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ÖNSÖZ 

 

  

Dünya da kamu mali yönetiminde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ülkemizde 

de özellikle kamusal alanda bir gelişim ve değişim yaşanmaya başlamıştır. Kamu Mali 

Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde önemli 

değişiklikler uygulamaya girmiştir. Bu çerçevede mali yönetimimizde iç denetim, iç kontrol, 

risk, stratejik planlama, etkinlik, verimlilik, hesap verilebilirlik gibi kavramlar kendisine yer 

bulmaya başlamış ve denetim ve yönetim sürecine ilişkin olarak reform niteliğinde 

değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 

 

Reform çalışmaları ile kamu kaynaklarının daha verimli ve yerinde kullanımının 

tespiti için kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planlarına, 

programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak 

planlanması ve yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması 

amaçlanmaktadır. 

 

Kamu mali yönetiminde yapılan reform neticesinde denetim sistemimiz üzerinde 

meydana gelen değişiklikler ve bunların etkileri hem kapsam hem de yöntem bakımından 

anlatılacak ve birçok ülkede de uygulanma alanı bulan iç denetim sistemi üzerinde 

durulacaktır. 

 

Bu çalışmanın her aşamasında yoğun çalışma programına rağmen her türlü eleştirileri, 

görüş ve önerileri ile bana destek olan tez danışmanım sayın Prof. Dr. Ganite KURT hocama 

çok teşekkür ederim. 
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yanımda olan anne ve babam ile kardeşlerime ayrıca çalışmalarım sırasında göstermiş 

oldukları sonsuz hoşgörü ve sabırları için eşim ve çocuklarıma şükranlarımı sunarım. 
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ÖZET 

 

 

Bu çalışmanın amacı; önceleri özel sektörde uygulanmaya başlanan ve şu anda Avrupa 

ile beraber dünyanın pek çok ülkesinde etkin bir şekilde uygulanan iç denetim modelinin 

kamu mali yönetim sistemimiz üzerinde ne gibi bir etki oluşturduğunun analiz edilmesi ve 

farklı ülkelerde uygulanmakta olan iç denetim modellerinin ayrıntılı olarak açıklanmasıdır. 

 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmı olup, araştırmanın 

amacı ve öneminden bahsedilmektedir. İkinci bölümde kamu mali yönetimine yön veren 

düzenlemeler ele alınmış olup, 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı 

ve kapsamı ile temel ilkeleri, iç kontrol ve iç kontrolün unsurları ile ülkemizde uygulanan iç 

kontrol sisteminin yapısı açıklanmıştır. Üçüncü bölümde denetim kavramı ile birlikte iç 

denetimin amacı, kapsamı, unsurları, faaliyet ve süreci, türleri ile iç denetimin yakın ilişki 

içersinde olduğu iç kontrol, dış denetim ve teftiş arasındaki durum irdelenmiş, kamu iç 

denetim standartlarına, meslek ahlak standartlarına ve raporlama standartlarına değinilmiştir. 

Dördüncü bölümde Avrupa Birliğinde uygulanan iç denetim modelleri ile dünya da uygulanan 

iç denetim uygulamaları incelenmiştir. 

 

Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında ise kamu mali yönetimi ve iç denetimle ilgili 

genel bir değerlendirme yapılarak bir kısım önerilerinde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Denetim, Denetçi, Kamu Mali Yönetimi, Teftiş, İç Denetim, İç 

Kontrol, Dış Denetim, Kamu Yönetimi, İç Denetim Standartları. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is aiming at analysing  internal auditing model, coming into effect private 

sector at first and now implemented  effectively in many countries of the world with Europe, 

what kind of influence on the our  public  financial management system and explaning 

internal auditing models being implemented in different countries in detail. 

This studying is consisted of five sections. First section is preamble division and refer 

to aiming and importance of the studying. In the second section regulations affecting  public 

finance management was examined. Structure of internal control system implemented in our 

country with internal control and internal control’s elements and numbered 5018 Public 

Finance Management and Control Law’s purpose, scope, fundamental principles were 

explanied. In the third section;  circumstance among the, external audit, inspection and 

internal control which is handing in and glove with internal audit and internal audit’s purpose, 

scope, elements, activity, process, types, was scutinized. In addition; public internal audit 

standards, professional ethics standards and reporting standards were mentioned. In the forth 

 section;  internal audit’s  models implemented in The European Union and internal 

audit’s  practice implemented in the World was examined. 

   In the thesis’ conclusion and suggestions section, general evaluation  was carryied out 

concerning internal audit and  public finance management and some suggestions were made. 

 

Keywords: Audit, auditor, Public Financial Management, Inspection,  Internal Audit, 

Internal Control, External Audit, Public Administration, internal auditing standards. 
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1. GİRİŞ 
1.1. Giriş 

 

Dünyada modern olarak iç denetimin gerçekleştirilmesi Uluslararası İç Denetim 

Enstitüsünün  (IIA) kurulmasıyla başlamıştır.  Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün 

kurulmasıyla iç denetim  mesleği gelişmeye ve önem kazanmaya başlamıştır. Daha 

sonraları Ülkemizde özel sektörün girişimiyle Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) 

faaliyete geçmiş ve iç denetimde kurumsallaşma başlamıştır. İç denetimin özel 

sektördeki başarılı uygulamalarından sonra kamuda da uygulanması çalışmaları 

başlamıştır. 

 

Türkiye’nin özellikle 1999 yılında Helsinki zirvesinde Avrupa Birliğine (AB) 

aday ülke olarak resmen kabul edilmesinin ardından, mali yönetim ve kontrol 

alanındaki mevcut yasal düzenlemelerin AB mevzuatıyla uyumlaştırılması yönünde 

çalışmalar başlamıştır. 2000’li yılların başından itibaren Uluslararası Para Fonu (IMF) 

ve Dünya Bankası ile yürütülen anlaşmalar çerçevesinde bu alandaki çalışmalar ivme 

kazanmıştır. Avrupa Birliğinde, iç denetim, iç kontrol ve dış denetime ilişkin tek tip bir 

mevzuat bulunmamaktadır. Avrupa Birliği, kendi ilke ve standartlarıyla uyumlu 

uluslararası standartların kabul edilip uygulanmasını; bu çerçevede rol ve 

sorumlulukları yasayla belirlenmiş, çerçevesi iyi çizilmiş iç ve dış denetim 

mekanizmalarının oluşturulmasını Birliğe üye ve aday ülkelerden talep etmektedir. 

2000’li yılların başında AB tarafından yapılan incelemelerde; Türkiye’deki kamu iç 

mali kontrol sisteminde kavramsal ve işlevsel eksiklikler olduğu ve bu alanda yasal 

düzenleme ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, şeffaflık, performans denetimi 

ve mali yönetim gibi alanlarda uluslararası kabul görmüş ilkelerin yeterince takip 

edilmediği, denetim alanındaki yetki ve sorumlulukların tam olarak tanımlanmadığı ve 

kamu kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının halen yeterince belirgin olmadığı 

vurgulanmıştır. AB müktesebatına uyum sürecinde, üye ülkelerin bütçe 

uygulamalarında standart bir uygulama olan “Kamu İç Mali Kontrol” modelinin 

ülkemizde de uygulanma hedefi, kamu maliyesinde bir reform niteliğinde sayılan 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (İç 

Denetim Genel Raporu, 2008:10).    
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Bir toplumun temel ihtiyaçlarından olan eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi 

toplumsal hizmetler ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de genel olarak devlet eliyle 

yürütülmektedir. Toplum halinde yaşamak durumunda olan insanların temel 

ihtiyaçlarını karşılamak için meydana gelmiş bir kamu kuruluşu niteliğinde olan devlet, 

asli görevi olan toplumsal hizmetleri yerine getirebilmek için harcamalar yapmak ve bu 

harcamaları finanse edebilmek için de yeterli gelire sahip olmak zorundadır.  

 

Ülkemizin Son 15 – 20 yıllık süreci dikkatle analiz edildiğinde adeta kriz 

ekonomileriyle iç içe yaşar bir hale geldiğini görmekteyiz. Ekonomimizi krizlerden 

düşük zararlarla atlatabilmek için o yıllardan itibaren birçok yöntem uygulanmış olup, 

temel düzenlemenin kamu mali yönetimi alanında olması gerektiği hususunda hemen 

hemen tüm kesimler fikir birliğine varmıştır. 

 

Kamu mali yönetim anlayışındaki değişiklikler devleti daha çok sosyal ve kültürel 

hizmetleri yerine getirmeye zorlamış ve bu durum kamu harcamalarının daha çok 

artmasına sebep olmuştur.  Dolayısıyla devlet, kamu harcamalarını karşılamak amacıyla 

vergi, harç, resim, para cezaları, mülk-teşebbüs gelirleri, borçlanma gibi gelirleri 

kullanarak temel vazifelerinden olan kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması, 

ekonomik istikrarı gerçekleştirme ve gelir dağılımında adaleti sağlamaya çalışmaktadır. 

Devletin asli görevlerini kusursuz olarak yerine getirmesinin gerekliliği, sorunsuz bir 

şekilde işleyen bütçe sistemini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda kamu mali 

yönetimindeki temel düzenleme devlet bütçesi üzerinde olmuştur.   

 

1927 yılında çıkarılan ve ülkemizin kamu mali yönetiminin temelini oluşturan 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu küçük bir takım değişikliklere uğrasa da 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 24.12.2003 tarihinde 

yürürlüğe girmesine kadar uygulanmıştır. Özellikle II. Dünya savaşından sonra tüm 

dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kamu mali yönetiminde önemli gelişmeler 

meydana gelmiştir. 
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5018 sayılı Kanun düzenlenmeden önce bütçe sistemi başta olmak üzere etkin bir 

şekilde işleyen iç kontrol sisteminin bulunmaması, mali yönetimde yer alan görevlilerin 

yetki ve sorumluluklarının ayrıntılı bir şekilde belirtilmemiş olunması, mali yönetimin 

temel ilkelerinden olan mali saydamlık, mali disiplin ve hesap verme sorumluluğunun 

etkin bir şekilde uygulanamaması, kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde kullanımının sağlanamaması ve buna benzer hususlar kamu mali yönetiminde 

yeniden bir yapılanmaya gidilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

 

Muhasebe-i Umumiye Kanunun uygulandığı dönemlerde genel ve katma bütçeli 

kuruluşlarla beraber döner sermeyeli kuruluşlar, fonlar, mahalli idare bütçeleri ile diğer 

kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşların bütçeleri olmak üzere birçok bütçe çeşidi 

bulunmaktaydı. Ayrıca bunların bazı mali işlemleri bütçe dışına bırakılmış olup, 

uygulanan muhasebe sistemi ve bütçe sınıflandırması ile beraber kamu gelir ve giderleri 

iç ve dış paydaşlar tarafından da ayrıntılı olarak izlenememekteydi.   

 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulamaya girmesiyle, 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 

kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın gerçekleştirilmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca kamu mali yönetiminin yapısının ve işleyişinin, kamu 

bütçelerinin hazırlanmasının ve uygulanmasının, tüm mali işlemlerin 

muhasebeleştirilmesinin, raporlanmasının ve mali kontrolünün düzenlenmesinin 

ayrıntılı bir şekilde yapılması hedeflenmiştir. 

 

Bu bağlamda Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası standartlara uygun bir iç 

kontrol sistemi kurularak, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, harcama süreçlerinde 

yetki sorumluluk dengesinin işler hale getirilmesi, bütçe hazırlama ve uygulama 

süreçlerinde etkinliğin artırılması, çok yıllı bütçeleme sisteminin uygulanması gibi 

hususlar öngörülmüştür. Ayrıca mali yönetimde görev alanların yetki ve sorumlulukları 

açık bir şekilde ortaya konarak yetki sorumluluk dengesi kurulmuştur. Mali işlemler 

mali hizmetler birimi tarafından gerçekleştirilecek, bütçeyle ödenek tahsis edilen 

yöneticiler harcama yetkilisi olacak ve iş ve işlemler harcama yetkilisinin vermiş olduğu 

harcama talimatı üzerine gerçekleştirme görevlileri tarafından icra edilecektir. 
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 

kendisine uygulama alanı bulan bir diğer sistemde iç denetimdir. İç denetim; kamu 

idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve 

rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyetidir.  

 

Bu çerçevede toplam dört ana başlık halinde hazırlanan çalışmamızın giriş 

kısmında araştırmanın amacı ve öneminden bahsedilecektir. İkinci bölümde kamu mali 

yönetimine yön veren düzenlemeler ele alınacak olup, 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi 

ve Kontrol Kanununun amacı ve kapsamı ile temel ilkeleri, iç kontrol ve iç kontrolün 

unsurları ile ülkemizde uygulanan iç kontrol sisteminin yapısı açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

 

Üçüncü bölümde denetim kavramı ile birlikte,  iç denetimin amacı, kapsamı, 

unsurları, faaliyet ve süreci, türleri ile iç denetimin yakın ilişki içerisinde olduğu iç 

kontrol, dış denetim ve teftiş arasındaki durum irdelenerek, kamu iç denetim 

standartlarına, meslek ahlak standartlarına ve raporlama standartlarına değinilecektir.  

 

Dördüncü bölümde Avrupa Birliğinde uygulanan iç denetim modelleri ile dünya 

da uygulanan iç denetim uygulamaları incelenecektir. 

 

Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında ise kamu mali yönetimi ve iç denetimle 

ilgili genel bir değerlendirme yapılarak bir kısım önerilerinde bulunulacaktır.  
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1.2. Problem Durumu 

 

Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde, dünyadaki gelişmeleri yansıtan, ülke 

gerçeklerini ve ihtiyaçlarını da göz ardı etmeyen, kamu idarelerinin çalışmalarına değer 

katmayı ve geliştirmeyi hedeflemiş denetim ilke ve tekniklerinin geliştirilmesi suretiyle, 

kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 

kullanılmasını temin etmeye yönelik kamu mali iç kontrol ve denetim sistemlerinin 

kurulma zorunluluğu her geçen gün daha fazla hissedilmeye başlanılmıştır. 

 

Kamu iç mali kontrolü ve teftiş - denetim sistemimizin, çağdaş sistemlere uygun, 

uluslar arası standartlar ve Avrupa Birliği kriterlerini dikkate alan bir anlayışla yeniden 

yapılandırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak uygulamaya başlanıldığı bir 

dönemde; yeni bir denetim anlayışı olan iç denetimin uygulaması ve uygulama 

sorunlarının ana açıklanması bir zorunluluk halini almıştır. 

 

1.3. Araştırmanın Amacı Ve Önemi 

 

Bu çalışmada temel amaç olarak Türk Kamu Mali Yönetim Sistemine 5018 sayılı 

Kanunla getirilen iç denetim sisteminin önemi, etkinliğinin arttırılması, geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması yönünde yapılabilecek hususlar ve birtakım öneriler geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Uluslararası iç denetim standartları ile Türkiye kamu kesimi iç 

denetim standartları karşılaştırmalı olarak incelenecek ayrıca ülkemiz kamu mali 

yönetiminde uygulanan iç denetim sistemi ile farklı ülkelerde uygulanan iç denetim 

modelleri karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılacaktır.  

Avrupa Birliğine uyum sürecinde 2003 tarihinde çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemize iç denetim sistemi getirilmiştir. Kamu mali 

yönetimine, uluslararası standartlara sahip bir anlayışla, kamu idarelerinin çalışmalarına 

değer katmak ve geliştirmek amacıyla kaynakların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik 

esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirme ve üst yöneticiye danışmanlık 

hizmeti sunma öngörüsüyle getirilen iç denetim sisteminin kamu kurumlarına ne tür bir 
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katkı sağladığı, geleneksel denetim anlayışından hangi yönleriyle ayrıldığı, ülkemize 

getirmiş olduğu artılar ve eksiler ayrıca farklı ülkelerde uygulanan modeller 

çalışmamızın önemini oluşturmaktadır.  

 

1.4. Varsayımlar 

 

Çalışma ile ilgili varsayımlar aşağıda sıralanmıştır. 

• İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Maliye Bakanlığına bağlı olmasının iç 

denetimi zayıflatacağı endişesi. 

• Kamu mali yönetiminde uzun zamandan beri hâkim olan zihniyet yapısının, yeni 

sistemin uygulanmasında sıkıntılar doğuracağı şeklinde algılanması. 

• Kamu yönetiminde yapılan reformların genelde olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkarması endişesi. 

• İç denetim sisteminin uygulanmasında görev alacak personelin niteliklerinde, 

bilgi ve mevzuatta eksikliliklerinin olabileceği. 

• Etkili bir iç denetim faaliyeti yapılabilmesi için Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanununun bu ihtiyaca cevap verecek şekilde tedbirlere sahip olmaması. 

• İç denetim faaliyetinin bağımsız nesnel bir güvence sağlama faaliyetinden daha 

ziyade bir danışmanlık faaliyeti olarak algılanması. 

• İç Denetim Koordinasyon Kurulunun iç denetim faaliyetinin bağımsızlığını ve iç 

denetçilerin tarafsızlığını sağlama konusunda etkili bir rol uygulamaması.  

• Kamu idarelerince gerçekleştirilen iç denetim faaliyetlerinin kamu iç denetim 

standartlarına ve kamu iç denetim rehberlerine uygun olarak yürütülüp 

yürütülmediğinin değerlendirilmesi konusunda öngörülen uygulanabilir tedbir 

yöntemlerinin bulunmaması. 

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, iç denetim faaliyetinin 

bağımsızlığını ve iç denetçilerin tarafsızlığını güvence altına alan hükümlere yer 

verilmediğinden kamu denetim sistemimiz etkin bir fonksiyon ifa etmeyen yeni 

bir denetim birimini daha bünyesinde barındırma ihtimali. 

• İç denetim ve iç kontrol hakkında üst yöneticilerin yeterli bilgiye sahip 

olmaması ve farkındalığın oluşturulamaması. 



7 

 

 

 

• İç Denetim Koordinasyon Kurulunun kurumsal kapasitesinin görev ve 

sorumluluklarını yerine getirecek kapasite ve yeterlilikte olmaması. 

• İç denetimin nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetinin göz ardı 

edilerek sadece mali işlemlere yönelik olduğu şeklinde algılanması. 

• Kamu idarelerinde iç denetim ve teftiş birimlerinin olması, görev, yetki ve 

sorumluluk ayrımlarının tama olarak yapılamaması nedeniyle çakışmaların 

ortaya çıkması. 

• İç denetçilerin çalıştıkları kurumlarda yeterince farkındalık oluşturamamaları, 

teftişe dayalı eski denetim anlayışını devam ettirmeleri, iç denetim sisteminin 

kamu mali yönetimimize getireceği katkılara tam olarak inanmamış olmaları.  

1.5. Sınırlılıklar 

 

Bu çalışmada, kamu mali yönetiminde iç denetimin önemi ve farklı ülkelerde 

uygulanan iç denetim modellerinin uygulamalarına genel bir bakış yapılmakla birlikte, 

iç denetimin kamu mali yönetimimize olan etkisi ve olası sonuçları bakımından 

araştırma yapılacaktır. 

1.6. Tanımlar 

 

Kamu mali yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve 

süreçleri ifade eder. 

Mali kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili 

mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve 

süreçlerdir. 

Kamu maliyesi: Gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların 

finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsar. 

İç kontrol: idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların 

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve 
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yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 

tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve 

diğer kontroller bütünüdür. 

İç denetim: kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel 

güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. 

Dış denetim: Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, 

genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, 

yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve 

planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet 

Meclisine raporlanmasıdır. 
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2. KAMU MALİ YÖNETİMİNE YÖN VEREN DÜZENLEMELER 
 

2.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Amacı ve 

Kapsamı 

 

Ülkemizde kamu mali yönetim sistemine ilişkin Cumhuriyet döneminde yapılan 

ilk önemli düzenleme, 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 

ile gerçekleştirilmiştir. Kamu mali yönetim sisteminin temeli olan 1050 sayılı Kanun, 

çok küçük değişikliklerle yaklaşık seksen yıl süre ile uygulanmıştır. Bu süre içinde 

dünyadaki kamu mali yönetimi ve denetimi sistemleri, önemli değişimler göstermiştir. 

Dünyadaki bu gelişmeler, Türkiye’deki kamu mali yönetim sistemi alanındaki anlayış 

değişikliklerinin ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir.  

Türkiye’deki kamu mali yönetim ve denetim sistemi ile ilgili en köklü ve bütünsel 

değişiklik, mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa 

Birliği normlarıyla uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 10.12.2003 tarihinde yasalaşması ile 

gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık seksen yıldır uygulanmakta olan 1050 sayılı Kanunun 

yerini alan 5018 sayılı Kanun ile yeni bir kamu mali yönetim anlayışı getirilmiştir 

(Kesik, 2005:94). 

5018 sayılı Kanun, mali yönetim ve kontrol sistemimizin yapısını ve işleyişini 

yeni bir anlayışla ele almak suretiyle sistemin temel esaslarını düzenlemekte; kamu 

bütçelerinin hazırlanma, uygulanma ve kontrol işlemlerinin nasıl yapılacağını, mali 

işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını şekillendirmektedir. Bu kanun ile 

kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, çok yıllı ve performansa 

dayalı bütçe sistemine geçilmesi, mali yönetim ve kontrol görev ve yetkisinin ilgili 

idarelere devredilmesi, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesinin öngörülmesi, 

kamu harcamalarında iç ve dış denetimin düzenlenmesi yanında bütçe ve muhasebe 

uygulamalarında birlik ve bütünlük sağlanması yönünde temel düzenlemeler yapılmıştır 

(Arcagök ve diğerleri, 2004:3-19). 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun gerekçesi genel itibariyle 

şu şekilde düzenlenmiştir; Kalkınma planları ile bütçeler arasında sıkı bir bağ 

kurulamaması, bazı malî işlemlerin bütçelerde yer almaması, bütçe uygulamalarının 
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malî yılla sınırlı olması ve çok yıllı bütçeleme sisteminin olmaması sistemin başlıca 

eksiklikleri olarak ön plana çıkmaktadır. Mevcut bütçe sınıflandırması ve muhasebe 

sistemi, kamu gelir ve giderleri konusunda, hem malî yönetime hem de kamuoyuna 

istenilen bilgilerin ayrıntılı olarak sunulmasına teknik olarak imkân vermemektedir. 

Kanunla mevcut sistemin değiştirilerek daha etkin olması, Ulusal Program ve 

Politika Belgesi'nde de yer aldığı üzere uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği 

normlarına uygun bir kamu malî yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 

Bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde 

kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî 

yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama 

sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol 

sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu malî 

yönetim sisteminin oluşturulması öngörülmektedir. 

Ayrıca Merkezi İdare Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesiyle, bütçenin kapsamı 

genişletilmekte ve bir kısım düzenlemeler getirilmektedir; 

Bütçe türleri uluslararası standartlara uygun olarak yeniden tanımlanmakta ve 

sınıflandırılmaktadır. Bu çerçevede katma bütçe kaldırılmakta ve bu kapsamda yer alan 

kamu idareleri idari ve malî statüsüne göre genel bütçeli ya da özel bütçeli idare haline 

getirilmektedir. Ayrıca, döner sermaye işletmeleri ve fonların gelir ve giderlerinin ilgili 

oldukları idare bütçesine dâhil edilmesi sağlanmakta; bunların belirli bir süre sonunda 

tasfiye edilmesi öngörülmektedir. 

• Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerinde yer alması 

sağlanmakta, bütçe dışında gelir elde edilmesi ve gider yapılması 

önlenmektedir. 

• Genel idareye dâhil kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri 

ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminlerinin Merkezi İdare Bütçe 

Kanununun ekinde yer alması esası öngörülmektedir. 

• Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe büyüklükleri Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulmaktadır. 

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Kanunda sayılan sınırlı sayıdaki 

maddeye tâbi olmakla birlikte genel olarak Kanun kapsamı dışında 
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tutulmakta; malî özerkliklerini zedeleyecek herhangi bir hükme yer 

verilmemektedir. 

• Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle 

vazgeçilen kamu gelirleri cetveli Merkezi İdare Bütçe Kanununa 

eklenmektedir. 

 

Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması amacıyla, bütçe 

hazırlama çalışmalarına daha erken başlanılmakta, kamu idarelerinin bütçeleri üzerinde 

daha ayrıntılı hazırlık ve sağlıklı tahmin yapması sağlanmakta ve malî yönetimde çok 

yıllı bütçeleme sistemine geçilmektedir. Bu çerçevede, plan-bütçe ilişkisi 

güçlendirilerek kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini bu plana 

dayandırmaları öngörülmekte, amaçların ve hedeflerin bütçe büyüklükleri ve 

sürdürülebilir finansman planı düzeyinde hangi ekonomik koşullarda 

gerçekleştirileceğine ilişkin olarak kamu idarelerine orta vadeli program ve malî plan ile 

yol gösterilmektedir. 

 

Ayrıca uluslararası ve Avrupa Birliği standartlarına uygun bir iç kontrol sistemi 

oluşturulmakta ve kamu idarelerinin bütçe uygulama sürecindeki inisiyatifleri 

artırılmaktadır. Kamu idarelerine bütçe hazırlama ve uygulamaya ilişkin görevlerine ek 

olarak, harcama öncesi kontrol yetkisi verilmekte ve iç denetçilik müessesesi 

oluşturulmaktadır. 

 

Kamu malî yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde ortaya 

konulmakta ve yetki-sorumluluk dengesi yeniden kurulmaktadır. Buna göre, kamu 

idarelerinin malî işlemleri, kurulacak malî hizmetler birimleri tarafından yapılacak, 

bütçe sınıflandırmasında ödenek tahsis edilen yöneticiler harcama yetkilisi olarak karar 

vermeye yetkili olacak, iş ve işlemler harcama yetkilisi tarafından verilen harcama 

talimatı üzerine gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilecektir. Saymanların 

ödeme aşamasındaki uygunluk denetimi yapma görevleri sona erdirilerek, bunun yerine 

kamu idaresi başkanına bağlı olarak çalışacak malî kontrol yetkilisine, harcama 

sürecinin belirli aşamalarında kontrol görevi verilmektedir. 
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Malî yönetimde şeffaflığın sağlanması ve sağlıklı bir hesap verme 

mekanizmasının kurulması, kamu kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması sırasında 

gerekli bilginin gerekli zamanda verilmesi suretiyle kamuoyu denetiminin sağlanması, 

kamu hesaplarının uluslararası standartlara uygun bir muhasebe düzenine göre tutulması 

sağlanmaktadır. Diğer taraftan, kamu idarelerince idare faaliyet raporu, mahalli idareler 

için İçişleri Bakanlığınca değerlendirme raporu ve Maliye Bakanlığınca genel faaliyet 

raporu düzenlenmesi öngörülmekte, ayrıca diğer yöntemlerle malî yönetim verilerinin 

ve malî istatistiklerin düzenli olarak kamuoyuna açıklanması sağlanmaktadır. 

 

Sayıştayın harcama öncesi vize ve tescil işlemleri kaldırılmakta, konumu 

uluslararası standartlara uygun hale getirilmekte, Maliye Bakanlığınca yapılan taahhüt 

ve sözleşme tasarılarının vizesi işlemi ise yönetsel sorumluluk ve malî kontrol 

yetkisinin paylaştırılması ilkesi çerçevesinde kamu idarelerine bırakılmaktadır. Böylece 

bir yandan bütçe işlemlerine hız kazandırılırken, diğer yandan Sayıştay'ın dış denetim 

organı olarak sadece harcama sonrası denetime odaklanmasına imkân tanınmaktadır. 

Ayrıca genel idareye dâhil kamu idarelerinin tamamı, dış denetim kapsamına 

alınmaktadır (Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu S. Sayısı: 302). 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı 1.Maddede 

düzenlenmiş olup şu şekildedir; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve 

hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 

edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu 

mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, 

uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali 

kontrolü düzenlemektir. Kanunun kapsamı 2.maddede şu şekilde düzenlenmiştir; Bu 

Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve 

mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim 

ve kontrolünü kapsar. Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu 

idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tabidir. Düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar, bu Kanunun sadece 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 42, 43, 44, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68 ve 76, 78 ncı maddelerine tabidir. 
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2.2. Kamu Mali Yönetiminin Temel İlkeleri 

 

5018 sayılı Kanun bir bütün olarak incelendiğinde kamu mali yönetiminde yedi 

temel ilke üzerinde durulmuştur; Bunlar; mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, 

mali disiplin, maliyet etkililik, stratejik planlama, Performans Esaslı Bütçeleme ve Çok 

Yıllı Bütçelemedir. 

 

2.2.1.Mali Saydamlık 
 

Saydamlık, devletin, hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için hayata geçirdiği 

politikaları ve bu politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan bilgiyi 

düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasıdır. Bu tanımda iki 

unsurun altını çizmekte yarar vardır. Buna göre sistemin saydam olması için sadece 

aktörlerin ne yaptıklarının bilinmesi değil, ne yapmaya niyetli oldukları konusunun da 

kamuoyuna sunulması gerekmektedir. Niyetlerin açık bir biçimde belirlenmesi ve 

kamuoyuna sunulması hem niyetlerin kamu yararına uygun olup olmadığını tartışma 

olanağı yaratır, hem de vatandaşlara daha sonra davranışları ve bu davranışların 

sonuçlarını değerlendirmede önemli bir kıstas sunar. İkincisi, bilginin bir yerlerde 

mevcut olması sistemin saydam olduğunu göstermez. Bilginin vatandaş tarafından etkin 

bir biçimde kullanılabilmesini sağlayacak bir biçimde düzenli, anlaşılabilir ve tutarlı 

olması gerekmektedir. Bilginin güvenilir olması ise objektif olarak doğru olmasını içerir 

ama bununla sınırlı değildir. Güvenilirlik aynı zamanda bilgiyi kullananların da bilginin 

doğruyu yansıttığına inanmasını, bu ise inandırıcılığı sağlayan “kalite kontrol” 

mekanizmalarının kurulmuş olmasını gerektirir (Saraç, 2005:142). 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7.maddesinde mali 

saydamlık düzenlenmiş olup; Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve 

kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu 

amaçla; 

a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması, 

b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile 

bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama 

sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, 
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c) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve 

desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna 

açıklanması, 

 

d) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş 

muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması zorunluluğu 

getirilmiş olup, mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve 

önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu tutulmuştur.  

IMF’ye göre Mali Şeffaflık İlkeleri 4 genel prensip etrafında toplanmaktadır 

(Samsun, 2002:75). 

• Hükümet içerisindeki rol ve sorumluluklar açık olmalıdır (bu ilke, hükümetin 

yapısının ve işlevlerinin açıkça belirlenmesi, hükümet içerisindeki sorumluluklar 

ve kamu sektörüyle ekonominin geri kalanı arasındaki ilişkilerle ilgilidir); 

• Hükümetin faaliyetleri ile ilgili bilgiler kamuya açık olmalıdır (bu ilke, kapsamlı 

mali bilgilerin zamanında yayımlanmasının önemi üzerinde durur); 

• Bütçe hazırlama, uygulama ve raporlama süreçleri açık olmalıdır (bu ilke bütçe 

süreci ile ilgili verilen bilginin ne şekilde olması gerektiği ile ilgilenmektedir); 

• Mali bilgiler, geniş çaplı kabul gören veri kalitesi standartları ile uyumlu olmalı; 

bağımsızlık ve güvenilirlik teminatlarına tabi olmalıdır (bu ilke de, mali verilerin 

kalitesi ve mali bilgilerin bağımsız bir incelemeye tabi olması ile ilgilidir).  

2.2.2. Hesap Verme Sorumluluğu   
 

Kanunun 8.maddesine göre; Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve 

kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve 

hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, 

raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından 

sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı ve yönetimin rollerindeki değişiklerle birlikte, sonuç 

odaklı yönetim kültürü, daha fazla saydamlık gibi kamu hizmetlerinin yerine 

getirilmesine dair yeni yaklaşımlar arasında hesap verme sorumluluğu kavramı da kamu 

yönetimi tartışmalarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Hesap verme sorumluluğu, 



15 

 

 

 

demokrasi ile bürokrasinin uzlaştırılması, yönetimin halkın tercihleri doğrultusunda 

hareket etmesi ya da kamuoyunun yöneticilere karşı azalan güveninin yeniden 

kazanılmasının bir aracı olarak, özellikle son yirmi yıldır gündemde olan bir kavramdır 

(Balcı, 2003:115). 

 

Başarılı hesap verme sorumluluk ilişkilerinin temel öğeleri şunlardır (Yörüker, 

2001:2); 

 

• Ölçülebilir hedefler belirlenmesi ve sorumlulukların tespiti, 

• Hedeflerin gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunun planlanması, 

• İşin yapılması ve gelişmenin izlenmesi, 

• Sonuçların raporlanması, 

• Sonuçların bir değerlendirmeye tabi tutulması ve geri bildirim sağlanması. 

