tanımlanması, sınıflandırılması, ağırlıklandırılması ve ölçülmesi, azaltılması 

veya giderilmesini kapsayan bir süreçtir. Riskler uygun kontrol yöntemleriyle 

minimize edilirler. 
 

ĠMĠD‟in üstlendiği hizmetlere iliĢkin tüm süreçlerin çıkarılarak 

hedeflerin yazılı hale getirilmesi, bu hedeflere ulaĢılmasını engelleyecek 
risklerin tanımlanarak önlemler geliĢtirilmesi ve güncellenmesi, böylelikle 

kaynakların en etkin, ekonomik ve verimli Ģekilde kullanılarak hedeflere 

zamanında ulaĢılması risk yönetiminin temel gereklerindendir. 
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4.3. Denetim Bulguları 

 

Bulgu 1:  Yemek hizmeti alım bedellerinin tespiti 

Hedef Riskler 

Satın alınan hizmetin bedelinin doğru 

ödenmesi.                       
 

Yemek yenilmediği halde ödeme 

yapılması (olasılık düĢük olmakla 

birlikte, gerçekleĢtiğinde yaratacağı 
etki yüksek olacaktır).  

Ġdarenin Kontrolleri 

 ĠMĠD tarafından basılan ve personele satılan fiĢler listelere kaydedilmektedir. 
Daha sonra yemek karĢılığı firma tarafından toplanan bu fiĢler ĠMĠD 

tarafından sayılarak teslim alınmakta ve buna göre aylık fatura karĢılığı 

ödeme yapılmaktadır. 

Testler 

Uygulanan kontrollerin söz konusu riski karĢılamaya yeterli olmadığı 

değerlendirilmiĢtir. Ġbraz edilen fiĢlerin adet ve sıra numaralarının satılan 
fiĢlerle karĢılaĢtırılması yapılmamaktadır. 

Öneriler 

Yukarıda bahsedilen riskin bertaraf edilmesinde ĠMĠD‟in teknolojik olanakları 
kullanması tavsiye edilir. Bu amaçla;  

1. Yemek hizmetinden faydalanan personelin belirlenmesi için Personel 

elektronik kimlik kartlarının bu sistemi tesis etmede kullanılabileceği, 
2. Yeni bir teknolojik sistemin gerçekleĢtirilmesi zaman alacak ise 

kontrolü kolaylaĢtırmak amacıyla satılan fiĢleri gösteren listelerin 

tamamının bilgisayar ortamına aktarılması,  

gibi yöntemlerin uygun olacağı düĢünülmüĢtür. 

Ġdarenin Eylem Planı 
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Bulgu 2: Günlük yemek sipariĢleri ile gerçekleĢmeler arasındaki farklar 

Hedef Riskler 

Yemek hizmeti alımında 

ekonomikliğin sağlanması. 

 

Günlük yemek sipariĢlerindeki 

sapmalar nedeniyle oluĢan yüklenici 

kaybının sonraki dönem ihale bedeline 

yansıma olasılığı.  

Ġdarenin Kontrolleri 

ĠMĠD tarafından bir sonraki gün yemek yiyeceklerin sayısı tahmin edilerek 
her gün firmaya bildirilmektedir. Tahmin yapılırken yemek menüleri de göz 

önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca verilen sipariĢler ile gerçekleĢmelerin 

günlük istatistikleri çıkarılmaktadır.  

Testler 

ĠMĠD tarafından tutulan istatistikler üzerinde yapılan analiz neticesinde 

verilen sipariĢlerden % 14‟e kadar sapmalar gerçekleĢtiği, sipariĢ fazlalarının 

döküldüğü (21.11.2006 tarihinde 436 kiĢilik öğün yemek dökülmüĢtür) tespit 
edilmiĢtir (Ek:Yemek SipariĢ Ġcmali ve Tablo). 

Öneriler 

        Yukarıda bahsedilen riskin bertaraf edilmesinde; 
        1) Tahminlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için çeĢitli anket tiplerinin 

geliĢtirilmesi ve uygulanması, 

        2)Alakart sisteminin getirilmesiyle farklı yemek seçeneklerinin 
sunulması veya ana yemek, salata ve tatlıların alternatifli sunulması suretiyle 

ilginin artırılması, 

gibi yöntemler tavsiye edilir. 

Ġdarenin Eylem Planı 
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Bulgu 3: Pazarlık usulü ve doğrudan alım yöntemleriyle alım yapılması  

Hedef Riskler 

Ġhtiyaçların en ekonomik Ģekilde 

temin edilmesi. 

Açık usulüyle yapılan ihalelerin 

sonuçlandırılamaması nedeniyle diğer 

usullerle yapılan alımlarda tasarruf 

imkanından yoksun kalınması. 

Ġdarenin Kontrolleri 

Ġdarece ihalelerin yapılma zamanı, devam eden sözleĢmenin süresine göre 

belirlenmekte, herhangi bir nedenle yeni ihalenin sonuçlandırılamaması 
durumunda, yeniden çıkılan ihale sonuçlandırılıncaya kadar ihtiyaç duyulan 

mal ve hizmetler, pazarlık usulü veya doğrudan alım yöntemiyle temin 

edilmektedir.  

Testler 

Yılın son aylarında yapılan ihalelerde herhangi bir aksaklık çıkması 

durumunda yeniden çıkılan ihale sonuçlanıncaya kadar pazarlık usulü veya 
doğrudan temin yöntemine baĢvurulmaktadır.  Açık ihale usulünün, rekabetin 

daha az sağlanabildiği bu yöntemlere göre daha ekonomik alım fırsatları 

yarattığı varsayılır. Örneğin açık ihale suretiyle yapılan ihalenin iptal edilmesi 

nedeniyle 2006 yılının ilk dört ayı için pazarlık usulüyle yapılan yemek 
alımının aylık maliyeti 352.957,50 YTL olarak gerçekleĢmiĢ iken daha sonra 

yılın kalan 8 ayı için açık ihale usulüyle yapılan alımda aylık yemek maliyeti 

272.015,63 YTL‟ye düĢmüĢtür. Bu haliyle, yemek ihalesinde yılın geri kalan 
ayları için aylık yaklaĢık 80.000.-YTL tasarruf imkânı sağlanmıĢtır. 

Öneriler 

       Söz konusu riskin bertaraf edilmesi amacıyla; yılın baĢında bir “Ġhale 
Programı”nın belirlenmesi ve bu Programın, yaklaĢık maliyetlerin güncelliği 

ile ihale sürecini etkileyecek riskler birlikte dikkate alınarak, tüm ihalelerin 

devam eden sözleĢmenin bitiminden önce tamamlanmasına imkân verecek bir 
takvime göre hazırlanması tavsiye edilir. 

Ġdarenin Eylem Planı 
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Bulgu 4: Ödeneğin kontrolü ve saklı tutulmaması. 

Hedef Riskler 

Ödeneksiz harcama yapılmaması. Ödeneksiz harcama yapılması. 

Ġdarenin Kontrolleri 

Ödenek kontrolleri hiyerarĢik süreç içerisinde yapılmaktadır. Ödeneğin saklı 

tutulması ile ilgili bir sistem mevcut değildir. 

Testler 

Onay belgesinin imzalanmasından sonra, ödeneğin saklı tutulması konusunda 

bir mekanizma bulunmadığından, ödeme yapılana dek gerçekte ne kadar 

ödeneğin bulunduğu sistematik bir takipten ziyade fiili bir durum olarak 
sürdürülmektedir. 

