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ÖZET 

 

Dünya genelinde yaşanan krizler ve ekonomik gelişmeler kamu kaynaklarının 

rasyonel kullanımı meselesinin ve bu bağlamda kaynakların ekonomik ve verimli 

esaslara uygun olarak yönetilip yönetilmediğinin sorgulanmasına yol açtı. Böylece hem 

dünyada hem de Türkiye’de uygulanmakta olan mali yönetim ve kontrol sistemi daha 

fazla tartışılır hale geldi. Bu nedenle ülkemizde uzun yıllardan beri uygulanmakta olan 

fakat çağın gereksinimlerine cevap vermekte yetersiz kalan 1050 sayılı Kanun yerine, 

kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımını dikkate alan, mali 

saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini uygulamaya geçiren ve en önemli husus olan 

kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası 

standartlara uygun olarak yeniden yapılandıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu 2003 yılında kabul edildi. 

 Bu çalışmada ülkemiz kamu idarelerinde etkin bir iç denetim sisteminin 

kurulması için yürütülen faaliyetler, bu faaliyetler sonucu kat edilen mesafe ve Avrupa 

Birliği kriterleri ile uluslararası standartları yakalayabilmek adına dikkat edilmesi 

gereken hususlar ele alınmaya çalışıldı. Şüphesiz ki 5018 sayılı Kanun ilgili alanda 

yapılan reform niteliğinde bir düzenlemedir fakat mevcut eksiklikler devam etmektedir 

ve asgariye indirilebilmek için iç denetim düzenlemeleri idarelerce yürütülmektedir.  

 Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Kamu Mali Yönetimi, İç Kontrol, Denetim, 

İç Denetim, Kamu İç Denetimi. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Crises and economic developments occured wordwide lead to interrogation of 

rational usage problem of the puclic resources and from this point of view whether these 

resources are  managed appropriate to the economic and proctive basics. Thus, 

economic administration and control system applied in both Turkey and the world 

become open to debate. So, numbered 5018 Public Economic Administration and 

Control Law which takes effective, productive economic usage of puclic resources into 

account ; and applies the principles of economic transparency and accountability and 

also as one of the most importnant issues, restructures the puclic economic 

administration and control system appropriate to the European Union norms and 

international standards is validated in 2003 in place of numbered 1050 Law which has 

been applied in our country for years but is insufficient to period requirements.  

  

 In this study, activities in order to found an effective internal auditing in public 

administrations in our country and resultant of these activities and the issues which must 

be take into account in order to catch up the European Union criteria and international 

standartds are investigated. There is no doubt that numbered 5018 Law is the 

arrangement as reform quality in concerning area but existing deficiencies have 

continued and Internal Auditing arranggements have been performed by administrations 

in order to reduce these deficiencies. 

  

Keywords: Public Administration, Puclic Economic Administration, Internal 

Control, Auditing, Internal Auditing, Public Internal Auditing. 
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ÖNSÖZ 
 
 

 
 Son yıllarda etkisi daha fazla hissedilmeye başlanan küreselleşme süreci ile 

uluslararası uygulamalar dışında kalmak ve hareket etmek nerdeyse imkansız hale 

gelmiştir. Özellikle de Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde ülkemizin kamu 

mali yönetimi ve kontrol sistemini revize etmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir ve 

kamu mali iç kontrol ile denetim sistemlerinin çağdaş sistemlere uygun olarak 

yapılandırılması gereği her geçen gün daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. 

 Yeni bir denetim anlayışı olan İç denetim uygulamalarının hayata geçirilebilmesi 

için gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığı bir dönemde, iç denet uygulamaları ve 

uygulama sorunları bu tez çalışması ile ele alınarak kamu iç denetim sistemi 

anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın yürütülme sürecinde görüş ve önerileri ile 

katkıda bulunan değerli hocam Prof. Dr. Sinan Aslan’a ve sabrını esirgemeden destek 

veren sevgili babam Yücel Gönenç’e teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmamın tüm 

ilgililere faydalı olmasını dilerim. 

 

 

 İstanbul,2011                                                                             Bedia Gökçem GÖNENÇ  
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GİRİŞ 

 Kamu yönetimi anlayışı 1980’li yılların başından itibaren ciddi bir değişim 

sürecine girmiş, geleneksel yapı çözülmüş ve yeni kamu yönetimi anlayışı ortaya 

çıkmıştır. Küreselleşme süreci ile hız kazanan değişim sürecinde kamu yönetimine 

ilişkin temel unsurlardan olan saydamlık, katılımcılık, esneklik, verimlilik, etkinlik ve 

hesap verebilirlik kavramları ön plana çıkmıştır. 