 

Parlamentonun, bütçe aracılığıyla yürütmeye tahsis ettiği kamu fonlarının 

harcanmasına yönelik denetimleri gerçekleştirmesi önemli bir görevidir. Parlamento bu 

denetimini kamu kurumlarının yıllık raporlarını incelemek, bütçe gerçekleştirmelerini 

yasalaştırmak ve çalışma standartlarını değerlendirmek suretiyle yerine getirdiği gibi 

söz konusu güvenceyi parlamento adına yüksek denetim kurumlarınca gerçekleştirilen 

bağımsız ve tarafsız denetimler ile denetim bulgularını görüşmek suretiyle de yerine 

getirmeye çalışır. Bakanlar kendi eylemlerinden ve bakanlıkları altındaki tüm kurum ve 

kuruluşların faaliyetlerinden parlamentoya karşı ferdi olarak sorumludurlar. Bakanların, 

aynı zamanda Bakanlar Kurulu’nun kararlarından ötürü kollektif sorumlulukları da 

vardır. Yani Bakanlar kendi bakanlıklarının işleyişinden ötürü ferdi olarak; Bakanlar 

Kurulu Kararlarına iştiraklerinden ötürü de diğer bakanlarla müştereken parlamentoya 

hesap vermekle yükümlüdürler (Karaarslan, 2006:58). 
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2.2.3. Mali Disiplin 
 

Kamu mali yönetiminin temel ilkelerinden olan mali disiplin genel olarak bir mali 

yıl içersinde kamu gelir ve giderlerinin birbirine eşit olması, birbirlerini finanse 

edebilmesi şeklinde tanımlanabilir 

 

Kamu mali yönetiminde yeni düzenlemeler yapılırken mali disiplini sağlamaya ve 

bunu sürdürmeye dayalı politikalar izlenmiştir.  

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali disiplini sağlamaya 

yönelik olarak düzenlenmiş olan hususlar şu şekilde sıralanabilir; 

 

• Stratejik planlama yapılması ve performans esaslı bütçeleme sisteminin 

uygulanması. 

• Bakanların ve üst yöneticilerin hesap verme sorumluluklarının getirilmesi. 

• Merkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahalli 

idareler bütçelerinin bir bütün halinde hazırlanarak uygulanması ve kamu 

idarelerince bunların dışında başka bir isimle bütçe oluşturulmaması. 

• Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde yeni bir takım ilkelerin 

getirilmesi. 

• Merkezi yönetim bütçesi hazırlanırken Orta vadeli program ile uyumlu 

olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile 

birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif 

tavanlarını içeren orta vadeli mali planın Yüksek Planlama Kurulu tarafından 

karara bağlanması. 

• Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı 

kullandırılamaması, yardımda bulunulamaması ya da menfaat 

sağlanamaması. 

• Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve 

elden çıkarma işlemlerinin hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve 

tutumluluk ilkesine göre yapılması. 

  

Performans esaslı bütçeleme sürecinde hazırlanacak belgeler bilgi üretilmesini ve 

bütçelerin bilgiye dayalı olarak hazırlanmasını sağlayacağından Maliye Bakanlığının 
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bütçeleri daha etkili bir şekilde izlemesi ve değerlendirmesi mümkün olacaktır. Kamuya 

açık, hedeflere dayalı belgeler hazırlanması kamu idarelerini başarılı olma yönünde 

motive ederken, kaynak kullanımında tasarruflu olmaya da zorlayacaktır. Bu makro 

düzeyde kaynak dağıtımının etkili bir şekilde yapılmasını sağlarken, verimlilik artışı ile 

birlikte kaynak israfını da önleyecektir. Sonuç olarak performans esaslı bütçeleme mali 

disiplini sağlamada önemli bir araç olarak kullanılabilecektir (Erüz, 2007:67). 

 

2.2.4. Maliyet Etkililik 
 

Kamu kaynaklarının etkili kullanılması, kamu harcamaları neticesinde elde edilen 

çıktıların, kamu idarelerinin önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda, 

kamusal ürün ve hizmetlerden yararlananlar üzerinde arzulanan etkinin meydana 

getirilmesi olarak açıklanabilir. Kamu kaynaklarını ekonomik kullanmak, kamusal ürün 

ve hizmetleri üretmekte kullanılacak girdilerin en uygun maliyetle temin edilmesi 

olarak tanımlanabilir. Kamu kaynaklarını verimli kullanmak ise girdilerin azami çıktıyı 

sağlayacak şekilde kullanılması veya birim çıktının en az girdi kullanımıyla üretilmesi 

olarak tanımlanabilir (Erüz ve Arcagök, 2006:42). 

 

2.2.5. Stratejik Planlama 
 

5018 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde stratejik planın tanımı yapılmış olup; 

“kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve 

önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 

kaynak dağılımlarını içeren plan” şeklindedir. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin 

istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında 

kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri 

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

uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamak durumundadırlar. 

 

Bütçeler; kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun 

şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine 

göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilmektedir. Ayrıca bütçeler, stratejik planlar 
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dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülüp 

değerlendirilmektedir. 

 

Kamu idareleri faaliyet raporlarını hazırlarken bütün bilgileriyle beraber; stratejik 

plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini 

içerecek şekilde düzenlerler. 

 

Stratejik planlamanın özellikleri ve yöneldiği hedefler şu şekildedir; 

i. 1.Girdilerin değil, sonuçların planlamasıdır. 

ii. 2.Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya yönelik, değişimi 

destekleyen ve geleceği yönlendirebilen ve dinamik bir yaklaşıma 

sahiptir. Stratejik planlamanın bu işlevi yerine getirebilmesi düzenli 

olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara uyarlamasına bağlıdır. 

iii. 3.Gerçekçi bir yaklaşımla arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği planlar. 

iv. 4.Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl 

tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını 

değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel 

kararları ve eylemleri üretmesine imkân veren kaliteli bir yönetim 

aracıdır. 

v. 5.Hedeflenen sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştiğinin izlenmesine, 

değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturarak hesap verme 

sorumluluğunun yerine getirilmesine ve gelişmesine katkı sağlar. 

vi. 6.Kuruluşun en üst düzey yetkilisi de dâhil olmak üzere diğer yetkili ve 

idarecilerin ve kuruluşta görev alan her düzey çalışanın katkısı, ortak 

çabası ve desteği olmaksızın stratejik hedeflere ulaşmanın mümkün 

olmadığı, takım ruhu çalışmasına esas katılımcı bir yaklaşımdır. 

vii. 7.Stratejik planlama, kısa vadeli amaçlara yönelik değil uzun vadeli 

hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik bir yaklaşımdır. 

viii. 8.Stratejik planlama, kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına 

uyarlanabilen esnek bir yönetim aracıdır. Bütün kuruluşlarda şablon 

halinde uygulanamaz. 

ix. 9.Stratejik planın, sadece bir belge olarak ortaya konulması yeterli 

olmayıp, planın sahiplenilmesi ve plan doğrultusunda çalışmaların 

yürütülmesi gerekir. 
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x. 10.Stratejik planın hazırlanma sürecinde kamu idarelerinin kaynak yapısı 

ve durumu dikkate alınmakla beraber bütçeye bağlı değildir. Dolayısıyla 

stratejik plan hazırlanma sürecinde bütçe ve kaynak taleplerinin planı 

şekillendirmemesi, aksine hazırlanmış olan stratejik planın bütçeyi 

şekillendirmesi gerekir (Karaarslan, 2006:81). 

 

2.3. Kamu Mali Yönetiminde Bütçeleme 

 

Bütçeyi genel olarak; kamu gelir ve giderlerinin, yasama organı tarafından 

onaylanarak, hükümet tarafından yürütülüp uygulanmasına izin veren bir kanun, hukuki 

bir belge olarak tanımlamak mümkündür. Bir başka deyişle kamu kaynaklarının 

toplanması ve harcamaların yapılması için hükümetin, parlamentodan aldığı bir yetkidir. 

5018 Sayılı Kamu Mali ve Yönetim Kanununda tanımlandığı şekliyle bütçe; Belirli bir 

dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları 

gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.  

 

Kamu mali yönetimimize göre genel yönetim kapsamındaki idarelerde üç tür 

bütçe hazırlanmak ve uygulanmak durumundadır. Bunlar; merkezî yönetim bütçesi, 

sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleridir.  Merkezî yönetim 

bütçeleri de üç başlık halinde düzenlenmiştir; Genel bütçe, özel bütçe ve Düzenleyici ve 

Denetleyici Kurumlar Bütçesi. Genel Bütçeler; Devlet tüzel kişiliğine dâhil olan kamu 

kurumlarının bütçesidir. (Örneğin; TBMM, Adalet Bakanlığı, Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri). Özel Bütçeler; Bir bakanlığa bağlı 

veya ilgili olarak, belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, 

bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla 

düzenlenen kamu idarelerinin bütçesidir. (Örneğin: Yükseköğretim Kurulu, Türkiye 

Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı bütçeleri). Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçeleri; Özel 

kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan kurumların bütçesidir. 

(Örneğin; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçeleri). Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçesi: 

Sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere kanunla kurulan kamu idarelerinin bütçesidir. 
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Mahalli İdare Bütçeleri ise; Mahalli İdare kapsamındaki kamu idarelerinin (belediyeler, 

il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri) bütçesidir. 

 

Kamu mali yönetiminde bütçelemeyi iki temel başlık halinde incelemek 

mümkündür; bunlar: Performans esaslı bütçeleme ve çok yıllı bütçeleme. 

 

2.3.1. Performans Esaslı Bütçeleme 
 

Performans programının hazırlanma aşamasında, kamu idarelerinin stratejik 

planlarında yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için en öncelikli olanlar belirlenir. Bu 

amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken alternatif faaliyet ve 

projeler, değerlendirme süreci sonunda tespit edilir. Maliyetler, çıktılar, riskler ve 

belirsizlikler; analiz yöntemleri kullanılarak derlendirmeye tabi tutulmak suretiyle 

alternatif faaliyet ve projeler arasından yürütülmesi gerekli olanlar seçilir. Kuşkusuz 

öngörülenlerin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Çünkü ilgili kamu 

idaresinin idari kapasitesinin gerçekleştirilmesi, yeterli nitelikli personelin sağlanması 

kadar uygulanması gereken teknik ve yöntemler üzerinde sektörel bazda detaylı bir 

şekilde bilimsel çalışma yapılmasını gerektirir (Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi, 

2004:16). 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla performans esaslı 

bütçeleme sistemine geçilmiştir. Bu bağlamda kamu kaynaklarının, idarelerin stratejik 

planlarında belirlenen stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisi ve kullanılması 

amaçlanmış olup; performans ölçümü sayesinde arzu edilen hedeflere ulaşılıp 

ulaşılamadığı değerlendirilerek sonuçları performansa dayalı olarak raporlanacaktır. 

 

Performans esaslı bütçe sisteminde; gerçekleştirilmesi planlanan amaçlar ile 

alternatif programların maliyetleri ve birim maliyetlerinin hesaplanması önem 

kazanmaktadır. Performans bütçe uygulaması bakımından ulaşılan sonuçların 

değerlendirilmesinde güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Birimlerin kavranması ve 

ölçülmesinde güçlüklerle karşılaşıldığı gibi, kıyaslama yapmak bakımından da sorunlar 

ortaya çıkabilmektedir (Akdoğan, 2005: 358). 
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Performans esaslı bütçeleme, üç kademede gerçekleştirilir. Bunlardan birincisi, 

bütçelerin yapılacak işlere göre sınıflandırılmasıdır. Bu sınıflandırma sırasında hangi 

işlerin yapılacağının tespiti çok önemlidir. İkinci aşama, tespit edilen işlerin 

maliyetlerinin hesap edilmesidir. Üçüncü ve son aşama ise, elde edilen çıktı ve 

sonuçların ölçülmesi, başarı ya da başarısızlıkların tespit edilmesidir (Mutluer ve 

Diğerleri, 2005:109). 

 

2006 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükten kalkan 1050 sayılı Genel 

Muhasebe Kanunu’nun kapsamını oluşturan ve bu Kanun’a göre hazırlanarak uzun 

yıllar uygulanmış olan genel ve katma bütçe uygulamasından vazgeçilmiştir. 5018 sayılı 

Kanun kapsamı sadece genel ve katma bütçeli kuruluşlarda değil, uluslar arası 

sınıflandırmaya uygun olacak şekilde genel bütçe kapsamına dâhil idareler, özel bütçe 

kapsamındaki idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel 

yönetim kapsamına dâhil kamu idarelerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla bütçe türleri 

değişmiş ve bütçeler uluslararası standartlarda benimsenen biçimde yeniden 

tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır (Karaarslan, 2006:90). 

 

2.3.2. Çok Yıllı Bütçeleme 
 

Dünya Bankası kaynaklarında “Orta Vadeli Harcama Sistemi” olarak da 

adlandırılan çok yıllı bütçeleme, dar anlamda, devlet gelir ve gider miktarlarını çok yıllı 

bir süreç için belirleyen bir bütçedir. Geniş anlamda ise, yıllık bütçe sürecinin çok yıllı 

gelir ve harcama tahminleri ile birlikte değerlendirildiği, bütçe ile plan ve politika 

bağlantısının gerçekleştirildiği bir bütçeleme yaklaşımıdır (Tüğen, 2006:207). 

 

Çok yıllı bütçeleme sürecinin aşamaları 5018 sayılı Kanun gereği şu şekilde 

oluşturulmuştur; 

 

İlk olarak Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından Mayıs ayının sonuna kadar, 

makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik 

büyüklükleri de kapsayacak şekilde hazırlanan OVP’nin Bakanlar Kurulu tarafından 
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kabul edilmesiyle bütçe hazırlık süreci başlamaktadır. Orta Vadeli Program, bütçe 

sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politika ve uygulamalarını 

şekillendirerek kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirir. İdareler bütçelerini 

hazırlarken, idari ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilirken, OVP’nin amaç ve 

önceliklerini esas alırlar. Daha sonra Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta 

Vadeli Mali Plan, Haziran ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından 

karara bağlanarak Resmi Gazete’de yayımlanır. 

 

2.Aşamada OVP ve OVMP yayınlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe 

tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, Yatırım 

Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 

tarafından hazırlanarak Haziran ayının sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanır. 

 

3.Aşamada OVP ve OVMP’de yayınlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe 

tekliflerini hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama 

Rehberi ise Maliye Bakanlığı’nca Haziran ayının sonuna kadar Resmi Gazete’de 

yayımlanır. 

 

4.Aşamada Kamu idareleri stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberi’nde yer 

alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar, 

Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı’na gönderirler. Bütçe ve Mali Kontrol 

Genel Müdürlüğü ile idareler arasında, idarelerin cari ve transfer ödenek tekliflerinin 

Bütçe Hazırlama Rehberi’ne uygunluğu ve taleplerin yasal ve ekonomik dayanakları 

konusunda yapılan görüşmeler Eylül sonuna kadar devam eder. Devlet Planlama 

Teşkilatı ile idareler arasında, idarelerin yatırım tekliflerinin Yatırım Programı 

Hazırlama Rehberi’ne ve yatırım öncelikleri ve yatırım planlarına uygunlukları Eylül 

sonuna kadar incelenir. Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Hazine 

Müsteşarlığı’nın katılımıyla bütçenin ödenekleri belirlenir. 

 

5. Aşamada Ekim ayının ilk haftasında Yüksek Planlama Kurulu toplantısı yapılır. 

İdarelerin ödenek cetvellerine yeni projelerle bağlantılı ödenekler eklenmesi burada 

gerçekleşir. Daha sonra Bütçe Kanun Tasarısı hazırlanmaya başlanır. Kamu idarelerine 

ait bütçe tekliflerine son şekil Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) ve 
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Devlet Planlama Teşkilatı tarafından verilir ve onaylanmak üzere Bakanlar Kurulu’na 

gönderilir. Tasarı mali yılın başlangıcından en az 75 gün önce TBMM’ye sevk edilir.  

 

Son aşamada Bütçe Kanun Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 

görüşülmesi, en çok 55 gün içinde tamamlanıp karara bağlanması gerekmektedir. Daha 

sonra TBMM Genel Kurulu’nda bütçenin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve 

oylanma süreci başlar. TBMM üyeleri bütçenin tümü ve idarelerin bütçeleri hakkındaki 

düşüncelerini görüşmeler sırasında açıklarlar. Evet, oylarının hayır oylarından daha 

yüksek çıkmasıyla Bütçe Kanun Tasarısı kabul edilmiş olur. Bütçe kanun tasarısı 

onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak’ta yürürlüğe girer. 

 

2.4. Kamu Mali Yönetiminde İç Kontrolün Önemi 

 

Sağlıklı bir mali yönetim, karar süreçlerinde etkinliği yakalamak için olduğu 

kadar, denetlenebilirliği yakalamak için de hayati bir ihtiyaçtır. Sağlam mali yönetim ve 

denetlenebilirlik, hesap verme sürecinin; hesap verme süreci de kamu yönetiminin ve 

nihai çözümde demokratik rejimin vazgeçilemez öğeleridir. Mali yönetim bütçeleme, 

muhasebe, nakit yönetimi, borç yönetimi, iç kontrol mekanizmaları, yönetim bilgi 

sistemi ve denetim öğelerinden oluşur. Gerek literatürde ve gerekse uygulamada, bu 

faaliyetlerden birine veya ikisine -genellikle de bütçelemeye- aşırı önem verildiğini, 

diğerlerinin ise yeterince önemsenmediğini görüyoruz. Hâlbuki mali yönetimin 

öğelerinin tümü gereği gibi işletilmedikçe, hesap verme yükümlülüğü de tam olarak 

yerine getirilemez (Karaarslan, 2006:271). 

 

İç kontrol sistem ve araçları, idarenin yönetimine dayatılan kural ve uygulamalar 

değil, idare yönetiminin amaç ve hedefleri gerçekleştirme konusunda ihtiyaç duyduğu 

mekanizmalardır. Yeni iç kontrol sistemi anlayışında ve mali yapıda, kontrol 

kavramıyla bir işin yapılış şekli anlaşılmakta ve karar alınmasından sonuçlandırılmasına 

kadar uygulanan tüm yöntemler ve iş yapma şekli iç kontrolün kapsamı içinde yer 

almaktadır. Buna göre, yöneticilerin iş yapma ve yönetim şekilleri, çalışanların 

nitelikleri, idare içindeki yetki ve sorumluluk dağılımı, etik kurallar gibi konular iç 

kontrolün kapsamına girmektedir (Erüz, 2006:142). 
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2.4.1. İç Kontrol 
 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55. Maddesinde iç kontrolün tanımı 

yapılmış olup; İç Kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata 

uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık 

ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 

mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak 

üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan 

mali ve diğer kontrollerin bütünüdür.  

 

Takip eden maddede iç kontrolün amaçları düzenlenmiş olup; 

 

• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yönetilmesini, 

• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak 

faaliyet göstermesini, 

• Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun 

önlenmesini, 

• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor 

ve bilgi edinilmesini, 

• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı 

korunmasını, 

Sağlamaktır. 

 

Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; malî hizmetler, harcama 

öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinden oluşmaktadır. Yeterli ve etkili bir kontrol 

sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip 

olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele 

verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı 

faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının 

ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer 

yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak 

suretiyle gerekli önlemler alınması gerekmektedir. 
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İç kontrolün temel ilkeleri, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 

hakkındaki yönetmelikte düzenlenmiş olup şu şekildedir; 

 

• İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. 

• İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. 

• İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. 

• İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. 

• İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken 

önlemler belirlenir. 

• İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap 

erebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas 

alınır. 

2.4.2. İç Kontrolün Unsurları 
 

Kamu idarelerinde etkin ve verimli bir iç kontrol sisteminin uygulanabilmesi için 

beş temel unsur belirlenmiştir. Bu unsurlar birçok ülke gibi ülkemizde de uygulanması 

kabul edilen COSO (Committee of Sponsoring Organizations) modeli olup şu 

şekildedir; 

 

 1.     Kontrol ortamı, 

 2.     Risk değerlendirmesi, 

 3.     Kontrol faaliyetleri 

 4.     Bilgi ve iletişim 

 5.     İzleme  

2.4.2.1. Kontrol Ortamı 

Kontrol ortamını, bir organizasyonun personelinin kontrol bilincini etkileme tarzı 

belirler. Disiplin sağlayan ve yapı oluşturan kontrol ortamı iç kontrolün bütün diğer 

unsurlarının esasıdır.  

Kontrol ortamının öğeleri:  
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(1) kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetimin ve personelin etik değerleri ve 

organizasyonun bütününde her zaman iç kontrole yönelik destekleyici bir tavır içinde 

olma;  

(2) uzmanlığa adanmış olma;  

(3) “üst yönetimin tavrı” (örneğin, yönetimin felsefesi ve iş görme üslubu);  

(4) organizasyonel yapı;  

(5) insan kaynakları politikaları ve uygulamaları (Özener, 2006:15). 

Usul ve Esaslara göre Kontrol ortamı; İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç 

kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına 

sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve 

sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve 

personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile 

personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. 

 

Etkin bir iç kontrol sisteminin uygulanabilmesi için gerekli olan kontrol ortamı 

unsurları şu şekilde sıralanabilir; 

 

• Faaliyetler dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde 

gerçekleştirilmelidir. 

• İç kontrol sistemi tüm çalışanlar tarafından sahiplenmeli ve desteklenmelidir. 

• İdare personeline eşit ve adil davranmalıdır. 

• Faaliyetlerle ilgili bilgi ve belgeler doğru ve güvenilir olmalıdır. 

• İdarelerde yetki ve sorumluluklar tam olarak belirlenmelidir. 

• Çalışanlar görevlerinin gerektirdiği mesleki bilgi ve deneyime sahip 

olmalıdır. 

• Personel sık aralıklarla performans değerlendirilmesine tabi tutularak, düşük 

performanslı çalışanları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalı, yüksek 

performans gösterenleri ödüllendirme yoluna gidilmelidir. 

• Personel atamada liyakate önem verilerek her görev için en uygun personel 

görevlendirilmelidir. 
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• Yetki devirleri yazılı olarak belirlenmeli, sınırları açıkça belirlenmeli ve 

ilgililere duyurulmalıdır. 

• Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip 

olmalıdır. 

 

2.4.2.2. Risk Değerlendirmesi 

 

Risk değerlendirmesi: kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyen önemli 

riskleri tespit ve analiz etme, bunlara uygun yanıtlar verilmesini belirleme sürecidir. 

Risk değerlendirmesi şu anlama gelir: 

 

(1) Risk tespiti: 

• Kurum hedefleri ile bağlantılıdır, 

• Kapsamlıdır, 

• Hem kurum hem de faaliyet düzeyindeki iç ve dış faktörlere bağlı riskleri 

içerir. 

(2) Risk ölçme: 

• Riskin değerinin tahmin edilmesidir, 

• Riskin meydana gelme olasılığının hesap edilmesidir. 

(3) Organizasyonun göğüsleyeceği risk kapasitesini takdir etme. 

(4) Risklere verilecek yanıtları üretme: 

• Dikkate alınması gereken dört tür yanıt olmalıdır: riskin transferi, riski kabul 

etme, riski azaltma veya riski bertaraf etme; etkili bir iç kontrol riski 

iyileştirmenin temel mekanizması olduğundan bu rehber açısından en uygun 

olan yanıt riskin azaltılmasıdır. 

• Uygun kontroller ortaya çıkarıcı ya da önleyici nitelikte olabilir. Hükümetin 

ekonominin, sanayinin, düzenleyici kuruluşun ve faaliyetlerin koşulları 

devamlı olarak değişmekte olduğundan, risk değerlendirmesi süreklilik 

temelinde tekrarlanan bir süreç olmalıdır. Risk değerlendirmesi değişen 

koşulları, fırsatları, riskleri tespit ve analiz etmek (risk değerlendirme 

çevrimi) ve değişen riskleri göğüslemek üzere iç kontrolde değişiklik 

yapmayı ifade eder (Özener, 2006:19). 
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Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate 

alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdareler, stratejik 

planlarında ve performans programlarında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için 

iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirirler.  

Risk değerlendirmesi, kuruluşun maruz kalabileceği iç ve dış risklerin iç kontrol 

tarafından değerlendirilmesini ifade etmektedir. Risk değerlendirmesinin yapılabilmesi 

için kurumda risk yönetim sürecinin oluşturulmuş ve uygulanıyor olması 

gerekmektedir. Risk değerlendirmesi kurumsal risk yönetiminin bir unsurudur. Risk 

değerlendirmesi yapılabilmesi için ayrıca kurumsal amaç ve hedeflerin açık ve net bir 

şekilde ortaya konulmuş olması lüzumludur. Bu amaç ve hedefler idarelerce 

hazırlanacak stratejik palanlar ve performans programlarında yer alacaktır. Risk 

değerlendirmesi, söz konusu dokümanlarda yer alan kurumsal amaç ve hedeflere 

ulaşılmasını etkileyecek olay ve durumların belirlenmesi ve değerlendirilmesi olarak 

gerçekleştirilecektir. Böylece amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyebilecek, 

önleyebilecek riskler belirlenerek gerekli önlemlerin alınması ve risklerin kontrol 

edilerek yönetilmesine zemin oluşturulmuş olacaktır (Candan, 2006:13). 

İdarelerin risk değerlendirme sırasında dikkat etmesi gerekli şartlar şunlardır; 

• İdareler amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için plan ve programlar 

oluşturmalı ve faaliyetlerini bu plan ve programlara uygun şekilde icra 

etmelidirler. 

• İdareler amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için karşılaşabilecekleri 

riskleri belirlemeli, bu riskleri analiz ederek bunlara karşı alınacak önlemleri 

kapsayacak şekilde eylem planları oluşturmalıdırlar. 

• Amaç ve hedefler ölçülebilir ve ulaşılabilir olmalı, bunları gerçekleştirecek 

performans programı belirlenerek, stratejik planlar dâhilinde hayata 

geçirilmelidir. 

• Bütçeler stratejik planlara ve performans programlarına uygun 

hazırlanmalıdır. 

2.4.2.3. Kontrol Faaliyetleri 

Kontrol faaliyetleri riskleri göğüslemek ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmek 

üzere uygulamaya konulan politikalar ve prosedürlerdir. Etkin olmaları için kontrol 
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faaliyetlerinin amaca uygun olması, dönem boyunca planlandığı şekilde sürekli işlev 

görmesi ve maliyet ehven, kapsamlı, makul ve kontrol hedefleriyle doğrudan bağlantılı 

olması gerekir. Kontrol faaliyetleri organizasyonun geneline, bütün kademelere ve tüm 

fonksiyonlara konulur. Bu faaliyetler arasında aşağıdaki örnekler gibi, ortaya çıkarıcı ve 

önleyici türden bir dizi kontrol faaliyeti bulunur: 

(1) Yetki devri ve onay prosedürleri, 

(2) Görevlerin birbirinden ayrılması (yetkiyi devretme, uygulama, kaydetme, 

inceleme), 

(3) Kaynaklara ve kayıtlara erişim yetkisi üzerindeki kontroller, 

(4) Teyitler, 

(5) Mutabakatlar, 

(6) İşgörme performansına yönelik incelemeler, 

(7) Faaliyetler, süreçler ve eylemler ilgili incelemeler, 

(8) Gözetim (görevlendirme, gözden geçirme ve onay verme, yönlendirme ve 

hizmet içi eğitme), 

 

Kurumlar ortaya çıkarıcı ve önleyici kontrol arasında optimum bir denge 

kurmalıdır. Düzeltici önlemler hedefleri gerçekleştirmek bakımından kontrol 

faaliyetlerini tamamlayıcı bir gerekliliktir (Özener, 2006:19). 

 

Kontrol faaliyetleri, idarelerin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve 

belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir. Bunlar; 

Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. 

Kontrol faaliyetlerinde dikkate alınması gereken hususlar şunlardır; 

• İdareler faaliyet ve riskler için uygun kontrol ve strateji yöntemleri 

belirlemeli uygulamalıdır. 

• Kontroller dönemsel bir şekilde gerçekleştirilerek, maliyetinin beklenen 

faydayı aşmaması sağlanmalıdır. 

• İdarelerin faaliyetleri ve işlemleri güncel, anlaşılabilir, mevzuata uygun ve 

yazılı olmalı,  
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• Usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini en aza indirmek için faaliyetler ile mali 

karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü 

görevleri farklı personele verilmelidir. 

• Yöneticiler personelin işlemlerini izlemeli, prosedürlerin etkili ve sürekli bir 

şekilde uygulanması için kontroller gerçekleştirmelidir. 

• Faaliyetlerin sürekliliğini olumsuz etkileyecek nedenlere karşı önlemler 

alınmalıdır. 

• Hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini 

sağlayacak bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenliği yazılı olarak 

belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

2.4.2.4. Bilgi ve İletişim 

Bilgi ve iletişim bütün iç kontrol hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından 

yaşamsal önemi haizdir. Örneğin; iç kontrolün hedeflerinden biri kamusal hesap verme 

sorumluluğu ile ilgili zorunlulukların yerine getirilmesidir. Bu husus güvenilir ve uygun 

finansal ve finansal olmayan bilgilerin hazırlanması ve saklanması suretiyle ve bu 

bilgilerin vaktinde ve tarafsız açıklamalar içeren raporlar aracılığıyla duyurulması 

biçiminde gerçekleştirilebilir. Organizasyonun performansı ile bağlantılı bilgi ve 

iletişim; faaliyetlerin düzenli, ahlak kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve etkin olma 

bakımlarından değerlendirilme ihtimalini yükseltir. Pek çok durumda, birtakım 

bilgilerin temin edilmiş olması veya iletişimin yasalara ve yönetmeliklere uymak 

amacıyla kurulması gerekir. Etkin bir iç kontrol kurmak ve kurumun hedeflerini 

gerçekleştirmek için bir organizasyonun bütün kademelerinde bilgiye ihtiyaç duyulur. 

Bu yüzden anlamlı, güvenilir ve uygun bilginin oluşturulması personelin kontrol ve 

diğer sorumluluklarını yerine getirmesine imkân verecek biçimde ve zaman dilimi 

içinde belirlenip sağlanmalı ve onlara duyurulmalıdır. Güvenilir ve uygun bilginin ön 

şartı iş ve işlemlerin derhal kaydedilmesi ve düzgün olarak sınıflandırılmasıdır (Özener, 

2006:33). 

 

Bilgi ve iletişim standardı gereği olarak, idarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi 

uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer 

sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir. 
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İç kontrol sisteminin önemli standartlarından olan bilgi ve iletişim için gerekli 

olan şartlardan bazıları şunlardır; 

 

• Yönetim ve personel arasında etkin bir iletişimi ve bilgi akışını sağlayacak 

sistem olmalıdır. 

• Bilgiler doğru, güvenilir ve anlaşılır olmalıdır. 

• Yöneticiler ve personel bilgiye zamanında ulaşabilmelidirler. 

•  İdareler amaçlarını, hedeflerini, stratejilerini performans programlarını 

kamuoyuna faaliyet raporlarıyla açıklamalıdırlar. 

•  Kayıt ve dosyalama sistemi oluşturularak kişisel verilerin güvenliği ve 

korunması sağlanmalıdır. Ayrıca bu sistem gelen ve giden evrak ile idare içi 

haberleşmeyi kapsamalıdır. 

• Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar bir düzen içersinde bildirilmeli ve 

duyurulmalıdır. 

• Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksızlık yapılmamalı ve 

yöneticiler bu gibi durumlar karşısında yeterli incelemeyi yapmalıdır. 

 

2.4.2.5. İzleme 

İç kontrol sistemleri; dönem içindeki sistem performans kalitesini değerlendirmek 

amacıyla, izlenmelidir. İzleme fonksiyonu rutin izleme faaliyetleri, özel 

değerlendirmeler veya her ikisinin kombinasyonu aracılığıyla gerçekleştirilir.  

 

1. Sürekli İzleme  

İç kontrolün sürekli izlenmesi kurumun normal, tekrarlanan çalışma faaliyetlerini 

kapsar. Bu tür izleme faaliyetleri arasında düzenli nitelikteki yönetim ve gözetim 

faaliyetleri ve personelin görevinin icrası sırasında aldığı diğer önlemler bulunur. 

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

ekonomik, verimli ve etkin olma niteliklerini taşımayan iç kontrol sistemlerine karşı 

alınan önlemlerle ilgilidir. 

 

2. Özel Değerlendirmeler 
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Özel değerlendirmelerin kapsamını ve sıklığını esasen, risk değerlendirmesi ve 

sürekli izleme prosedürlerinin etkinliği belirler. Spesifik tekil değerlendirmeler iç 

kontrol sistemin etkinliğinin değerlendirilmesini içerir ve önceden belirlenmiş metotlara 

ve prosedürlere dayalı olarak iç kontrolün arzu edilen sonuçları gerçekleştirmesini 

güvence altına alır. İç kontrol yetersizlikleri yönetimin uygun kademelerine rapor 

edilmelidir. 

 

İzleme fonksiyonu denetim bulgularının ve tavsiyelerinin tatminkâr bir biçimde 

ve hemen yerine getirilmesini sağlamalıdır (Özener, 2006:35). 