Öneriler 

   Resmi olarak görevlendirilmiĢ bir personelin mal ve hizmet alımına iliĢkin 
onay aĢamasında ödenek kontrolünü yapması ve belgelere Ģerh koyarak 

durumu tevsik etmesi ve ödeneğin bilgisayar ortamında ya da manuel yollarla 

saklı tutulması için tanımlanmıĢ sistemler geliĢtirilmesi tavsiye olunur. 

Ġdarenin Eylem Planı 
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Bulgu 5:  Gerçekçi bir yaklaĢık maliyet oluĢturulması 

Hedef Riskler 

 Gerçekçi bir yaklaĢık maliyet tespiti 

yapılarak ihale sürecine olumlu katkı 

sağlanması. 

Alımların en uygun bedel üzerinden 

gerçekleĢmemesi. 

Ġdarenin Kontrolleri 

YaklaĢık maliyet belirlenirken genellikle üç firmadan (zaman zaman daha az) 

proforma faturayla fiyat alındığı ve bu fiyatların ortalaması alınarak yaklaĢık 

maliyetin belirlendiği tespit edilmiĢtir. 

Testler 

       

     Dar bir alanda fiyat araĢtırmasının yapılmıĢ olması yaklaĢık maliyetin 
gerçekçi tespit edilme olasılığını azaltmaktadır.  

 

Öneriler 

      Piyasa fiyat araĢtırmalarının ĠMĠD‟in en ekonomik bedel üzerinde mal ve 

hizmet teminini sağlayacak Ģekilde yapılabilmesi için; 

1. Daha önce benzer mal ve hizmet alımlarına iliĢkin istatistikleri ihtiva 

eden bir veri tabanının oluĢturulması, 
2. Firmalarla ilgili veri tabanları oluĢturularak sınıflandırılması ve takip 

edilmesi. 

tavsiye edilir. 

Ġdarenin Eylem Planı 
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Bulgu 6: Depolarda ihtiyaç fazlası ya da kullanım dıĢı kalmıĢ malzemeler 

Hedef Riskler 

Ġhtiyaca uygun nitelik ve miktarda 
malzemenin bulundurulması.      

Ġhtiyaç dıĢı malzeme stoklanması, 
stoklama maliyetlerinin artması.  

Ġdarenin Kontrolleri 

Mümkün olduğunca fazla miktarlı alım yapılmamaktadır. Zaman zaman 
kullanım dıĢı kalan malzeme TasiĢ‟e gönderilmektedir.  

Testler 

Depoların fiili dolaĢımı neticesinde ihtiyaç fazlası veya kullanım dıĢı kalmıĢ 
bazı malzemeler görülmüĢtür. Yapılan görüĢmeler sonucunda bu 

malzemelerin bir kısmının teknolojik geliĢmeler veya yeni sistemler nedeniyle 

tamamen kullanılamaz durumda olduğu anlaĢılmıĢtır. Örneğin 138 adet lamba 

kapağı bahçenin lamba sisteminin değiĢtirilmiĢ olması nedeniyle kullanım dıĢı 
kalmıĢtır. 

Öneriler 

Stoklamadan kaynaklanan masrafların en aza indirilmesi için; 
1.Ġhtiyacın teknolojik değiĢmeler de dikkate alınarak daha gerçekçi olarak 

belirlenmesi, 

2. Bu malzemelerin sosyal tesislerde kullanılma olanaklarının araĢtırılması,  
3.Kullanılmayacak hale gelen malzemelerin, “levazım fazlası eĢyaların 

kurumlar arasında naklini sağlayan” Bakanlık uygulamaları paralelinde 

değerlendirilmesi ya da tasfiye edilmesi, 

önerilmektedir. 

Ġdarenin Eylem Planı 
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Bulgu 7: Depoların çevre ve güvenlik koĢullarının yetersizliği. 

Hedef Riskler 

Bakanlık binalarının her türlü 

güvenliğinin sağlanması. Hizmet binalarında yangın çıkması. 

Ġdarenin Kontrolleri 

Marangozhanede ve kazan dairesinde yangın söndürme cihazları 
bulundurulmaktadır. Savunma Sekreterliğinin yangın talimatları 

bulunmaktadır. 

Testler 

Depoların bulunduğu Bakanlığımız ana hizmet binasının zemin katındaki 

marangozhanede çok miktarda ağaç malzeme ile bu iĢlerde kullanılan ve 

yanıcı niteliği olan yapıĢtırıcı gibi kimyasallar görülmüĢtür. Öte yandan 

marangozhanenin bir üst katında doğal gaz sistemiyle çalıĢan kazan dairesi 
bulunmaktadır. Bu haliyle marangozhanenin yangın riski oluĢturduğu, alınan 

kontrol önlemlerinin bu riski karĢılayamayacağı değerlendirilmiĢtir.  

Öneriler 

Kısa vadede yangın koruma sisteminin, otomatik yangın söndürme sistemi 

gibi yöntemlerle güçlendirilmesi, uzun vadede ise marangozhanenin hizmet 

binalarından uzak bir yere taĢınması tavsiye olunur. 

Ġdarenin Eylem Planı 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

300 

 

Bulgu 8: Güvenlik sistemindeki açıklar 

Hedef Riskler 

  Bakanlık hizmet binalarının 

güvenliğinin sağlanması ve güvenlik 

sisteminden doğru bilgi edinilmesi. 

Bakanlığın kötü niyetli giriĢimlere karĢı 

korumasız olması, sistemden alınan 

bilgilerin güvenilir olmaması. 

Ġdarenin Kontrolleri 

Bakanlık hizmet binalarının korunması, giriĢ ve çıkıĢların kontrol altında 

tutulması ve kayda alınması amacıyla hizmet satın alınmaktadır.  Personel ve 
ziyaretçi giriĢ ve çıkıĢları manyetik kartla kayıt altına alınmakta ve turnike 

sistemiyle kontrol edilmektedir. 

Testler 

Yemekhane kapısının açık bulunması güvenlik sistemini zaafa uğratarak diğer 

taraflarda alınan güvenlik önlemlerini boĢa çıkartmaktadır. Diğer yandan 

sistemin sağladığı giriĢ çıkıĢ bilgi kayıtlarının doğruluğu ve güvenilirliği 

zayıflamaktadır.   

Öneriler 

Bakanlığımıza yapılan tüm giriĢ ve çıkıĢları tam ve kesin olarak kontrol altına 

alacak Ģekilde güvenlik sistemindeki söz konusu açığın giderilmesi tavsiye 
olunur. 

Ġdarenin Eylem Planı 
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Bulgu 9: Ġhale dokümanının hazırlanması 

Hedef Riskler 

SözleĢmelerde, Bakanlık hak ve 

çıkarlarının korunması. 

SözleĢmelerin uygulanması sırasında  

ve uyuĢmazlık halinde Bakanlık hak ve 

çıkarlarının korunamaması veya 

aleyhine durumların doğması.  

Ġdarenin Kontrolleri 

Hazırlanan ihale dokümanları hiyerarĢik kademelerde kontrol edilmektedir. 

Testler 

Ġdari Ģartnameler ve sözleĢme tasarıları, ihale hukuku dıĢındaki hukuk 
disiplinleri açısından yeterince incelenememektedir. 