 Kamu yönetimi anlayışında paradigma değişimi kamu kaynaklarının ölçülü bir 

biçimde kullanılması zorunluluğunu hakim kılmıştır. Bu doğrultuda kamu mali  

yönetimi anlayışında mali kontrol ve iç denetim üzerinde hassasiyetle durulan konular 

olmuştur. 

 Türkiye’de de kamu mali yönetimi ve kontrolü konusunda yıllar itibari ile 

yapılmış düzenlemeler mevcuttur. Fakat mali yönetim ve kontrol alanında radikal 

değişikliklerin Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecine isabet ettiği görülür. 1927 

yılında kabul edilen 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 2003 yılına kadar kamu 

mali yönetimi ve kontrol alanında genel bir çerçeve çizmeye çalışmıştır. Fakat kanunun 

modern mali yönetim ve kontrol anlayışının gerisinde kalması ve Avrupa Birliği 

kriterleri ile uluslararası standartların yakalanması konularında yetersiz kalması yeni bir 

yasal düzenleme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Kamu mali yönetiminin yeniden 

yapılandırılması çerçevesinde, 10.12.2003 tarihinde kabul edilip, 24.12.2003 tarih ve 

25326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu denetim sistemi alanında reform niteliğinde bir 

dönemine girilmiştir. 

 Bu çalışmada 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

gerçekleştirilen değişikliklerin amacına ulaşma düzeyi değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Avrupa Birliği kriterlerini ve uluslararası standartları yakalama gereğinin daha fazla 

sorgulanmaya başlandığı günümüzde, kamu mali yönetim ve denetim sistemi analiz 

edilerek, mevcut sorunlara çözüm önerileri geliştirmek suretiyle ülkemiz kamu 

idarelerindeki iç denetim faaliyetlerinin durumu incelenmeye çalışılmıştır. 
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 Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı konusunda gösterilen 

hassasiyetin ülke ekonomisinde yaratacağı katma değer ve yaratılan katma değerin 

istihdam seviyesine, sosyal refah düzeyine, milli gelire, büyüme ve kalkınma düzeyine 

olan geri dönüş etkisi hesaba katıldığında kamu mali yönetim sisteminde iç denetimin 

önemi ortaya çıkmaktadır. İç denetim faaliyetlerinin yarattığı katma değerin ve kamu 

yönetimi sisteminde oluşturduğu saydam, hesap verilebilir bir yönetim anlayışının 

ülkemiz mali sistemine katkısı bu çalışmada vurgulanmak istenen temel noktadır. 

 Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. 

 Birinci bölümde kamu yönetimi sistemi, kamu yönetimi sistemi ile denetim 

arasındaki ilişki, iç denetim kavramı ve iç denetim faaliyetlerine ihtiyaç duyulma  

nedenleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

 İkinci bölümde yasal düzenlemeler ve ilgili mevzuat kapsamında iç denetim 

kavramı ele alınıp, iç denetim faaliyetlerinde rol alan ilgililer ve birimler ile kamu iç 

denetim süreci ele alınmaya çalışılmıştır. 

 Üçüncü bölümde ise, iç denetim çalışmaları uluslararası kriterler açısından 

incelenmiştir. Uluslararası denetim standartları, iç denetimin gelişimine katkıda bulunan 

uluslararası kuruluşlar, iç denetim uygulamalarında farklı uygulamalar ve yeni 

anlayışlar, Avrupa Birliği sürecinde yürütülen çalışma ve projeler ile Avrupa Birliğine 

uyum sürecine yönelik hazırlanan belge ve dokümanlarda ülkemizdeki iç denetim 

faaliyetlerine dair tespitler değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

 

 

 

 

 



 3 

I. BÖLÜM 

KAMU YÖNETİMİ DENETİM İLİŞKİSİ 

            1.1 Kamu Yönetim Sistemi 

            1.1.1 Kamu Yönetimi Tanımı ve Amacı 

Kamu yönetimi işlem ve faaliyet anlamına geldiği gibi bu faaliyet sürecinde yer  

alan teşkilat ve görevlileri kapsayan bir yapı anlamına da gelmektedir.1 Modern devlette 

siyasi yönü hesaba katılmadığı takdirde yürütme kamu yönetimini ifade etmektedir.2  