 

İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli olarak izlenmeli, gözden geçirilmeli ve 

yılda en az bir kez değerlendirilmelidir. 

 

Etkili bir izleme standardının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan hususlar şu 

şekildedir; 

• İç kontrol sistemi değerlendirilirken yöneticilerin ve çalışanların talep ve 

istekleri dikkate alınmalı, eksik ve uygun olmayan yöntemler belirlenerek bir 

eylem planı oluşturulmalıdır. 

• Sürekli izleme ve değerlendirme yöntemleri birlikte uygulanmalıdır. 

• İç ve dış denetim raporları dikkate alınmalı, idarelerin faaliyetlerini 

belirleyen eylem planları hazırlanmalı ve uygulanarak izlenmelidir. 

 

2.5. Mali Yönetimde İç Kontrol Sisteminin Yapısı 

 

İdarelerde iç kontrol sisteminin kurulması ve mali yapıdaki işleyişine ilişkin 

sorumluluklar üst yöneticiler, mali hizmetler birimi, harcama yetkilileri, gerçekleştirme 

görevlileri ve muhasebe yetkililerine ait olmaktadır. Buna göre, üst yöneticiler iç 

kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise 

iç kontrol ve ön mali kontrolün uygulanmasının ve süreç kontrolünün izlenmesinden 

sorumlu olacaklardır. İdarelerin mali hizmetler birimi sistemin kurulması, standartların 

uygulanması çalışmalarını yürütmek, üst yöneticiye önerilerde bulunmak ve 

danışmanlık yapmak ile ön mali kontrolün gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

Muhasebe yetkilileri, ödemelerin ve kayıtların usulüne ve standartlara uygun bir şekilde 

gerçekleştirilmesi ve muhasebe işlemlerinde saydamlıktan, gerçekleştirme görevlileri 
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ise süreç kontrolünü uygulamaktan sorumlu olacaklardır. İç ve dış denetçiler idarelerin 

iç kontrol sistemlerini denetleyecek ve denetim bulgularını üst yöneticilere 

raporlayacaktır (Erüz ve Arcagök, 2006:162). 

 

2.5.1. Merkezi Uyumlaştırma Birimi 
 

Mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemlerin Maliye 

Bakanlığı tarafından, iç denetime ilişkin standart ve yöntemlerin ise İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından belirleneceği, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı 

belirlenmiştir. 

 

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 9.maddesinde Merkezi 

Uyumlaştırma Biriminin fonksiyonları düzenlenmiş olup şu şekildedir; 

İç kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir, geliştirilir ve 

uyumlaştırılır. Bu çerçevede Bakanlık; 

a) İç kontrol standartlarını belirler ve bu standartlara uyulup uyulmadığını izler, 

b) Ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler ile ön malî kontrole tâbi malî 

karar ve işlemleri ve bunların kontrol usul ve esaslarını belirler, 

c) İç kontrol alanında idareler arasında koordinasyonu sağlar ve idarelere 

rehberlik hizmeti verir, 

d) İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin genel ve özel nitelikli düzenlemelerde 

idarelerle işbirliği yapar, çalışma toplantıları düzenler, 

e) İç kontrol ve ön malî kontrol düzenleme ve uygulamaları hakkında idarelerden 

rapor ve bilgi alarak sistemlerin işleyişini izler, 

f) İdarelerin malî hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esaslarını belirler, 

g) Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini araştırır, bunların uygulanması 

yönünde çalışmalar yapar, 

h) İç kontrol ile malî yönetim ve kontrol sistemine ilişkin olarak eğitim 

programları hazırlar.  
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2.5.2.  Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu 
 

5018 sayılı Kanun’un 49. maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara 

uygun olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluş 

temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu 

tarafından belirlenir. Bu standartlar Resmi Gazete’de yayımlanır. Kurul’un yapısı, 

çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 

yönetmelikle düzenlenecektir.  

 

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun yapısını, çalışma usul ve esasları ile 

genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama 

standartlarının oluşturulması, çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre 

ve türlerinin belirlenmesi ve yayımlanması süreçlerini kapsayan yönetmelikle uyulacak 

hususlar belirlenmiştir. 

 

2.5.3. Üst Yöneticiler 
 

İç kontrol sisteminin kurulmasından ve izlenmesinden üst yöneticiler sorumludur. 

Üst yönetici bakanlıklarda müsteşar, Milli Savunma Bakanlığında Bakan, diğer kamu 

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

başkanıdır. 

 

5018 sayılı kanunda üst yöneticilerin; 

• İdarelerin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık 

programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet 

gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, 

• Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesinden ve 

kullanımının sağlanmasından, 

• Kaynakların kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, 

Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden, 
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• 5018 sayılı kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine 

getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumlu 

oldukları belirtilmiştir. 

 

Ayrıca üst yöneticilerin bu sorumluluklarını gereklerini harcama yetkilileri, mali 

hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri ifade edilmiştir. 

 

Etkili ve yeterli bir iç kontrol sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla; 

 

• Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, 

• Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele 

verilmiş olmasından, 

• Standartlara uyulmasının sağlanmasından, 

• Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, 

• Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve 

saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer 

yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde 

bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınması gerekmektedir. 

 

2.5.4. Harcama Yetkilileri 
 

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama 

yetkilisidir. Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, 

komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama 

yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur. 

 

Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan 

kaldırmamaktadır.  

 

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme 

belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek 

tutarında harcama yapabilir. 
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2.5.5. Gerçekleştirme Görevlileri 
 

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya 

hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve 

ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme 

görevlileri, 5018 sayılı Kanun gereği yapmaları gereken iş ve işlemlerden 

sorumludurlar. 

 

2.5.6. Mali Hizmetler Birim Yöneticisi 
 

Mali hizmetler birimi yöneticisi, üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin 

etkinliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapar ve ön mali kontrol faaliyetlerinin 

yürütülmesini sağlar. Mali hizmetler birimi yöneticisi; 

 

• Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin 

eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar, 

• Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir 

şekilde sunulmasını sağlar, 

• İç kontrol alanında üst yöneticiler ve harcama yetkililerine danışmanlık 

yapma ve bilgilendirme faaliyetini yürütür, 

• İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak 

düzenlemeleri hazırlar ve üst yöneticinin onayına sunar, 

• Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir 

şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile 

diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, 

izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerin zamanında üst 

yöneticiye raporlandığını, idare faaliyet raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 

bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit eden beyanı düzenler ve imzalar. Bu 

beyan idare faaliyet raporuna eklenir (Erüz ve Arcagök, 2006:167). 
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2.5.7. Muhasebe Yetkilisi 
 

Muhasebe yetkilisi, muhasebe hizmetlerinin yapılmasından ve muhasebe 

kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. 

 

Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler 

üzerinde; 

 

a) Yetkililerin imzasını, 

 

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, 

 

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, 

 

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, 

 

kontrol etmekle yükümlüdürler. 

 

Ayrıca, muhasebe yetkilileri faaliyetlerine ilişkin olarak yapmış oldukları 

işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza ederler ve ileride yapılacak 

denetimle ilgili olarak hazır bulundururlar. 

 

2.5.8. Ön Mali Kontrol 
 

Ön mali kontrol, mali işlemlerin sonuçlandırılmasından önce yürütülen tüm 

kontrol faaliyetleridir. Avrupa Komisyonu Bütçe Genel Müdürlüğü ön mali kontrolü; 

ödenekler, taahhütler, ihale işlemleri, sözleşmeler ve bunlarla ilgili ödemelere ilişkin 

mali kararların alınmasından önce yürütülen tüm kontrol faaliyetleri şeklinde ifade 

etmektedir. Bu tür kararlar ön mali kontrol görevini yerine getiren kişinin onayı 

alındıktan sonra işleme konulmaktadır. Dolayısıyla mali yönetim sisteminde herhangi 

bir işlemin gerçekleştirilmesine kadar geçen süreçte yapılan her türlü kontrol, ön mali 

kontrolün kapsam alanına girmektedir (Kesik, 2005:100). 
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Ön Malî Kontrol; İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda 

düzenlenmiş olup; İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar 

ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama 

programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat 

hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılması yönlerinden yapılan kontrolü ifade etmektedir. 

 

İdarelerde yönetimin sorumluluğu gereği olarak ön malî kontrol görevi, harcama 

birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirilmektedir. İki tür ön malî 

kontrolden bahsedilir, harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile malî hizmetler 

birimi tarafından yapılan kontroller. Malî hizmetler birimi tarafından yapılacak ön malî 

kontrol, Usul ve Esaslarda belirtilen kontroller ile idarelerce yapılacak düzenlemeler 

çerçevesinde bu birim tarafından yapılması öngörülen kontrollerden meydana 

gelmektedir. 

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama 

birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir 

ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe 

kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Malî 

karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir. 

Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici 

niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında 

bağlayıcı değildir. Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî 

kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme 

görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemler, kontrol 

edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Malî hizmetler birimince kontrol 

edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Ön malî 

kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi halinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve 

gerekçeli olmak zorundadır. Malî hizmetler biriminin görüş yazısı ilgili işlem 

dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir. 
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Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem 

daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî 

işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de 

kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması 

hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur. 

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst 

kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini 

ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle 

görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 

ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol 

sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine  “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi 

düşülerek imzalanır. 

Harcama birimlerinde ve malî hizmetler biriminde yapılan kontrol sonucunda, 

malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “Kontrol 

edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir.  

Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen 

bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili 

birimine gönderilir. 

Malî hizmetler birimince yapılan kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi 

zorunludur. Bu yazıda, yapılan kontrol sonucunda malî karar ve işlemin uygun görülüp 

görülmediği, uygun görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir. Mevzuatına uygun olarak 

giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde, bu eksiklikler ve 

nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların düzeltilmesi kaydıyla işlemin 

uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir. 

Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol yetkisi malî hizmetler birimi 

yöneticisine aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri malî 

hizmetler birimi yöneticisi tarafından imzalanır. Malî hizmetler birimi yöneticisi, bu 

yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç 

kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Malî hizmetler birimi yöneticisinin harcama 

yetkilisi olması durumunda ön malî kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi 

tarafından yürütülür. 
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Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin 

kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir.  

Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî 

kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme 

görevlisi tarafından yerine getirilir.  

2.5.9. İç Denetçiler 
 

Kamu idarelerinde iç denetim iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetçiler 

denetim sırasında iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğini incelerler ve 

değerlendirmede bulunurlar. Risk yönetimi için öneriler geliştirerek risk değerlendirme 

ve risk yönetim metotlarını uygulayarak etkinliklerini incelerler. Kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı hususunda değerlendirmeler yaparak 

idarelere önerilerde bulunurlar. Ayrıca idarelerin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, 

belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunu da denetlerler. 

 

2.5.10. Dış Denetçiler 
 

Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimde amaç; genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin 

mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara 

uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine 

raporlanmasıdır. Dış denetçiler genel itibariyle idarelerde uygulanmakta olan iç kontrol 

sistemin değerlendirirler. 
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3. KAMU MALİ YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN ÖNEMİ 
 

3.1. Denetim Kavramı 

 

Klasik anlayışta denetim, yapılmış iş ve işlemlerin, daha önceden belirlenmiş, 

ölçü, standart veya mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek 

sonuçların ilgili birim veya kişilere bildirilmesi olarak tanımlanmış olmasına rağmen, 

günümüzde çok farklı olarak algılanmakta ve uygulanmaktadır. 

 

Bu anlayış doğrultusunda, denetim bir değer oluşturma işlevi olarak 

algılanmaktadır. Çünkü gerçekleştirilen işlemlerin, sadece mevcut ölçütlere 

doğruluğunu değerlendiren bakış açısı, uygulamada nadir kullanılmakta,  denetimden 

beklenen amacı da karşılamamaktadır (Özoğlu, Mercan ve Çakıroğlu, 2010:27). 

 

Günümüzde denetim kavramı, “belirli bir amaç etrafında para, insan gücü ve 

malzeme gibi araçların zamansal ve mekânsal kullanma yönteminin belirlenmesine 

yönelik “planlama”, biçimsel ve rasyonel bir yapı etrafında “örgütlenme” çalışmalarının 

psikolojik, ekonomik ve toplumsal gerekçelerle “motivasyonu”, örgüt içi çalışma 

düzenine ilişkin sürekli ve düzenli bilgi akışı, iş bölümü ve işbirliği etkinliğini 

yükseltecek bağlantı amaçlı “eşgüdüm”, örgütün planlanan amaç doğrultusunda 

gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürekli bir “denetimi” gibi iş ve işlemler yönetsel etkinliğin 

bütünleyici parçası”1 olarak kabul edilmektedir (Akıncı, 1999:47). 

 

Denetim, belli bir ekonomik birime ve bir döneme ait bilgilerin doğruluğunu ve 

güvenilirliğini saptamak amacıyla, bu bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk 

derecesini tarafsızca araştıran ve sonuçlarını değerlendirerek ilgili kullanıcılara bir rapor 

halinde sunmayı esas alan sistematik bir süreçtir (Alptürk, 2008:3). 

 

Türk Dil Kurumunun yapmış olduğu denetlemek kavramı ise şu şekildedir; Bir 

işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, 

teftiş etmek, kontrol etmektir. 
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Denetim, bir kişi, kurum, kuruluş, şirket, sistem ya da işlemin; değişik yönlerden 

görünümünün, yapısının, işlerliğinin ve uğraşılarının, yanlışlık, çelişki, tutarsızlık veya 

eksiklik içerip içermediğinin, yasa, tüzük, yönetmelik, kararlar, kurallar ve akılcı 

yaklaşımlar çerçevesinde ölçülmesi, gözlemlenmesi ve izlenmesi için yapılan tüm 

uğraşların bütünüdür (Yüzgün, 1984:20). 

 

Denetim Kavramları Komitesi denetimi (muhasebe) şu şekilde tanımlamaktadır. 

“Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere 

uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla 

tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.”  

 

Hukuki anlamda denetim ya da denetleme ise, gerek devlet daire ve teşkilatının ve 

gerek özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş müesseselerin kamu menfaati noktasından 

kanun, tüzük, yönetmelik, statü ve benzeri mevzuat hükümlerine göre çalışıp 

çalışmadıklarının tetkik edilmesidir (Uzun, 2007:1). 

 

Sonuç olarak, daha geniş bir tanımla denetim; faaliyetlerin her türlü standartlara 

uygunluğunu bağımsız bir şekilde araştıran, iş ve işlem akışları ile iç kontrol sistemleri 

dahil birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde çalışan sistem ve süreçleri inceleyen, ayrıca 

potansiyel risklere dikkat çekici, mükerrerliği önleyici, eğitici, yol gösterici, 

yönlendirici, giderleri azaltıcı, zaman ve emekten tasarruf sağlayıcı, verimlilik, etkinlik 

ve kârlılığı artırıcı, müşteri/personel/hissedar/ vatandaş memnuniyetini artırıcı, hizmet 

kalitesini yükseltici ve katma değer meydana getiren yöntem ve önlemlerin 

belirlenmesine yönelik olarak, geçmişe ve şu ana ait veriler üzerinden geleceğe dönük 

olarak yapılan, sistematik ve dinamik bir danışmanlık hizmetidir (Aksoy, 2002:40). 

 

Yukarıdaki kavramlara göre denetimin unsurları ve özelliklerini şu şekilde 

sıralayabiliriz (Güredin, 1994:5-6); 

 

A.Denetim bir süreçtir. Bu süreç denetim faaliyeti için gerekli olan kanıt ve 

bilgilerin sağlanması, bunların işlenmesi ve değerlendirilmesi, değerlendirme 

sonuçlarına göre bir denetim görüşüne ulaşılması ve bu görüşün denetim raporu ile ilgili 

yerlere iletilmesi evrelerini içerir.  Bu açıdan denetim süreci bir bilgi üretme ve karar 

verme süreci olarak düşünülmelidir. 
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B.İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaları içerir. Bu unsur ile muhasebenin 

iktisadi bilgileri teşhis etme, ölçme ve raporlama işlevleri belirtilmektedir. Bir 

işletmenin raporlarında o işletme ile ilgili faaliyetler hakkında bildirimler ve iddialar yer 

alır. Denetçi gerekli araştırmaları yaparak kendisine sunulan raporlardaki iddia ve 

faaliyetlerdeki hususların doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırır ve onaylar. 

 

C.Önceden saptanmış kriterler. Yönetimin iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin 

iddia ve bildirimlerin doğruluğunun araştırılması amacıyla karşılaştırıldıkları 

kriterlerdir. Bunlar; kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğler olabileceği gibi yönetim 

tarafından belirlenmiş başarı ölçüleri, muhasebe standartları ve denetim standartları da 

olabilir. 

 

D.Uygunluk derecesi. Yönetim tarafından iddia edilen hususların belirlenmiş 

ölçülerle ne derece uyum içersinde olduğunu belirleyen bir unsurdur. Bu unsur sayısal 

olabileceği gibi finansal tabloların doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin olarak nitel 

yönde de olabilir. 

 

E.Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerleme. Denetçinin önyargıya 

dayanmadan bağımsız olarak tabloları ve raporları dikkatle incelemesi ve sonuçlarını 

titizlikle değerlendirmesidir.  

 

F.İlgi duyanlar. Bu gruba ortaklar, işletmenin yöneticileri, kredi verenler, devlet 

kurumları ve kamuoyu girmektedir. 

 

G.Sonuçları bildirme. Denetim sürecinin son aşamasıdır. Bir tür onaylamadır. 

Denetçi finansal tabloların ve raporların güvenilirliğini inceler ve bunun sonucunda 

onaylar ya da reddeder. Denetçi yapmış olduğu araştırmalar sonucunda denetlenen 

birim tarafından sunulan finansal tabloların, finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını 

genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve düzenlilik açısından doğru ve dürüst bir 

şekilde, açıkça ve güvenilir bir şekilde yansıtılmış olup olmadığı hususunda görüşünü 

açıklar.   
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3.2. Denetimin Amacı Ve İşlevi 

 

Hukuk devletinde kurumların, kuruluşların ve kişilerin faaliyetleri, hakları, 

sorumlulukları tanımlanarak anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuatla 

düzenlemelere bağlanmıştır. Kurumların; faaliyetlerini hukuk düzenine uygun yürütüp 

yürütmediğini incelemek, açıkladıkları bilgilerin ve iddiaların doğru ve güvenilir olup 

olmadığını araştırmak ve kurum yöneticilerinin kurumla çıkar ilişkisi içinde bulunan 

kişilere/kurumlara, topluma ve devlete hesap verme yükümlülüklerini (accountabilitiy) 

yerine getirmelerini sağlamak üzere tarafsız ve bağımsız bir kişi/kişiler/kurumlar 

tarafından denetlenmeleri hukuk devletinde zorunlu tutulmaktadır. Gerek bireysel 

gerekse toplumsal faaliyetlerin, belirli bir amaca yönelik olarak gerçekleştirildiği kabul 

edilirse, amaçlanan sonucun elde edilip edilmediği ve bu amaca ulaşmak için izlenen 

yöntemlerin önceden bilinen norm ve standartlara uygun olup olmadığının saptanmasına 

yönelik yapılan araştırma ve muhakeme, denetimle sağlanır (Özoğlu ve diğerleri, 

2010:37). 

 

Kamu kaynaklarının yönetimi bir güveni temsil ettiğinden, denetim kavramı ve 

denetimin kuruluşu kamu mali yönetiminden ayrı düşünülemez. Denetimin kendisi bir 

amaç değildir ancak; hesap vermekle yükümlü olanların sorumluluğu kabul etmelerini 

sağlamak, tazmin ettirebilmek veya benzer ihlalleri engellemek veya en azından 

güçleştirmek için girişimde bulunmak amacıyla; kabul edilen standartlardan sapmaları 

ve mali yönetimde kanunilik, verimlilik, etkililik ve tutumluluk ilkelerindeki ihlalleri 

her bir durum için, düzenleyici eylemleri hayata geçirmeyi mümkün kılacak kadar erken 

bir zamanda ortaya çıkarmayı amaçlayan düzenleyici bir sistemin vazgeçilmez bir 

parçasıdır (İstanbulluoğlu, 2005:3). 

 

Denetimin işlevlerini başlıklar halinde aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; 

 

Tutumluluk; Tutumluk, girdilere ilişkin bir kavramdır. Girdiler,  bir faaliyette 

kullanılan ya da tüketilen fiziki kaynaklardır. Bir kuruluşta veya projede başlıca 4 

kaynak kullanılır; insan, para, malzeme ve makineler. İnsan kaynağı, hizmet için 

gereken yer ve zamanda, gerekli nicelik ve nitelikte insan; mali kaynak, yönetim için 

gereken yer ve zamanda yeterli miktarda ödenek; maddi kaynak, bina, alan, makine, 
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kırtasiye gibi çeşitli araç-gereçlerdir. Girdiler, yasal düzenlemeler ve kalite standartlar 

gibi bir faaliyetin ya da programın gerçekleştirilmesinde önemli olan faktörleri de 

kapsar.  

 

Tutumluluk amaçlarla ilişki kurularak değerlendirilmelidir. Tutumluluk hiç 

harcama yapmama ya da çok az harcama olmayıp, amaçların gerçekleştirilmesinde 

gerekli olandan fazlasını harcamama anlamına gelir. Örneğin; belirli malzemeleri en 

düşük teklifi verenden satın alma en ekonomik yol gözükebilir ancak, örgütsel 

işlemlerde kesikliğe yo1 açması halinde, bu malzemelerin satın alınması tutumlu bir 

uygulama olmayabilir. Ayrıca gereğinden az yapılan bir harcama da tutumsuzluktur 

(Kubalı, 1998:33). 

 

Etkinlik; Hedeflerin başarılması konusunda rapor, hedefleri gerçekleştirmenin 

maliyetini belirleme, hedeflere ulaşmadaki başarısızlık nedenlerini analiz etme, 

hedeflerin gerçekleştirilmesine yardım eden veya engelleyen dışsal faktörleri ayırma, 

sürdürülen etkinliğin izleyen sistem hakkında rapor verme hususlarını içermektedir 

(Kubalı, 1998:39).   

 

Verimlilik; Temel olarak girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkiye dayanır. Mevcut 

imkânlar dâhilinde en yüksek çıktının elde edilmesi esas alınmaktadır. Verimlilik genel 

olarak parasal bir oran olarak ölçülür. Ancak kamusal mal ve hizmetler 

gerçekleştirilirken bu durum her zaman için parasal bir değer olarak ölçülmeyebilir. 

 

Verimlilik iki öğenin birleşmesidir. Bunlardan birisi organizasyona ilişkin öğe, 

diğeri ise faaliyetlere ilişkin öğedir. Organizasyona ilişkin öğe; iç çalışma 

yöntemlerinde mevcut olup kurumun teşkilat yapısını ve tüm ilişkilerini kapsar. Eğer 

kurumun iç yapısı gereksiz bir biçimde karışık ise o zaman personel ve teçhizat ne 

kadar verimli çalışırsa çalışsın bir bütün olarak kurumun verimliliği düşük olmaya 

mahkûmdur. Diğer taraftan iyi bir şekilde yapılanmış ve düzgün bir iş akışına sahip bir 

kurumun da belki tembellik belki de denetim eksikliği veya çok düşük oranda araç 

gereç kullanımından kaynaklanan verimsiz bir personel veya teçhizat yapısı söz konusu 

olabilir. Bu durumda da verimliliğin ikinci öğesi olan faaliyete ilişkin verimlilik veya 

yukarıdaki durumda olduğu gibi verimsizlik sorunu ortaya çıkar. Sonuç olarak bir 

yönetim en uygun kaynak kullanımını sağladığı ölçüde verimlidir (Clemente, 1991:37). 
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Eşgüdüm; Sürekli yapılan denetimlerde, bölümler ve üniteler arasında 

uyumsuzlukların bulunduğu durumlarda, bir bölüm ve ünitedeki uyumsuzluk, diğer 

bölüm ve ünitenin çalışmaları üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu durum da 

etkinliği ve verimliliği düşürmektedir. Bu nedenle, her işletme, kurum veya örgütte 

birimler veya kısımlar arasında, çalışanlar arasında kesintisizliğin sağlanmasında, 

kopuklukların tespitinde ve çözüm önerileri getirilmesinde denetimin rolü ve etkisi 

önemlidir. Bu ise ancak yerinde ve sürekli denetimle sağlanabilmektedir (Özoğlu ve 

diğerleri, 2010:41).  

 

Süreklilik; Denetimde süreklilik esastır. Süreklilik olmazsa eksik ve yanlışlar bir 

sonraki denetime kadar sürer, kurumun ilerde yapmayı planladığı değişiklik de gecikir. 

Sürekliliği sağlamanın iki etkili yolu vardır, ilk olarak denetim görevlerini zaman 

içersinde sık yapılacak şekilde yaymak ve personeli kendi iş ve işlemlerini kontrol 

edecek şekilde özdenetimli hale getirmektir. 

 

3.3. Denetçi Türleri 

 

Mesleki bilgi ve donanıma sahip olan denetçiler genel olarak bağımsız denetçiler, 

iç denetçiler ve kamu denetçileri olmak üzere üç başlık halinde incelenebilir. 

 

3.3.1. Bağımsız Denetçiler 

 

Genel kabul görmüş muhasebe standartları kapsamında bir kişi veya kuruluşa 

bağlı olmadan, finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştıran kişidir. 

Bağımsız denetimde amaçlanan hususlar; Finansal tablolar hakkında güvence verilmesi, 

hata ve hilelerin ortaya çıkarılarak engellenme yoluna gidilmesi ve idareye mali yapı 

hakkında eksiklikler varsa bunların bildirilmesidir.  

 

Bağımsız denetçi türleri; Yeminli mali müşavirler (YMM), serbest muhasebeci 

mali müşavirler (SMMM), bankaların bağımsız denetçileri ve SPK tarafından denetim 

yapma yetkisi verilen bağımsız denetçilerdir. 
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3.3.2. İç Denetçiler 

 

Kamu idarelerinde ya da özel sektör kuruluşlarında iç kontrol sisteminin 

etkinliğini ve verimliliğini inceleyen denetçidir. İç denetçi üst düzey yöneticiye bağlı 

olarak çalışır. İç denetçi görevini yerine getirirken bağımsız olmalıdır. İç denetçiler 

yapmış oldukları faaliyetleri neticesinde ulaştıkları bulguları içeren raporlarını doğrudan 

üst yöneticiye sunarlar. Bu raporlar da üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle 

ilgili birimlere gönderilir. 

 

3.3.3. Kamu Denetçileri 

 

Kamuya bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yapan kişilerdir. 

Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler gibi kuruluşların faaliyetlerinin kanunlara, 

yönetmeliklere, tüzük ve ilgili mevzuatlara uygunluğunu incelerler. Sayıştay denetçileri 

Ve Teftiş Kurullarındaki müfettişler kamu denetçilerindendir.  

 

3.4. Denetim Türleri 

 

Genel itibariyle denetim dört gruba ayrılarak yapılmaktadır. Bunlar uygunluk 

denetimi, faaliyet denetimi, iç denetim ve mali tabloların denetimidir. 

 

3.4.1. Uygunluk Denetimi 

 

Uygunluk denetimde amaçlanan temel husus, yönetimin belirlemiş olduğu 

kurallara, prosedürlere uygun şekilde faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin 

incelenmesidir. Uygunluk denetimi kurum içinden yapılacağı gibi kurum dışından 

denetçiler de yaptırılabilir 

 

Uygunluk denetimi yapan denetçiler işletme yönetimi tarafından konulmuş olan 

politikalar, kurallar ve yönergelere, şirket çalışanlarınca uyulup uyulmadığı inceler. 

Örneğin, isletmenin kasada nakit olarak belirli bir miktar parayı bulundurması kural 

olarak benimsenmiş olabilir. Bunun amacı günlük gereksinim dışındaki nakdin bankaya 

aktarılarak hırsızlık, zimmete para geçirme gibi risklerin azaltılmasıdır. İşletmenin 

koymuş olduğu bu kurala uyulup uyulmadığı denetçi tarafından incelenmelidir. Ayrıca 
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denetçi konmuş olan kuralların uygunluğunu ve etkinliğini de gözden geçirmeli ve üst 

yönetime iletmelidir. Uygunsuzluk, talimatlarda, politika ve yönergelerde açıkça 

tanımlanmış olabilir. Aynı zamanda belgelendirilmemiş ancak, genel kabul görmüş 

kurallarla ve sözlü olarak tanımlanmış talimatlarda da açık ve net bir uygunsuzluk 

tanımlanmış olabilir (Erdoğan, 2005:4). 

 

3.4.2. Faaliyet Denetimi 

 

Faaliyet Denetimi, işletmenin faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini 

değerlendirmek amacıyla, isletme politikalarını ve bunların sonuçlarını değerleme ve 

buna ilişkin tavsiyelerde bulunma faaliyetleridir. Uygulama alanı ve kapsamı son derece 

geniş olan faaliyet denetimi sadece muhasebe işlevleriyle sınırlı olmamakta, aynı 

zamanda işletmenin diğer tüm işlevleriyle de ilgili olmaktadır. Bunlara, işletmenin 

organizasyon yapısı, pazarlama, satış ve dağıtım stratejileri örnek gösterilebilir 

(Çakmak, 2006:10). 

 

Faaliyet denetiminde denetçiler sadece işletme içerisinde yürütülen faaliyetlerle 

değil bunun yanında yönetsel kontrollerle de ilgilenir. Faaliyet denetiminde denetçi, 

işletme politikalarının, iç kontrolün ve işletmenin belirlenmiş amaçlarına ulaşmasını 

etkileyecek her türlü faaliyetin başarısını ve etkinliğini değerlemektedir. Bu nedenle iç 

denetçilerin işletme amaçlarının belirlenmesi, politikaların geliştirilmesi gibi isletmenin 

planlama prensipleri konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Denetçiler 

sorumlulukların belirlenmesi, yetkilerin verilmesi gibi konularda işletme prensiplerini 

yakından tanımalıdır (Sawyer, 2003:301). 

 

Faaliyet denetimi genel olarak iki temel kavramı içine almaktadır. Bunlar, etkinlik 

ve verimliliktir. Etkinlik, Planlanan hedeflere ve amaçlara ulaşabilme derecesidir. Kamu 

hizmeti gerçekleştirilirken ya da bir işletme faaliyetlerini icra ederken amaç ve 

hedeflerle karşılaştırılır ve etkinlik düzeyi ölçülür.  Verimlilik ise; bir kuruluşta veya 

işletme de mal ya da hizmet üretirken kaynakların uygun seviyede kullanılıp 

kullanılmadığını belirlemek amacıyla kullanılan bir kavramdır. Bu tespit edilirken 

girdilerle (üretim faktörleri) çıktılar (ürün) arasındaki ilişki kullanılır.  
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3.4.3. İç Denetim 

 

İç denetim; kurumun her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve 

kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve 

danışmanlık hizmeti vermektir. Denetim faaliyetinin ”iç” olma niteliği kuruluş 

bünyesinde, kuruluşun yetkili mercileri adına yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır 

(Midyat, 2007:28). 

 

İç denetim mali nitelikteki faaliyetler ile mali nitelikte olmayan faaliyetlerin 

gözden geçirilerek değerlemesinin yapıldığı denetimdir. Temel amaç varlıkların her 

türlü zararlara karşı korunup korunmadığının, faaliyetlerin saptanmış politikalarla uyum 

içinde yürütülüp yürütülmediğinin araştırılmasıdır. İç denetim kontrollerin etkinliğini 

ölçmeyi ve bu kontrolleri değerlemeyi hedef alır. Bu açıdan çok önemli bir yönetim 

kontrol aracıdır (Güredin, 1994:15). 

 

3.4.4. Mali Tabloların Denetimi 

 

Mali tabloların denetiminde amaç, finansal tabloların bir bütün olarak saptanmış 

ölçütlerle uyum içinde bulunup bulunmadıklarını araştırmaktır. Genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri doğrultusunda hazırlanmaları gereken ve denetim kapsamına giren 

finansal tablolar bilanço, gelir tablosu, dağıtılmayan karlar tablosu ve finansal durumda 

değişmeler tablosudur. (Güredin, 1994:14). 

Mali tablolardaki bilgilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu gibi belgelerden 

defter kayıtlarına, buradan mali tablolara doğru aktarılıp aktarılmadığı tespit edilmeye 

çalışılır. Kayıt belgelerinden defterlere, defterlerden mali tablolar yönünde böyle bir 

karsılaştırma yaparken mevcut bilgilerin yasalar, genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine, doğruluk ve dürüstlük kurallarına uygun olup olmadığı tespit edilmeye 

çalışılır (Bakır, 2003:20). 

 

3.5. İç Denetim Kavramı 

 

İç Denetim alanında dünyada söz sahibi bir kuruluş olan İç Denetçiler Enstitüsü 

(IIA) iç denetimi şu şekilde tanımlamıştır; Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve 

onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık 
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faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetim süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir 

yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur (IIA, 2005:3). 