Öneriler 

Belli tutarın üzerindeki idari Ģartname ve sözleĢme tasarıları hakkında, ihale 
hukuku dıĢındaki hukuk disiplinleri açısından 4353/2-A hükmü uyarınca 

BAHUM‟un görüĢünün alınması tavsiye olunur. 

Ġdarenin Eylem Planı 
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EK-4 KAMU ĠÇ DENETĠM STANDARTLARI 

 

Kamu iç denetim standartları, 5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendi uyarınca Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından belirlenmiĢtir. Ġç 

Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) 
numaralı fıkrası uyarınca da, iç denetçilerin bu standartlara uymaları zorunludur. 

Ġç denetim, kamu idaresinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için kaynakların 

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama 

ve danıĢmanlık faaliyetidir. Bu faaliyet, idarelerin yönetim, kontrol ve risk yönetimi 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek yönünde sistematik, sürekli ve 

disiplinli bir yaklaĢımla ve genel kabul görmüĢ standartlara uygun olarak gerçekleĢtirilir.  

Kamu Ġç Denetim Standartlarının (Standartlar) belirlenmesinde, Uluslararası Ġç Denetçiler 

Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” esas alınmıĢ, 

bunun yanı sıra diğer uluslararası denetim standartlarından da yararlanılmıĢtır. Standartlar, 

iç denetçilerin niteliklerini ve iç denetim faaliyetinde uygulanması gereken süreçleri 
belirler. 

Standartlar; iç denetimin planlanması, uygulanması ve raporlanması ile iç denetçilerin 

yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız bir Ģekilde görev yapabilmelerine iliĢkin hususları 

düzenler. 

Standartlar; iç denetimin uygulanmasına iliĢkin temel ilkeleri tanımlamak, uygulamaya 

yönelik bir çerçeve oluĢturmak, iç denetimin kalitesinin değerlendirilmesi için gereken 

ölçütleri belirlemek, kurumsal iĢlem ve süreçlerin geliĢimini desteklemek suretiyle iç 

denetimin katma değerinin artırılmasını amaçlar. 

Ġç denetimin kalitesinin kamu idaresi içinde ve dıĢında kabul görebilmesi için Standartlar 

ve Meslek Ahlak Kurallarının iç denetçiler tarafından iyi anlaĢılması ve denetim 
faaliyetlerinin icrasında bu standart ve kurallara bağlı kalınması büyük önem taĢır. 

Ġç denetim birim yöneticileri ve iç denetçilerin bu standart ve kurallara uymaları 

zorunludur. Standartlarda öngörülmeyen durumlarda ise IIA‟in belirlemiĢ olduğu 
“Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları”nın uygulama önerilerine uyulur. 

Standartlar, nitelik standartları ve çalıĢma standartlarından oluĢur. Nitelik standartları iç 

denetim birimi ve iç denetçilerin sahip olması gereken özelliklere, çalıĢma standartları ise 

iç denetim faaliyetinin aĢamalarına ve sonuçlarının izlenmesine yöneliktir. 
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NĠTELĠK STANDARTLARI 

 

1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 

Ġç denetim birim/faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, iç denetimin tanımına ve bu 

Standartlara uygun olarak her kamu idaresi için üst yöneticinin onayı ile çıkarılacak bir 

yönerge ile belirlenmelidir.  

Ġç denetim birimi yöneticisi, yönergede belirlenen amaç, yetki ve sorumlulukların iç 

denetim birim/faaliyetinin hedeflerine ulaĢması ve iç denetim faaliyetlerinin bu 

standartlara uygun bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetim yönergesini 

dönemsel olarak inceleyerek, yeni düzenlemelerin gerekli olup olmadığını değerlendirmeli 

ve sonuçları hakkında üst yöneticiyi bilgilendirerek yapılması gereken değiĢiklikler 
hakkında önerilerde bulunmalıdır. 

1000.G1 - Ġdareye sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim yönergesinde 

belirtilmelidir. Ġdare dıĢındaki taraflara güvence hizmeti sağlanacaksa, bunun niteliği de 
yönergede açıklanmalıdır. 

1000.D1 - DanıĢmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmelidir. 

1100 - Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

Ġç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız 
davranmalıdır. 

Ġç denetim birimi/faaliyeti, iç denetçilerin görevlerini yerine getirirken tarafsız ve etkili 

tavsiyelerde ve mesleki yargılarda bulunmalarını kolaylaĢtıracak biçimde, denetlenen 
birimlerden/faaliyetlerden  bağımsız olmalıdır. 

1110 - Ġdare Ġçi Bağımsızlık 

Ġç denetim birimi doğrudan üst yöneticiye bağlı olmalıdır. 

1110.G1 - Ġç denetim faaliyeti, denetim konu ve kapsamının belirlenmesi, yürütülmesi ve 
sonuçların raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak olmalıdır. 

1120 - Bireysel Tarafsızlık 

Ġç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir Ģekilde davranmalı ve her türlü çıkar çatıĢmasından 

kaçınmalıdır. 

1130 - Bağımsızlık ve Tarafsızlığı Bozan Etkenler 

Denetçilerin bağımsızlığı veya tarafsızlığı fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi 

doğduğu takdirde, durum ilgili taraflara açıklanmalıdır. Bu açıklamanın kapsamı, bozucu 
etkenin niteliğine bağlıdır. 

Ġç denetçiler, denetim çalıĢmalarını sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını 

zedeleyebilecek bir durumla karĢılaĢmaları halinde bu durumu iç denetim birimi 
yöneticisine yazılı olarak bildirmelidir.  

Denetim görevlendirmelerinde aynı alanda veya konuda uzun süreli denetim yapılmasının 

tarafsızlığı bozabileceği gözönünde bulundurularak denetçiler ve denetim görevleri 

arasında zaman zaman rotasyon yapılmalıdır. 

1130.G1 - Ġç denetçiler, daha önce fiilen sorumlu olduğu veya yönetici olarak görev 

yaptığı faaliyetlere iliĢkin denetim görevi yapmaktan kaçınmalıdır. Bir iç denetçinin son 
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bir yıl içinde sorumlu olduğu idari bir faaliyet hakkında denetim hizmeti vermesinin, 
tarafsızlığını bozacağı varsayılır. 

1130.G2 - Ġç denetim birimi yöneticisinin denetim görevi yerine getirmesi halinde 

sorumluluğundaki iĢlevlere yönelik güvence görevleri, üst yönetici tarafından 

gözetlenmelidir. 

1130.D1 - Ġç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları idari faaliyetlere iliĢkin 
danıĢmanlık hizmeti verebilir. 

1130.D2 - Ġç denetçiler, önerilen danıĢmanlık hizmetleriyle ilgili bağımsızlıklarına 

ve tarafsızlıklarına zarar verecek hususlar söz konusu ise, görevi kabul etmeden 

önce danıĢmanlık hizmetini talep edene bu durumu açıklamalıdır. 

1200 – Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

Denetim görevleri yetkin kiĢilerce, azami mesleki özen ve dikkat ile yerine getirilmelidir.  

1210 – Yetkinlik 

Mesleki yetkinlik; görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olma, denetim konuları ile 

ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip değerlendirme ve raporlama yeteneğini ifade 
eder.  

Ġç denetçiler, sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara 

sahip olmalıdır. Ġç denetim birimi de gerekli kurumsal yetkinliği haiz olmalıdır. 

1210.G1 - Ġç denetçiler, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi ve 

becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, iç denetim birimi yöneticisi idare 

dıĢındaki uzmanlardan denetim görevinin hedeflerine ulaĢmasını sağlamak üzere tavsiye 

ve yardım temin etmelidir. 