            Kamu yönetimini dar ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlamak 

mümkündür. Geniş anlamda kamu yönetimi toplumun bütünlüğünün teşkilatlanması 

şeklinde oluşmuş, yasama, yürütme ve yargıyı da kapsayan bir yönetim sistemi olarak 

tanımlanır. Dar anlamda kamu yönetimi ise genel toplumsal ihtiyaçları karşılamaya 

yönelik faaliyetler gerçekleştiren birimlerin etkili ve verimli işleyişini düzenleyen  bir 

yönetim sistemi anlamına gelir.3 

           Türk kamu yönetimi genel olarak merkeziyetçi yapıya sahip, merkezin idari 

vesayeti∗ altında yerel yönetimlere de yer veren bir sistem olup, anayasa, kanun ve 

uygulamadan kaynaklanan özelliklere sahiptir.4 

Kamu yönetimi temelde iki amaç üzerine odaklanır. Bu amaçlar: 

 - Belli bir örgüt çerçevesinde bir araya gelen bireylerin davranışlarını ve örgütlerin 

nasıl çalıştıklarını belirleme,  

- Kurumların en etkili şekilde nasıl örgütlenmesi gerektiğini ortaya koyma, şeklindedir.5 
                                                 
1 Zehra Aygün, Kamu Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Kum Saati Yayınları, 2008, s.17. 
2 Hasan Hüseyin Çevik, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, 2.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2004, s.148. 
3 Turan Genç, Kamu Yönetimi,  Ankara, Başkent Klişe Matbaa, 1988, s.97. 
∗ Merkezi İdarenin, Mahalli İdareler ve Hizmetsel Kuruluşlar üzerindeki denetim aracıdır. İdari vesayet, 
  yerinden yönetim sisteminin sakıncalarını gidermeye yönelik bir denetim aracı olarak kabul edilmiştir. 
4 Ahmet Hamdi Aydın, Türk Kamu Yönetimi, 2.Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, Ağustos 2007, s.27. 
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      Yeni kamu yönetimi anlayışı için önemli olan toplumun ihtiyacı olan hizmetleri 

belirleyerek, bu hizmetlerin en iyi biçimde sunulması için kamusal kaynakları mümkün 

olduğunca verimli olarak kullanarak vatandaşa en iyi hizmeti ulaştırmaktır.6 

 1.1.2   Kamu Yönetiminin İşleyişi ve Yapısı 

            Yönetim Sisteminin etkili ve verimli olarak işleyebilmesi yönetimin temelini 

oluşturan “ planlama, örgütlenme, yönetme ve denetim” faaliyetlerini en iyi şekilde 

organize edebilmesine bağlıdır.7 Bu aşamalar:8  

Planlama; örgütün amaçlarını gerçekleştirmesini sağlayacak araçların 

belirlenmesi aşamasını oluşturur. 

Örgütlenme; düzenlenen planların uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli olan 

yapının oluşturulması kısmıdır. 

Yönetme; yönetimin amaçlara ulaşma konusunda örgüt üyelerini güdüleme ve 

özendirme aşamasıdır. 

Denetim; örgütün hedeflenen başarı ölçütüne ne ölçüde ulaştığını belirleme 

aşamasıdır. 

           Geleneksel kamu yönetimi anlayışında devlet piyasa ya müdahale ederek ve 

çeşitli kamusal faaliyetleri doğrudan gerçekleştirerek etkin olmaktaydı, böylece devlet 

kamusal sınırı kendi işlevleri doğrultusunda belirlemekteydi. Yeni kamu yönetimi 

anlayışı ile devlet yasa koyarak, kamusal ilişkileri düzenleyerek, toplumun ihtiyacı olan 

şartları ve kuralları belirleyerek etkin olmaya çalışmaktadır.9 

                                                                                                                                               
5 Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg, Victor A. Thompson, Kamu Yönetimi, Cemal Mıhçıoğlu (çev.), Ankara, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları,  No. 446, 1980, s.12. 
6 Aykut Polatoğlu, Türk Kamu Yönetimi Güncel ve Eleştirel bir Yaklaşım, 1.Baskı, Lefkoşe, Yakındoğu 
Üniversitesi Yayınları, Şubat 2009, s.5. 
7 Devlet Planlama Teşkilatı(DPT), Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT.2507-ÖİK.527, Ankara, 2000, s.37. 
8 Turgay Ergun, Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimine Giriş, 3.Baskı, Ankara, TODAİE Yayınları, Yayın No. 222, 
1988, s.3-4. 
9 Hazma Al, Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, 2.Baskı, Ankara, Vadi Yayınları, 2007, 
s.156. 
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         Bu kapsamda kamu yönetimi yapısı :10 