 

5018 sayılı Kanuna göre iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak 

ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. 

 

İç denetim fonksiyonu, işletme faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde 

sürdürülebilmesi, işletmenin kuruluş amaçları doğrultusunda verimliliğinin sağlanarak 

rekabet gücünün arttırılması, işletme varlıklarının rasyonel yönetimi, yatırımların 

yönlendirilmesi, yönetim danışmanlığı, isletme içindeki kötü niyetli olsun olmasın hata, 

hile ve yolsuzluk benzeri hususların sağlanmasına yönelik olarak işletme bünyesinde 

yönetime bağlı olarak, ancak yürüttüğü faaliyet yönünden bağımsız denetçiler 

tarafından yürütülen denetimdir (Özer, 1997:79). 

 

Bu kavramlar ışığında iç denetimin bağımsız bir şekilde icra edilen bir 

değerlendirme fonksiyonu olduğundan bahsetmek mümkündür. Bir kuruluşta iç denetim 

faaliyetleri gerçekleştirilirken; bu kamu niteliğindeki bir kuruluş ya da özel sektör 

kuruluşu olabilir, bu kuruluşta iç kontrol sistemi kurulmuş mudur? Bu sistem etkin ve 

verimli bir şekilde işlemektemidir? İç denetimin temel faaliyetlerinin başında bu 

sorulara cevap aramak gelmektedir. Bu faaliyetler sırasında, üst yönetimin, kuruluşun 

amaçlarını gerçekleştirebilmesi için danışmanlık hizmeti de ön plana çıkar. Bu 

hizmetler yerine getirilirken iç denetim; çeşitli risk analizleri yapar, uygulanan kontrol 

sisteminin etkinliğini değerlendirir, kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek 

için üst yönetime önerilerde bulunur.     

3.5.1. İç Denetimin Amacı ve Kapsamı 
 

İç denetimin temel amaçları arasında; kuruluşun faaliyetlerinin kanun, yönetmelik 

ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulup uyulmadığının tespiti,  iç kontrol 

sisteminin etkinliği ve verimliliği ile risk yönetim sürecinin değerlendirilmesi, amaç ve 
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faaliyetlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kuruma değer katma ve geliştirici 

önerilerde bulunulması yer almaktadır.  

 

İç denetimin temel amaçlarından bir tanesi de üst yönetime sorumluluklarını 

yerine getirmesinde yardımcı olmaktır. Zaman içerisinde işletmelerin büyüklüklerinin 

artması ve teknolojik gelişmeler sonucunda üst yönetimin sorumluluklarını yerine 

getirmesinde iç denetimin etkisi artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda iç denetimin 

faaliyet alanı da genişleyerek, mevcut kontrol sistemlerinin yeterliliğinin 

değerlendirilmesinin yanında, kontrol sisteminin etkinliğinin arttırılması, risk oluşturan 

veya oluşturabilecek unsurların tespit edilerek kontrol edilebilmesi için önerilerde 

bulunulması, faaliyetlerin incelenerek isletmenin hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi için 

faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda yönetime önerilerde bulunması boyutuna gelmiştir 

(Kepekçi, 1982:41). 

 

İç denetim fonksiyonunun kapsamını kuruluşun iç kontrol sistemlerinin 

verimliliği ve etkinliği ile performans kalitesinin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

faaliyetleri oluşturur. Bu çerçevede iç denetim elemanları; 

 

• Finansal ve operasyonel bilgilerin ve bu bilgilerin tanımlanmasında, 

ölçülmesinde, tasnif edilmesinde ve raporlanmasında kullanılan yöntemlerin 

doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırmalı, 

• Kuruluşun faaliyetleri ve raporları üzerinde önemli etkileri olan politikalara, 

planlara, prosedürlere, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak 

amacıyla oluşturulan sistemleri incelemeli ve kuruluşun bunlarla uygunluk 

içinde olup olmadığını belirlemeli, 

• Varlıkları koruma yöntemlerini gözden geçirmeli, uygun olduğunda, aynı tür 

varlıkların mevcudiyetini kontrol etmeli,  

• Harcanan kaynakların tutumlu ve verimli kullanılıp kullanılmadığını 

değerlendirmeli, 

• Sonuçların saptanan amaçlara ve hedeflere uygun olup olmadığını, faaliyet 

ve programların planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediğini araştırmak üzere 

faaliyet ve programları incelemelidir (Özeren, 2000:2). 
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İç denetim faaliyetinin amacı ve kapsamı İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiş olup şu şekildedir; 

 

İç denetim faaliyeti; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve 

mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik 

ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde 

edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim faaliyeti sonucunda, kamu idarelerinin 

varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye 

indirilmesi için kamu idaresinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin 

tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse 

sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunulur. 

 

İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol 

ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız 

bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, idarenin hedeflerini 

gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir 

biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.  

Nesnel güvence sağlama, kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var 

olduğuna; kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir 

şekilde işlediğine; üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına; varlıklarının 

korunduğuna; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde 

gerçekleştirildiğine dair, kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesidir. 

İç denetim faaliyetinin kapsamı şu şekildedir; Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra 

dâhil tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları 

kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun 

olarak iç denetime tabi tutulur. 

 

3.5.2. İç Denetimin Temel Unsurları 
 

İç denetimin temel işlevi, işletme içinde hazırlanan muhasebe bilgilerinin ve 

raporlarının doğruluğunu, güvenilirliğini incelemek, işletme içi uygulamalarının 
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yönetim plan ve politikalarına uygunluğunu kontrol etmek, hataların ve aksayan 

yönlerin giderilmesi için gerekli tespiti yaparak çözüm geliştirmektir. Bu bağlamda, iç 

denetim, işletmenin hedeflerine ulaşmasında, sistematik, disiplinli bir yaklaşım 

getirerek, değerlendirmeyi ve risk yönetimini, kontrol ve yönetim sürecinin etkinliğini 

arttırmaya yardımcı olmaktadır (Akgül, 2002:20). 

 

İç denetimin temel nitelikleri; Kurum faaliyetlerine değer katmak, güvence 

sağlama ve danışmanlık hizmeti, fonksiyonel bağımsızlık, tarafsızlık, standartlara göre 

yürütülme ve risk yönetimi ve yönetişim süreçlerine katkı sağlamaktır.  

 

3.5.2.1. Kurum Faaliyetlerine Değer Katmak 
 

İç denetimde temel amaç, denetlenen birimlerin yönetici ve çalışanlarının 

hatalarının ortaya konulması ve sorumluların cezalandırılması değildir. Denetimin odak 

noktası kurumsal faaliyetlerin ve çalışmaların geliştirilmesidir. İç denetimde temel gaye 

kurumsal faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinde önceden belirlenmiş amaç ve 

politikalar ile ilgili düzenlemelere uyulmasının, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasının, bilgilerin güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde 

edilebilirliğinin temin edilmesidir. Denetim faaliyetiyle, söz konusu amaçlara ulaşılması 

bakımından idarenin faaliyetleri belirli standartlar ve teknikler çerçevesinde incelenir ve 

değerlendirilir (Aksoy, 2008:90) 

 

İç denetim faaliyeti, sadece denetim yapmak için değil, kurum faaliyetlerine ilave 

bir değer katmak amacıyla da yapılmalıdır. Bu anlamda idare faaliyetlerinin etkinliğinin 

sağlanması, kurum varlıklarının korunması, risklere karşı önleyici tedbirlerin 

alınmasıyla idareye katkı sağlanması gerekir. Değer katma, güvence sağlama ve 

danışmanlık hizmeti yoluyla idarenin amaçlarının gerçekleşmesine ve faaliyetlerin 

risklerinin azaltılmasına katkı sağlamakla gerçekleşir (Erüz ve Arcagök, 2006:192). 

 

3.5.2.2. Güvence Sağlama Ve Danışmanlık Hizmeti 
 

Güvence faaliyeti, üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına, varlıkların 

korunup korunmadığına, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve (üst yönetimce 
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belirlenen politikalar dahil) mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğine dair organizasyon içine ve dışına makul bir düzeyde güvencenin 

verilmesidir (Başpınar, 2006:26). 

 

Denetimin güvence vermesi, kurumda faaliyetlerin ilgili hukuk kurallarına uygun 

bir şekilde yürütüldüğü, kaynakların elde edilmesi ve kullanımında hukuka uygunluk 

yanında etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerine uyulduğu, kurumun risk 

yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkili ve yeterli bir şekilde islediği, 

üretilen bilgilerin doğru ve tam olduğu, kurum varlıklarının korunduğu, kurum içinde 

etkili bir iç kontrol sisteminin bulunduğu konusunda kurum içine ve kurum dışına 

yeterli bir güvence verilmesi anlamına gelmektedir (Gönülaçar, 2007:25). 

 

İç denetimin danışmanlık hizmeti; yönetimin organizasyonun hedeflerini 

gerçekleştirmesini sağlamak üzere uygulamaya koyduğu politikaların, prosedürlerin ve 

faaliyetlerin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirmeye yönelik 

tavsiyelerde bulunulması yoluyla iç denetim becerilerinden yararlanır. Bu tür 

danışmanlık çalışması iç denetimin risk yönetimi, kontrol ve yönetişim hakkında 

sunduğu görüşe katkıda bulunur (Özeren, 2004:3). 

 

3.5.2.3. Fonksiyonel Bağımsızlık 
 

Bağımsızlık, objektifliği veya objektiflik görüntüsünü bozabilecek şartların 

dışında olmaktır. Objektifliğe yönelik tehditlere karsı, hem kişisel olarak iç denetçi, 

hem de kurum seviyesinde mücadele edilmelidir. Objektiflik, iç denetçilerin görevlerini, 

is sonucunda çıkan ürüne gerçekten ve dürüst bir şekilde inanacakları ve bu urunun 

kalitesinden önemli bir taviz vermeyecekleri şekilde yapmalarını sağlayan tarafsız bir 

zihinsel tutumdur. Objektiflik, iç denetçilerin, denetim konularına ilişkin karar ve 

yargılarını, başkalarınınkilere bağlamamalarını gerektirir (TİDE, Sözlük). 

 

İç denetim faaliyeti icra edilirken bağımsız hareket edilmelidir. Bu bağımsızlık 

hem görev icra edilirken her türlü baskı ve müdahalelerden etkilenmemeyi, hem de iç 

denetçilerin çalışmaları sırasında objektif bir şekilde davranmalarını gerektirir. 
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Bağımsızlık iç denetçilerin idari yönden bağlı oldukları üst yönetimden ayrı olarak 

istediği gibi hareket edebileceği anlamına gelmemelidir. 

 

İç denetim faaliyetinin bağımsızlığını garanti etmek için, iç denetim yöneticisinin 

işlevsel (fonksiyonel) olarak denetim komitesi gibi bir organa, idari açıdan ise kurumun 

İcra Başkanı düzeyinde bir kişiye bağlı olması gerekir. Yeterli kaynaklara sahip, yetkin 

personelle donatılmış, bağımsız bir iç denetim işlevi; kurumun yönetim süreçlerinin 

etkililiği ile operasyonel, teknik, mali ve idari riskler gibi her turlu riski iyi yönettiği 

konusunda güvence sağlayacaktır. (ECIIA, 2005:15). 

 

3.5.2.4. Tarafsızlık 
 

İç denetçiler, denetime başlamadan önce, denetim sırasında ve denetimin 

raporlanması esnasında en üst düzeyde mesleki tarafsızlık sergilemek durumundadırlar. 

İç denetçiler tüm değerlendirmelerini adil ve önyargısız bir şekilde yaparak kendilerinin 

veya başkalarının menfaatlerinden etkilenmemelidirler. Çalışmaları sırasında 

tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet veya ilişkinin 

içerisinde yer almazlar. Ayrıca tarafsızlıklarını etkileyebilecek bir durumla karşı karşıya 

kalmaları halinde bu hususu yetkili mercilere bildirmeleri gerekmektedir. 

 

3.5.2.5. Standartlara Göre Yürütülme 
 

Denetimlerin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi 

surecinde ortak bir zemin yaratan denetim standartları, denetim faaliyetini yürütmesi 

bakımından denetçiye asgari ölçüde rehberlik sağlayan bağlayıcı bir ilkeler ve kurallar 

bütünüdür. Türkiye’de denetim sisteminin etkili olmamasının en önemli nedenlerinden 

biri, denetim standartlarının geliştirilmemiş olması, dolayısıyla denetim faaliyetlerinin 

kaliteli gerçekleştirilememesidir (Gönülaçar, 2007:25). 

 

Standart, geniş bir iç denetim faaliyet sahasının gerçekleştirilmesiyle ve iç 

denetim performansının değerlendirilmesiyle ilgili gerekleri tanımlayan ve IIA İç 

Denetim Standartları Kurulu tarafından yayınlanan mesleki bir beyandır. Standartların 

amaçları şunlardır; iç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel 
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ilkeleri tanımlamak; katma değer yaratan iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve 

hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmak; iç denetim performansının 

değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak ve gelişmiş kurumsal süreç ve 

faaliyetleri canlandırmaktır (TİDE, Sözlük). 

 

İç denetim standartları; nitelik standartları, performans standartları ve uygulama 

standartlarından müteşekkildir. Nitelik Standartları; iç denetim faaliyetlerini yürüten 

taraf ve kurumların özelliklerine yöneliktir. Performans Standartları; iç denetim 

faaliyetlerinin tabiatını açıklar ve bu hizmetlerin performansını değerlendirmekte 

kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim 

hizmetlerine uygulanırken, Uygulama Standartları belirli görev türlerine tatbik edilir. 

Uygulama Standartları güvence ve danışmanlık faaliyetleri için tesis edilmiştir (IIA, 

2005:3). 

 

3.5.2.6. Risk Yönetimi ve Yönetişim Süreçlerine Katkı Sağlama 
 

Risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, sınıflandırılması ve gerekli önlemlerin 

alınması konularında organizasyonun uygulama ve izleme kapasitesinin 

değerlendirilmesi ve önerilerde bulunulması risk yönetim süreçlerini ifade eder. 

Yönetişim süreçleri ise; hesap verme sorumluluğunu güçlendirmek amacıyla, 

organizasyonun kurumsal yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve 

önerilerde bulunmaktır (Başpınar, 2006:26).   

 

İyi uygulanan iç denetim faaliyetleri sayesinde sağlıklı bir şekilde işleyen risk 

yönetim süreci kurulmuş olur. Böylece üst yönetime katkıda bulunacak bir yönetişim 

süreci de gerçekleştirilmiş olur. 

 

Yönetim tarafından tanımlanan riskler, iç denetim birimince kapsamlı bir risk 

analizine tabi tutulur.  Bu analiz sonucunda riskler, oran ve önem dereceleri belirlenerek 

sıralanır.  İç denetim birimince; kurumun hedefleri, faaliyetleri ve varlıklarını 

etkileyebilecek önemli risklere ilişkin olarak yapılan analiz sonucunda, en yüksek risk 

içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar 

hazırlanır. Yeni birim ve faaliyetler yeniden yapılanma projeleri, örgüt yapısı ve insan 



57 

 

 

 

kaynaklarındaki önemli değişiklikler, yüksek risk içerebileceğinden, denetim 

programına öncelikle alınır. Programların hazırlanmasında; üst yönetimin riskli gördüğü 

ve öncelik verilmesini istediği hususlar da dikkate alınmalıdır (Başpınar, 2006:27).   

 

3.6. İç Denetim Faaliyeti ve Süreci 

 

İç denetim faaliyetleri; planlama, denetimin yürütülmesi, raporlama ile izleme ve 

değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. 

3.6.1. Planlama 
 

İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, 

ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde, birim yöneticileriyle 

görüşülerek ve Kurulca hazırlanan iç denetim stratejik planı da dikkate alınarak, üç 

yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre 

gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir (Aksoy, 2008:120). 

 

Risk bazlı hazırlanan iç denetim planı, aynı zamanda, Yönetim Kurulu, Denetim 

Komitesi, üst yönetim ve dış denetçilerle ilişkilerde önemli bir iletişim aracıdır. Bu 

plan, iç denetim faaliyetinin performansının değerlendirilmesi için bir temel oluşturur. 

İç denetim planı, iç denetim kaynakları ve projelerinin kurumun ihtiyaçlarına göre 

belirlenmesi açısından yaşamsal öneme sahiptir (ECIIA, 2005:34). 

 

Her bir denetim görevi için ayrıntılı bir plan hazırlanmalı ve bu plan ilgili 

yönetimi ile görüşülmelidir. Bu planlar görevin ayrıntılı hedeflerini, sunulacak görüşten 

yönetimin elde etmek istediği güvence derecesini, kaynak ihtiyaçlarını, denetim 

çıktılarını ve hedeflenen tarihleri saptamalıdır. Planlarda, şu hususlara yer verilmelidir: 

 

• Yapılacak çalışmanın, tahsis edilen iç denetim kaynaklarının ve belirlenen 

somut hedeflerin kapsamı, amaçları ve zamanlaması, 

• Denetçilere sunulan bilişim teknolojisi sistemleri ve diğer veriler dahil olmak  

üzere, yönetiminin katkı sağlayabileceği ihtiyaçlar, 

• Görev programı ve zamanlaması, 
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• Çalışma bulgularının kime açıklanacağı. (Özeren, 2004:24) 

 

Daha sonraları yüksek riskli alanlardan başlamak üzere üst yönetici ve diğer 

birim çalışanlarının da görüşleri alınarak planla uygunluk içersinde olan iç denetim 

programı hazırlanır. İç denetim programları, planlardan farklı olarak üç yıl olarak değil, 

en fazla bir yıllık olacak şekilde hazırlanmalıdır. Tamamlanan iç denetim programı üst 

yöneticinin onaylamasıyla yürürlüğe girer. 

 

3.6.2.Denetimin Yürütülmesi 
 

Denetim faaliyetlerinin ikinci aşamasında iç denetçi, denetim plan ve 

programlarda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek amacıyla öncelikle bir çalışma 

planı hazırlar ve ön çalışma yapar. Bilgi ve belgelere en doğru şekilde ulaşabilmek 

amacıyla uygun çalışma kâğıtları ve ilgili formlar hazırlanır. İç denetçi bilgi ve 

belgelere ulaşmada sağlıklı bir yöntem izlemek amacıyla önceki yıllarda düzenlenmiş 

raporlar varsa bu raporlardan ve çalışma kâğıtlarından, ayrıca dış denetim yapılmışsa 

bunlardan da faydalanır. 

 

Tüm bu çalışmaların ardından yönetici ve çalışanlarında katılacağı bir açılış 

toplantısı düzenlenir. Bu toplantı da; denetimin amacı, kapsamı, denetim süresi, 

bulguların değerlendirilmesi, denetimin raporlanması gibi hususlar görüşülür. İç denetçi 

sonraki aşamada, yüksek riskli alanlar öncelikli olarak tespit edilecek şekilde bir risk 

değerlendirme çalışması yapar. Buna bağlı olarak bilgi ve belgelerin güvenilirliğini 

sağlamak amacıyla çeşitli test yöntemleri uygulanır. Bu test yöntemleri arasında;  Fiziki 

inceleme yöntemi, doğrulama yöntemi, yeniden hesaplama yöntemi, belge inceleme 

yöntemi, bilgi toplama (soruşturma) yöntemi, analitik inceleme gibi yöntemler 

uygulanır. 

 

Denetim faaliyetinin yürütülmesinin son aşaması kapanış toplantısıdır. İç denetçi 

tarafından bilgi ve belgelere dayanarak oluşturulan bulgular denetlenen birime 

gönderilir. Birim yönetici ve çalışanları tarafından denetim bulguları üzerinde bir 

çalışma yapılır ve kapanış toplantısı gerçekleştirilerek, geliştirilen önerilerle birlikte bir 

sonuca ulaşılır. 
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3.6.3. Raporlama 
 

Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt altına alınır. İç denetçi 

ulaştığı görüşü, görüşe ulaşamamışsa bunun nedenlerini raporunda açıkça belirtir. İç 

denetim raporları, kısa, açık, kolay anlaşılır ve tekrara yer vermeyecek bir tarzda yazılır. 

Raporlar, Kurul’un belirlediği raporlama standartlarına uygun, yeterli kanıtlara dayalı 

ve tutarlı olarak düzenlenir. İç denetçi denetim raporunu, belirli bir sürede 

cevaplandırmak üzere, denetime tabi tutulan birim yöneticilerine verir. Risklerin önem 

ve düzeyi konusunda iç denetçi ile yönetici arasında anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu 

durumun ilişkin değerlendirmesine raporunda yer verir. İç denetçi raporunu, idarenin 

görüşlerini de ekleyerek cevaplarıyla birlikte, iç denetimin kapsamı, denetimde tespit 

edilen riskler, risklerin olası etkileri, denetim sonuçlarına ilişkin genel değerlendirme ve 

risklerin ortadan kaldırılmasına veya en aza indirilmesine yönelik önerileri içeren rapor 

özetini de ekleyerek üst yöneticiye sunar. Raporlar üst yönetici tarafından 

değerlendirilerek gereği için ilgili birimler ve strateji geliştirme birimine verilir. 

Denetim raporunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst yönetici tarafından 

izlenir. İç denetim raporları, raporun üst yöneticiye sunulduğu tarihten itibaren iki ay 

içinde Kurul’a gönderilir (Erüz ve Arcagök, 2006:203). 

 

İç denetim raporları, doğruluk, tarafsızlık, açıklık, ölçülebilirlik, kısalık, yapıcılık, 

tamlık, zamanlılık ve çözüm ilkelerine uygun olarak düzenlenmelidir.  

 

3.6.4. İzleme ve Değerlendirme 
 

İç denetim raporunda belirtilen önleyici ve düzenleyici hususlara ilişkin olarak, 

üst yönetim tarafından alınan tedbirlerin etkinliği ve yeterliliğinin iç denetçiler 

tarafından analiz edilmesi izleme olarak adlandırılır. İç denetim birim yöneticisi bir 

takip programı hazırlayarak, raporlarda tespit edilen bulguların önemi, önerilerin 

gerçekleşme düzeyi, denetimin kalitesini artırıcı tedbirlerin uygulanması gibi hususlarda 

çalışmalar yaparak gerekli önlemleri alır. 

 

İç denetimden beklenen etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla denetim 

faaliyetleri, denetlenen birimlerde yaptırılacak anketlerle değerlendirilebilecektir. 

Ayrıca denetim raporlarının uygulanmasını izlemek amacıyla, iç denetim biriminde 
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takip sistemi kurulabilecektir. Birim yöneticileri, denetim faaliyetleri konusunda, 

denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin önlemler alır. Önlem alınmaması 

durumunda iç denetim birimi üst yöneticiyi bilgilendirir.   

 

Ayrıca iç denetimden beklenen faydanın gerçekleştirilebilmesi ve sağlıklı bir 

değerlendirme yapabilmek amacıyla kamu güvence ve geliştirme programı oluşturulur. 

Bu programın uygulanması için gerekli olan temel şartlar şunlardır; 

• İç denetim birimlerinin kalite güvence ve geliştirme politikaları belirlenmeli, 

belgelendirilmeli ve ilgili taraflara açıklanmalıdır. 

• İç denetçilerin ve diğer ilgililerin kalite güvence ve geliştirme sistemi 

konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

• Kalite güvence ve geliştirme politikaları uygulanmaya başlanıldığında 

izlenecek yaklaşım ve kullanılacak çalışma kâğıtları belirlenmiş olmalıdır. 

• Kalite güvence ve geliştirme politikalarının uygulanması için gerekli kaynak 

tahsisleri yapılmalıdır. Gerekli kaynakların sağlanamaması durumunda, 

politikalar hayata geçirilemeyecek ve yeterli fayda sağlanamayacaktır. 

• Kalite güvence ve geliştirme politikalarının doğru bir şekilde uygulanmasını 

garanti altına almak amacıyla izleme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

• Kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri sonunda elde edilen bulgular 

çalışma kâğıtlarıyla belgelendirilmelidir. 

• Sürekli iyileşmenin sağlanabilmesi için, hatalar değerlendirilerek ve gerekli 

olması halinde politika ve prosedürlerde değişiklikler yapılarak, kalite 

güvence ve geliştirme sisteminin sürekli olarak gözden geçirilmesi 

sağlanmalıdır. 

• Kamu idareleri etkili kalite güvence ve geliştirme politikaları 

uyguladıklarında, buna ilişkin elde edilen sonuçları İDKK ve diğer idarelerle 

paylaşmalıdırlar. 

• Kalite güvence ve geliştirme prosedürlerinin uygulanması açısından 

başlangıçta en iyi sonuçların alınması beklenmemelidir. Beklenen faydaların 

elde edilebilmesi için sistemin yerleşmesi ve etkili bir şekilde 

uygulanmasına, bunun için de zamana ve belli bir tecrübeye ihtiyaç 

duyulacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 
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3.7. İç Denetim Türleri 

İç denetim genel itibariyle risk esaslı olarak yapılması gerekir. Herhangi bir 

birimin tüm faaliyet ve işlemleri denetim konusuna alınabileceği gibi, birimin belirli bir 

süreci başlangıçtan bitişine kadar tüm işlemleri içine alacak şekilde de yapılabilir. İç 

denetim, sistem denetimi, uygunluk denetimi, mali denetim, performans denetimi ve 

bilgi teknolojisi denetimi olmak üzere beş ana grup incelenmektedir. 

3.7.1. Sistem Denetimi  

Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına 

katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve 

uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin 

ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. Ayrıca organizasyonda var olan iç kontrol 

sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işleyip işlemediğinin detaylı bir şekilde analiz 

edilmesidir. Bu çalışma yapılırken, iç kontrol sisteminin unsurları olan, kontrol ortamı, 

risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme arasındaki ilişki bir 

bütün halinde değerlendirilir. 

Sistem denetimi yapılırken, denetimin; kanun, yönetmelik ve düzenlemelere 

uygun olarak faaliyet gösterilmiş olması, gelir ve giderlerin etkili ekonomik ve verimli 

bir şekilde yönetilip yönetilmediğini araştırılması, usulsüzlük ve yolsuzlukların 

önlenmesinde gerekli tedbirlerin alınmış olması, varlıkların kötüye kullanımı ve israfın 

önlenmesi ve kaybolmaya karşı gereken dikkatin gösterilmiş olması, rapor ve bilgilerin 

süresinde ve güvenilir şekilde düzenlemiş olması gibi hususlar, iç kontrol sisteminin 

amaçlarını gerçekleştirmek için dikkate alınması gerekli unsurlardır.    

3.7.2. Uygunluk Denetimi  
 

Uygunluk denetimi; Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, 

yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. 

 

Bir başka deyişle uygunluk denetimi, bir örgütün mali işlemlerinin ve diğer 

faaliyetlerinin belirlenmiş yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını 

belirlemek amacıyla incelenmesidir. Bu denetim türünde belirlenmiş kriterler farklı 

kaynaklar tarafından oluşturulur. Uygunluk denetimi, iç denetçiler ve dış denetçiler ile 
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kamu denetçileri tarafından yürütülür. Uygunluk denetimi üst makamlar ve yasal 

mevzuat tarafından önceden saptanmış kurallara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. 

Bu üst makamlar kuruluş içinden olabileceği gibi kuruluş dışından da olabilir. 

Uygunluk denetiminde ulaşılan sonuçlar geniş bir kitleye değil, sınırlı olarak ilgili ve 

yetkili kişi ve kuruluşlara raporlanır. Bu nedenle çoğunlukla uygunluk denetimi iç 

denetçiler, gerekli durumlarda ise dış denetçiler tarafından yapılır (Alptürk, 

2008:22,23). 

3.7.3. Mali Denetim 

Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin 

doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Bu 

değerlendirmenin temelinde mali tabloların incelenmesi vardır. Bu tabloların genel 

kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile esaslara ve belirlenmiş ölçülere göre düzenlenmiş 

olmaları gerekmektedir.  

Mali denetim yapılırken, mali tablolardaki kalemler arasındaki ilişkiler çeşitli 

yöntemler kullanılarak analiz edilir. Bunlar arasında; oran analizi, eğilim analizi, birden 

çok değişkenli analiz, oran analizi gibi yöntemler uygulanmaktadır. Denetçi, mali 

tabloların analizi neticesinde bu tabloların muhasebe ilke ve standartlarına uygun 

düzenlenip düzenlenmediğine ve denetlenen birimin içinde bulunduğu şartlara göre 

belirlenip belirlenmediğine göre değerlendirmesini yapar.  

Dolayısıyla mali denetim, kamu kaynaklarının elde edilmesinin, korunmasının ve 

kullanılmasının belirlenmiş öncelikler ve mevzuat ile diğer ilke ve esaslara 

uygunluğunun denetlenmesidir. Literatürde, mali denetim uygunluk ve düzenlilik 

denetimi ile birlikte anılmaktadır. Çünkü temelde idarenin faaliyetlerinin, belgelerinin, 

mali tabloların doğruluğu ve belirlenmiş kriterlere uygunluğunun güvence altına 

alınması bu denetim türlerinin amacı içinde değerlendirilmektedir (Kesik,2005:102). 

3.7.4. Performans Denetimi 
 

Performans denetimi; Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve 

işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, 

ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. 
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Performans denetiminin mali denetimden bazı farklılıkları vardır. Performans 

denetimi daha çok idarenin etkinliği üzerinde dururken, mali denetim muhasebe 

kayıtlarının doğruluğu ve güvenilirliği üzerinde durur. Denetimin konusu bakımından, 

performans denetimi idarenin faaliyetleri üzerinde dururken, mali denetim daha çok 

muhasebe sistemi üzerinde yoğunlaşır. Mali denetim standardize edilmiş bir denetim ve 

raporlama sistemini takip ederken, performans denetimi için aynı şeyi söylemek zordur. 

Çünkü faaliyet ve projenin içeriğine göre, idarenin özelliğine göre farklılık gösterir 

(Kubalı, 1998: 49-50). 

 

Performans denetiminin yapılabilmesi, performans esaslı bütçeleme uygulamasına 

geçilmesine bağlıdır. Performans esaslı bütçeleme, kamu idarelerinin ana 

fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç 

ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve 

kullanılmasını sağlayan, performans kriterleri yoluyla performans ölçümü yaparak 

hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme 

sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda idareler, birinci aşamada, stratejik 

planlarını hazırlayacaklar, bu kapsamda stratejik amaç ve hedeflerini belirleyecekler; 

ikinci aşamada, stratejik plan çerçevesinde yürütmek istedikleri faaliyetlerin kaynak 

ihtiyacı ile performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını 

hazırlayacaklar ve üçüncü aşamada ise, amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ve 

gerekçelerini ortaya koyan faaliyet raporunu hazırlayacaklardır. Böylece, performans 

denetimi, kamu idarelerinin sorumlulukları çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken kamu 

kaynaklarını etkin, iktisadi ve verimli bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını kontrol 

etmenin önemli bir aracı haline gelmektedir (Kesik,2005:104). 

 

INTOSAI denetim standartlarına göre performans denetiminin kapsamına giren 

unsurlar şunlardır: 

• Yönetim faaliyetlerinin tutumluluğunun yönetim ilkeleri,  uygulamaları ve 

politikalarına göre denetimi;  

• Yönetim bilgi sistemleri, performans ölçümleri, izleme sistemi ve iç 

kontrolleri de içeren insan kaynağı, mali ve diğer kaynakların kullanımındaki 

verimliliğin denetimi;  



64 

 

 

 

• Denetlenen kuruluşun hedeflerinin başarılmasıyla ilişkili performans 

etkinliğinin ve istenen etkilerle gerçekleşen etkilerinin karşılaştırılmasının 

denetimi (Kubalı, 1998: 30). 

3.7.5. Bilgi Teknolojisi Denetimi 
 

Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin 

sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Bir başka ifadeyle, yönetimin 

bilgi teknolojileri altyapısı içerisindeki kontrollerin değerlendirilmesi anlamına 

gelmektedir.  Bilgi teknolojileri denetimleri sırasında, iç kontrol sisteminin karşı karşıya 

olduğu riskler değerlendirilirken güvenlik, yeterlik, işleyiş gibi unsurlar göz önünde 

bulundurulurken, finansal veri sağlamada kullanılan bilgi sistemi ve süreçleri de analiz 

edilir.   

 

Bilgi Teknolojisi (BT) kontrollerine duyulan gereksinimin altında, kurumun 

masraflarını kontrol altına alma ve rekabet gücünü koruma gereğinden iç ve dış 

yönetişim kurallarına uyma şartına kadar pek çok faktör yatmaktadır. BT kontrolleri, 

bilginin güvenilirliği ve etkinliğini artırır ve kurumun değişen risk ortamlarına adapte 

olmasına olanak sağlar. Suiistimalleri veya siber saldırıları azaltan veya ortaya çıkartan 

herhangi bir kontrol, kurumun ilgili riskleri ortaya çıkarmasına ve bu riskin etkilerini 

yönetmesine yardımcı olarak kurumun esnekliğini ve kendisini toparlama gücünü 

artırır. Esneklik, sağlam bir iç kontrol sisteminin sonucudur, çünkü iyi kontrol edilen bir 

kurum sorunlar veya düzensizliklerle işinde hiç bir kesintiye izin vermeden baş etme 

yeteneğine sahiptir. Etkin BT kontrollerinin kilit göstergeleri arasında şunlar sayılabilir 

(İDKK, 2012: 1,2): 

  

• Yeni ürün ve hizmetleri desteklemek için gereken BT altyapısını yükseltme 

çalışmaları gibi yeni işleri planlama ve yürütme yeteneği. 