1210.G2 - Ġç denetçi, yolsuzluk belirtilerini tespit edebilecek yeterli bilgiye sahip 

olmalıdır. Ancak iç denetçinin, esas görevi ve sorumluluğu yolsuzlukları tespit etmek ve 
soruĢturmak olan savcı ve polis gibi kiĢilerin uzmanlığına sahip olması beklenmemelidir. 

1210.G3 - Ġç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için bilgi teknolojileri ve 

kontrolleriyle ilgili temel bilgilere ve teknoloji tabanlı denetim tekniklerine hakim 

olmalıdır. Ancak, tüm iç denetçilerin; asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi olan iç 
denetçiler kadar uzmanlığa sahip olması beklenemez. 

1210.D1 - Ġç denetçilerin danıĢmanlık görevini yapabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve 

diğer vasıflara sahip olmadığı durumlarda, iç denetim birimi yöneticisi görevi reddetmeli 

veya belirlenen danıĢmanlık hedeflerine ulaĢılmasını sağlayacak gereken yardımı temin 
etmelidir. 

1220 - Azami Mesleki Özen ve Dikkat  

Ġç denetçiler, denetim görevlerinde makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden 

beklenen azami mesleki özen ve dikkati göstermeli, denetim hedeflerine ulaĢılmasını 

sağlayacak Ģekilde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.  Ancak, azami meslekî özen 
ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı anlamına gelmez. 

1220.G1 – Denetim görevlerinde azami mesleki özen ve dikkatin gösterilmesinde iç 

denetçiler aĢağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır.  

• Görevle ilgili amaçlara ulaĢmak için gereken çalıĢmanın kapsamı, 
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• Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların karmaĢıklık, hacim veya önem 
derecesi, 

• Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği, 

• Önemli hataların, düzensizliklerin veya aykırılıkların bulunma ihtimali, 

• Güvence hizmetinin potansiyel faydalarının maliyeti. 

1220.G2 - Ġç denetçi, azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, bilgisayar 

destekli denetim tekniklerini ve diğer veri analiz tekniklerini imkânlar ölçüsünde 

kullanmalıdır. 

1220.G3 - Ġç denetçi, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek önemli risklere 

karĢı dikkatli olmalıdır. Ancak, güvence prosedürleri azamî meslekî özen ve 
dikkatle uygulansa bile, bütün önemli risklerin teĢhis edilmesini garanti etmez. 

1220.D1 - Ġç denetçi bir danıĢmanlık görevi sırasında, aĢağıdaki hususları göz önüne 

alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermelidir: 

• Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dâhil  danıĢmanlık 
hizmetini talep eden denetlenenin ihtiyaç ve beklentileri, 

• Görev amaçlarına ulaĢabilmek için gerekli çalıĢmanın boyutu ve nisbî karmaĢıklığı, 

• DanıĢmanlık görevinin potansiyel fayda ve maliyetleri. 

1230 - Sürekli Mesleki GeliĢim 

Ġç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer mesleki yetkinliklerini sürekli bir Ģekilde 
geliĢtirmeli güçlendirmelidir. 

Üst yönetici ve iç denetim birimi yöneticisi, iç denetçilerin mesleki yönden geliĢmesi, 

yenilikleri izlemesi ve çalıĢma isteğini artırması için gerekli tedbirleri almalıdır. 

Ġç denetim biriminde, iç denetim faaliyetinin sınırları göz önünde bulundurularak,  eğitim 

düzeyi, nitelik ve deneyim açısından yeterli sayıda iç denetçi istihdam edilmelidir. Ġç 

denetçiler görevlerinin gerektirdiği eğitime tabi tutulmalı ve süreklilik gösteren uygun 

eğitim programları aracılığıyla mesleki yeterliliklerini sürdürmelidir. 

1300 - Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı 

Kalite güvence ve geliĢtirme programı, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim 

faaliyetinin iç denetim birimince ve Kurulca, tüm yönleriyle değerlendirilmesi,  

standartlara ve meslek ahlak kurallarına uygunluğunun izlenmesi ve geliĢtirilmesine iliĢkin 

programdır. 

Ġç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini 

sürekli gözetleyen, Kurulun düzenlemelerine uygun, bir kalite güvence ve geliĢtirme 

programı hazırlamalı ve sürdürmelidir. Bu program, dönemsel iç ve dıĢ kalite 

değerlendirmelerini ve devamlı iç gözetleme faaliyetini içermelidir. Programın her 

parçası, iç denetim faaliyetinin katma değer yaratmasına, idarenin faaliyetlerinin 

geliĢtirilmesine yardımcı olmalı ve iç denetim faaliyetinin standartlara ve meslek ahlak 

kurallarına uyması konusunda güvence sağlamalıdır. 
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1310 - Kalite Programı Değerlendirmeleri 

Ġç denetim birimi yöneticisi, kalite programının genel etkinliğini gözetlemek ve 

değerlendirmek amacına yönelik bir program geliĢtirmelidir. Bu program hem iç hem de 
dıĢ değerlendirmeleri içermelidir. 

1311 - Ġç Değerlendirmeler 

Ġç değerlendirmeler; 

• Ġç denetim performansının devamlı gözden geçirilmesini, 

• Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya idare içinde, iç 

denetim uygulamaları ve standartlarını bilen kiĢilerce yapılan dönemsel gözden 
geçirmeleri, 

kapsamalıdır. 

Ġç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetine iliĢkin, dönemsel olarak 
gerçekleĢtirilecek, idare içi kalite incelemelerine yönelik ilkeler belirlemelidir.  

Ġdare içi incelemeler, iç denetim faaliyetinin ve gözetiminin; kalitesini, standartlara ve iç 

denetim biriminin denetim rehberlerine uygunluğunu, idareye ilave değer katma yöntemini 
ve performans göstergelerine ulaĢılıp ulaĢılmadığını değerlendirmelidir. 

Ġç denetim birimi yöneticisi,  kalite güvence ve geliĢtirme programı çerçevesinde yapılan iç 

değerlendirme sonuçlarını yıllık faaliyet raporunda göstermeli ve en az yılda bir kez üst 

yönetime bilgi sunmalıdır. 

1312 - DıĢ Değerlendirmeler 

DıĢ değerlendirme, Kurulca ilgili idare dıĢından belirlenecek vasıflı ve bağımsız bir  
uzman veya ekip tarafından en az beĢ yılda bir yapılır. 

DıĢ değerlendirmeyi yapanların, değerlendirmeye tâbi olan idareye veya idare personeline 

karĢı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamalı ve idareden herhangi bir çıkarı olmamalıdır. 

Ġki kamu idaresi arasında karĢılıklı dıĢ değerlendirme yapılmamalıdır. 

Ġç denetimin görev alanı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı, nitelik ve nicelik olarak yeterliliği, 

stratejisi ve programlarını formüle etme yaklaĢımının verimliliği ve etkililiği, Standartlara 

ve ĠDKK tarafından yapılan düzenlemeler, diğer mevzuat ve birimin kendi denetim 

rehberlerine uygunluğu, idarenin faaliyetine katma değer sağlaması, performans 

göstergelerine ulaĢılması, iç denetimde gözetimin kalitesi gibi hususlar dıĢ 
değerlendirmenin kapsamını oluĢturmalıdır. 