- Tek taraflılıktan, çok taraflılığa yani katılımcı bir anlayışa , 

- Tepkisel ve geçmişe yönelik anlayıştan, sorunlar ortaya çıkmadan ele olan pro-aktif ve 

gelecek odaklı anlayışa, 

-Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı olmaya, 

-Ayrıntılardan arınıp, ağır konulara yoğunlaşmaya, 

doğru köklü bir anlayış değişikliğine uğramıştır. Bu doğrultuda 21. yüzyılda kamu 

yönetimi: 

- Saydam ve katılımcı, 

- Hesap verebilir ve hukuka dayalı, 

- Etkili ve verimli, 

- Esnek ve süratli olmak zorundadır. 

1.1.3 Kamu Yönetimi Anlayışının Tarihi Seyri  

           Kamu yönetiminde ilk reform arayışları Cumhuriyet dönemine, özellikle 1930’lu 

yıllara dayanmaktadır. Bu konudaki ilk detaylı çalışma olan “ Devlet Daireleri ve 

Müesseseleri Rasyonel Çalışması Raporu” Başbakanlığın istemi üzerine İstanbul 

Üniversitesince hazırlanmıştır.11 

 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hakim olan sosyal devlet anlayışı ile dünya 

ülkelerinin çoğunda devletin rolü ve önemi artmış, buna bağlı olarak da kamu kesiminin  

                                                 
10 Ömer Dinçer, Cevdet Yılmaz, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma:I, Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde 
Değişim, Ankara, Başbakanlık Yayınları, Ekim 2003, s.29-30. 
11 Türkiye Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TUSİAD), Kamu Reformu Araştırması, Lebib Yalkın Yayınları, 
2002, s.192. 
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ağırlığı daha fazla hissedilmeye başlamıştır.12 Bu değişim süreci ile birlikte ülkemizde 

1951 yılında Dünya Bankası’nın desteği ile Barker Raporu hazırlanmış, ardından 1958 

yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) tarafından “ Türkiye 

‘de Devlet Personeli Hakkında Araştırma” adlı üç ciltlik bir rapor daha hazırlanarak 

kamuda reform arayışına ivme kazandırılmıştır.13 

 1960 yılından itibaren DPT tarafından kamuda yapılanma için reform çalışmaları 

yapılmıştır. Özellikle 1963 yılında yürürlüğe giren Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 

ardından hazırlanan diğer beş yıllık kalkınma planlarında kamu yönetiminin, ekonomik 

kalkınma ile eşgüdümlü, bilimsel çalışmalara dayalı, değişen toplumsal ihtiyaçlara 

cevap verilebilecek nitelikte ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayabilecek bir teşkilat 

yapısına sahip olarak organize edilmesi amaçlanmıştır. Kamu yönetiminde verimliliği 

artırıcı tedbirler alınarak, kamu hizmetlerinin daha hızlı, kaliteli ve ekonomik şekilde 

yürütülmesi hedeflenmiştir.14  

 Kamu yönetimi anlayışında 1970’li yılların sonunu, 1980’li yılların başını 

kapsayan dönemde ciddi anlamda değişmeler yaşanmıştır. Kamu yönetimi alanında 

egemen olan geleneksel yapı gözden düşmüş ve yeni kamu yönetimi anlayışı hakim 

olmaya başlamıştır. Bu yeni anlayış ile  hükümet, bürokrasi ve vatandaş arasındaki ilişki 

yeniden düzenlenmiş, devletin rolü sınırlandırılmaya çalışılmış, vatandaşın yönetime 

katılımı geliştirilmiş ve hizmetleri daha etkili, verimli kılmak amacı güdülmüştür.15  

 Yeni kamu yönetimi anlayışı ilk defa İngiltere’de Thatcher döneminde daha 

sonra Amerika’da Reagan döneminde uygulamaya geçirilmiştir. Türkiye’de de Turgut 

Özal döneminde bu yeni anlayış çerçevesinde zihniyet dönüşümü yaşanmıştır. Bu 

süreçte bürokrasinin azaltılması, özel sektörün teşvik edilmesi, devletçilik anlayışının 

yavaş yavaş terk edilerek serbest piyasa ekonomisine geçilmesi, özelleştirme ve mali 

piyasalarda serbestleşme yönünde adımlar atılmıştır. Daha az devlet daha çok piyasa 