• Rakiplere kıyasla daha fazla maliyet-etkin ve daha iyi ürün ve hizmetler 

sunma olanağını yaratan, bütçe içinde ve zamanında tamamlanan geliştirme 

projeleri. 

• Kaynakları beklendiği gibi tahsis etme ve kullanma yeteneği. 

• Kurum içinde ve müşteriler, iş ortakları, diğer dış ilişkiler için bilgi ve BT 

hizmetlerinin tutarlı ve kesintisiz mevcudiyeti ve güvenilirliği. 
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• Etkin kontrollerin kilit göstergelerini yönetime açıkça bildirme yeteneği. 

• Yeni saldırı ve tehditlere karşı kendisini koruma ve BT hizmetlerindeki 

kesintileri hızla ve etkin bir şekilde giderme yeteneği. 

• Müşteri destek merkezi veya yardım masasını etkin kullanma yeteneği. 

• Kullanıcılarda yüksek ve ileri düzeyde güvenlik bilinci ve tüm kurum 

içinde güvenlik bilincine dayanan bir kültür. 

 

 

Bilgi güvenliği, bütün BT kontrollerinin tamamlayıcı bir parçasıdır. Bilgi 

güvenliği, hem altyapıya hem de verilere uygulanır ve diğer pek çok BT kontrolünün 

güvenilirliğinin de temelidir. Bunun istisnaları, BT’ nin finansal yönleriyle (örneğin, 

yatırım geri dönüşü, bütçe kontrolleri)  ilgili kontroller ve bazı proje yönetim 

kontrolleridir. 

 

Bilgi güvenliği, bütün BT kontrollerinin tamamlayıcı bir parçasıdır. Bilgi 

güvenliği, hem altyapıya hem de verilere uygulanır ve diğer pek çok BT kontrolünün 

güvenilirliğinin de temelidir. Bunun istisnaları, BT’ nin finansal yönleriyle (örneğin, 

yatırım geri dönüşü, bütçe kontrolleri)  ilgili kontroller ve bazı proje yönetim 

kontrolleridir. Bilgi güvenliğinin evrensel kabul gören unsurları şunlardır: 

  

• Gizlilik: Gizli bilgiler sadece gerektiği zaman ifşa edilmelidir ve yetkisiz 

ifşaya veya müdahalelere karşı korunmalıdır. Gizlilik, mahremiyetle ilgili 

mülahazaları da kapsar. 

• Doğruluk ve Tamlık:  Bilgi doğruluğu; verilerin doğru ve tam olma 

durumu anlamına gelir. Bu, özellikle, finansal işlemler ve raporlamanın 

güvenilirliğini kapsar. 

• Mevcudiyet: Bilgilere ihtiyaç duyulduğu zaman ve yerde ve ihtiyaç 

duyulan tarzda, işletme, müşteriler ve ortakların erişim imkânı 

bulunmalıdır. Mevcudiyet, verileri ve BT hizmetlerini kayıplar, 

düzensizlikler veya usulsüzlüklere karşı koruma ve bilgilerin bulunduğu 

yerdeki  önemli bir felaketten kurtarma yeteneğini de içerir (İDKK, 2012: 

7,8). 
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3.8. İç Denetim Faaliyet Alanı 

 

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü, iç denetim alanındaki gelişmeleri de göz 

önünde bulundurarak iç denetim faaliyet alanlarını tanımlamış böylece iç denetim 

faaliyetinin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması ve uygulanmasını amaçlamıştır. 

Bu tanımlamalar şüphesiz iç denetim alanındaki gelişmelere paralel olarak anılan 

Enstitü tarafından sürekli gözden geçirilmektedir. Denetim alanı ve anlayışındaki 

değişme ve gelişmelere paralel olarak iç denetim faaliyet alanları da 

çeşitlenebilmektedir (Gürkan, 2006:1). 

İç Denetim Faaliyetinin Amacı, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiş olup şu şekildedir;  

İç denetim faaliyeti; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve 

mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik 

ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde 

edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim faaliyeti sonucunda, kamu idarelerinin 

varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin 

asgarîye indirilmesi için kamu idaresinin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek 

risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve 

mümkünse sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunulur. 

Söz konusu maddenin devamında da bu genel amaca uygun olarak iç denetimin 

faaliyet alanları tanımlamaya çalışılmıştır. Buna göre iç denetim, “özellikle risk 

yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere 

bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar.” denilmek suretiyle Uluslararası İç 

Denetim Enstitüsünce belirlenmiş genel standartlara uygun faaliyet alanları 

belirlenmiştir (Gürkan, 2006:1). 

Genel bir bakış açısından ve faaliyet olarak iç denetimin kapsamını; 

 

• İç kontrol sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi,  

• Risk yönetim sistem ve yöntemleri uygulamasının incelenmesi,  

• Yönetim ve mali bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi,  
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• Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluk ve güvenilirliğinin 

incelenmesi,  

• Her türlü kurum, işlem ve faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, 

standartlara ve önceden belirlenen kural ve yöntemlere uygunluğunun 

incelenmesi,  

• Talep edilen danışmanlık hizmeti konusunda çeşitli tavsiyelerde 

bulunulması,  

• Raporlamanın doğruluğu, güvenilirliği ve zamanlamasının kontrol 

edilmesi,  

• İnceleme ve değerlendirmelerin raporlanması ve tavsiyelerde 

bulunulması,  

şeklinde özetlemek mümkündür (TBB, 2000:3).  

 

Bu bağlamda, iç denetim faaliyet alanları üç başlık halinde incelenebilir;  

Bunlar; 

1. İç kontrol süreçlerinin denetimi, 

2. Risk yönetim süreçlerinin denetimi 

3. Yönetsel süreçlerin denetimi. 

3.8.1. İç Kontrol Süreçlerinin Denetimi 
 

Uluslararası standartlar ve 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre kurumun mali 

yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinden, kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kaynakların kayıp ve kötüye 

kullanılmasının önlemesinden, yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması 

için gerekli önlemlerin alınmasından, mali raporlarda yer verilen bilgilerin 

doğruluğundan üst yöneticiler sorumludur.  

Kamu idaresinin üst yöneticisi, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu 

kapsamında, yukarıda bahsedilen hususları içermek üzere yetkisi dâhilinde bütçe ile 

tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim 

ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve 

düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını kamuoyuna açıklamakla yükümlüdür.  
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Bu itibarla, üst yöneticinin kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanıldığı 

hususunda gerekli güvenceyi verebilmesi için iç kontrol süreçlerini değerlendirerek söz 

konusu süreçlerinin yeterliliği ve etkinliği hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Üst 

yöneticinin bu bilgiye sahip olabilmesi ve gerekli tedbirleri alabilmesi için iç denetimin, 

kurumda uygulanan iç kontrole ilişkin süreçlerdeki hata ve riskleri ortaya koyması 

gerekecektir.  Bu da ancak iç denetim tarafından iç kontrole ilişkin süreçlerinin 

denetlenmesi suretiyle gerçekleştirilebilecektir (Gürkan, 2006:4). 

3.8.2. Risk Yönetim Süreçlerinin Denetimi 
 

Risk, bir organizasyonda mali, operasyonel ve stratejik, hedeflerin 

gerçekleşmesini engelleyecek, her türlü olayın meydana gelme olasılığıdır. Riskler 

gerçekleşme olasılığı ve risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçların 

etkileri göz önünde bulundurularak ölçülür. Bir başka deyişle risk,  kuruluşun amaçları 

ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerin terine getirilmesine engel olabilecek 

veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olaylardır. Riskte öncelikli 

olarak amaçların belirlenmiş olması gerekmektedir. Amaçlar belirlendikten sonra 

amaçların gerçekleşmesine engel olabilecek riskler tanımlanır, değerlendirilir ve 

alınacak tedbirler kararlaştırılır. 

Riskte iki temel unsur vardır; belirli bir sonuca ulaşamama olasılığı ya da 

istenmeyen bir olayın oluşma olasılığı ve riskin gerçekleşmesi halinde, bu durumun 

sonuca etkisidir. 

Risk yönetimi, kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence 

sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve 

kontrol edilmesinden oluşan bir süreçtir. Aynı zamanda, risklerin tespiti ve çeşitli 

yöntemler ile yönetilmesidir. İç kontrol sistemi ve kontrol faaliyetleri ise risk yönetimi 

sürecinde riskin azaltılmasına (kontrol edilmesi) yarayan araçlardır.  

İç kontrolde temel amaç finansal raporlamaların doğruluğu, operasyonların 

etkinliği ve verimliliği, varlıkların korunması ve mevzuat/düzenlemelere uyumun 

sağlanması hedeflerine ulaşıldığına ilişkin güvence sağlamak olsa da, bu amaç yerine 

getirilirken, kurumun karşı karşıya olduğu risklerin yönetilmesi aşamasında önemli bir 

risk yönetim aracı söz konusudur. Öte yandan risk yönetimi de iç kontrolün önemli 
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unsurlarından olan risk değerlendirmesi aşamasında iç kontrol sistemine destek vererek, 

iç kontrol sisteminin önemli bir parçası olmaktadır. 

Risk yönetim süreçlerinin denetiminde iç denetçiler aşağıdaki konularda inceleme 

yapmalıdır:  

 

• İşletmenin karşı karşıya olduğu tüm risklerin tanımlanması, önem 

sırasına konulması ve kabul edilebilir bir risk seviyesinin belirlenmesi, 

• Saptanan risklerin azaltılması için gereken önlemlerin belirlenmesi ve 

uygulanması, 

• Risk yönetim süreçlerinin denetim sonuçları hakkında üst yönetime 

düzenli rapor sunulması, 

• Risk yönetim süreçlerinin işletmenin yapısına, kültürüne, büyüklüğüne, 

yönetim şekline ve hedeflerine uygun olması, 

• Risk yönetiminde kullanılan metotların faaliyet konusuna uygun olması, 

• Risk izleme faaliyetlerinin ve raporlamasının yeterliliği ve 

zamanlamasının uygun olması, 

• İşletmenin risk yönetim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi. 

(Özbek, 2003:7). 

 

Risk yönetimi süreçlerinin yeterliliği için beş temel hedef bulunmakta olup şu 

şekildedir; 

 

• İş stratejileri ve faaliyetlerden kaynaklanan risklerin belirlenmesi, 

tanımlanması ve öncelik sırasının tespit edilmesi, 

• Yönetimin, denetim komitesinin ve yönetim kurulunun organizasyonun 

stratejik planlarını gerçekleştirilmesi amacına yönelik risk kabulü de 

dahil organizasyonun kabul edebileceği risklerin düzeyini tespit etmesi, 

• Risklerin yönetimin ve yönetim kurulunun kabul edilebilir bulduğu 

seviyelere düşürmek veya başka yollarla yönetmek amacına yönelik risk 

azaltma faaliyetleri ve çalışmalarının düzenlenmesi, yapılması ve 

uygulanması, 
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• Riskleri ve risk yönetimi amacına yönelik kontrollerin etkinliğini 

dönemsel olarak yeniden değerlendirmek için, devamlı izleme 

faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Risk yönetimi süreçlerinin sonuçları hakkında yönetime ve yönetim 

kuruluna dönemsel rapor verilmesi, kurumun kurumsal yönetim süreçleri 

kapsamında riskler, risk stratejileri ve kontroller hakkında hissedarlara ve 

diğer hak sahiplerine dönemsel bilgi verilmesi (TİDE, 2006:204). 

 

Risk odaklı iç denetimin kapsamı şöyle sıralanabilir (TBB, 2000:3): 

 

• İç kontrol sisteminin yeterliğinin ve etkinliğinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi, 

• Risk yönetimi yöntemlerinin ve risk değerlendirme metodolojilerinin 

uygulanmasının ve etkinliğinin incelenmesi, 

• Elektronik bilgi sistemi ile elektronik hizmetler de dâhil olmak üzere 

yönetim ve mali bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi, 

• Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin 

incelenmesi, 

• İşletmenin risk tahmini ile bağlantılı olarak kendi sermayesinin 

değerlendirme sisteminin incelenmesi, 

• Hem işlemlerin hem de belirli iç kontrol sistemi işleyişinin 

denetlenmesi, 

• Yasal ve düzenleyici otoritelerin koşullarına, etik kurallara, politika ve 

yöntemlerin uygulanmasına riayetin incelenmesi, 

• Düzenleyici raporlamanın doğruluk, güvenilirlik ve zamanındalığının 

kontrolü. 

 

Başlıca Risk türleri şu şekildedir; 

Operasyonel risk, operasyonun gerçekleştirilmesindeki hataya, aksaklıklara veya 

suiistimallere dayalı risklerin yanı sıra organizasyon, iş akışı teknoloji, insan gücü 

çerçevesinde oluşabilecek, kurumu maddi veya itibari kayba uğratacak, kredi veya 

piyasa riski dışında kalan ve geçmiş verilerden yola çıkılarak istatistiksel ölçümleme 

yapılabilecek her türlü risktir  (Sezgin ve Tüzün, 2001:3). 
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Teknolojik risk, teknolojinin gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliliği karşısında 

dikkate alınması gerekli olan risktir. 

 

Piyasa riski, piyasa fiyat ve oranlarının değişiminden kaynaklanan risklerdir. 

Bunlar, faiz riski, kur riski, hisse senedi piyasası riski gibi olabilir. 

 

Kredi riski, bir işlemde, taraflardan birinin, işlemin diğer tarafına olan 

yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığıdır. 

 

Yasal risk, kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemelere aykırı hareket edilmesi ya 

da ilgililerin hak ve yükümlülüklerinin tam olarak bilinmediği durumlarda ortaya 

çıkabilecek risk türüdür. 

 

Yapısal risk, iç kontrol sisteminin kurulmadığı durumlarda belli yapısal ve 

çevresel özellikler nedeniyle hesaplarda meydana gelebilecek risklerdir. 

 

Denetim riski, mali tablolarda önemli yanlışlıklar olduğu halde, denetçinin mali 

tabloların doğru olarak sunulduğu sonucuna varması ve mali tablolar hakkında olumlu 

görüş bildirmesi olasılığıdır. 

 

Risk yönetim sürecinin yeterliliğinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak IIA 

tarafından göz önünde bulundurulması gerekli olan hususlar şu şekilde belirlenmiştir; 

 

1. Risk yönetimi, kurum yönetiminin temel sorumluluklarından biridir. İş 

hedeflerine ulaşabilmek için, yönetimin, kurum içinde sağlam risk yönetimi süreçlerinin 

bulunmasını ve kullanılmasını sağlaması gerekir. Denetim komitesi ve yönetim kurulu, 

uygun risk yönetimi süreçlerinin bulunup bulunmadığını ve bu süreçlerin yeterli ve 

etkin olup olmadığını tespit etmek konusunda denetleyici bir rol oynar. İç denetçiler, 

yönetimin uyguladığı risk süreçlerinin yeterliği ve etkinliğini inceleyerek, 

değerlendirerek, rapor ederek ve bu konuda iyileştirici önlemler önererek hem yönetime 

hem de denetim komitesine yardımcı olmalıdır. Kurumun risk yönetimi ve kontrol 

süreçlerinden yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu sorumludur. Ancak, 

danışmanlık rolünü üstlenen iç denetçiler de, bu risklerin tanımlanması, 
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değerlendirilmesi ve risk yönetimi yöntemlerinin uygulanması ve bu risklerle ilgili 

kontrol önlemlerinin alınması ve uygulanması konularında yardımcı olabilir. 

 

2. Kurumun risk yönetimi süreçleri hakkında değerlendirme ve incelemeler 

yapmak ve raporlar yazmak, normal olarak, yüksek denetim önceliğine sahip bir 

görevdir. Yönetimin uyguladığı risk süreçlerini değerlendirme görevi, denetçilerin 

denetim çalışmalarını planlamak için risk analizlerini kullanması gereğinden farklıdır. 

Bununla birlikte, yönetimin, denetim komitesinin ve yönetim kurulunun endişe duyduğu 

konuların tespiti de dâhil, kapsamlı bir risk yönetim sürecinden elde edilen bilgiler, iç 

denetçilerin denetim faaliyetlerini planlamasına yardımcı olabilir. 

 

3. Her kurum, risk yönetimi sürecini uygulamak için kendisine özgü bir yöntem 

seçebilir. İç denetçi, bu yöntemin denetim komitesi ve yönetim kurulu da dâhil, kurum 

yönetimine katılan bütün önemli grup veya kişiler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını 

tespit etmelidir. İç denetçiler, kurumun risk yönetimi süreçlerinin genel yeterliliği 

hakkında bir görüş belirtebilmek için, kurumun risk yönetimi süreçlerinin temel 

hedeflerine uygun olduğundan emin olmalıdır. 

 

4. İç denetçiler, muhtelif kurumların kendi risk yönetimi uygulamalarında 

kullandığı teknikler arasında önemli farkların olabileceğini bilmelidir. Risk yönetimi 

süreçleri, bir kurumun faaliyetlerinin niteliğine uygun tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Kurumun işle ilgili faaliyetlerinin büyüklüğüne ve karmaşıklık düzeyine bağlı olarak, 

risk yönetimi süreçleri: 

 

• resmî veya gayriresmî olabilir, 

• kantitatif veya sübjektif olabilir, 

• ilgili ifl birimlerine tahsis edilebilir veya kurumsal düzeyde 

merkezîleştirilebilir. 

 

Bir kurumun kullandığı sürecin, o kurumun kültürüne, yönetim tarzına ve iş 

hedeflerine uygun olması gerekir. Örneğin, kurumun türev araçlar kullanması veya 

sermaye piyasalarının başka gelişmiş ürünlerini kullanması hâlinde, kantitatif (nicel 

kıstaslara bağlı) risk yönetimi araçlarının kullanılması gerekir. Daha küçük ve daha az 

karmaşık olan kurumlar, kurumun risk profilini tartışmak ve dönemsel eylemlere 
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girişmek için bir gayriresmî risk kurulundan yararlanabilir. Denetçi, seçilen yöntemin 

kurumun faaliyetlerinin niteliğine uygunluğunu ve kapsayıcılığını belirlemelidir. 

 

5. İç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin yeterliliği yönünde bir görüş 

belirtebilmek için, risk yönetimi süreçlerinin temel hedeflerine uygun olduğundan emin 

olmalı ve bu konuda yeterli kanıt toplamalıdır. Bu kanıtların toplanmasında, iç denetçi, 

aşağıda sayılan tiplerde denetim prosedürlerini dikkate almalıdır: 

 

• Kurumun kullandığı sürecin uygunluğunu ve endüstrinin en iyi 

uygulamalarını temsil edip etmediğini tespit etmek ve değerlendirmek 

için, risk yönetimi yöntemlerine ilişkin referans malzemeleri ve temel 

bilgileri araştırmak ve gözden geçirmek, 

 

• Bu riskleri önlemek, izlemek ve tekrar değerlendirmek için kullanılan 

kontrol prosedürlerini incelemek ve kurumu etkileyebilecek riskleri ve 

risk maruziyetlerini tespit etmek amacıyla, kurumun yaptığı işle ilgili 

mevcut sektör gelişmeleri, eğilimleri, bilgileri ve başka uygun bilgi 

kaynaklarını araştırmak ve gözden geçirmek, 

 

• Kurumun iş stratejilerini, risk yönetimi felsefesini ve yöntemini, risk 

alma istekliliğini ve riskleri kabulünü tespit etmek amacıyla, kurumsal 

politikaları, denetim komitesinin ve yönetim kurulunun tutanaklarını 

gözden geçirmek, 

 

• Yönetimin, iç denetçilerin ve dış denetçilerin ve bu raporları 

çıkartabilecek başka kaynakların daha önce düzenlediği risk 

değerlendirme raporlarını gözden geçirmek, 

 

• İş birimlerinin hedeflerini, ilgili riskleri ve kurum yönetiminin riskleri 

azaltma ve kontrol izleme çalışmaları ve faaliyetlerini tespit etmek 

amacıyla, üst yönetimle ve birim yönetimleriyle görüşmeler yapmak, 
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• Risklerin azaltılmasının, gözlenmesinin, raporlanmasının ve ilgili kontrol 

faaliyetlerinin etkinliğini bağımsız bir gözle değerlendirmek amacıyla 

bilgileri özümsemek, 

 

• Hiyerarşik örgütlenmenin risk gözleme faaliyetleri için uygunluğunu 

değerlendirmek, 

 

• Risk yönetimi sonuçlarıyla ilgili raporlamanın yeterliliğini ve zamanında 

yapılıp yapılmadığını gözden geçirmek, 

 

• Yönetimin risk analizlerinin tam olup olmadığını ve risk yönetimi 

süreçleriyle anlaşılan sorunları gidermek için alınan tedbirlerin 

uygunluğunu gözden geçirmek ve iyileştirici eylemler önermek, 

 

• Yönetimin uyguladığı iç değerlendirme süreçlerinin etkinliğini, 

gözlemlerle, doğrudan kontrol testleriyle ve gözlem prosedürleriyle, 

gözlem faaliyetlerinde kullanılan bilgilerin doğruluğuna ilişkin testlerle 

ve başka uygun tekniklerle tespit etmek, 

 

• Risk yönetimi uygulamalarındaki zayıflıkları gösteren riskle ilgili 

sorunları incelemek ve gerekirse, bu konuyu yönetimle, denetim 

komitesi ve yönetim kuruluyla tartışmak. 

 

3.8.3. Yönetsel Süreçlerin Denetimi 
 

Bir kurumun yönetim süreçleri; kurumdaki rolleri ve davranışları belirleyen, 

sorumlulukları tanımlayan, hedefler ve stratejiler geliştiren, kurumsal performansı 

ölçen, kuruma özgü ve sürekli değişen bir kültürün tezahürüdür. Bu kültür, kurumun 

benimseyip dile getirdiği, cevaz verdiği değerleri, davranışları ve rolleri şekillendirir; 

kurumun topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek konusundaki hassasiyetini bir 

başka deyişle, özenli veya kayıtsız olma eğilimini ortaya koyar. Bu nedenle, yönetim 

süreçlerinin kendisinden beklenen amaca ne kadar hizmet edebileceği, büyük ölçüde 

kurum kültürüne bağlıdır.  
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            Buna göre,  

• Kurum içinde gerekli etik ve diğer kurumsal değerlerin geliştirilmesinin,  

• Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirliğin,  

• Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına etkili bir şekilde 

iletilmesinin,  

• İç ve dış denetçilerin ve kurum faaliyetleri arasında eşgüdümün ve 

bunlar arasında gerekli bilgilerin etkili bir şekilde iletiminin,  

sağlanması şeklinde ifade edilebilecek yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için, iç 

denetim, mevcut riskler, olaylar, karşılaşılan zayıflıklar ve bunlardan korunma ve 

kontrol iyileştirmeleri ya da yeni koruma ve kontrol uygulamaları hususunda kuruma 

tavsiyede bulunur (Gürkan, 2006:4).  

Yönetim kavramı son yıllarda değişip yönetişim kavramı haline gelmiştir. 

Yönetişim birlikte yönetme anlamını taşır. Yönetişim tamamen yönetimlerin saydamlık 

ve hesap verilebilirlik kavramlarının bir sonucudur. Yönetişim, tek başına yönetim 

yerine katılımcılık ilkesini içine alan iç ve dış paydaşların birlikte yönettiği modeldir. 

Düzgün yönetim ilkesinin modellerinden biridir. İyi yönetişim için düzenlenmiş tek bir 

model bulunmamasına rağmen, başarılı modellerin birbirleriyle paylaştıkları bazı ortak 

unsurlar vardır. Bu ortak unsur, OECD kurumsal yönetim ilkelerinde kendisini şöyle 

anlamlandırmaktadır. Bir kurumun hedef ve amaçlarına karar verenin bunları 

paydaşlara bildirmesini ve daha sonra, kurumun faaliyetlerinin bu hedeflere ulaşmaya 

yönelik olmasını sağlamak için gerekli önlemleri almasını sağlamak olarak tanımlar 

(ECIIA, 2005:19). 

İyi yönetişimin ortak unsurları şunlardır (ECIIA, 2005:20); 

• Kurumda etik standartlar geliştirilmeli ve uygulanmalı, 

• Kurumsal hesap verilebilirlik ve saydamlık sağlanmalı, 

• Kurumsal strateji ve risk politikası uygulanmalı, 

• Kurumsal ve bireysel performans izlenmeli, 

• Etkin risk, finansal operasyonel kontrol sistemi geliştirilmeli ve 

uygulanmalı, 

• Kurumsal katılım sağlanmalıdır. 
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İç denetim sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonrasında 

kurumun faaliyetlerine ilişkin güvence ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.  İç 

denetim faaliyeti sonrasında, kurumun amaçlarına ve hedeflerine ulaşabilmesi için 

uygun kaynakların temin edilip edilmediği, kaynakların etkin, etkili, ekonomik ve 

verimli kullanılıp kullanılmadığı, kurumsal faaliyetlerin yürürlükte bulunan kanunlara, 

yönetmeliklere ve diğer düzenleyici işlemlere uygun yürütülüp yürütülmediği, kurumsal 

varlıkları oluşturan değerlerin korunup korunmadığı, uygulanmakta olan iç kontrol 

süreçlerinin yeterli olup olmadığı, kurumun bilgi teknolojileri kapsamında edinmiş 

olduğu bilgilerin güvenilirliği ve korunmasının yeterli olup olmadığı konularında kurum 

yöneticileri (yönetim kurulu, denetim komitesi ve üst yönetim) danışmanlık 

hizmetinden faydalanmış olurlar. İç denetim faaliyeti yukarıda belirtilen konularda 

kurum yönetimine danışmanlık hizmeti sunmuş olur. İç denetim faaliyetinin sunacağı 

danışmanlık ve güvence hizmetleri sadece kuruma faydalı olmamakla birlikte devlete, 

topluma ve toplumla ilgili diğer kişi ve kuruluşlara, araştırmacılara da fayda sağlar 

(Özoğlu ve diğerleri, 2010:167-168). 

 

3.9. İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi 

 

İç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli 

güvence sağlamakta yararlanılan bir yönetim aracıdır. Bundan dolayı, iç kontrol 

yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden yönetim sorumludur. İç kontrolün etkin 

olması bakımından üst yöneticiler yeterli iç kontrol yapısının kurulmasını, gözden 

geçirilmesini ve güncelleştirilmesini sağlamalıdır. 

 

INTOSAİ iç kontrol standartlarına göre, iç kontrolde ulaşılabilecek temel 

hedefler şu şekilde belirlenmiştir; 

 

• Örgütün işlevine uygun olarak, düzenli, ekonomik, verimli ve etkin 

faaliyetler ve kaliteli ürün ve hizmetler gerçekleştirilmesi; 
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• Kaynakların savurganlıktan, suiistimalden, yetersiz yönetimden, 

hatalardan, yolsuzluktan ve diğer düzensizliklerden kaynaklanan 

kayıplara karşı korunması; 

  

• Yasalara, yönetmeliklere ve yönetimin direktiflerine uyulması; 

  

• Güvenilir mali ve idari verilerin hazırlanması ve saklanması ve bu 

verilerin uygun zamanlı raporlarda tam ve doğru olarak açıklanması. 

  

 

İç denetçiler, iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili olarak 

yönetime bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. İç denetçiler, iç 

kontrol sisteminin düzenlenmesi ya da uygulanması süreçlerine ve iç kontrol 

tedbirlerinin seçimine dâhil edilemez. Kamu idaresinde etkin bir iç kontrolün 

kurulması ve sürdürülmesinden üst yönetici sorumludur. Üst yönetici iç denetçilerden, 

iç kontrol ilkelerine ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik görüş alabilir. 

 

İç kontrolü hedeflenen amaçlarına göre gruplara ayırmak mümkündür: Hataların 

önlenmesi; hataların ortaya çıkarılması; ortaya çıkarılan hataların düzeltilmesi; ya da 

kayıp riskinin yüksek olduğu ve ek kontrolleri gerektiren alanlarda yetersiz Kontrollerin 

eksikliğinin giderilmesi. Uygulama sırasında, bu kategori ve tipler arasında ayırım 

yapılması çoğu kez zordur. Çünkü etkin bir iç kontrol yapısı her bir kategori ve tipin 

öğelerine ihtiyaç gösterir. Hatta her kategorideki kontrolün betimlenmesi kişiden kişiye 

değişebilir. Bununla birlikte, nasıl kurulduklarına ya da tanımlandıklarına bakılmaksızın 

iç kontroller birbirlerinin alternatifi olarak düşünülmemeli, birbirlerinin tamamlayıcısı 

olmalıdır. Her kontrolün üstünlükleri ve zayıflıkları vardır. Etkin bir iç kontrol, her bir 

kontrolün kendine özgü zayıflıklarını gidermek amacıyla kontrollerin birbirleriyle 

ilişkisinden yararlanır. 

İç Kontrollerin etkin olması için üç temel kriterin bulunması gerekmektedir;   

• İç kontroller uygun olmalıdır. (Yani, gerekli kontrol gerektiği yerde ve 

ilgili riskle orantılı olarak yapılmalı.) 



78 

 

 

 

  

• Bütün bir dönem boyunca planlandığı gibi işlemelidir. (Yani bütün 

personelce özenle uyulmalı ve kilit personel görevde bulunmadığında ya 

da iş yükü ağır olduğunda bu kontroller ihmal edilmemeli.) 

  

• Kontrollerin maliyeti faydasına değmelidir. (Yani, uygulanan kontrolün 

maliyeti elde edilen faydaları aşmamalı) 

 

İdarelerdeki iç kontrol yapıları kendi başına verimli bir yönetimi, tam ve doğru bir 

kayıt düzenini ya da özellikle yetkili ve güvenilir makamlarda bulunanlar söz konusu 

olduğunda yolsuzluk yapılmamasını güvence altına alamaz. Kontrol sırasındaki yetki, 

yetkiyle donatılmış kişi tarafından kötüye kullanılabilir ve yönetim çoğu kez 

uygulamaya konulmuş kontrollerin dışına çıkabilecek bir durumdadır. Kontrol yapıları 

insan faktörüne dayanır ve karar ya da yorum hatalarından, yanlış anlamadan, 

rehavetten, yorgunluk ya da dikkatsizlikten etkilenir. Sistemi tasarlayan ve yürüten 

personelin yeterliliği ve dürüstlüğü söz konusu kişilerin seçimi ve eğitimi yoluyla 

kontrol edilebilirken, bu iki nitelik kurum içinden ve dışından gelen baskılarla 

değişebilir. Ayrıca, personel kontrol sürecindeki işlevini doğru olarak anlamamış ya da 

bu konuda bilgisiz kalmayı tercih etmişse yeterlilikleri ne olursa olsun yaptıkları kontrol 

ektisiz kalabilir. Bu gibi hususlar nedeniyle üst yöneticiler kontrolleri gözden geçirmeli 

güncelleştirmeli, değişiklikleri personele bildirmeli ve kontrollere uymada örnek 

olmaları gerekmektedir. 

İç denetim, iç kontrolün önemli ancak farklı bir boyutunu oluşturmaktadır. İç 

kontrol, bir kurumun, kuruma ait politikaların ve hükümet programlarının istenilen 

sonuçlara ulaşması; bu programlar için kullanılan kaynakların, belirlenen amaç ve 

organizasyon hedefleriyle uyumlu olması; programların israf, hile ve kötü yönetimden 

korunması; güvenilir ve zamanında bilginin elde edilmesi, korunması, rapor edilmesi ve 

gerektiğinde karar alma mekanizmalarında kullanılması amacıyla oluşturulan 

organizasyon ve politika ile yol ve yöntemler bütünüdür. Etkin bir iç kontrol sisteminin 

oluşturulması, bu sistemin gerektiği şekilde işletilmesi ve izlenmesi yönetimin 

sorumluluğundadır. Ne kadar ayrıntılı ve özenli bir biçimde tasarlanmış olursa olsun, 

hiçbir iç kontrol mekanizması hataların ortaya çıkarılması ve önlenmesi bakımından 
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yüzde yüz güvence sağlamaz. Bu nedenle, yönetimin iç kontrol yapısının etkinliğini 

düzenli bir biçimde izlemesi ve gözden geçirmesi gerekir. Yöneticiler iç kontrollerin 

kalitesi hakkında bilgiyi, iç kontrol yapısının bir parçası olarak oluşturulan iç denetim 

biriminin raporlarından edinebilirler. Başka bir deyişle iç denetim iç kontrollerle ilgili 

olarak yönetime bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. Sahip 

olduğu görev ve yetkilere karşın, iç denetçi kötü mali yönetim ile iç kontrol ortamının 

ve yönetiminin etkinlik ve etkililiğinden sorumlu değildir.  İç denetçi ancak iç 

denetimin başarısından sorumludur. İç kontrolün başarısından yöneticiler sorumludur  

(Tek ve Çetinkaya, 2004:8) 

İç denetim ile iç kontrol arasındaki temel farklılıkları şu şekilde sıralamak 

mümkündür; 

• İç denetim belirli süreler içersinde gerçekleştirilen bir faaliyettir. İç 

kontrol ise sürekli olarak izlenmesi ve gözetilmesi gerekli olan bir 

durumdur. 