Üst yönetici, iç denetim birimi yöneticisiyle birlikte sonuçların değerlendirilmesi 

neticesinde  tespit edilen ve üzerinde mutabakata varılan yetersizlikleri gidermek üzere bir 

eylem planı hazırlamalıdır. Bu tür eylem planlarındaki geliĢmeler yıllık faaliyet raporunda 
belirtilmelidir. 

1320 - Kalite Programı Hakkında Raporlama 

Ġç denetim birimi yöneticisi, dıĢ değerlendirme sonuçları ile eylem planını Kurula ve varsa 

yönetim kuruluna göndermelidir. 

1330 - "Standartlara Uygun YapılmıĢtır" Ġbaresinin Kullanılması 

Ġç denetçiler, iç denetimin “Kamu Ġç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına uygun 

yapıldığını" belirtmelidir. Ancak iç denetçilerin bu ibareyi kullanabilmesi için, iç denetim 
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birim/faaliyetinin 1312 No‟lu standart kapsamında kalite geliĢtirme programı 

değerlendirmesinin yapılması ve değerlendirme sonucunda standartlara uygunluğunun 
teyidi gerekir. 

1340 - Aykırılıkların Açıklanması 

Ġç denetimin standartlara ve iç denetçilerin meslek ahlak kurallarına tam uyumlu olarak 

gerçekleĢtirilmesi esastır. Ancak tam uyumun sağlanamadığı durumlarda aykırılıklar iç 

denetimin genel kapsamını veya faaliyetlerini etkiler hâle geldiğinde Kurula, üst 
yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna özel durum açıklaması yapılmalıdır. 
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ÇALIġMA STANDARTLARI 

 

2000 - Ġç Denetimin Yönetimi 

Ġç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini idareye değer katacak Ģekilde 
yönetmelidir. 

Ġç denetim birimi yöneticisi; iç denetim yönergesinde tanımlanan genel amaç ve 

sorumlulukların yerine getirilmesi, iç denetim kaynaklarının etkin, etkili ve verimli bir 

Ģekilde kullanılması ve iç denetim faaliyetlerinin Standartlara uygun yapılmasını 
sağlayacak Ģekilde iç denetim birimini yönetmekten sorumludur. 

2010 - Planlama 

Ġç denetim birimi yöneticisi; idarenin hedeflerine uygun olarak, iç denetimin önceliklerini 
belirleyen risk esaslı plan ve programlar yapmalıdır. 

2010.G1 - Ġç denetimin plan ve programı, yılda en az bir kez yapılan bir risk 

değerlendirmesine dayanmalıdır. Üst yönetici ve varsa yönetim kurulu, bu sürece dahil 
edilerek görüĢleri dikkate alınmalıdır. 

2010.D1 - Ġç denetim birimi yöneticisi; danıĢmanlık taleplerini, görevin risk yönetimini 

geliĢtirme, katma değer yaratma ve faaliyetleri geliĢtirme potansiyelini ve yıllık denetim 

planının uygulanmasına olan etkilerini gözönünde bulundurarak kabul edip etmemeyi 
düĢünmelidir. Kabul edilen görevler programa dahil edilmelidir. 

2020 - Bildirim ve Onay 

Ġç denetim birimi yöneticisi; önemli ara değiĢiklikler de dahil iç denetim faaliyetinin 

planlarını ve kaynak sınırlamalarının etkilerini de belirterek kaynak ihtiyaçlarını, gözden 

geçirme ve onay için üst yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna bildirmelidir.  

2030 - Kaynak Yönetimi 

Ġç denetim birimi yöneticisi, onaylanmıĢ denetim programının uygulanabilmesi için iç 

denetim kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir Ģekilde kullanılmasını 
sağlamalıdır. 

2040 - Politika ve Süreçler 

Ġç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek amacıyla izlenecek 

politika ve süreçleri belirlemelidir. 

2050 - EĢgüdüm 

Ġç denetim birimi yöneticisi; aynı çalıĢmaların gereksiz tekrarını önlemek ve iĢin 

kapsamını en uygun Ģekilde belirlemek amacıyla, güvence ve danıĢmanlık hizmetlerini 

yerine getiren diğer iç ve dıĢ denetçilerle, mevcut bilgileri paylaĢmalı ve faaliyetleri 

bunlarla eĢgüdüm içinde sürdürmelidir. 

2060 - Üst Yönetici ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar  

Ġç denetim birimi yöneticisi; iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve 

sorumlulukları ile programa kıyasla gerçekleĢen performans konularında, üst yöneticiye 

ve varsa yönetim kuruluna dönemsel raporlar sunmalıdır. Bu raporlar; idarenin önemli 

riskleri, kontrol ve yönetim sorunları ile üst yönetici ve varsa yönetim kurulunun ihtiyaç 
duyabileceği veya talep edebileceği baĢka konuları da içermelidir. 
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2100 - ĠĢin Niteliği 

Ġç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaĢımla, risk yönetimi, kontrol ve 

yönetim süreçlerini değerlendirmeli ve bu süreçlerin iyileĢtirilmesine katkıda 
bulunmalıdır. 

2110 - Risk Yönetimi 

Ġç denetim faaliyeti; önemli riske maruz alanları tespit edip değerlendirmek ve risk 

yönetimi ile kontrol süreçlerinin iyileĢtirilmesine katkıda bulunmak suretiyle idareye 
yardımcı olmalıdır. 

2110.G1 - Ġç denetim faaliyeti, idarenin risk yönetim sürecinin etkinliğini gözlemeli ve 
değerlendirmelidir. 

2110.G2 - Ġç denetim faaliyeti, aĢağıdaki hususları dikkate alarak, idarenin yönetim ve 

kontrol faaliyetleriyle bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri değerlendirmelidir;  

 • Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü, 

 • Faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, 

 • Varlıkların korunması, 

 • Kanun ve diğer düzenlemelere uyum. 

2110.D1 - Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevleri sırasında, görevin amacıyla uyumlu Ģekilde 
riski ele almalı ve diğer önemli risklere karĢı dikkatli olmalıdır. 

2110.D2 - Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, idarenin 
maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde kullanmalıdır.  

2120 - Kontrol 

Ġç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli 

geliĢimi teĢvik etmek suretiyle, idarenin etkin kontrollere sahip olmasına yardımcı 
olmalıdır. 

2120.G1 - Risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak iç denetim faaliyeti, söz 

konusu riskleri gidermek üzere idarenin yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi sistemlerini  

kapsayan mevcut kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmeli ve gerekli 
hallerde ilave kontroller önermelidir. 

Bu değerlendirme; 

 • mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini ve bütünlüğünü, 

 • faaliyetlerin etkililik ve verimliliğini, 

 • varlıkların korunmasını ve 

 • kanunlara ve diğer düzenlemelere uyum konularını 

kapsamalıdır. 

2120.G2 - Ġç denetçiler, iç denetim plan ve programlarındaki hedef ve amaçların kapsamı 
ve bunların idarenin hedef ve amaçlarına uyum derecesini anlayıp değerlendirmelidir. 
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2120.G3 - Ġç denetçiler, faaliyet ve programların planlandığı Ģekilde uygulanıp 

uygulanmadığını ve elde edilen sonuçların belirlenen hedef ve amaçlarla uyumlu olup 
olmadığını değerlendirmelidir. 