                                                 
12 Osman Yılmaz, Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve Ülke Deneyimleri, DPT Yayınları, Şubat 2001, 
s.3.  
13 TÜSİAD, Kamu Reformu Araştırması, Lebib Yalkın Yayınları, 2002, s.192. 
14 DPT, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), DPT.2174, s.325. 
15 Veysel Bilgiç, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Asım Balcı ve Diğerleri(Ed.),Kamu Yönetiminde Çağdaş 
Yaklaşımlar: Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Maddeler, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Yeni Kamu 
Yönetimi Anlayışı içinde (27-43), 2.Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2008, s.30-31. 
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anlayışının toplam refaha daha fazla katkı sağlayacağı fikri hakim olmuş, daha aydın ve 

talepleri artan vatandaş kitlesi ortaya çıkarak mevcut süreçte ilerleme kaydedilmiştir.16 

 Küreselleşme ile birlikte hız kazanan değişim süreci kamu yönetimine ilişkin 

kavram ve değerler ile kamu örgütlerini yakından etkilemiştir. Hızlı nüfus artışı, kentsel 

dönüşüm, toplumsal taleplerin artması, bu talepleri karşılama konusunda kamusal 

örgütlerin etkinsiz kalması ve kamusal kaynakların yetersizliği kamu yönetimi 

anlayışını değişim yönünde sürekli baskı altında tutmuştur. Küresel değişim 

dinamiklerinin etkisi ile günümüz kamu yönetimi anlayışı saydam, katılımcı, esnek, 

verimli, etkin ve hesap verilebilirliği yüksek bir yapıya ulaşma yolunda ilerlemektedir.17  

          1.1.4  Kamu Yönetimi Organizasyon Yapısı  

          Her ülkenin kamu yönetim sistemi anayasa ve yasalara dayanmak koşulu ile 

ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal faktörlerine bağlı olarak gelişir. Bu nedenle ülkeler 

arasında kamu yönetimi örgüt yapısı ve çalışma düzeni konusunda farklılıklar 

görülmektedir. Ülkemizde kamu yönetimi yapısı ikili bir sınıflandırmaya tabii 

tutulmaktadır. İlk sınıflandırma anayasada belirlenen örgütlenme ilkelerine, ikinci 

sınıflandırma ise kamu yönetim mevzuatına dayandırılmaktadır.18  

 Anayasaya göre kamu yönetim sistemi, merkezi idare ve yerinden yönetimler 

olarak ikiye ayrılır. Merkezi idare kendi içinde başkent örgütü ve taşra örgütü olmak 

üzere ikiye ayrılır. Başkent örgütü Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklardan 

oluşur. Merkezi idarenin taşra örgütü ise İl Genel İdaresi, İlçe İdaresi, Bucak ve Bölge 

İdaresi şeklindedir. Yerinden yönetim kuruluşlarında teşkilatlanma ise yerel yerinden 

yönetimler ve hizmetsel kuruluşlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Yerel yerinden 

yönetimler; İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Köy şeklindedir. TRT(Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu), üniversiteler, KİT(Kamu İktisadi Teşebbüsü)’ler, YÖK(Yüksek 

                                                 
16 Veysel Bilgiç, Küreselleşme Sürecinde Kamu Hizmetinde Dönüşüm, Bekir Parlak(Ed.), Kamu Yönetiminde Yeni 
Vizyonlar içinde (99-118), Ankara, Turhan Kitapevi Yayınları, Ağustos, 2008,  s.100-101.  
17 DPT,Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013),Kamuda İyi Yönetişim, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın 
No: DPT. 2721-ÖİK. 674, Ankara, s.1. 
18 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, 1.Baskı, Ankara, Okutman Yayıncılık, 2008 Eylül, s.91. 
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Örgenim Kurumu), ve SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) olarak sıralanan kamu kurumları 

ise hizmetsel kuruluşları oluşturmaktadır.19  

 

                                            Kamu Yönetimi Organizasyon Yapısı 

 

                                                                                               

         

 

 

Şekil 1: Kamu Yönetimi Organizasyon Yapısı 

Kaynak: Zehra Odyakmaz, Ümit Kaymak, İsmail Ercan, Anayasa Hukuku-İdare Hukuku, 8.Baskı, İstanbul, 

Arıkan Basım Yayın, Nisan 2008, s.617. 