• İç denetim idari faaliyetlerden bağımsız olarak icra edilen bir faaliyettir. 

İç kontrol idari faaliyetlerle uyum içersinde gerçekleştirilmelidir. İdari iş 

ve işlemlerden bağımsız olarak düşünülemez. 

• İç denetim idarenin bakiye risklerini değerlendirerek öneriler 

geliştirirken iç kontrol yapısal riskleri değerlendirir ve öneriler geliştirir. 

• İç kontrol idarelerin bilgi sistemlerini kurarak, çalışma yöntemlerini 

belirlerken, iç denetim idarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda 

işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve bilgi sistemlerinin etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını inceler. 

3.10. İç Denetim ve Dış Denetim Arasındaki İlişki 

 

Dış denetim; idarenin dışında, doğrudan idare ile ilgili olmayan bağımsız bir 

denetçi tarafından yapılan denetimdir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile iç denetim görevi iç denetçilere verilmiş olup, dış denetim görevi ise 

Sayıştay a verilmiştir. Sayıştay denetçileri tarafından gerçekleştirilecek olan dış 

denetimin temel amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, 
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kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının 

Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır. 

 

Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları çerçevesinde; 

 

• Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali 

tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve 

diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, 

 

• Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp 

kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve 

performans bakımından değerlendirilmesi, 

 

şeklinde gerçekleştirilir. 

 

Dış denetim yapılırken, iç denetim raporları talep edilmesi halinde Sayıştay 

denetçilerinin bilgisine sunulur. 

 

Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak 

düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sunar. 

 

Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki 

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

düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir. 

 

Kamu İç Denetim Birim Yönergesine göre; Denetimin planlanması ve 

koordinasyonu, mükerrer denetimin önlenmesi, denetimde verimliliğin artırılması, ortak 

eğitim olanakları gibi hususlar ile karşılıklı olarak denetim faaliyetine ilişkin çalışma 

bilgilerine ulaşılması konularında iç denetim birimi yöneticisince Kurulun belirlediği 

politikalar çerçevesinde dış denetimle gerekli işbirliği sağlanır. 

İç Denetim Birimi ve Sayıştay arasındaki ilişkiler aşağıdaki çerçevede yürütülür:  
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• Sayıştay ile iç denetim birimi arasındaki iletişim ve koordinasyon iç 

denetim birimi yöneticisi tarafından sağlanır. 

 

• İçeriklerinin hassas olma ihtimali nedeniyle, iç denetim biriminin 

çalışma kâğıtları ancak özel olarak Sayıştay başkanı tarafından talep 

edildiği takdirde Sayıştay’a verilir. 

 

• İç denetim birimi tarafından hazırlanarak üst yöneticiye sunulan 

raporların sorumluluğu üst yöneticiye aittir. Sayıştay tarafından bu tür 

raporlara erişim talep edildiğinde bu talep doğrudan üst yöneticiye 

yönlendirilir. 

 

Dış denetçilerle iç denetçiler arasında denetim yöntemleri, sorumlukları, denetim 

hedefleri gibi konularda bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Dış denetçiler, mali 

işlemlerin ve hesapların kurallara uygunluğuna ilişkin düşüncelerini destekleyecek 

yeterli kanıtlar aramaktadırlar. Onların bakış açısı daha çok geçen yıl ne olduğuna 

odaklanmıştır. İç denetçiler ise şu anda ne olduğuna ve gelecekte ne olacağına 

bakmaktadırlar. Dış denetçilerin temel hedefi sonuçların değerlendirilmesidir. İç 

denetçilerin temel hedefi ise daha önce kurulmuş ve uygulanmakta olan mali sistemlerin 

değerlendirilmesidir. Ayrıca iç denetçilerle dış denetçiler arasındaki en önemli fark 

raporlama ve sorumluluk konusunda karşımıza çıkar. İç denetçiler, kurumun üst 

yönetimi için çalışıp onlara rapor verirken dış denetçiler daha üst otoritelere, genellikle 

yasama organına karşı sorumludurlar. Kaynakların etkin olarak kullanılması için 

denetim görevinin koordineli bir şekilde yapılması faydalı olacaktır. Hem iç hem de dış 

denetçiler, denetim planlaması yaparken, denetime ilişkin veriler toplarken ve denetim 

sonuçlarına ulaşırken birbirlerinin raporlarından ve bulgularından faydalanabilirler (Tek 

ve Çetinkaya, 2004:7). 

 

İç ve dış denetim arasındaki ilişkileri şu şekilde özetlemek mümkündür (Özeren 

ve Aybar, 2004:14-21); 

 

• İç ve dış denetçiler, kamu kaynaklarının kullanımı ve kamu idaresinin 

verimli, etkin ve tutumlu biçimde çalışmasının teşviki ile ilgili sosyal ve 
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ahlakî davranış kurallarına ve yasalara uygunluğa yönelik standartların 

oluşturulmasına katkıda bulunmak suretiyle, kamuya ve parlamentoya 

hizmet etmede aynı amacı paylaşırlar. Görevlerinin birbiriyle çakıştığı 

alanlarda birlikte çalışmadan elde edilebilecek yararlar etkili bir işbirliği 

ile en üst düzeye çıkarılır. 

 

• İç ve dış denetim arasında etkili bir işbirliği, yalnızca, her iki tarafın 

denetim hizmetini koordineli ve etkin biçimde sunma taahhüdüyle 

gerçekleşebilir. İç ve dış denetçilerin kendilerine özgü rolleri, 

yükümlülükleri ve hesap verme sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak bu 

roller, çoğunlukla birbiriyle kesişir ve işin bu tür alanlarda doğru biçimde 

koordine edilmesini sağlamak üzere her iki taraftan da etkili bir işbirliği 

için esnek şekilde çalışmaya gönüllü olmaları beklenir. İşbirliğini 

özendirmede her iki tarafın aktif rol aldığı durumlar, işbirliğinin en 

başarılı olduğu alanlardır ve gelişme yaratacak alanlarda değişiklik için 

istekli olmak gerekir.  

 

 

• İç ve dış denetçilerin birbirlerine düzenli biçimde danışmaları yararlı 

işbirliği fırsatları ile bunların ortaya çıkmasına yardım edecek 

mekanizmaları tespit etme zemini oluşturur. İç ve dış denetçilerin birlikte 

çalışmadıkları özel bir alanda bile, belirli bir sorun hakkında veya 

spesifik denetim bulguları üzerinde birbirlerine danışma ihtiyacı 

duyabilecekleri durumlar söz konusu olabilir. Denetçiler çalışmaları ile 

ilgili olarak birbirleriyle doğrudan danışabilecekleri gibi, üst yönetim de 

danışmanın özendirilmesinde kısmen önemli rol oynamaktadır.  

 

• İletişim iki yönlü bir süreçtir. İç ve dış denetçiler arasında düzenli ve 

açık bir iletişim kanalı işbirliğinin başarılı olması bakımından önemli bir 

husustur. Denetçiler bu tür iletişimin zamanlaması ve niteliği konusunda 

ortak anlayış geliştirmelidirler. Özellikle, işbirliği fırsatlarını belirleyecek 

nitelikteki geleceğe dönük planları gözden geçirmek; çabaların 

mükerrerliğinden kaçınmak; denetim bulgularının ve diğer bilgilerin 

paylaşılmasına yönelik metotlar üzerinde mutabakata varmak amacıyla 
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yapılan toplantılar formel iletişim kanalları arasında sayılabilir. Ayrıca, 

karşılıklı çıkarları ilgilendiren problemler ortaya çıktığında, iletişim, 

resmiyetten daha çok, gönüllülüğe dayanmalıdır. İdeal olanı, etkili 

işbirliğini kolaylaştırmak bakımından benimsenmiş prosedürlerin her iki 

tarafça da kabul edilmesidir. 

 

• Her iki denetçi grubu da birbirine karşılıklı olarak güven duymalıdır. Bu, 

durum, iç ve dış denetimlerin meslekî standartlara uygun biçimde 

yapıldığının düşünülmesini gerektirir. Dış denetimin iç denetim 

çalışmasından doğrudan yararlanma ihtimalinin ortaya çıktığı 

durumlarda, dış denetçi o özel çalışmanın meslekî standartlara uygun 

olup olmadığı konusunda spesifik güvence aramalıdır. Bir bilgi 

alışverişinin mesleki nitelikte olduğuna ve dürüst biçimde 

gerçekleştirildiğine de güven duyulmalıdır. 

 

3.11. İç Denetim ve Teftiş İlişkisi 

 

5018 Sayılı Kanun çıkartılırken teftiş ve iç denetim sistemi arasındaki ilişki tam 

olarak açıklanmamıştır. Bu kavramların arasındaki ilişkinin tam olarak belirlenmemiş 

olması, başlangıçta birbirlerinin alternatifi gibi algılanmıştır. Ancak teftiş ile iç denetim 

sistemi birbirlerine rakip olarak değil, tam aksine birbirlerini tamamlaması gereken iki 

önemli fonksiyon olarak düşünülmesi gerekmektedir. Bunun yanında iç denetim sistemi 

ile teftiş arasında da bir kısım farklılıkların olması da tabiidir. 

 

Geleneksel anlamda teftiş, kurumdaki mali sistemlere ve mali kontrollere 

odaklanmıştır. Geleneksel teftiş anlayışı ile modern iç denetim arasındaki temel 

farklılıklar şu şekilde özetlenebilir (Doğmuş, 2010:32-33); 

 

• İç denetim verimlilik, ekonomiklik ve etkililiği esas alan risk temelli 

denetimler gerçekleştirirken teftiş risk değerlendirmesi yapmaz, mali 

uygunluk denetimi yapar. 

• Teftiş yanlış bir faturayı tespit ederken iç denetim tüm yanlış faturalara 

sebep olan sistem zayıflığını ortaya çıkarır. 
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• Teftiş hata (idarenin yanlışını) bulmaya odaklıyken iç denetim idareye 

güven sağlar ve tavsiyelerde bulunur. 

• Teftiş “polis” olarak algılanırken iç denetim iç “danışman” ya da 

“kurumdaki paydaş” olarak algılanmaktadır.  

• Teftiş kesin bir şekilde mali işlemlere odaklıyken iç denetim tüm 

faaliyetleri kapsar. 

• İç denetimi denetimin kaynak maliyetini dikkate alırken teftiş denetim 

maliyetini sorgulamaz. 

• İç denetim sistematik ve sürekliyken teftiş sistematik değildir ve 

kesintilidir. 

• İç denetim sistem ve süreç odaklıyken teftiş birey ve olay odaklıdır. 

• İç denetim idareyi geliştirme amaçlıyken teftiş mevzuata uygunluk 

amaçlıdır. 

• Teftiş genellikle uygunluk denetimi ile sınırlıyken iç denetim, denetimin 

tüm türlerini kapsar. 

• Teftiş geçmişe dönükken iç denetim geleceğe odaklıdır. 

• Teftiş geleneklere bağlıyken iç denetimde yazılı kurallar bulunmaktadır. 

• Teftiş yönetsel hesap verebilirliğin bir parçası iken iç denetim yönetim 

sorumluluğunu üstlenmez. 

• İç denetimde katma değer daha yüksektir. 

• İç denetim kurumu çok daha iyi tanır. 

• Teftiş yolsuzluk ve usulsüzlüklerin soruşturulmasında rol alırken iç 

denetim yolsuzluğun ve usulsüzlüğün olmamasını garanti etmez. 

 

 

Ülkemizdeki denetim sisteminin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı şekilde 

işleyebilmesi için kanuni bir düzenleme yaparak teftiş ve denetim birimlerinin görev ve 

fonksiyonları ile iç denetim birimleri ile teftiş ve denetim birimleri arasındaki ilişkiler 

net bir şekilde ortaya konulmalıdır. 
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3.12. Kamu İç Denetim Standartları 

 

Standartlar; iç denetimin uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri tanımlamak, 

uygulamaya yönelik bir çerçeve oluşturmak, iç denetimin kalitesinin değerlendirilmesi 

için gereken ölçütleri belirlemek, kurumsal işlem ve süreçlerin gelişimini desteklemek 

suretiyle iç denetimin katma değerinin artırılmasını amaçlamaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre , “iç denetçi bu 

görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası 

kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir” 

denmektedir. Ayrıca İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

gereğince, iç denetim yöneticileri ve iç denetçilerin bu Standartlara uymaları 

zorunludur. 

Kamu İç Denetim Standartlarının belirlenmesinde, Uluslararası İç Denetçiler 

Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” esas 

alınmıştır. Standartlar, iç denetçilerin niteliklerini ve iç denetim faaliyetinde 

uygulanması gereken süreçleri belirlemektedir. Standartlarda öngörülmeyen 

durumlarda, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) belirlemiş olduğu Uygulama 

Önerilerine uyulması tavsiye edilmektedir. İç denetimin kalitesinin idarenin içinde ve 

dışında kabul görebilmesi için Standartların iç denetçiler tarafından iyi anlaşılması ve 

denetim faaliyetlerinin icrasında bu standartlara bağlı kalınması büyük önem 

taşımaktadır. 

Standartlar, nitelik standartları ve çalışma standartlarından oluşmaktadır. Nitelik 

standartları iç denetim faaliyeti ve iç denetçilerin sahip olması gereken özelliklere, 

çalışma standartları ise iç denetim faaliyetinin planlanması, yürütülmesi, raporlanması 

ve sonuçlarının izlenmesine yöneliktir.  

 

3.13. Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre iç denetçilerin 

uyacakları etik kuralların İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirleneceği hükme 

bağlanmıştır. Ayrıca, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe 
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göre iç denetçilerin Kurul tarafından belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara 

uymakla yükümlü olduğu, bu standart ve kuralların da uluslararası genel kabul görmüş 

standart ve kurallar dikkate alınarak belirleneceği ifade edilmiştir. 

Meslek ahlak kuralları, kamu iç denetim uygulamalarında meslek ahlak 

kültürünün geliştirilmesi amacıyla temel olarak Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün 

(IIA) Meslek Ahlak Kuralları esas alınarak oluşturulmuştur. 

İç denetimden beklenen faydanın elde edilmesi için bu faaliyetlerin, belirlenmiş 

olan standartlara ve meslek ahlak kurallarına göre yapılması oldukça önem arz 

etmektedir.  Bu doğrultuda kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi beklenen iç denetim 

faaliyetinin gerek kurum içinde ve gerekse kurum dışında kabul görebilmesi için, iç 

denetim standartları ve meslek ahlak kurallarının iç denetçiler tarafından iyi anlaşılması 

ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde bu standartlar ile kurallara bağlı kalınması 

gerekmektedir. 

Meslek ahlak kuralları; iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili ‘İlkeler’ ile iç 

denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan ‘Davranış Kuralları’ndan oluşur. 

İç denetçilerin görevlerini yerine getirirken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda 

hareket etmeleri beklenir; 

• Dürüstlük 

İç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları kanaat ve 

değerlendirmelere itimat edilmesine zemin oluşturur. 

• Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 

İç denetçiler, yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi toplarken, değerlendirirken ve 

raporlarken en üst düzeyde mesleki tarafsızlık sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların 

değerlendirmesini adil ve önyargısız bir şekilde yapar ve kendisi veya diğerlerinin 

menfaatlerinden etkilenmez.  

• Gizlilik 

İç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğine saygı gösterir, 

hukuki ve mesleki zorunluluk olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz.  
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• Yetkinlik (Ehil olma) 

İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve 

tecrübeyi ortaya koyarlar.   

Ayrıca 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 davranışın meslek ahlak kurallarında 

açıkça yasaklanmamış olması, o davranışın kabul edilebilir veya doğru olarak 

değerlendirilmesi sonucunu doğurmaz. 

 

3.14. Kamu İç Denetim Raporlama Standartları 

 

Kamu iç denetim raporlama standartları, 5018 sayılı Kanun gereğince İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiş olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, iç denetim birimleri ve iç denetçilerin 

raporlamalarında bu standartlara uymaları zorunludur. 

İç denetim faaliyetleri sonucunda genel itibariyle iki tür rapor düzenlenir. Bunlar; 

denetim raporu ve inceleme raporudur. 

Denetim Raporu; İç denetçiler tarafından yapılan her türlü uygunluk, performans, 

mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi faaliyetleri sonucunda düzenlenen rapordur. 

İnceleme Raporu; İç denetçiler tarafından danışmanlık faaliyetleri kapsamında 

yapılan inceleme ve araştırmalar ile usulsüzlük ve yolsuzluk tespitine dair çalışmalar 

sonucunda düzenlenen rapordur. 

Rapor yazılması sırasında uyulması gereken bazı ilkeler belirlenmiş olup, iç 

denetçilerin bu ilkelere uymaları hususunda azami gayret göstermeleri beklenmektedir. 

• Doğruluk: Raporun gerçeklere dayanmasını ifade eder. Bu amaçla 

rapora ait bilgiler, çalışma kâğıtları ve denetim bulgularının yer aldığı 

denetim dosyasından elde edilir. 
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• Tarafsızlık: Gözlem, tespit, sonuç ve önerilerin gerçeğe dayalı, 

çarpıtmadan uzak ve önyargısız olarak ortaya konulmasını ifade eder. 

• Açıklık: Raporun yeterli bilgiyi anlaşılır şekilde ortaya koymasını ve 

gereksiz teknik ifadelerden kaçınılmasını ifade eder. 

• Ölçülebilirlik: Yapılan testlerin, örneklemelerin ve yorumların mümkün 

olduğunca karşılaştırılabilir ve rakamsal olarak ortaya konulabilir 

olmasını ifade eder. 

• Kısalık: Uzun anlatımdan ziyade konunun anlaşılabilir kısalıkta ortaya 

konulmasını ifade eder. 

• Yapıcılık: Raporda kullanılacak ifade biçimi ve yapılan vurguyla ilgili 

olup, kişileri ve geçmişi eleştirmekten ziyade, sistemi değerlendiren ve 

iyileştirmeye yönelik ifadelerin seçilmesini kapsar. 

• Tamlık: Raporun ayrıca bir açıklama ya da sözlü yorum 

gerektirmeyecek şekilde yazılmasını ifade eder. 

• Zamanlılık: Raporun idareye değer katacak optimum bir zaman 

içerisinde düzenlenmesi ve sunulmasını ifade eder. 

• Kararlılık: Raporun yapılan tespitler doğrultusunda, neyin nasıl 

düzeltilebileceğini gösteren önerileri içermesini ifade eder. 
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4. DÜNYADA KULLANILAN İÇ DENETİM MODELLERİNİN 
UYGULANMASINA İLİŞKİN ÜLKE ÖRNEKLERİ 

 

Son yıllarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki ülkelerin yönetim anlayışı 

üzerinde bir standart bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak ülkelerin denetim 

modelleriyle ilgili olarak da bir bütünlükten bahsetmek mümkün değildir. Ancak 

kurumsal kültürleri, gelenekleri ve yönetim anlayışları bakımından birbirleriyle yakın 

olan ülkeler bulunmaktadır.  

Uluslararası uygulamalara bakıldığında denetimde; merkeziyetçi ve adem-i 

merkeziyetçi yaklaşım şeklinde iki farklı modelden bahsedilebilir. Avrupa Birliğinde 

de, güney (merkeziyetçi) model ve kuzey (adem-i merkeziyetçi) model adı altında iki 

tür model uygulandığı görülmektedir. Merkeziyetçi modelde, Maliye Bakanlığının, 

bütçe hazırlığı ve uygulamasındaki ağırlığının yanı sıra ön mali kontrolleri harcamacı 

idarelerde bulunan kendi personeli vasıtasıyla yerine getirdiği görülür. Türkiye’de 5018 

sayılı Kanun uygulamasından önce harcamacı idarelerde bulunan Maliye Bakanlığı’na 

bağlı bütçe dairesi başkanları ve saymanlar vasıtasıyla ön mali kontroller 

gerçekleştiriliyordu. Merkeziyetçi modelde iç denetim, Maliye Bakanlığına bağlı olarak 

çalışan denetim elemanları tarafından yerine getirilir; daha çok ön mali kontrolü yapan 

birim (ön mali kontrolör vs.) üzerinde yoğunlaşılır ve genellikle yapılan iç denetim 

faaliyeti mali denetim şeklinde cereyan eder. Adem-i merkeziyetçi modelde ise, kamu 

kaynaklarını kullanma konusunda sorumluluk tümüyle harcamacı kamu idaresine aittir 

ve aynı zamanda klasik nakit yönetiminden modern bütçe yönetimine doğru bir yöneliş 

söz konusudur. Bu modelde bakanlık üst yöneticisi ile harcama yetkilisinin sorumluluğu 

ön plana çıkar. İç denetim, kamu idarelerine bağlı iç denetçiler eliyle yürütülür ve 

kaynakların etkin, iktisadi ve verimli kullanımından emin olmak için belirlenen esas ve 

usullere, mevzuata, politikalara, yönetime ve tüm kontrol sistemine odaklanır. Bunun 

için de iç denetim, ön mali kontrol süreçleri, sistem, performans ve bilgi sistemlerinin 

denetimi üzerinde yoğunlaşır (Diamond, 2002: 10). 

 

Merkeziyetçi modelde, mali işlemlerin mevzuata uygunluğu önemli iken, adem-i 

merkeziyetçi modelde yönetsel sorumluluk öne çıkar. Dolayısıyla, adem-i merkeziyetçi 

modelde ön mali kontroller bütçe uygulamasının içine monte edilmiştir. Ancak bu 

modelde, Maliye Bakanlığı standartları belirler ve iç denetimi koordine eder. 
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Merkeziyetçi modelin yönetime karşı siyasi müdahalenin kontrol altına alınamadığı, 

adem-i merkeziyetçi modelin ise siyasi ve yönetsel sorumluluğun ayrıştığı, yani 

yönetime karşı siyasi müdahalenin asgari düzeye indiği ülkelerde uygulandığı 

söylenebilir (Pratley, 2003: 195). Bu modelin yaygın kullanımını İngiltere ve 

Hollanda’da görmek mümkündür. İngiltere’de, her harcamacı kamu idaresinin üst 

yöneticisi harcama sorumluluğunu üstlenmektedir. Maliye bakanlığı tarafından 

yayımlanan standartlara göre iç denetim gerçekleştirilmektedir. İç denetçiler, üst 

yöneticiye karşı sorumludur ve raporlarını doğrudan üst yöneticiye verirler. İç denetim, 

kaynakların etkin ve verimli kullanılması, politikalara ve mevzuata uyum, varlıkların 

korunması, verinin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda güvence sağlar. Hazine kamu 

idarelerinde yürütülen iç denetimin etkinliğinin sağlanmasından sorumludur. Hollanda 

da bazı küçük farklarla birlikte benzeri iç denetim sistemine sahiptir. Merkeziyetçi 

modelde, Maliye Bakanlığı her harcamacı kamu idaresinde yer alan kendi personelinin 

ön mali kontrolü yoluyla doğrudan her harcama işlemine müdahale eder. Maliye 

Bakanlığının iç denetçileri, tüm kamu harcama ve gelirlerinin mali denetimini 

yürütmekten sorumludur ve denetçiler, raporlarını doğrudan Maliye Bakanına sunar. 

Buna karşılık her harcamacı kamu idaresinin de iç denetçisi vardır. Ancak burada 

harcamacı kamu idaresinin bağlı ve ilgili kuruluşları, bu idarelerin iç denetçileri 

tarafından denetlenir. Modelin uygulama alanı bulduğu ülkeler, Fransa, Portekiz, 

Lüksemburg ve İspanya’dır (Diamond, 2002: 26-27). Şu anda halen ülkemizde bu 

model uygulanmaktadır.  

 

Ayrıca bir de karma model denilen, merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi modelin 

birlikte kullanıldığı ve uygulamasını Almanya’da gördüğümüz model mevcuttur. 

Almanya’da iç denetçi dış denetim sisteminin bir ajanı gibi görevini yerine 

getirmektedir. Ülkemizde, Sayıştay la birleşmeden önce Başbakanlığa bağlı olarak 

görev yapan ve raporlarını doğrudan TBMM’ye sunan Yüksek Denetleme Kurulunun 

çalışma şekline benzer bir özellik göstermektedir. (OECD, 2004: 246). 

 

Doğal olarak her iki modelin kendine göre yararlı ve sakıncalı yanları vardır. 

Merkeziyetçi modelin yararlı yönleri, iç denetim sisteminin Maliye Bakanlığı eliyle 

yürütülmesi halinde iç denetim faaliyetinin tek elden daha iyi yürütüleceği, belirlenen 

ilke ve standartlara, bakanlığa bağlı iç denetçiler eliyle daha kolay uyulacağı ve 

harcamacı kamu idarelerine bağlı olmayan iç denetçilerin bağımsızlığının daha kolay 
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sağlanacağı şeklinde özetlenebilir. Merkeziyetçi modelin sakıncalı yanları ise, 

sorumluluk Maliye Bakanlığı ve kamu idaresi arasında bölüneceği için kontrol 

sisteminin hesap verebilirliğini zedeleyecek, iç denetimin etkinliğini azaltacak ve iç 

denetçiler, ilgili idareler tarafından Maliye Bakanlığının birer ajanı gibi görüleceği için 

yakın işbirliği gerçekleşmeyecektir. Bütün bunların sonunda merkeziyetçi modelde, 

kamu idareleri mali yönetim sorumluluğunu kendi sorumluluk alanı içinde 

görmeyecekler; bir anlamda ülkemizde 1050 sayılı Kanunun uygulandığı dönemde 

görüldüğü gibi, kendilerinin “mali yönetim sisteminin gerçek sahibi” olmadıklarını 

düşüneceklerdir (Kesik, 2005:106).  

 

Ayrıca bu ülkelerin dışında, yönetim anlayışlarına bağlı olarak iç denetim 

modellerinin farklı şekillerde uygulanmasının görüldüğü ülkeler de bulunmaktadır. 

 

4.1. Kuzey (Anglo Sakson) Modeli – Adem-i Merkeziyetçi Model 

İngiltere’nin öncü olarak bulunduğu bu modelin temelini yönetim sorumluluğu 

ilkesi oluşturmaktadır. Buna göre hesap verme sorumluluğu sadece kişisel olarak değil 

kurumsal seviyede de gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu model de kamu idarelerinin 

büyük kısmı kendi tüzel kişilikleri vardır ve kendi bütçelerini oluşturmaktadırlar. Ayrıca 

bu modelin dikkat çekici olan bir diğer hususu da yetkilerin yerel yönetimlere 

devredilmiş olmasıdır. Merkezde bakanlıklar ve diğer kamu idareleri genel standartları 

belirler ve koordinasyonu sağlarlar. 

 

4.1.1. İngiltere 
 

İngiltere’de Meclis, kamu harcamalarının kontrolünün merkezinde bulunmaktadır. 

Vergileri belirlemekte, Hükümetin harcama planlarına izin vermektedir. Meclis, Ulusal 

Denetim Ofisinin de yardımıyla kamu mali yönetimini yakından takip etmektedir. 

İngiltere Hazinesi ise, Meclise iletilecek harcama planlarını koordine etmek ve 

harcamaların kontrolünü sağlamakla sorumludur. Hazine, kamu harcamalarını onaylama 

görevini üstlenen merciidir ve bu görevini bakanlıkları kontrol etmek amacıyla 

oluşturduğu bir sistemle yerine getirmektedir. Hazine, bakanlıkların harcama yetkilerini 

kullanış biçimlerinin denetimi ve kontrolü ile sorumludur. İngiltere'de bakanlıklar, 

kendilerine tahsis edilen kaynakların kullanımı ile ilgili olarak hesap verme 
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sorumluluğu taşımaktadırlar. İngiltere, kamu harcamaları için hesap verilebilirlik 

müessesesini oluşturmayı "Mali Görevli" unvanı taşıyan memurlarının üzerine kurulu 

bir sistemle gerçekleştirmektedir. Mali Görevlilerin sorumlulukları Hazine tarafından 

belirlenmektedir. Mali Görevlilerin bulunduğu bu sistemde isler Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile Bağımsız Danışma ve Denetim Kuruluşları tarafından yürütülmektedir. 

Bir bakanlıktaki en kıdemli daimi memur Bakanlık Mali Görevlisi olarak atanmaktadır. 

Bakanlık Mali Görevlisi; kamu harcamalarının mevzuata uygunluk, yerindelik ve 

performans denetimini yapan bir meclis komitesine hesap vermekle yükümlüdür ve 

bakanlığa tahsis edilmiş kamu kaynaklarının güvenliğini sağlamak için iç denetim 

fonksiyonunu da içeren uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmalıdır. Kamu İç Denetim 

Rehberinde belirlenmiş hedefler, standartlar ve uygulama ile uyumlu olacak şekilde iç 

denetimi düzenleme görevi Bakanlık Mali Görevlilerine verilmiştir. Kamu 

harcamalarının hesabının verilmesinde denetçiler anahtar role sahiptir. Kamu İç 

Denetim Rehberindeki standartlarla uyum sağlamak kadar iç denetimin kalitesini ve 

etkinliğini sağlamak da her kamu bakanlığının görevidir. Hazine, iç denetim 

standartlarının kabul edilebilir İngiltere ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyum 

içinde olmasını ve kamu iç denetçilerinin bu standartlara genel olarak uymasını 

sağlamakla sorumludur. Hazinedeki "Denetim Politika ve Önerileri Grubu", 

standartların yorumlanmasıyla ve içerdiği prensiplerle ilgili konularda öneriler sunarak 

iç denetimlerin yüksek kalitede gerçekleştirilmesini teşvik etmektedir. İngiltere'de kamu 

sektörü iç denetiminin temel hedefi, Bakanlık Mali Görevlilerinin, oluşturmakla görevli 

bulundukları iç kontrol sistemleri ile ilgili güvenceye sahip olmalarını sağlamaktır. İç 

denetim, bakanlıklarda, iç denetim birimleri tarafından yerine getirilmektedir. İç 

denetim birimi başkanı, Bakanlık Mali Görevlisine karsı sorumludur ve genellikle Mali 

Görevliye bir Bas Mali Yetkili ve Denetim Komitesi aracılığıyla rapor vermektedir. İç 

denetim birimi başkanının her koşulda Bakanlık Mali Görevlisine doğrudan erişebilme 

hakkı bulunmaktadır (Günerdem, 2004:18). 

 

Son yıllarda ülkede yapılan iç denetim, performans denetimi ve değerlendirmesini 

de kapsamına almaya başlamıştır. Ülkede ayrıca, yerel yönetimler için; görevleri 

hesapların doğruluğu ve yasallığı hakkında rapor vermek, iç denetim ile mali denetimin 

yetersizliğini gözden geçirmek, iç denetimin etkinliğini incelemek, performans 

denetimini sağlamak için gerekli genel düzenlemeleri gözden geçirmek olan dış 

denetçiler bulunmaktadır. Bakanlıkça atanan dış denetçiler, denetimleri ile ilgili 



93 

 

 

 

sonuçları yasama organının temsilcilerine rapor eder. Dış denetçi raporlarında, 

hesapların, harcamaların yasa hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını, gelirlerin 

yasalara göre elde edilmesini, gerekli muhasebe kurallarına uyulup uyulmadığını, 

yönetimin etkin ve verimli çalışıp çalışmadığını açıklığa kavuşturmaya çalışırlar 

(CDLR, 1995:97). 

 

4.1.2. Hollanda 
 

Hollanda, bakanlıkların yönetim kontrolünden sorumlu olduğu ve parlamentoya 

yıllık rapor sunduğu klasik “kuzey” modelini benimsemiştir. İç denetçiler, Maliye 

Bakanlığı tarafından koordine edilmekte ve esas itibariyle mali denetimi yerine 

getirmektedirler. İç denetçiler, bölgesel ve belediye seviyesinde de denetim yapmakta 

ve dış denetçiler, iç denetçilerin raporlarından yararlanmaktadırlar (Uzun, 2007:6). 

 

Kuzey modelinin uygulandığı ülkelerde, her bir harcamacı Bakanlık kendi 

bütçesine ait harcamalardan tamamen kendisi sorumlu olup, bu harcamalara ilişkin 

kontrolleri ve gereken önlemleri, kendine ait yönetim kontrolleri (iç kontrol) 

sistemleriyle gerçekleştirmektedir. Bu yönetim kontrolünün denetimi ise harcama 

sonrası denetim olan iç denetim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Maliye Bakanlığının iç 

denetim birimi, kendi bakanlığının yönetim kontrolü sistemlerini denetlemenin yanısıra, 

diğer bakanlıkların iç denetim birimlerinin koordinasyonunu ve bunlara rehberlik 

hizmeti sağlar. Her bir bakanlığın veya teşkilatın en üst yöneticisi, uygulamaya ilişkin 

yetkilerini devredebilmekle beraber kurumunun yönetim kontrolünden kendisi 

sorumludur (Arcagök ve Yörük, 2004:4).   