2120.G4 - Kontrollerin değerlendirilmesi için uygun ve yeterli kriterlere ihtiyaç vardır. Ġç 

denetçiler, yönetimin hedef ve amaçlarına ulaĢıp ulaĢmadığını belirlemek için oluĢturduğu 

kriterlerin yeterlilik derecesini tespit etmelidir. Bu kriterler yeterli görülürse, iç denetçiler 

de kendi değerlendirmelerinde bunları kullanabilir. Söz konusu kriterler yeterli 

görülmezse, iç denetçiler uygun değerlendirme kriterleri geliĢtirmek için yönetimle 
birlikte çalıĢmalıdır. 

2120.D1 - DanıĢmanlık görevi sırasında iç denetçiler, yapılan kontrolleri görevleri 

çerçevesinde gözden geçirmeli ve herhangi bir kontrol yetersizliğine karĢı dikkatli 

olmalıdır. 

2120.D2 - Ġç denetçiler; danıĢmanlık görevlerinden elde ettiği kontrol bilgilerini, idarenin 
maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde kullanmalıdır. 

2130 - Yönetim 

Ġç denetim faaliyeti, aĢağıdaki amaçların gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak yönetim 
süreçlerinin iyileĢtirilmesi için gerekli önerilerde bulunmalıdır: 

 • Ġdare içinde gerekli iĢ ahlakı ve diğer değerlerin geliĢtirilmesi, 

 • Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirliğin sağlanması, 

 • Risk ve kontrol bilgilerinin idarenin gerekli birimlerine etkili bir Ģekilde iletilmesi,  

 • Ġç ve dıĢ denetçiler ile üst yönetimin faaliyetleri arasında eĢgüdümün sağlanması ve 

bunlar arasında gerekli bilgilerin etkili bir Ģekilde iletiminin sağlanması. 

2130.G1 - Ġç denetim faaliyeti, idarede iĢ ahlakı kültürünün yerleĢtirilmesi için kurumsal 

amaç, program ve faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve etkinliğini 
değerlendirmelidir. 

2130.D1 - DanıĢmanlık görevinin amaçları, idarenin genel değerleri ve hedefleriyle 

uyumlu olmalıdır. 

2200 - Görev Planlaması 

Ġç denetçiler, her görev için, kapsam, amaçlar, zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını 

da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamalı ve kayıt altına almalıdır. Bu planlama çalıĢmaları 
aĢağıdaki unsurları içermelidir. 

2201 - Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler 

Ġç denetçiler, her denetim görevi için bir denetim planı hazırlarken aĢağıdaki hususları 

dikkate almalıdır; 

 • Denetlenecek faaliyetin hedefleri ve bu hedeflere ulaĢmadaki performansı 
değerlendirmeye yarayacak araç veya kriterler, 

 • Faaliyetler, hedefler ve kaynaklar üzerindeki önemli riskler ile bu risklerin muhtemel 
etkilerini kabul edilebilir seviyede tutmanın yol ve yöntemleri, 

 • Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilgili kontrol çerçevesi veya modeline 

kıyasla yeterlilik ve etkinliği, 

 • Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli geliĢme sağlama imkânları.  
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2201.G1 - Ġç denetçiler, idare dıĢındaki taraflar için bir görevlendirme planlarken, 

görevlendirmenin amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları ve (görev kayıtlarına 

eriĢme ve sonuçların paylaĢımına getirilecek kısıtlamalar dahil) diğer karĢılıklı beklentiler 

konusunda söz konusu taraflarla anlaĢmalıdır. 

2201.D1 - Ġç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek 

sorumluluklar ve beklentiler hakkında, danıĢmanlık hizmeti verecekleri ilgili yöneticiyle 

mutabakata varmalıdır. Çok önemli görevlendirmelerde bu mutabakat yazılı hâle 

getirilmelidir. 

2210 - Görev Amaçları 

Her denetim görevi için söz konusu denetim göreviyle ilgili denetim amaçları 

belirlenmelidir. Görev amaçları, denetlenen faaliyetle ilgili riskleri, kontrolleri ve yönetim 
süreçlerini kapsamalıdır. 

2210.G1 - Ġç denetçiler, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesini 

yapmalıdır. Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtmalıdır.  

2210.G2 - Ġç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hatâların, düzensizliklerin, 
aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini dikkate almalıdır. 

2210.D1 - DanıĢmanlık görevlerinin amaçlarında, ilgili yöneticiyle mutabık kalındığı 
ölçüde, risk, kontrol ve yönetim süreçlerine de temas edilmelidir. 

2220 - Görev Kapsamı 

Görevin kapsamı, denetim görevinin amaçlarına ulaĢılmasına uygun seviyede olmalıdır. 

2220.G1 - Görevin kapsamı, ilgili sistemlerin, kayıtların, personel ve maddî varlıkların 

değerlendirilmesini de (üçüncü tarafların sahip oldukları dahil) içermelidir. 

2220.G2 - Bir güvence görevi esnasında danıĢmanlık talebinde bulunulursa, görevin 

amaçları, kapsamı, karĢılıklı sorumluluklar ve diğer beklentiler bir yazıyla iç denetim 

birimine iletilmelidir. Uygun görülmesi halinde danıĢmanlık görevi yürütülerek sonuçları 

danıĢmanlık ilkelerine uygun olarak raporlanmalıdır.  

2220.D1 - Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevlerini yürütürken, görevin kapsamının, üzerinde 

mutabık kalınan amaçlara yeterince temas ettiğinden emin olmalıdır. Eğer görev esnasında 

kapsamla ilgili ihtirazi kayıtlar olursa, göreve devam edip etmeyeceğini belirlemek üzere, 

iç denetçiler bunları ilgili yöneticiyle tartıĢmalıdır. 

2230 - Görev Kaynaklarının Tahsisi 

Ġç denetçiler, görevin amaçlarına ulaĢmak için gereken kaynakları tespit etmelidir. Görev 

kadrosu; görevin niteliği, karmaĢıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut kaynaklar dikkate 
alınarak oluĢturulmalıdır. 

2240 - ĠĢ Programı 

Ġç denetçiler, denetim amaçlarına ulaĢılmasını sağlayacak Ģekilde her denetim görevinin 

amaçlarını, görev için ayrılan kaynakları, muhtemel süresini ve denetimde takip edilecek 

süreçleri gösteren iĢ programları hazırlamalıdır. Bu iĢ programları yazılı hâle 
getirilmelidir. 

2240.G1 - ĠĢ programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, 

değerlendirme ve kayıt süreçlerini içermeli ve göstermelidir. ĠĢ programı, iĢe baĢlanmadan 
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önce onaylanmalı, programda yapılan değiĢiklikler için de iç denetim birimi 
yöneticisinden onay alınmalıdır. 

2240.D1 - DanıĢmanlık görevleri için hazırlanan iĢ programlarının Ģekli ve içeriği, görevin 
niteliğine bağlı olarak değiĢebilir. 

2300 - Görevin Yürütülmesi 

Ġç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaĢmak için yeterli bilgileri belirlemeli, 

analiz etmeli, değerlendirmeli ve kaydetmelidir. 

Ġç denetçiler görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç denetçiden beklenen 

dikkat ve özeni gösterir. Mesleki özen ve dikkat, aynı veya benzer durum ve koĢullarda, 

makul sınırlar dahilinde tedbirli ve yetkin bir iç denetçiden beklenen beceri, özen ve 

dikkatin gösterilmesidir. 

2310 - Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması 

Ġç denetçiler, görev amaçlarına ulaĢmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan 
bilgileri tespit etmeli ve tanımlamalıdır. 