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) kamu 

kurumlarını; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları 

                                                 
19 Eryılmaz, a.g.e., s.91. 
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ve mahalli idareler olarak sıralamıştır. Merkezi yönetim; genel bütçeli kuruluşlar, özel 

bütçeli kuruluşlar ve düzenleyici denetleyici kurum bütçesi olarak üçe ayrılır.20 Genel 

bütçeli kuruluşları devlet tüzel kişiliğine dahil olan kamu idareleri oluşturur. Örneğin; 

TBMM, Cumhurbaşkanlığı gibi. Özel bütçeli kuruluşları, 5018 sayılı KMYKK kabulü 

ile katma bütçeli kuruluşlar yerini alan YÖK, Üniversiteler, TÜBİTAK(Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu) gibi kurumlar oluşturur. Düzenleyici ve 

denetleyici kurum bütçesi ise özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde 

organize olan kurumların bütçesini ifade eder. Örneğin; RTÜK(Radyo Televizyon Üst 

Kurulu), SPK(Sermeye Piyasası Kurulu) gibi.21 Kamu  yönetim örgütü bütçelerine göre  

aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 

 

Şekil 2:Kamu Yönetimi Örgütlerinin Bütçelerine Göre Ayrımı 

Kaynak: Cengizhan Doğruyol, Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma, 3.Baskı, Ankara, Savaş Yayınları, Mart 2009, 

s.424. 

 

 

                                                 
20  Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, 13.Baskı, Ankara, Gazi Kitapevi, 2009, s.348-258. 
21 Mahmut Kalenderoğlu, Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma, 7.Baskı, Ankara, Agon Yayınları,  Ağustos 2008, 
s.216-217. 
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1.1.5 Türk Kamu Yönetiminde Denetim Sürecinin Değerlendirilmesi ve İç 

Denetime Geçişi Zorunlu Kılan Faktörler  

 Türkiye’de mali sistemin önemli yasalarından biri olan Genel Muhasebe 

Kanunu22, 26 Mayıs 1927 tarihli 1050 sayılı Kanun ile Cumhuriyet Türkiye’sinin temel 

düzenlemelerinden biri haline gelmiştir.23 Kamu mali yönetim sistemimiz 1050 sayılı 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile düzenlenmiştir.24  Kamu mali yönetim sisteminin 

anayasası olan bu kanun, 1927 yılından itibaren çok küçük değişiklikler yapılarak, 

yaklaşık seksen yıl ülke mali sisteminin düzenlenmesinde kullanılmıştır.25 

 1050 sayılı Kanunun etkin olduğu süreçte, dünya’da kamu mali yönetimi ve 

denetimi anlamında önemli değişmeler yaşanmış ve uluslararası uygulama örnekleri 

ortaya çıkmıştır. Aynı zaman diliminde Türkiye’de de kamu idaresinin sayısı artmış, 

nitelik ve teşkilatlanma biçimleri değişmiş ve kamusal mal üretiminde farklılaşmalar 

meydana gelmiştir. Dünyada meydana gelen değişiklikler, Türkiye’deki kamu mali 

yönetim sisteminde de anlayış değişikliğine neden olmuştur.26  

 Mali yönetim ve denetim anlayışında zaman içinde farklı uluslararası uygulama 

modellerinin kullanılmaya başlanmasıyla  birlikte iç denetimde geleneksel anlayış yerini 

çağdaş anlayışa bırakmaya başlamıştır. Aşağıdaki tabloda özetlendiği üzere iç denetim 

uygulamaları daha kapsamlı, detaylı ve risk odaklı yapılmaya başlanmıştır. Aşırı 

bürokrasinin egemen olduğu kırtasiyeciliğe yol açan, sıkı kontrolleri içeren iç denetim 

uygulamaları esnekleştirilmiştir. Bu anlayış değişimi ile yaşanan gelişmelerin ana 

hatlarını tablodaki gibi özetlemek mümkündür. 

 

 

                                                 
22 Ertan Tosun, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun Tasarısına İlişkin Değerlendirme, Bütçe Dünyası Dergisi, 
Cilt 2, Sayı 16, Sonbahar 2003, s.19. 
23 Ahmet Aydoğdu, Kamu Harcamalarının Denetiminde 1050 Sayılı Kanunun Rolü ve Etkinliği, 1990 Yılına 
Girerken Türkiye’de Denetimin Etkinlik ve Verimliliği Sempozyumu, Ankara, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Araştırma,  Planlama ve Koordinasyon Kurulu Yayınları, Yayın No. 1990/308, Şubat 1990, s.275. 
24 Bahadır Yörük, Ersin Oral, M.Sait Arcagök ve Umut Korkmaz, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Konusunda 
Öngörülen Düzenlemeler, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 18, İlkbahar 2004, s.3. 
25 M.Kamil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik, Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, 1.Baskı, İstanbul, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim 2007, s.418. 
26 Mutluer, Öner, Kesik, Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi , s.419. 
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Tablo 1 