 

4.1.3. Finlandiya 
 

Finlandiya’da uygulanmakta olan iç kontrol ve mali yönetim yapısı ile uygulama 

prensipleri Kuzey Avrupa’nın tipik mali yönetim ve kontrol sistemidir. Bu mali yönetim 

ve kontrol sistemi uzun bir süreç içinde gelişmiştir. İskandinav geleneğinin sonucu 

olarak bu sistem kamu idarelerinin otonom olarak hareket edebildikleri adem-i 

merkeziyetçi bir yönetim ve kontrol sistemidir. Genel prensip olarak kontroller yönetim 

sürecine entegre olmuştur. Merkezi yönetim mali kontrol sistemi ve performans 
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yönetimi, muhasebe, raporlama, merkezi yönetimin finansmanı sistemlerinin kurulması 

ve izlenmesi ile ilgili mevzuatın hazırlanması, risk yönetim ve iç kontrol sistemlerinin 

kurulmasından Maliye Bakanlığı sorumludur. Hükümetin mali kontrol fonksiyonu 

Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan “hükümet kontrolörleri” tarafından 

yürütülmektedir. Bununla birlikte hükümet kontrolörleri bakanlar kuruluna karşı 

sorumludur. Kamu idare ve kurumları iç kontrol, performans denetimi ve mali 

raporlama konularında yönetim sorumluluğu ilkesine göre hareket ederler.  Başbakanlık 

ve Maliye Bakanlığı istisna olmak üzere her bakanlıkta iç denetim birimleri 

bulunmaktadır. Başbakanlık ve Maliye Bakanlığında ise iç denetim birimi 

bulunmamaktadır.  

İç denetimin amacı iç kontrol sisteminin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve 

yönetim tarafından belirlenen iç denetim faaliyetinin yürütülmesidir. İç denetim 

fonksiyonunun yapısı, kurum içindeki pozisyonu ve iç denetim faaliyetine ilişkin 

prosedürler her bir kamu idaresi tarafından kendi ihtiyaçlarına göre belirlenir. Merkezi 

Yönetim Bütçe Kararnamesinde 2004 yılında yapılan bir değişiklikle Maliye 

Bakanlığına bağlı iç Kontrol ve Risk Yönetimi Konseyi oluşturulmuştur. Mali yönetim 

ve kontrol ile iç denetim ile ilgili merkezi uyumlaştırma görevleri bu Konsey 

Tarafından yürütülmektedir (Çıplak, 2009:153).  

 

4.1.4. İrlanda 
 

Anglo Sakson yani kuzey yaklaşımı yönetim geleneğine sahip olan İrlanda’da 

denetim parlamento tarafından yapılan denetim, parlamento adına kamu gelir ve 

giderleri bir hesap mahkemesi olarak denetleyen Sayıştay, yolsuzluk denetimlerini 

yerine getiren yüksek mahkeme statüsünde bulunan Soruşturma Komisyonları 

bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı bütün kamu kurumlarında denetimle ilgili genel 

kurallar rehberi hazırlamak, kurumlar bu genel ilkelere göre iç denetim birimlerini 

oluşturmakla yükümlüdürler. Denetim sisteminin kurulması ve gereken şekilde çalışıp 

çalışmadığı Maliye Bakanlığının sorumluluğundadır. Maliye Bakanlığı denetçinin 

yönetimde tespit ettiği yanlış veya eksik uygulamaların yöneticiye bildirilerek gereken 

önlemlerin alınmasını sağlayacak sistemi kurmakla yükümlü bulunmaktadır (Balta, 

2006:55,56). 
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4.1.5. Estonya 
 

Maliye Bakanlığı hükümet tarafından devlet sektöründe iç kontrol ve iç denetim 

alanlarında temel bakanlık olarak görevlendirilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın Mali 

Kontrol departmanı (FCD) devletin iç denetçisi gibi hareket etmektedir. Devlet 

bütçelerinin ve dış fonların kullanımını izlemekte, iç kontrol sistemi uygulamalarını, 

devlet kurumları içerisindeki iç denetim organizasyonunu koordine etmekte, 

incelemekte ve yenilikler öne sürmektedir. Estonya’da Maliye Bakanlığının özel 

sorumlulukları düzenlenmiştir. Bakanlık kurumların organizasyonlarını, iç denetçilerin 

eğitimini destekler. Maliye Bakanlığı iç kontrol sistemlerini ve iç denetim 

organizasyonlarını analiz etmek için kurumları ve güç otoritelerini denetler Bu 

fonksiyonu yerine getirirken kurumun iç denetçisine ilişkin mevcut yönetmelikte 

belirtilen ilkelere uyar (Koçdemir, 2012). 

 

4.1.6. Polonya 
 

İç denetim, mali yönetim ve kontrolün koordinasyonunda Maliye Bakanlığı 

sorumludur. Bu sorumluluğunu genel iç denetçi ve bakanlıkta oluşturulan ilgili birim 

vasıtasıyla gerçekleştirmektedir.  İç denetim, mali, sistem ve performans denetimi 

yapmaktadır. İç denetim görevini ifa ederken daha önce yapılmış 

olan denetim ve teftiş sonuçlarını da dikkate alır. Yani iç denetim dışında diğer 

denetimlerin varlığı da sürdürülmektedir (Koçdemir, 2012). 

 

 

4.1.7. Slovenya 
 

Slovenya ise gerek iç denetim uygulaması bakımından ve gerekse bütçe teftişi 

bakımından çok farklı özellikler ihtiva eder. İç denetçiler Devlet İç Denetçisi 

(Government Internal Auditor) ya da Sertifikalı Devlet İç Denetçisi (Certified 

Government Internal Auditor) unvanlarını almaktadırlar. İç denetim birimi olarak iç 

denetim servislerinden söz edilebilir. 

  

İç denetim servisleri şu şekilde sınıflandırılabilir; 
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• Bütçeleri belli miktarı aşan harcama merkezlerinin iç denetim faaliyetleri kendi 

iç denetim servislerince yürütülmektedir (Own Internal Audit Services). 

 

• Birden fazla harcama merkezi ortak bir iç denetim servisi de organize 

edebilmektedir (Joint Internal Audit Services). 

 

• Harcamacı birimler akredite edilmiş özel şirketlere de iç denetimlerini 

yaptırabilmektedirler. 

 

• Maliye Bakanlığı içerisindeki Bütçe Gözetim Servisi de (Budget Supervisory 

Service at the Ministry of Finance) harcamacı birimlere iç denetim 

sağlayabilmektedir. 

 

Bu ülkede iç denetim sistemi kontrol faaliyetlerinde de araç olarak 

kullanılabilmektedir. 

Öte yandan bu ülkede bütçenin teftişi ile ilgili özel düzenlemeler de bulunmaktadır. 

Bütçenin teftiş kontrolleri (Inspection control) Maliyeden sorumlu bakanın özel 

yetkilendirmesiyle bütçe müfettişleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bütçe 

müfettişleri Maliye Bakanlığına karşı sorumludurlar. Bütçe müfettişleri görevlerini 

resmi gizlilik prensipleri içerisinde yürütürler. Bütçe teftişlerinin sonuçlarına ilişkin 

bulgular, sonuçlar ve kararlar Maliye Bakanlığınca Sayıştay’a ve Hükümet’e gönderilir. 

Hükümet ise 6 ayda bir Ulusal Meclise raporlama yapar. 

Teftiş bütçe müfettişinin aşağıdaki hususları yapmaya hakkı vardır; 

 

• Kanuna ya da yönetmeliğe uygunluk için emir çıkartmak, 

• Gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin olarak yetkili makama yaptığı 

tavsiyeleri raporuna eklemek, 

• Kanuna uygun şekilde, söz konusu suç için kuruma adli kovuşturma 

önerisinde bulunmak, 

• Resen cezai takibat açılacak cürüm için yetkili makamlara suç 

duyurusunda bulunmak (Koçdemir, 2012). 
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4.1.8. Norveç 
 

Norveç’te denetçiler denetim süreci boyunca kendi çalışmalarının kalitesini 

güvence altına almaktan tek başlarına sorumludur. Denetçiler, denetim görevlerini 

yönergelere ve genel kabul görmüş standartlara uygun bir şekilde icra etmek 

zorundadırlar. Denetçilerin en yakın amirleri de gözetimleri altındaki denetçilerin 

yaptıkları işlerin kaliteli olmasını güvence altına almakla yükümlüdür. Norveç Sayıştayı 

Denetim Standartlarının uygulanmasını temin için çıkartılan Denetim Rehberine göre, 

kalite güvencesinin temel amacı yapılmakta olan işin yeterince kaliteli olmasını 

sağlamaktır. Bütün denetimler, Sayıştay’daki en iyi denetim uygulamalarına uygun bir 

şekilde yürütülmelidir. Temel amaç denetimlerin tüm mesleki standartlara uygun olarak 

yapılması, etkin ve verimli olmasıdır. Bu nedenlerle denetimlerin planlanması, icrası, 

raporlanması ve dokümante edilmesiyle ilgili olarak katı kurallar konulmuştur. 

Denetçilerin çalışma kâğıtları gerçekleri içeren, kısa, yapıcı ve öze ilişkin olmalıdır. 

Denetçiler yaptıkları her işten ötürü kişisel sorumluluk taşırlar. Sayıştaydaki birim ve 

bölümlerde fiili denetim sürecinin gözetimi gibi, raporların ve diğer işlerin gözetimi de 

bir yönetim görevidir. Bu amaçla denetçilerle birim veya bölüm yönetimleri sürekli 

olarak iş birliği içerisinde olmalıdırlar. Bu da yönetimin denetim sürecini bilmesini ve 

denetim görevlerinin planlanmasına aktif olarak katılmasını gerektirir (Gören ve 

diğerleri, 2003:57-58). 

 

4.2. Güney (Üç Taraflı Kontrol Modeli) – Merkeziyetçi Model 

 

Bu modelin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerin başında Fransa gelmektedir. 

Temel anlayış, harcama öncesi mali kontrollerin kurumların bünyelerinde yer alan iç 

denetçiler tarafından değil de ayrı bir birim tarafından yapılmasıdır. Ülkelerin Maliye 

Bakanlıkları gelirlerin ve giderlerin harcama sonrası denetimlerini de gerçekleştirir. Her 

harcamacı kamu idaresinde genel müfettişler de yer almaktadır. Bunlar aynı zamanda 

kendi idarelerinin de iç denetimini yapmaktadırlar. 

 

4.2.1. Fransa 
 

Türkiye’nin idari sistem olarak örgütlenmesinde esas aldığı Kıta Avrupası 

ülkelerinden Fransa’da iç denetim Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığına bağlı 
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Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Denetim, Değerlendirme ve Kontrol 

Dairesinin (MAEC) sorumluluğu altında yürütülmektedir. Ulusal düzeydeki denetim 

faaliyetleri, Ulusal Denetim Komitesinin yardımı ile Muhasebat Genel Müdürlüğü 

tarafından programlanmakta ve gözetilmektedir. Yapılmakta olan denetim faaliyetleri 

Denetim, Değerlendirme ve Kontrol Dairesinin (M.A.E.C.) sorumluluğunda olup, bazı 

ulusal konular ise Bölgesel Eğitim Kontrol Dairesi (M.R.F.C.) ve yerel denetçiler 

sorumluluğu altındadır. Ayrıca birkaç Bakanlığı kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek 

denetimlerde Bakanlıklar arası denetim programlama komitesi toplanmaktadır. Komite 

üyeleri ilgili bakanlardan oluşmakta ve komitenin başkanlığını da Maliye Bakanı 

yapmaktadır. MAEC ile bağlantı kurulması için Muhasebat Genel Müdürü de bu 

komitenin içerisinde yer alır. Bu komitenin baslıca görevi ortaklasa yapılan denetim 

programlarının düzenlenmesi ve izlenmesi görevini yürütmektir (Uzun, 2007:6). 

 

Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığında ve diğer Bakanlık ve kamu 

kuruluşlarında salt “iç denetçi” kadro ve unvanı bulunmamaktadır. İç denetimin bir 

misyon olup bu fonksiyonu “müfettiş” (Inspecteur Principaux Auditeurs (IP) ve 

Inspecteur Auditeurs (IA) unvanlı denetçiler yerine getirmektedirler. Her kamu 

kurumundaki muhasebe ve finans işlemlerinin denetimi, Ekonomi, Maliye ve Endüstri 

Bakanlığı’na bağlı Inspecteur Auditeurs unvanlı denetim elemanlarınca 

yürütülmektedir. İç denetim kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve finans ile ilgili 

faaliyetleri kapsamında yapılmaktadır. Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığında ve 

bazı diğer Bakanlıklarda genel müfettiş unvanlı teftiş kurullarına bağlı müfettişler 

çalışmakta ve bunların görev alanı bir bütün olarak kurumun faaliyetlerini, idari iş ve 

işlemlerin denetimi ile mali işlemlerin denetimini kapsamaktadır (Uzun, 2007:7). 

 

4.2.2. Portekiz 
 

İç denetimin merkezi olarak yapılandırıldığı örnek ülkelerden birisi Portekiz’de 

uygulanan sistemdir. Portekiz’de uygulanan iç denetim güney Avrupa ülkelerinde 

uygulanan modelinin bir örneğidir. Söz konusu ülke örneğinde, bütçe tüm ilgili 

bakanlıkların katılımıyla Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanır. Bu süreçte 

bütçe öncelikleri yasal yükümlülükler, yatırım ve kalkınma politikaları çerçevesinde 

Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Aynı kurum 
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bütçe uygulamalarının tüm kurumlar bazında kontrolünden, devlet hesaplarının 

oluşturulmasından ve parlamento onayına ve Sayıştay'ın denetimine sunulmasından 

sorumludur. Buna göre Portekiz’ de mali kontrol sistemi iç ve dış kontrolden oluşmakta; 

dış kontrol politik düzeyde ulusal mecliste, yargısal düzeyde Sayıştay’ da 

gerçekleştirilirken; Maliye Bakanına bağlı “Maliye Genel Teftişi” adında bir birime 

sahiptir. Bu birim, tüm kamu harcamalarının ve gelirlerinin mali kontrolünden 

sorumludur. Bununla birlikte diğer Bakanlıklar nezdinde faaliyet gösteren ve ilgili 

olduğu kuruma verilen kaynakların kullanımında etkin bir mali kontrolü sağlamak üzere 

iç denetim birimleri bulunmaktadır (Calderia, 1997:85). 

 

4.2.3. İtalya 
 

İtalya’da ise, her kurum ve kurulusun idari teftiş ve soruşturmalarını yürüten İç 

Denetim Müfettişleri bulunmaktadır. İç denetim müfettişleri her bakanlık veya 

kuruluşta hiyerarşik yapı içinde farklı birimler şeklinde görev yapmakta, disiplin veya 

cezai fiil ve işlemleri tespit amacı taşıyan idari soruşturma yapmakla görevli kişilerdir. 

Ayrıca Ekonomi ve Maliye Bakanlığına hiyerarşik örgütlenme dışında bağlı olarak 

kurulmuş; teftiş inceleme ve kanuna uygunluk denetimi yapan merkezde Mali Denetim 

Birimi ve Merkezi Vergi Denetim Birimi olmak üzere iki grupta çalışan Kamu Mali 

Denetim Birimi bulunmaktadır. Bunların dışında, parlamento adına soruşturma ve 

inceleme yapmakla görevli Savcılık, bir hesap mahkemesi olarak Sayıştay 

bulunmaktadır (Balta, 2006:55-56). 

 

4.2.4. İspanya 
 

İspanya’da Ekonomi ve Maliye Bakanlığı içinde örgütlenmiş olan Kamu 

Kurumlar Arası Yönetim Birimi merkezi hükümetin bütün mali işlemlerini 

denetlemekle yetkili kılınmıştır. Mali denetim dışında Kamu Yönetimi Bakanlığı içinde 

her bakanlığın teftiş, denetim ve inceleme programlarını hazırlayan Kamu Yönetimi 

Genel Teftiş Kurumu bulunmaktadır (Balta, 2006:56). 
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4.2.5. Malta 
 

Malta’da merkezi uyumlaştırma birimi 2000 yılında kurulmuştur. Bu birim 

Maliye Bakanlığı’na mali yönetim ve kontrol sistemleri ile ilgili tavsiyelerde bulunur. 

Bu birim mali araştırmaların yanı sıra tüm kamu sektörü için merkezi iç denetim ifa 

eder (Internal Audit and Investigations Directorate). Dolayısıyla bu ülkede iç denetim 

merkezileştirilmiş bir yapı arzetmektedir. 2003 yılında İç Denetim ve Mali 

Soruşturmalar Kanunu çıkarılmıştır (Internal Audit and Financial İnvestigations 

Act. Act No. VI of 2003). Bu Kanunda mali araştırma ve iç denetimin tanımları 

yapılmıştır. Mali araştırma, kamu çalışanlarının kanuna aykırı fiilleri (corruption, 

yolsuzluk, suistimal) de dâhil olmak üzere, düzensizlikler ve şüpheli yolsuzluk vakaları 

ile ilgili tüm durumların detaylı şekilde incelenmesi ve bu bağlamda kayıtların ve/veya 

bilgilerin edinilmesi, ilgili değerlendirmelerin analizlerin ve tavsiyelerin yürütülmesi 

anlamına gelir. İç denetim ise iç denetimin uluslararası tanımına uygun düzenlenmiştir. 

İç denetim, denetlenen kuruma risk yönetiminin, kontrolünün ve yönetişim süreçlerinin 

geliştirilmesi için sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek hedeflerine ulaşmasını 

sağlamada yardımcı olarak denetlenenin çalışmalarına değer kazandırmak ve bu 

çalışmaları geliştirmek amacıyla tasarlanan bağımsız ve objektif bir güvence ve 

danışmanlık faaliyetidir (Koçdemir, 2012). 

 

4.3. Karma Model 

 

İç denetim fonksiyonlarının birleştirilmesi neticesinde oluşturulmuş modellerin 

uygulandığı ülkeler de bulunmaktadır. Örnek olarak Almanya ve İsveç te uygulanan iç 

denetim modelleri gibi. 

 

4.3.1. Almanya 
 

Bu modelde; iç denetim kamu kuruluşlarının kontrol sistemlerinin bir parçası 

olmak yerine dış denetimin parçası olarak görülür. İç denetim elemanlarının kadroları 

çalıştıkları kuruluşta bulunmasına rağmen, Federal Denetim Mahkemesinin (Sayıştay) 

gözetimi altında teknik ve mesleki yol göstermesiyle denetim yapar ve doğrudan bu 

yüksek mahkemeye rapor sunar. Bu modelde geleneksel iç denetim rolünden ziyade 

harcama öncesi ön denetim rolü ifa edilir (Karaarslan, 2006:289). 
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4.3.2. İsveç 
 

İsveç'te denetim iki şekilde yürütülmektedir. Bunlardan birincisi Ulusal Denetim 

Ofisi, ikincisi ise Parlamento Denetçileridir. Parlamento Denetçileri devletin 

faaliyetlerini Parlamento adına denetlemekle görevlidirler. Diğer OECD Ülkelerinin 

aksine Parlamento Denetçileri, Parlamento üyeleridir. Parlamento Denetçileri tüm 

hükümet faaliyetlerini ve devletin faaliyetlerinde kararlarıyla etki sahibi olduğu tüm 

şirketleri denetleme hakkına sahiptir. Söz konusu denetçiler genelde, performans 

denetimine ağırlık vermektedirler. Denetlenecek konuların seçiminde serbesttirler. 

Bazen Parlamento'nun ilgili komitelerinden gelen tavsiyeler üzerine de denetleme 

yaparlar. Denetim sonuçları üzerine hazırlanan raporlar, Parlamento'ya yazılı teklifler 

seklinde olmaktadır. Daha sonra bu raporlar Parlamento herhangi bir işlem yapmadan 

önce ilgili parlamento komiteleri tarafından incelenmektedir. 

 

Ulusal Denetim Ofisi, Devletin denetleme kurumudur. UDO tüm devlet kurumları 

ve bunların faaliyetleri konusunda bağımsız denetim yapmaktadır. Yıllık denetim, 

kurumların çalışmaları ile ilişkili aldıkları kararları, yönetimlerini ve hesaplarını 

kapsamaktadır. Söz konusu denetim, devlet faaliyetlerinin gerektirdiği standartlara 

dayanmaktadır. Hükümete sunulan denetim raporu hem cari faaliyetleri hem de 

kurumların yıllık raporlarının içerdiği konuları kapsamaktadır. UDO hangi denetimlerin 

yapılacağını kendisi seçer. UDO ayrıca, devletin belirleyici etkisi olduğu her tröst 

şirketinde ve birçok kamusal teşebbüste denetim yetkisine sahiptir. Diğer ülkelerden 

farklı olarak UDO Parlamento'ya karsı sorumlu olarak çalışması yerine Maliye 

Bakanlığı’nın altında merkezi hükümete bağlı olarak çalışmaktadır. Bununla beraber 

gerek konuların seçiminde gerekse de raporlama konusunda tam bir bağımsızlığa 

sahiptir. Başkan Kabine tarafından 6 yıllığına atanmaktadır. Denetim Ofisinin 

birbirinden ayrı üç görevi vardır. Bunlar, mali denetim, performans denetimi ve mali 

yönetim reformlarının koordinasyonudur. Hükümete sunulan denetim raporları üzerine 

ilgili bakanlık gerekli işlemleri yapmak zorundadır. UDO'nin yapmış olduğu 

değerlendirmeler bütçe süreci tartışmalarının önemli bir kısmını teşkil etmekte ve ayrıca 

hükümetin Parlamento'ya sunduğu bütçe tasarısında hem özet olarak hem de ilgili 

kurum hakkında yapmış olduğu tavsiyeler olarak yer almaktadır (Şensoy, 2006:204-

205). 
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4.4. Afrika Ülkelerinde İç Denetim 

  

Afrika ülkelerinde uygulanan iç denetim sistemi; Anglofon Afrika Ülkelerinde 

uygulanan ve Frankofon Afrika Ülkelerinde uygulanan olmak üzere temelde ikiye 

ayrılırlar. Anglofon Afrika Ülkelerinin iç denetim sisteminin kaynağını İngiltere 

oluştururken, Frankofon Afrika Ülkelerinin iç denetim sisteminin dayanağı ise 

Fransadır.   

  

4.4.1. Anglofon Afrika Ülkelerinde İç Denetim 
 

Anglofon ülke sistemlerinin orijini olan Birleşik Krallık, temel olarak iç denetimi 

merkezi olmaktan çıkarmıştır. İç denetçiler faaliyette bulundukları kamu idaresi 

tarafından istihdam edilirler. İç denetim, kamu idaresinin yönetim sistemleri ve 

verimlilik konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. İç denetim için gerekli mesleki standartlar 

ve kurallar, merkezi olarak Hazine tarafından oluşturulmuştur. Merkezi Yönetimin 

rehberliği çerçevesinde olmuş olsa da, Birleşik Krallıktaki mevcut merkezi olmayan iç 

denetim sistemi, Anglofon Afrika Ülkeleri’nin bağımsız olmalarından bu yana zaman 

içerisinde tekâmül kaydetmiştir. Ancak, bu ülkelerin tamamı, iç denetim 

düzenlemelerinde bir parça serbestiyete izin veren batı tarzı Devlet modelini miras 

olarak almışlardır (Gürkan, 2009:80). 

 

İç denetim, merkezi yönetimin temel bir aracı olarak bu sistemde yer almıştır. Bu 

yaklaşım, merkezi bir iç denetim sistemini benimsemiş olan birçok Anglofon Afrika 

ülkesinde yaygındır. Kenya, Uganda ve Malavi, bu grup içerisinde sınıflandırılabilir. 

Maliye Bakanlığı, merkezi olarak yönetilen bir iç denetçiler kadrosundan oluşan bir iç 

denetim ofisine sahiptir. Burada görev yapan iç denetçiler, icracı kamu idareleri 

nezdinde görevlendirilirler, fakat personelin çalışma yönetimi Maliye Bakanlığı 

tarafından yerine getirilir. İç denetim raporu, icracı kamu idaresine ve Maliye 

Bakanlığı’na verilir. Örneğin, Kenya’da, iç denetçiler, doğrudan Maliye 

Bakanlığı’ndaki Genel İç Denetçi Ofisi’ne rapor ederler. Raporun bir örneğini de ilgili 

kamu idaresine verirler. Buradaki iç denetçiler, Genel İç Denetçi Ofisi tarafından 

belirlenen çalışma programları sahiptirler ve bu Ofis’in bütçesinden finanse edilirler. 

Nijerya Federal Devletinde ise iç denetçiler, Federasyon’un Muhasebat Genel Ofisi 

altında, aynı servisin muhasebe yetkilileri olarak farklı icracı kamu idarelerinde 
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görevlendirilmektedirler. Son yıllarda, bu işi denetlemek üzere, merkezi bir teftiş birimi, 

Muhasebat Genel Ofisi’nde oluşturulmuştur. Bu sistemde, iç denetim, muhasebe 

yetkilisine hizmet sağlayan ve onun yönetim takımının parçası olarak doğrudan ona 

rapor veren ve sadece Maliye Bakanlığı’na bunun kopyasını sunan bir birim şeklinde 

oluşturulmuştur. Örneğin Güney Afrika ve Gana’da, iç denetçiler, her bir kamu idaresi 

tarafından atanırlar ve yönetilirler. İç denetçiler üzerinde Maliye Bakanlığı’nın merkezi 

bir rehberliği veya kontrolü yoktur (Gürkan, 2009:81-82). 

 

4.4.2.Frankofon Afrika Ülkelerinde İç Denetim 
 

Fronkofon ülke sistemlerinin dayanağı olan Fransa, iç denetim işlevini daha çok 

merkezileştirmiştir. Maliye Bakanlığının iç denetçisi olan Genel Maliye Müfettişi, 

sadece Maliye Bakanlığının değil, aynı zamanda devlet tanımı içerisine giren tüm daire 

ve idarelerin denetimini yapar. Ancak, göreceli olarak çoğu icracı bakanlık, bakanlık 

yönetimi tarafından yönetilen ve buraya rapor sunan kendi iç denetçilerine sahiptirler. İç 

denetim işlevi, iç denetimlerin doğru bir şekilde yerine getirildiğini kontrol eden 

Sayıştay ile merkezi olarak yönetilen bir kadro olan “kamu muhasebe yetkilileri” 

tarafından yerine getirilir. Aynı zamanda, genel müfettişlikler, önemli bir gözetim 

işlevini ifa ederler. Doğrudan Maliye Bakanlığına rapor sunan Genel Maliye Müfettişi, 

kamu fonu alan her kurulusu kapsayan ve uygunluk denetiminin yanı sıra bundan daha 

geniş bir gözetim işlevi yapma yetkisine sahiptir. Buna ek olarak, diğer özel 

bakanlıkları veya hususi faaliyetleri kapsayan 21 tane daha Genel Müfettişlik vardır. 

Genel Maliye Müfettişliği gibi, bunlar da özel çalışma ve araştırmaların yanında genel 

gözetim ve teftiş rolüne sahiptir. 

 

Bunun yanında, her bakanlık, bir denetim öncesi görevi yerine getiren bir mali 

kontrolöre sahiptir. Mali sonuçları olan hiçbir yönetsel taahhüt, Mali Kontrolörün onayı 

veya vizesi olmadan yerine getirilemez. Bazı bakanlıklar, soruşturmaya ilişkin bir işlev 

ifa eden iç denetim organlarından daha fazla güce sahip olmalarına rağmen, iç 

denetimin rolü, Maliye Bakanlığının icracı bakanlıklarda bütçenin uygulanmasını 

kontrol etmek üzere mali kontrolör görevlendirmesinden dolayı kesintiye uğramıştır 

(Şensoy, 2006:208). 
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4.5. Kuzey Amerika Ülkelerinde İç Denetim 

 

Bu bölümde A.B.D ve Kanada iç denetim sistemi genel olarak açıklanacaktır. 

A.B.D’de iç denetim 1950 yılında özel sektörden uyarlanmış olup iç denetim 

birimlerinin başında bir Genel Müfettiş yer almaktadır. Kanada’da ise iç denetim 

birimleri 1966 kurulmaya başlanmış ve kamu kaynaklarının etkin ve yasalara uygun 

kullanılması hedeflenmiştir.   

4.5.1. A.B.D 
 

ABD’de Genel Denetim Ofisi (Sayıştay) Kongre tarafından kuruluşların 

performans denetimini yapmak üzere dış denetimden sorumlu olarak görevlendirilir. İç 

Denetim, bu modelde özel sektörden ilk defa 1950 yılında uyarlanmıştır. İç denetim 

yönetim ve finans bölümlerinden bağımsız olarak üst yöneticiye bağlı olarak yönetim 

kontrollerinin tümünü kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. 1978 yılında Genel 

Müfettiş Kanunu (Inspector General Act) çıkarılarak bu model biraz değiştirilmiştir. 

Her kamu kuruluşunun iç denetim biriminin başında yer almak üzere Genel Müfettiş 

(IG) oluşturulmuştur. Genel müfettiş doğrudan kamu kuruluşunun başındaki yöneticiye 

bağlı ve diğer bölümlerden ayrı olup ona rapor sunar ve Kongreye de yaptığı çalışmalar 

hakkında bilgi verir. Kuruluşun başındaki yöneticinin Genel Müfettişin gerekli göreceği 

herhangi bir incelemeyi önleme yetkisi yoktur. Genel Müfettiş denetim ve teftiş 

raporlarını kuruluşun başındaki kişiye verir, bu yönetici kendi yorumlarını ekleyerek 30 

gün içinde bu raporu Kongre’ye sunar. Bu yaklaşımla, iç denetimin yönetime yardımcı 

olma fonksiyonunu ifade eden ademi merkeziyetçi görüş ile raporların kongreye 

sunulması yoluyla, dolaylı yoldan dış denetim sorumluluğunu birleştirilmektedir 

(Karaarslan, 2006:289). 

 

A.B.D.’de genel kabul görmüş denetim standartları dikkate alınarak denetçi 

bağımsızlığının sağlanmasına öncülük eden, etkinlik ve verimliliğe dayanan çağdaş bir 

denetim sistemi mevcuttur. Denetim işlevi bağımsız olarak çalışan ve görevini kariyer 

olarak yürüten meslek elemanlarınca yerine getirilmektedir. Denetim birimleri 

çoğunlukla özerk bir yapıda, denetçi bağımsızlığı korunarak görev yapmakta, denetim 

birimleri arasında koordinasyon, saptanmış olan merkezi denetim birimi tarafından 
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sağlanmaktadır. Dünya’da uygulanan mevcut iç denetim standartlarının en üst düzeyde 

uygulandığı ülkedir (Çıplak, 2009:154). 

 

4.5.2. Kanada 
 

Kanada’da iç denetim sisteminin dış denetime ilave olarak idarelerde kurulması 

1962 yılında Kraliyet Komisyonunun Kamu İdari Yapısı konulu raporuyla gündeme 

gelmiştir. Hazine Bakanlığı adem-i merkezi bir yapı olarak kamu kaynaklarının etkin ve 

yasalara uygun olarak kullanılmasını idarelerde denetleyecek iç denetim birimleri 

kurulmasına 1966 da rehberlik etmeye başlamış ve 1972 yılında her kuruluşun iç 

denetim birimi kurmasını zorunlu hale getirmiştir (Karaarslan, 2006:289). 

 

4.6. Latin Amerika Ülkelerinde İç Denetim 

 

Latin Amerika Ülkelerinde önceleri, merkezi yönetim adına devlet muhasebesi 

kayıtlarının güvenilirliğini sağlamak üzere güçlü bir yapıya sahip “Genel Kontrolör” 

kurumu geliştirilmiştir. Kamu idareleri nezdinde görev yapan muhasebe yetkilisi, 

harcama birimlerinin gerçekleştirdiği işlemlerin yasallığı ve muhasebe kayıt düzeninin 

doğruluğunun teyit edilmesi için tutulan muhasebe kayıtları genel kontrolöre 

sunuyordu. Bu sistemde genel kontrolör, iç denetimi de içeren merkezi hükümet 

harcamalarının birincil kontrol sorumluluğunu üstlenmişti. Genel kontrolörlük sistemi, 

finansal raporların hazırlanması ve kamu muhasebesi dâhil mali bilgilerin 

merkezileştirilmesini sağlayan güçlü bir yapıyı temsil etmekteydi. Kontrolörlük sistemi 

güvenilir muhasebe, varlıkların konsolidasyonu ve teyidinden sorumluydu. Bu sistemde, 

Kontrolörlük, bir taraftan parlamentoya rapor verirken başka bir taraftan denetlediği 

kurumların muhasebesini hazırlamaktı. Bu kontrolörlük sistemi merkez hükümet 

harcamalarının icrasını dışarıdan ve içerden kontrol eden yasamanın yardımcı organı 

olarak ikili bir pozisyona sahipti. 