Bilgi ve belgeler; görevin amaç ve kapsamıyla ilgili bütün konularda toplanmalı, tespit ve 

tavsiyelere sağlam ve güvenilir bir dayanak oluĢturacak seviyede yeterli, güvenilir, ilgili 

ve gerekli olmalıdır. 

2320 - Analiz ve Değerlendirme 

Ġç denetçiler, görev sonunda vardıkları sonuçları uygun analiz ve değerlendirmelere 
dayandırmalıdır. 

2330 - Bilgilerin Kaydedilmesi 

Ġç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev sonuçlarına dayanak teĢkil eden bütün bilgileri 
kaydetmelidir. 

2330.G1 - Ġç denetim birimi yöneticisi; görev kayıtlarına eriĢimi kontrol etmeli, 

gerektiğinde bu kayıtları idare dıĢı taraflara vermeden önce, üst yöneticinin onayını 
ve/veya hukuk müĢavirliğinin görüĢünü almalıdır. 

2330.G2 - Ġç denetim birimi yöneticisi, görev kayıtlarının saklanmasına iliĢkin esasları 
belirlemelidir. Bu esaslar, idarenin temel ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun olmalıdır.  

2330.D1 - Ġç denetim birimi yöneticisi, görev kayıtlarının tutulması, saklanması ve idare 

içi ve dıĢı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar belirlemelidir. Bu politikalar, 
idarenin düzenlemelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun olmalıdır. 

2340 - Görevin Gözetim ve Kontrolü 

Görevler; görev amaçlarına ulaĢılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve personelin 
geliĢtirilmesini sağlayacak bir tarzda gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir. 

2400 - Sonuçların Raporlanması 

Ġç denetçilerin, görev sonuçlarını raporlaması gereklidir. 

Raporlar, yetkisiz kiĢilerin eriĢimini engellemek için gizlilik içinde muhafaza edilmelidir.  
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2410 - Raporlama Kıstasları 

Raporlamalar; varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının yanında, 
görevin hedeflerini ve kapsamını da içermelidir. 

2410.G1 - Sonuçları gösteren nihai rapor, iç denetçinin görüĢ ve kanaatlerini de 
içermelidir. 

2410.G2 - Ġç denetçiler, görev raporlamalarında tatminkâr bir performans göstermeye 

teĢvik edilmelidir. 

2410.G3 - Görev sonuçları idare dıĢındaki taraflara bildirilirken, söz konusu bildirim, 
sonuçların paylaĢımı ve kullanımı konusundaki sınırlamaları da içermelidir. 

2410.D1 - Ġlerlemenin ara raporlanmasının ve danıĢmanlık görevlerinin sonuçları, 

görevlendirmenin niteliğine ve ilgili yöneticinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, Ģekil ve içerik 

değiĢtirebilir. 

2420 - Raporlamaların Kalitesi 

Raporlamalar; doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı, tam olarak ve zamanında yapılmalıdır.  

2421 - Hata ve Eksiklikler 

Eğer nihai raporlama önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, iç denetim birimi yöneticisi, 
hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiĢ bilgileri iletmelidir. 

2430 - Görevlendirmelerde Standartlara Aykırılıkların Açıklanması 

Standartlara aykırılıklar belli bir görevi etkilediğinde, sonuçlar raporlanırken aĢağıdaki 
hususlar özel durum olarak açıklanmalıdır: 

 • Tam olarak uyulamayan Standart/Standartlar 

 • Aykırılık sebepleri 

 • Aykırılığın göreve etkisi 

2440 - Sonuçların Raporlanması 

Ġç denetim birimi yöneticisi, görev sonuçlarını ilgili taraflara raporlamalıdır. 

2440.G1 - Görev sonuçlarının öngördüğü tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek taraflara, 

sonuçların raporlanmasından iç denetim birimi yöneticisi sorumludur. 

2440.G2 - Ġç denetim birimi yöneticisi, aksi hukuki düzenlemelerle belirlenmediği 

takdirde, görev sonuçlarını idare dıĢındaki taraflara iletmeden önce, idarede doğabilecek 

muhtemel riskleri değerlendirmeli, üst yönetim ve/veya hukuk müĢavirliği ile istiĢare 

etmeli ve sonuçların raporlanmasını, kullanımını kısıtlayarak kontrol etmelidir. 

2440.D1 - Ġç denetim birimi yöneticisi, danıĢmanlık görevlerinin nihai sonuçlarının ilgili 
yöneticilere raporlanmasından sorumludur. 

2440.D2 - DanıĢmanlık görevleri sırasında, risk yönetimi, kontrol ve yönetim sorunları 

tespit edilebilir. Bu sorunlar, idare için önemli hâle geldiğinde üst yöneticiye ve varsa 

yönetim kuruluna bildirilmelidir. 

2500 - Ġlerlemenin Ġzlenmesi 

Ġç denetim birimi yöneticisi, yönetime rapor edilen hususların sonuçlarının takibi için bir 
izleme sistemi kurmalı ve uygulamalıdır. 
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Denetlenen birim yöneticileri, denetim raporunda yer alan önerilere iliĢkin önlemleri alır. 
Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi yöneticisi, üst yöneticiyi bilgilendirir.  

2500.G1 - Ġç denetim birimi yöneticisi, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir Ģekilde 

uygulanmasını veya üst yönetimin gerekli tedbiri almaması halinde doğabilecek riski 

üstlenip üstlenmediğini tespit etmek ve geliĢmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip 
süreci oluĢturmalıdır. 

2500.D1 - Ġç denetim birimi, ilgili yöneticilerle mutabık kalındığı ölçüde, danıĢmanlık 
görevlerinin sonuçlarını izlemelidir. 

2600 - Yönetimin Artık Riskleri Üstlenmesi 

Ġç denetim birimi yöneticisi, üst yönetimin idare için kabul edilemeyebilecek bir artık 

(bakiye) risk düzeyini üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst yönetimle 

müzakere etmelidir. Artık riskle ilgili bir karara varılamazsa, iç denetim birimi yöneticisi 
ve üst yönetim, konuyu çözümlenmesi için üst yöneticiye rapor etmelidir.  
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EK-5 KAMU ĠÇ DENETÇĠLERĠ MESLEK AHLAK KURALLARI 

 

 

I. GĠRĠġ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 67 nci maddesinin (k) bendinde iç 

denetçilerin uyacakları etik kuralların Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunca (Kurul) 

belirleneceği hükme bağlanmıĢtır. Ayrıca, Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde iç denetçilerin Kurul tarafından belirlenen 

denetim standartlarına ve etik kurallara uymakla yükümlü olduğu, bu standart ve kuralların 

da uluslararası genel kabul görmüĢ standart ve kurallar dikkate alınarak belirleneceği ifade 

edilmiĢtir. 

Bu çerçevede, meslek ahlak kuralları, kamu iç denetim uygulamalarında meslek ahlak 

kültürünün geliĢtirilmesi amacıyla Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) Meslek 

Ahlak Kuralları esas alınarak ve diğer uluslararası mesleki kuruluĢların metinlerinden de 

yararlanılarak oluĢturulmuĢtur. 

Ġç denetim; kamu idarelerinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için kaynakların 

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama 

ve danıĢmanlık faaliyetidir. Ġç denetim, bir idarenin kontrol, risk yönetimi ve yönetim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacına yönelik sistemli ve 
disiplinli bir yaklaĢım getirerek idarenin amaçlarına ulaĢmasına yardımcı olur. 