İç Denetimde Geleneksel ve Çağdaş Anlayış 

Geleneksel Anlayış Çağdaş Anlayış 

Memur Organizasyonda ortak hareket 

Mali odaklı İş odaklı 

Sıkı kontrol Esnek kontrol 

Maddi varlıklara odaklı Mali olmayan varlıklara odaklı 

Uyum odaklı Risk odaklı 

Fonksiyonel odaklı Süreç odaklı 

Kendi kendisine yeten İyi uygulamaları paylaşan 

Tepkisel İnisiyatif sahibi 

Kaynak: PIFC Expert Group, Internal Control Systems in Candidate Countries, Report to Supreme Audit Institutions 

of Central  and Eastern European Countries, Cyprus, Malta, Turkey and European Court of Auditors, November, 

2004, s.11.   

 Türkiye’de denetim sisteminin yapısından, işleyişinden, özelliklerinden 

kaynaklanan sorunlar ile eksiklikler yıllarca tartışılmış ve durumun düzeltilmesi 

konusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Kamu yönetimine ilişkin araştırma ve 

reform çalışmalarında, kalkınma planlarında, yıllık programlarda, denetime dair 

raporlarda ve son yıllarda Avrupa Birliği(AB)’ne verilen Ulusal Programlar gibi 

dokümanlarda denetim sisteminin yapılandırılmasını gerektiren nedenler ve bu 

konudaki düzenlemeler yer almaktadır. Bu dokümanlarda denetime yönelik olarak 

varılan ortak nokta, denetim etkinliğinin arttırılması, performans denetimine geçilmesi 

ve denetim faaliyetlerinin genel kabul görmüş standartlar dahilinde yürütülmesidir.27    

                                                 
27 Ekrem Candan, Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi, Ankara, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığı, Yayın No. 2007/374, 2007, s.197. 
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 Türk kamu yönetiminde iyileştirme çapalarından biri olan 1963 tarihli Merkezi 

Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) ile denetim sistemi alanında önemli 

eleştiriler yapılmıştır.28 MEHTAP’da, teftiş hizmetlerinin teşkilatlanmasında tek bir 

ölçü, statü veya şemanın mevcut olmadığına, teşkilat kanunları ile kurulan teftiş 

birimlerinin bazıları için henüz düzenlenmiş bir tüzük ve yönetmeliğin bulunmadığına, 

iç-dış teftiş alanlarında belirli bir çerçevenin mevcut olmadığına ve iç teftişin olması 

gereken düzeyin altında  kaldığına yönelik eleştiriler yapılmıştır.29  

 Türk kamu yönetiminde iyileştirme çabaları yönünde hazırlanmış bir diğer rapor 

da 1991 tarihli Kamu Yönetimi Araştırması Genel Raporu (KAYA)’ dur.30 KAYA’da; 

kamu yönetiminin işleyişinde özel hukuk kapsamındaki kişi veya kuruluşlarla ilgili 

yapılan dış denetim faaliyetinin oldukça sınırlı ve etkisiz olduğu, kimi bakanlıkların 

bağlı ve ilgili kuruluşlarında yönetim içi özel bir denetim biriminin bulunmadığı, kimi 

kuruluşlarda ise yalnızca mali denetimin uygulandığı, yerel yönetimlere dönük vesayet 

denetiminin etkili ve amacına uygun gerçekleştirilmediği, Başbakanlık Teftiş 

Kurulunun, kamu kesiminin bütünlüğüne yönelik denetim etkinliğini sağlayıcı genel 

ilkeleri belirleme, kamu çalışanlarının verimliliğini artırıcı yönde denetim sistemi 

geliştirme, meslek kuruluşlarında, dernek ve vakıflarda inceleme ve denetim yapma 

görevini yerine getirmekten yoksun bulunduğu, denetim faaliyetlerinde görev alan 

personelin göreve alınmasında ortak bir standardın bulunmadığı ve var olan denetim 

sisteminin yönetimi geliştirmelerdeki etkinliğin son derece sınırlı olduğu hususlarına 

değinilmiştir.31 

 Kamu mali yönetim sisteminin tamamen değişikliğe uğramasına yol açan süreç 

1999 yılı aralık ayında yapılan Helsinki Zirvesi’nde, Türkiye’nin AB’ye uygun bir aday 

olduğunu ilan etmesi ile başlamıştır. Bu zirvenin ardından Türkiye-AB ilişkileri yeni bir 