 

Venezüella’da 1983 sonrasında hazırlanan “mali reform komisyonu raporu” 1995 

yılında hayata geçirilen “yapısal değişim yasasıyla” iç denetimin, her bir kamu idaresi 

nezdinde adem-i merkeziyetçi bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Kolombiya 1993-94 yılları arasında iç denetim fonksiyonunu, harcamacı birimlere 
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devrederek denetimi standardize etti ve 1996 da iç denetimi yürütmenin danışmanı 

olarak yeniden oluşturmuştur. Fakat merkezi yönetim anlayışına sahip geleneksel 

kontrolörlük sistemi Şili, Honduras ve Panama gibi diğer ülkelerde hala 

uygulanmaktadır. Birçok Latin Amerika ülkesi kendi iç kontrol sistemini adem-i 

merkeziyetçi yaklaşıma uygun olarak yeniden tanımlamış ve iç ve dış denetim 

fonksiyonunu genişletme yönünde denetimi yeniden düzenlemişlerdir (Gürkan, 

2009:83-84). 

 

4.7. Eski Sovyet Bloğu Ülkelerinde İç Denetim 

 

Bu tarz ülkelerde gelenekselleşmiş bir şekilde uygulanan iç denetim sistemi 

bulunmamaktadır. Bu ülkeler, daha çok hile ve uyumsuzluğun ileri sürüldüğü özel 

soruşturmaları yapan, önleyicilikten çok soruşturan bir Maliye Bakanlığı denetimini 

miras almışlardır. Rusya’da olduğu gibi denetim fonksiyonu bu geleneğe dayanan pek 

çok ülke, bir dış denetim birimi kurmuştur. Ne yazık ki bu iki kurumun arasındaki 

rollerin bölüşümünde de karmaşa mevcuttur. Raporlamaları farklılık gösterir. Maliye 

Bakanlığı denetimi ile dış denetim birbiri içine giren fonksiyonlara sahiptirler. Merkez 

denetim konsepti aynı zamanda güçlü bir kontrol ve uyumsuzluğun denetimi 

yönündedir. Bazı açılardan dış denetimle Maliye Bakanlığının denetimin rollerinde 

çakışmalar da meydana gelebilmektedir. Dış denetim, sadece bütçe uygulamasını 

izlemez aynı zamanda bütçenin hazırlanmasında da yasama organına veri sağlama 

bakımından da bir sorumluluğa sahiptir. Dış denetim, harcama sonrası denetimden çok, 

çoğu zaman iş ve işlemleri gerçekleştiren kimselerin soruşturmalarını yapan bir birim 

olarak faaliyette bulunmaktadır (Gürkan, 2009:84). 

 

4.8. Uzak Doğu Ülkelerinde İç Denetim (Çin) 

 

Çin’de ekonomik reformun 80 li yıllarda başlamasıyla birlikte, iç kontrol işini 

yapan girişimcilere olan talep ve iç denetimdeki gelişmeler ilgi odağı olmuştur. İç 

denetimin, iç kontrol için en önemli fonksiyonu firmaların normal operasyonlarını 

finansal olarak değerlendirmesidir ama değişik ülkelerin farklı ekonomik gelişmişlik 

seviyeleri, kendine özgü kamusal düzenlemeler ve farklı sosyal ve kültürel gelenekleri 

sebebiyle iç denetim sistemi ve yaklaşımı değişiklik göstermektedir.  Çin’de iç denetim 
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yaklaşık 20 sene önce başlamış olup Çinli iç denetçilerin karşılaştırmalı analizlerden 

çok önemli dersler çıkarabileceklerine inanılmaktadır.  

Çin'de firma iç denetim sisteminin kurulup gelişmesi, ulusal pazar ekonomisinin 

hızlı gelişimi ve büyümesi ile olduğu kadar hükümetin idari politikalarıyla da 

desteklenmiştir (Jou 1997). 1983 Ağustos'unda Devlet Meclisi, yetkili departmanlarda 

orta ve büyük ölçekli işletmelerde çok sayıdaki iştiraklerine birleşik bir liderlik görevi 

yapacak yetkili departmanlarda iç denetim birimleri oluşturularak iç denetim sisteminin 

kurulmasını öngörmüştür. 1987'de Çin İç Denetçiler Enstitüsü kurularak aynı yılın 

Aralık ayında Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsüne katılmıştır. 1988'de Devlet 

Konseyi, 7. bölümünde iç denetim birimlerinin görevlerini, iç denetim birimleri 

arasındaki ilişkilerle bunların devlet denetim birimleriyle ilişkilerini düzenleyen Çin 

Halk Cumhuriyeti Denetim Standartlarını yayınlamıştır. 1994'te Devlet 

Konseyi Denetim Yasası'nı çıkararak denetim yasal yerini belirlemiştir. 1995'te Çin 

Ulusal Denetim Ofisi İç Denetim Düzenlemeleri'ni yayımlamış ve iç denetime ilişkin 

daha spesifik kurallar getirmiştir. 2003'te Çin Ulusal Denetim Ofisi Çin Ulusal Denetim 

Ofisi İç Denetim Düzenlemeleri üzerinde değişiklik yaparak 1994 yılındaki 

düzenlemeleri geliştirmiştir.  Diğer yandan iç denetim elemanlarının sayısında1987 

yılından itibaren önemli bir artış meydana gelmiş ve "Yetkili İç Denetçi" yeterlilik 

sınavları için 10'dan fazla merkez kurulmuştur. 2001 yılının sonunda Çin'de 193.000 

sertifikalı çalışanı olan yaklaşık 76.000 iç denetim birimi bulunmaktadır.  

 

Güncel uluslar arası çalışmalara göre, ticari işletmelerdeki iç denetim birimlerinin 

kurulmasında üç farklı yapıda sistem vardır. İlk yapıda, iç denetim birimi yönetim 

kuruluna paralel olarak belirlenir ve izleme komitesi lideri tarafından yönetilir. İkinci 

yapıda, iç denetim birimi şirketteki diğer departmanlara paralel olarak belirlenir ve 

yönetim kurulu tarafından yönetilir. Son olarak, üçüncü yapıda, iç denetim finans 

departmanının temel işlevi olarak, finansal birimlerin içine yerleştirilir. 

Birinci yapıda, iç denetim birimi dış müdahalelerden ve diğer departmanların 

tesirlerinden etkilenmeden düzenlenip denetim işi yapabildiği için iç denetçiler denetim 

boyunca bağımsız olabilirler. İkinci yapıda, iç denetimcilerin bağımsızlığı sınırlıdır ve 

iç denetim birimi için diğer departmanları aynı seviyede denetlemek zordur. Üçüncü 

yapıda, iç denetimci, denetim boyunca bağımsızlığını zorlukla elinde tutabilir. Çünkü 

finans departmanı yan kuruluşunu ve diğer departmanları üzerinde mali denetim 
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işlevine sahiptir ve iç denetim finans departmanının işlevlerinden bir tanesidir. Çin’de, 

tüm iç denetim birimleri yukarıda belirtilen ikinci ya da üçüncü yapıya bağlı olarak, 

ticari işletmeler halinde yapılandırılmıştır. Nispeten, tüm iç denetim birimleri birinci 

yapıya bağlı olarak kurulmuştur (Li:3-4)  

 

Çin’de devlet teşebbüslerinin iç denetim birimleri ile devletin düzenleme kurulu 

arasında yakın bir ilişki vardır. Tüm iç denetim birimleri devletin idari kurallarına göre 

kurulmuştur.29 sayılı ulusal denetim kanununa göre, devlete ait şirketlerin iç denetim 

birimleri yerel yönetimlerin gözetiminde ve rehberliğinde olmak zorundadır. Bu 

standart işletme iç denetimi ve devlet denetim birimi arasındaki yasal ilişkiyi belirler ve 

işletme iç denetim birimleri ve devlet denetim organları arasındaki farkı sağlayan iç 

denetim işlevlerinin kurulması için katı kurallar getirmemektedir. Yani Çin'de bir 

işletme iç denetim birimi çift denetim altındadır. Biri kendi departman veya işletmenin 

liderliğinden diğeri ise devleti temsil eden devletin denetim bölümü. (Jou 1997; Cai 

1997).  

 

Çin Milli Denetim Ofisi tarafından basılan İç Denetim Tüzüğü’nün 9. maddesi 

Çin’deki iç denetçileri düzenler: (1) iç denetçiler, kamu gelirlerindeki ekonomik 

hareketleri, kamu maliyesi giderlerini, mali gelirleri, girişimlerde ve alt kuruluşlarındaki 

mali giderleri denetlemelidir. (2) İç denetçiler, bütçe içindeki ve dışındaki sermaye 

yönetimi ve uygulamasını denetlemelidir. (3) İç denetçiler, görevleri süresince liderlerin 

mesuliyetlerini denetlemeliler. (4) İç denetçiler proje inşasını denetlemelidir. (5) İç 

denetçiler iç kontrol sisteminin ve risk yönetiminin doğruluğunu ve verimliliğini 

inceleyip değerlendirmelidir. (6) İç denetçiler işlevsel denetim ya da performans 

denetimi yapmalıdır. (7) İç denetçiler yasalar ve tüzüklerce belirlenmiş diğer denetim 

işlerini yapmalıdır.  

Yukarıda listelenen standartlardan, Çin’in iç denetim sisteminin daha çok mali 

denetim ve uygunluk denetimine, tek bir fonksiyona yoğunlaştığı görülür. Yani iç 

denetim bir gözetleme fonksiyonu benimser, kural ve tüzük ihlallerini denetler ancak 

yönetimin nasıl güçlendirileceğini veya işletme yöneticilerine önemli kararlar 

vermelerine yardım etmek amacıyla servis verimliliğini artırma konusunu göz ardı 

ederler.  
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Çin’deki denetçilerin sayısı ve profesyonel kalitesi pratik gereklilikleri 

karşılamaktan ve yererli olmaktan uzaktır. Şu anki iç denetçilerin çoğu 1980’lerin 

ekonomik reformlarından önce yetişmiş ve üniversite eğitimi almadıklarından gerekli 

profesyonel eğitimi almamıştır. Birçok genç profesyonel bu meslek alanına katılmışsa 

da, bunların çoğu üniversiteden yeni mezundur ve yalnızca muhasebe üzerine eğitim 

görmüştür (li:6-7). 

4.9. İç Denetim Modellerinin Üstün Ve Zayıf Yönlerinin Karşılaştırılması 

 

Kamu idarelerinde denetim fonksiyonu ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. 

Bu farklılıklar ülkelerin ekonomik ve hukuki yapısı, idari, şekli, kültürel yapısı gibi 

etkenlere göre değişmektedir. Geleneksel bir denetim standardı olamayacağından dolayı 

her ülke kendi yapısına uygun olan denetim sistemini uygulamalıdır. 

4.9.1. Adem-i Merkeziyetçi Modelin Üstün ve Zayıf Yönleri 
 

Adem-i Merkeziyetçi Modelin uygulandığı ülkelerde temel olarak idarenin 

sorumluluğu esas alınmıştır. Bu modelde kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticisi 

ile harcama yetkililerinin sorumluluğu dikkat çekici bir husus olarak görünmektedir. Bu 

şekilde idarenin hesap verme yaklaşımı ortaya çıkmaktadır.  

Bu modelde her harcamacı kuruluşun üst yöneticisi harcama sorumluluğunu da 

üstlenmektedir. Ülkelerin Maliye Bakanlıkları tarafından belirlenen standartlara göre iç 

denetim gerçekleştirilmektedir. İç denetim farklı kamu idarelerinde görev yapan iç 

denetçiler tarafından yürütülmektedir. Bu sayede kaynakların etkin, ekonomik ve 

verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, belirlenen standartlara, mevzuata, 

politikalara ve tüm kontrol sistemine odaklanılır. Yapılan iç denetim faaliyeti, mali 

denetim şeklinde değil daha çok ön mali kontrol süreci şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca sistem denetimi, performans denetimi ve bilgi sistemleri denetimi de sıklıkla 

gerçekleştirilmektedir. 

Adem-i Merkeziyetçi Modelde her harcamacı kuruluşun iç denetçileri 

bulunmaktadır. Buralarda görev yapan iç denetçiler üst yöneticiye karşı sorumludurlar 

ve raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunarlar. Dolayısıyla harcamacı kurum ve 

kuruluşlar kurum bünyesinde görev yapan iç denetçiler tarafından denetlenmektedir. 
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Adem-i Merkeziyetçi Modelin uygulandığı ülkelerde yetkiler genellikle yerel 

yönetimlere devredilmiştir. Buralarda ki kamu idareleri kendi bütçelerini oluşturmakta 

ve bu bütçeleri tarafından idare olunmaktadırlar. 

Bu modelde bütçe uygulamalarında daha çok ön mali kontroller yapılmaktadır. 

Ayrıca Adem-i Merkeziyetçi Modelde siyasi ve idari sorumluluklar birbirinden 

ayrıştığından dolayı siyasi müdahalenin oldukça az seviyede olduğu söylenebilir. 

4.9.2. Merkeziyetçi Modelin Üstün ve Zayıf Yönleri 
 

Merkeziyetçi Modelin uygulandığı hemen hemen tüm ülkelerde bakanlıklar ve 

bunların altlarında Maliye Bakanlıkları bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı bütçeyi 

hazırlar ve kamu kurum ve kuruluşlarında ön mali kontrolde yer alan personel 

aracılığıyla harcamalar kontrol edilir. İç denetim daha çok Maliye Bakanlığına Bağlı 

denetim elemanları aracılığıyla gerçekleştirilir ve yapılan denetim genellikle mali 

denetimdir.  

Merkeziyetçi Modelde iç denetim yoğunluklu olarak Maliye Bakanlığı tarafından 

koordine edildiği durumlarda, iç denetim faaliyetleri bir merkezden yürütülecektir. Bu 

sayede iç denetimin standart ve ilkelerine uyum daha kısa sürede sağlanmış olacaktır. 

Aksi takdirde harcamacı kuruluşlara bağlı olarak çalışan iç denetçilerin bağımsızlığı 

zedelenmiş olabilecektir. 

Merkeziyetçi Modelde iç denetim Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan 

denetim elemanları tarafından gerçekleştirildiği için daha çok ön mali kontrolü yapan 

birim üzerinde yoğunlaşma olmaktadır ve dolayısıyla iç denetim mali denetim şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. 

Merkeziyetçi Modelde mali işlemlerin mevzuata uygunluğu oldukça önem teşkil 

etmektedir. Ayrıca bu modelde siyasi iradenin yönetim üzerinde oldukça etkili olduğu 

görülmektedir. 

Tüm yapılan bu değerlendirmeler şunu göstermektedir ki; ülkeler arasında 

standart olarak uygulanan bir iç denetim yapısı bulunmamaktadır. Genellikle denetim 

kavramı içersinde ele alınabilecek konuların birer fonksiyon olarak ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bir kısım ülkelerde bu fonksiyonların tamamı belli unvanlar altında 

gerçekleştirilirken, bazı ülkelerde ise fonksiyonların ayrıştırıldığı ve karma bir yapının 
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izlendiği dikkat çekmektedir. A.B.D.’de Adem-i Merkeziyetçi Model ile Merkeziyetçi 

Model arasında diyebileceğimiz karma bir modelin uygulandığını söylemek 

mümkündür. Burada denetçi bağımsızlığını esas alan, etkinlik ve verimliliğe dayanan 

çağdaş bir denetim sistemi mevcuttur. Denetim işlevi bağımsız olarak çalışan ve 

görevini kariyer olarak yürüten meslek elemanlarınca yerine getirilmektedir. Denetim 

birimleri çoğunlukla özerk bir yapıda, denetçi bağımsızlığı korunarak görev yapmakta, 

denetim birimleri arasında koordinasyon, saptanmış olan merkezi denetim birimi 

tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca A.B.D.’de uygulanan iç denetim modeli iç denetim 

standartlarının en üst düzeyde uygulandığı ülkedir.   

 

4.10. Türkiyede Uygulanan Kamu İç Denetim Modelinin Farklı Ülkelerde 
Uygulanan İç Denetim Modelleri İle Karşılaştırılması 

 

İç denetim modellerini ülke bazında incelediğimiz zaman standart bir iç denetim 

modelinin uygulandığını söylemek mümkün değildir. Kamu yönetim anlayışı, kamu 

kaynaklarının kullanımı hususu, kültürel benzerlikler ve farklılıklar gibi özellikler 

ülkeler arasında iç denetim anlamında da değişik bir yapının oluşmasına sebep 

olmuştur. Genel olarak dünyada iki tür iç denetim modeli uygulanmaktadır. Adem-i 

Merkeziyetçi İç Denetim Modeli ve halen ülkemizde de kullanılan Merkeziyetçi İç 

Denetim Modeli. Yönetsel hesap verilebilirlik temeline dayanan kuzey modelinde 

(Adem-i Merkeziyetçi) bağımsız bir iç denetim fonksiyonu önem teşkil eder. Güney 

modeli de denilen merkeziyetçi modelde ise teftiş kurulları halen varlıklarını 

sürdürmektedir. Bazı ülkelerde uygulanan iç denetim modellerinin ülkemizle olan 

farklılık ve benzerliklerin aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür; 

İngiltere’de kamu kuruluşlarının denetimiyle ilgili olarak genel anlamda iki tür 

denetim gerçekleştirilmektedir. Bunlar iç denetim ve dış denetim şeklinde yapılmakta 

olup, iç denetim ilgili kamu kuruluşu bünyesinde bulunan iç denetim komisyonunca, dış 

denetim ise İngiltere Sayıştayı şeklinde kurulmuş olan Ulusal Denetim Ofisince icra 

edilmektedir. 

Hollanda iç denetim sistemi İngiltere modeline oldukça benzemektedir. 

Ülkemizdekine benzer şekilde bakanlıklar da iç denetim birimleri yer almaktadır. 

Ayrıca denetimin fonksiyonel bağımsızlığına aracılık eden denetim komiteleri yer 

almakta olup biz de buna benzer bir müzakere ve inceleme için belirlenmiş hususi 
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birimler bulunmamaktadır. Maliye Bakanlığı içersinde Devlet Denetim Politikası 

Müdürlüğü adında bir birim bulunmaktadır. Bu birim bağımsız ve üst düzey bir şekilde 

konumlandırılmıştır. İzleme, koordinasyon ve gözetim faaliyetini yürütmektedir. 

Ülkemizde ki Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma 

Daire Başkanlığına oldukça benzemektedir. Mali yönetim ilkelerinin güçlü bir şekilde 

uygulanıp uygulanmadığını, yıllık hesapların güvenilir olup olmadığını, yapılan 

faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini inceler. 

Bakanlık içerisinde danışmanlık yapma gibi bir yönü de bulunmaktadır. Maliye 

Bakanının sorumluluğu altında olan bu birim bizdekine benzer şekilde iç denetim 

birimlerinin çalışmalarını koordine etme ve destekleme ile mevzuat anlamında altyapı 

çalışmalarını da sürdürmektedir.   

Finlandiya da Maliye Bakanlığı merkezi bir yönlendirme görevi yürütmektedir. 

Maliye Bakanlığı, mali kontrol sistemi, muhasebe, raporlama, performans yönetimi, risk 

yönetimi, iç kontrol sistemlerinin kurulması gibi faaliyetlerini kendisine bağlı ajanslar 

aracılığıyla yürütmektedir. İç Kontrol sisteminin kurulmasından ve işleyişinden 

bakanlığa bağlı bulunan ajanslar sorumludur. Finlandiya da Başbakanlık ve Maliye 

Bakanlığında iç denetim birimi bulunmazken ülkemizde Maliye Bakanlığında iç 

denetim birimi bulunmakta, Başbakanlıkta ise iç denetim birimine ilişkin kadro 

planlaması yapılmış olup yakın zaman içerisinde atamalarının da yapılması 

düşünülmektedir. 

İrlanda ve Estonya da Maliye Bakanlıkları rehberlerin hazırlanmasından, iç 

denetim faaliyetlerinin düzenlenmesinden, iç kontrol sisteminin analiz edilmesinden 

sorumludur. İç denetçilerin denetim çalışmaları sırasında tespit ettiği eksiklik ve 

yanlışların üst yönetime bildirilmesi ve bunun sonucunda üst yönetici tarafından benzer 

hataların tekrar edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması sistemi bizde de benzer 

şekilde uygulanmaktadır. 

Polonya da ülkemizde olduğu gibi COSO esasına dayalı iç kontrol sistemi 

uygulanmaktadır. İç denetim, mali yönetim ve iç kontrolün koordinasyonun 

sağlanmasından Maliye Bakanlığı sorumlu olup bunun altında bizde ki uygulamayla 

örtüşen bir Merkezi Uyumlaştırma Birimi bulunmaktadır. Bu birim gerekli yasal 

düzenlemeleri yapmakta, kamu kurum ve kuruluşları da faaliyetlerinde bu yasal 

düzenlemelere uymak durumundadırlar. İç denetim ve iç kontrol sisteminin 
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geliştirilmesine ve izlenmesine yönelik düzenlemeleri de yapar. İç denetçilerin eğitim, 

sertifikasyon gibi işlemleri de bu birim tarafından yürütülür. İdarelerin iç denetim 

sistemlerinin değerlendirmelerini yapmak üzere çalışan iç denetçiler Merkezi 

Uyumlaştırma Biriminin içerisinde görev yapmaktadır. Bizim ülkemizde ise iç 

denetçiler çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı olarak iç kontrol sisteminin 

etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirmesini yaparlar. 

Polonya da iç denetim, mali denetim, sistem denetimi ve performans denetimi 

olarak üç şekilde yapılırken Ülkemizde bunlara ilave olarak, bilgi teknolojisi denetimi 

ve uygunluk denetimi de yapılmaktadır. Ayrıca yine biz de olduğu gibi Polonya da da iç 

denetim ile birlikte diğer denetim türleri de varlığını devam ettirmektedir. 

Fransa, ülkemizin idari sistem yapılanmasında esas aldığı ülkedir. Merkeziyetçi iç 

denetim modelinin uygulandığı ülkelerin başında gelmektedir. Maliye Bakanlığı 

bünyesinde genel maliye müfettişleri yer almakta olup, bunların tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarında denetim yapma yetkisi bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı içersinde 

Denetim, Değerlendirme ve Kontrol Dairesi adı altında bir birim bulunmaktadır. 

Yapılan denetim faaliyetleri bu birimin koordinasyonunda ve sorumluluğundadır. 

Ülkemizdeki Merkezi Uyumlaştırma Dairesine benzer bir yapıda bulunan bu birim, iç 

kontrol ve iç denetime ilişkin rehberler hazırlar, idareler arasında koordinasyonu sağlar, 

iç kontrol standartlarını belirler ve standartlara göre faaliyetlerin yürütülüp 

yürütülmediğini izler.  Ayrıca Fransa da bizde olduğu gibi kamu kurumlarında iç 

denetçi unvanı bulunmamaktadır. İç denetim fonksiyonu müfettiş unvanlı denetçiler 

tarafından yerine getirilmektedir.  

Portekiz de iç denetimin merkezi olarak uygulandığı ülkelerden biridir. Fransa da 

olduğu gibi Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Genel Müfettişi adında bir birim 

bulunmaktadır. Bu birim tüm mali harcamalar ile kamu mali kontrolün sağlanmasından 

sorumludur. Ayrıca ülkemizde olduğu gibi bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren iç 

denetim birimleri bulunmaktadır.     

İtalya da, Mali Denetim Birimi ve Merkezi Vergi Denetim Birimi olmak üzere iki 

ana bölümde görev yapan Kamu Mali Denetim Birimi bulunmaktadır. Bu birim teftiş, 

inceleme ve kanuni uygunluk denetimi yapmaktadır. Ayrıca kurum ve kuruluşlarda idari 

teftiş ve soruşturmaları yürüten İç Denetim Müfettişleri bulunmaktadır. İç denetim 

müfettişleri her bakanlık veya kuruluşta hiyerarşik yapı içinde farklı birimler şeklinde 
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görev yapmakta, disiplin veya cezai fiil ve işlemleri tespit amacı taşıyan idari 

soruşturma yapmakla görevli kişilerdir. Ülkemizde ise iç denetçilerin teftiş ve 

soruşturma gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu görevi kamu kurum ve kuruluşlarında 

yer alan müfettişler yapmaktadır. 

 

Malta da merkezi bir şekilde uygulanan iç denetim modeli uygulanmaktadır. 

Maliye Bakanlığına bağlı Merkezi Uyumlaştırma Birimi yer almaktadır. Bu birim 

ülkenin kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi üzerinde çalışmalar yapar. İç denetim ve 

iç kontrolün yapılandırılması, işleyişi, standartları bizdeki yapıyla oldukça benzer 

özellikler göstermektedir. 

 

Almanya modelinde, iç denetim dış denetimin parçası olarak görülmektedir. İç 

denetçiler çalıştıkları kuruluşlarda faaliyette bulunmasına rağmen, Federal Denetim 

Mahkemesinin (Sayıştay) gözetimi altında teknik ve mesleki yol göstermesiyle denetim 

yapar ve doğrudan bu yüksek mahkemeye rapor sunar. Bizim ülkemizde ise iç 

denetçiler raporlarını görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşların üst yöneticisine 

sunarlar. Ayrıca Almanya da geleneksel iç denetim değil harcama öncesi ön denetim 

gerçekleştirilir. 

 İsveç’te Ulusal Denetim Ofisi ve Parlamento Denetimi olmak üzere iki tür 

denetim gerçekleştirilmektedir. Parlamento Denetimi asıl olarak performans denetimi 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Ulusal Denetim Ofisi, Devletin denetleme kurumu olarak 

görev yapmaktadır. Bizde ki Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna oldukça 

benzemektedir. Bu kurum da tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bağımsız bir şekilde 

her türlü inceleme, araştırma ve denetleme faaliyetinde bulunabilmektedir. Dikkat 

çekici olan bir diğer husus ise bizde Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bu kurum İsveç’te 

Maliye Bakanlığına bağlı merkezi yapıda görev yapan bir birimdir. 

 ABD’de kamu kuruluşlarının bünyelerinde yer alan iç denetim birimlerinin 

başında Genel Müfettişler yer alır. Biz de ise bu birimlerin başında iç denetim birim 

başkanları görev yapmaktadır. Genel müfettiş doğrudan kamu kuruluşunun başındaki 

yöneticiye bağlı ve diğer bölümlerden ayrı olarak yapılandırılmışlardır. Genel Müfettiş 

denetim ve teftiş raporlarını kuruluşun başındaki kişiye verir, bu yönetici kendi 

yorumlarını ekleyerek 30 gün içinde bu raporu Kongre’ye sunar. Kuruluşun başındaki 

yöneticinin Genel Müfettişin gerekli göreceği herhangi bir incelemeyi önleme yetkisi 



115 

 

 

 

yoktur. İç denetim bizde olduğu gibi üst yöneticiye bağlı olarak kontrollerin tamamı 

gerçekleştirilecek şekilde düzenlenmiştir.  

 

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda, kamu mali yönetimi içerisinde önemli bir 

yer teşkil eden ve Merkeziyetçi bir modelin uygulandığı ülkemiz iç denetim sisteminin 

eksik yanlarının olduğu muhakkaktır. İlerleyen zaman içerisinde yasal ve idari 

düzenlemelerin de tamamlanmasıyla iç denetim sistemi kamu kurum ve kuruluşlarında 

başarılı bir şekilde uygulanacaktır. Böylece hedeflenen ekonomiklik, etkililik ve 

verimlilik ilkelerine de ulaşılmış olacaktır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Küreselleşmenin meydana getirmiş olduğu değişim ve gelişmeler sonucunda 

Dünya da ve Türkiye de kamu mali yönetim alanında yeniden yapılanma süreci 

başlamıştır. Buna bağlı olarak uzun yıllardan beri ülkemizde uygulanmakta olan 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu, kamu idarelerinde meydana gelen değişiklikler, 

sayılarındaki artışlar ve teşkilatlanmaların oluşmasıyla mali yönetim alanında yeni bir 

düzenleme ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda 1927 yılından itibaren uygulanan 1050 

sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu kaldırılarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu mali yönetim sistemimize girmiştir. 

 

Birçok ülkede uzun yıllardan beri uygulanan iç denetim sistemi, ülkemizde de 

öncelikli olarak özel sektör tarafından uygulanmaya başlanmış ve birçok büyük şirket 

uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilen iç denetim sistemini firmalarında 

tatbik etmişlerdir. Daha sonraları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 2003 yılında yürürlüğe girmesiyle iç denetim sistemi kamu idarelerinde de 

uygulanmaya başlanmıştır. Kanun ile iç denetim sistemi ile beraber mali yönetimimizde 

birçok değişiklik meydana gelmiştir. İç denetim ile kamu idarelerinin daha etkin ve 

verimli bir şekilde çalışması, kaynakların rasyonel kullanımı hedeflenmiştir. İç 

Denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların 

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence 

sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol 

yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla 

ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.  

 

5018 sayılı Kanun ile İlk olarak uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği 

ilkelerine uygun şekilde işleyen bir kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin 

oluşturulması amaçlanmıştır. Mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, bütçe birliğinin 



117 

 

 

 

gerçekleştirilmesi, hesap verme sisteminin kurulması, etkin işleyen bir iç kontrol 

sisteminin oluşturulması, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılması, kamu hesaplarının uluslararası standartlara uygun bir muhasebe düzenine 

göre tutulması gibi konularda önemli değişiklikler getirilmiştir. Ayrıca, kamu 

kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması sırasında gerekli bilginin zamanında 

verilmesi suretiyle kamuoyu denetiminin yapılması sağlanmış olup, Sayıştay’ın 

gerçekleştirmiş olduğu vize ve tescil işlemleri kaldırılmıştır. 

 

Diğer taraftan 5018 sayılı kanun ile getirilen bir diğer düzenleme ise bütçe 

konusunda gerçekleştirilmiştir. Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu 

olmak üzere üç temel unsuru bünyesinde barındıran Performans Esaslı Bütçeleme 

sistemi yürürlüğe konmuştur. Performans Esaslı Bütçeleme; Kamu idarelerinin ana 

fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç 

ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve 

kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere 

ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. 

 

Kamu mali yönetiminde iç denetimden beklenen faydanın gerçekleştirilebilmesi 

için yapılabilecek hususlar şu şekilde sıralanabilir; 

 

• İç denetim konusunda farkındalığın artırılması amacıyla üst yöneticilerin iç 

denetim konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bununla 

ilgili olarak paneller, konferanslar, toplantılar vs. daha sık düzenlenmelidir. 

Ayrıca üst yöneticilere iç denetim sisteminin teftiş kurullarının alternatifi 

olmadığı açıklanmalıdır. 

• Kamu idarelerinde teftiş kurulları ile iç denetim birimleri arasındaki görev 

ayrımı net bir şekilde ortaya konmalıdır. 

• İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) Maliye Bakanlığıyla ilgili bir 

kuruluş değil; kurumsal alt yapısı güçlü, bağımsız bir şekilde işleyen üst kurul 

şeklinde yeniden yapılanmalıdır. 

• Kamu idarelerinin teşkilat kanunlarında iç denetim birimlerine yer verilmeli 

ayrıca fonksiyonel bağımsızlıklarını da sağlayacak şekilde iç denetim 

birimlerinin kendi öz bütçelerine sahip olmaları gerekmektedir. 
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• İç denetim birimleri ile Sayıştay arasında etkin bir şekilde işleyen 

koordinasyon ve iletişim sağlanarak mükerrer denetim yapılma ihtimali 

ortadan kaldırılmalıdır. 

• Kamu idarelerinde gerçekleştirilen iç denetim faaliyetlerinin uluslararası 

standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığının ve ayrıca etkin bir şekilde, 

işleyip işlemediğinin izlenebilmesi amacıyla İç Denetim Koordinasyon 

Kurulu ile iç denetim birimleri arasında bir otomasyon sisteminin kurulması 

gerekmektedir.   

 

Sonuç olarak, birçok gelişmiş ülkede başarılı bir şekilde uygulanan iç denetim 

sisteminin ülkemizde de uygulanacak olması oldukça önemli bir kazanım olup, 

uygulamaya yön verecek olan standartların, politikaların ve düzenlemelerin mali 

sistemimize yerleştirilmesi ve sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için biraz daha zamana 

ihtiyaç olacağı muhakkaktır. Bu bağlamda mali yönetim ilkelerini başarıyla uygulayan 

ve iç denetim sistemi konusunda dünya ülkelerine örnek teşkil eden Amerika Birleşik 

Devletleri, İngiltere, Kanada gibi ülkelerin model alınması gerekmektedir. Böylece 

uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak olan iç denetim, kamu mali yönetimin 

temelini oluşturan etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yerine getirilmiş 

olacaktır.    
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