Meslek ahlak kuralları; iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili „Ġlkeler‟ ile iç 

denetçilerden beklenen davranıĢ tarzını tanımlayan „DavranıĢ Kuralları‟ndan oluĢur.  

Bu meslek ahlak kuralları, iç denetçi tarafından mesleğe giriĢte okunup imzalanarak iç 

denetim birimi ile üst yöneticiye sunulur. 

 

II. ĠLKELER 

Ġç denetçilerden aĢağıdaki ilkelere uymaları beklenir. 

1. Dürüstlük 

Ġç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları kanaat ve değerlendirmelere 
itimat edilmesine zemin oluĢturur. 

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 

Ġç denetçiler, yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken 

en üst düzeyde mesleki tarafsızlık sergiler. Ġç denetçiler ilgili tüm Ģartların 

değerlendirmesini adil ve önyargısız bir Ģekilde yapar ve kendisi veya diğerlerinin 
menfaatlerinden etkilenmez.  

3. Gizlilik 

Ġç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğine saygı gösterir, hukuki ve 

mesleki zorunluluk olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz.  
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4. Yetkinlik (Ehil olma) 

Ġç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi 
ortaya koyarlar.   

 

III. DAVRANIġ KURALLARI 

1. Dürüstlük 

Ġç denetçiler faaliyetlerini yürütürken: 

1.1. Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder. 

1.2. Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapar.  

1.3. Kanun dıĢı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve 
idare açısından yüz kızartıcı eylemlere giriĢmez. 

1.4. Ġdarenin meĢru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunur. 

1.5. Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurur. 

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 

Ġç denetçiler: 

2.1. Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve tarafsızdır.  

2.2. Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur. 

2.3. Bireysel ya da kurumsal iç veya dıĢ menfaat ve baskılara karĢı durur. 

2.4. Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüĢleri alır, ancak 

kararlarını özgür iradesiyle oluĢturur. 

2.5. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar (sonuçlar yalnızca elde edilen 
kanıtlara dayalı olmalı ve denetim standartlarına uygun olarak birleĢtirilmelidir). 

2.6. Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir 

faaliyet veya iliĢkinin içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin çıkarlarıyla çatıĢabilecek 

faaliyet veya iliĢkiler için de geçerlidir. 

2.7. Denetçinin profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir 
menfaat kabul etmez. 

2.8. Bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete iliĢkin raporun 
sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koyar.  

3. Gizlilik 

Ġç denetçiler: 

3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda 

ihtiyatlı olur. Ancak, yasadıĢı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat 
gereği yetkili makamlara bildirir.  

3.2. Sahip oldukları bilgileri, kiĢisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya da 
idarenin meĢru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmaz. 
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4. Yetkinlik 

Ġç denetçiler: 

4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları iĢleri üstlenir.  

4.2. Ġç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir Ģekilde yerine 
getirir. 

4.3. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliĢtirir.  

 

IV. UYGULANABĠLĠRLĠK VE YÜRÜTME 

Meslek ahlak kuralları, iç denetim hizmeti veren iç denetim birimi ve iç denetçileri bağlar. 

Kamu iç denetçi sertifikasına sahip olan veya iç denetçi adayı olanlar için bu kuralların 

ihlali, Kurulun yönetmelik ve idari düzenlemelerine göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır. 

Olumsuz bir davranıĢın meslek ahlak kurallarında açıkça yasaklanmamıĢ olması, o 
davranıĢın kabul edilebilir veya doğru olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmaz. 

Ġç denetçiler, davranıĢlarını meslektaĢlarıyla iĢbirliği ve iyi iliĢkileri destekleyecek Ģekilde 

yönlendirmelidir. 

Ġç denetçiler: 

1. Diğer iç denetçilerle iĢbirliği sağlayarak denetim mesleğinin geliĢmesine katkı sağlar. 

2. Diğer iç denetçilerle makul ve dengeli iliĢkiler kurar. 

 

V. ÇIKAR ÇATIġMASI 

Ġç denetçiler denetlenen birime denetim dıĢında danıĢmanlık veya baĢka hizmetler 
veriyorsa, bu hizmetlerin çıkar çatıĢmasına yol açmamasına özen gösterir.  

Ġç denetçiler: 

1. Bu tür hizmetlerin yönetimin özgün yetki ve sorumluluk alanına girmediğinden emin 
olmalı ve bu konular kesinlikle denetlenen birimin yönetimine bırakılmalıdır. 

2. Bağımsızlık ve tarafsızlıklarını etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan herhangi bir 

menfaati reddeder. 

3. Denetlenen birimin yöneticileri, personeli ve ilgili diğer taraflarla, bağımsız 

davranmasını tehdit eden, etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan iliĢkilerden kaçınır. 
Bu husus, idarenin çıkarlarıyla çatıĢan iliĢki ve faaliyetleri de içerir. 

4. Resmi konumlarını özel amaçları için kullanmaz ve yolsuzluk riski içeren veya 

denetçilerin tarafsızlık ve bağımsızlıkları hakkında Ģüphe uyandıracak iliĢkilerden kaçınır.  
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ÖZET 

 

 

DEMĠR Mustafa. Alandakilerin BakıĢ Açısıyla Türk Kamu Yönetiminde Ġç Denetim, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010. 

 

 

Türk kamu yönetimine uluslararası standartlara sahip bir anlayıĢla, kamu 

idarelerinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek amacıyla kaynakların etkililik, 

ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirme ve üst 

yöneticiye danıĢmanlık hizmeti sunma öngörüsüyle Avrupa Birliğine uyum sürecinde 2003 

tarihinde çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetim 

sistemi getirilmiĢtir. Getirilen iç denetim sisteminin kamu kurumlarına ne tür bir katkı 

sağladığı, geleneksel denetim anlayıĢından hangi yönleriyle ayrıldığı, 2010 yılı itibariyle iç 

denetimin geldiği nokta ve iç denetçilerin kamu idarelerinde karĢılaĢtıkları sorunlar ve 

çözüm önerileri tezin ana konusudur. Alandakilerin bakıĢ açılarıyla bu konuları araĢtırmak 

üzere hazırlanan bu çalıĢmada, literatür taramasının yanında iç denetçiler ve bu alanda 

yetkili olan üst düzey yöneticilerle derinlemesine mülakatlar yapılmıĢ, Türk kamu 

yönetiminde iç denetim uygulaması farklı yönleriyle irdelenmiĢtir. 
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ABSTRACT 

 

 

DEMĠR, Mustafa. Internal Auditing in Turkish Public Administration from the Perspective 

of Practitioners, Master‟s Thesis. Ankara, 2010. 

 

 

Internal auditing system was introduced by the Public Financial Management and 

Control Act of 5018 issued in 2003 in the process of adaptation to the European Union, 

with the purpose of providing guidance to top management, and improving and adding 

value to the activities of the public administrations by evaluating whether the resources are 

managed in conformity with effectiveness, economy and efficiency. The subject matter of 

this thesis is concerned with the contribution of internal auditing to public institutions, its 

distinguishing features from traditional inspection, its current state in 2010, and the 

problems the internal auditors have experienced along with the solutions proposed in 

public administration. This research has been conducted to examine these issues from the 

perspective of the practitioners of internal auditing. Literature review is followed by in-

depth interviews with internal auditors and competent senior executives in a way to 

investigate internal auditing in Turkish public administration thoroughly. 
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