                                                 
28 Şener Gönülaçar, İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler (II), Mali Hukuk Dergisi, Yıl 22, Sayı 131, Eylül-Ekim 
2007, s.46. 
29 TODAİE, Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi 
Yönetim Kurulu Raporu, 2.Baskı, Ankara, 1966, s94-97. 
30 Gönülaçar, İç Denetimler Hedefler ve Beklentiler (II), s.46. 
31 TODAİE, Kamu Yönetimi Araştırması Genel Raporu , Yayın No. 238, Ankara, 1991, s.41-44. 
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boyut kazanmış ve Türkiye’nin birliğe gelecekte üye olabilmesi için hazırlık süreci 

başlamıştır.32  

 AB aday ülkelerden müzakere sürecinde bazı şartları yerine getirmesini 

istemektedir. Mali kontrol konusunda müzakerelerin başlayabilmesi için, kamu gelir ve 

giderlerini tamamen kapsayan kamu mali iç kontrol prensiplerinde yeterli ilerleme 

sağlanması, iç denetimin fonksiyonel bağımsızlığının garanti edilmesi, harcama 

birimlerinde iç denetim hizmetlerinin ve merkezi düzeyde kontrolün sağlanması 

gerekmektedir.33 

 AB’nin 2000’li yılların başında yaptığı incelemelerde, Türkiye’deki iç mali 

kontrol sisteminin kavramsal ve işlevsel olarak eksiklikler içerdiğini ve bu alanda yasal 

düzenlemelerin gerekli olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca uluslararası kabul görmüş 

ilkelere yeterince bağlı olunmadığı, denetim alanında yetki ve sorumlulukların tam 

olarak belirtilmediği ve kamu kuruluşların görev ve sorumluluklarının yeteri kadar açık 

olmadığı belirtilmiştir.34   

 Türkiye’de amaçlanana yakın bir denetim sistemi oluşturulamamıştır. Mevcut 

denetim sistemine bakıldığında fazla sayıda fakat etkinsiz, geçmişe dönük, hedeflerden 

ve performans göstergelerinden yoksun, yetersiz bir denetim sisteminin mevcut olduğu 

görülür. Bu genel tespitler mevcut denetim sisteminin eksiklikler içerdiğini 

göstermektedir.35 

 2000’li  yıllarda ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntıların nedeni biraz da 

mevcut kamu mali yönetim ve denetim sisteminin yetersizliğine bağlanmıştır. Gerek  

uluslararası mali kuruluşlara gerekse AB’ye uyum sürecinde yerine getirmemiz gereken 

sorumluluklardan dolayı kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin iyileştirilmesi 

girişimleri hızlandırılmıştır.36 

                                                 
32 Hüseyin Gösterici, Kamu Mali İç Kontrol Sisteminde İç Denetimin Bağımsızlığı-Fonksiyonel Bağımsızlık, Vergi 
Dünyası Dergisi, Sayı 295, Yıl 25, Mart 2006, s.177.  
33 Erkan Doğan, Türkiye Çağdaş Kamu Yönetimi ve İç Denetim, Active Dergisi, Eylül-Ekim 2009, s.2. 
34 Doğan, a.g.m., s.2.  
35 Erkan Karaarslan, Kamu Yönetiminde Yaşanan Son Gelişmelere Toplu Bir Bakış, Mali Kılavuz Dergisi, Yıl 7, 
Sayı 25, Temmuz-Eylül 2004, s.8-12. 
36 Baki Kerimoğlu, Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı: İç Kontrol Sisteminin Tasarımı, Maliye 
Dergisi, Sayı 142, Ocak-Nisan 2003, s.108. 
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 Yukarda açıklanan sürecin ardından, AB görüş ve önerileri dikkate alınarak 

mevcut kamu mali kontrol sisteminin şeffaf, etkin, verimli ve daha ekonomik olmasını 

sağlayacak çerçeve bir kanun hazırlanmış ve 2003 yılı aralık ayında, 5018 Sayılı 

KMYKK yasalaşmıştır.37 

            1.2 Denetim 

            1.2.1 Denetimin Tanımı 

            Denetim kavramı genellikle kontrol, murakabe ve teftiş kavramları yerine 

kullanılabilmektedir. Kontrol; bir iş ya da faaliyetin devam ederken, işin ya da faaliyetin 

önceden belirlenen ölçütlere uygunluğunun değerlendirilmesidir. Teftiş; bir durumun 

doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan 

incelemelerdir.38 Murakabe; dış denetim birimlerince veya uzman denetim kuruluşları 

tarafından yapılan bir denetim şeklidir.39 Denetim ise bir işlem, prosedür ya da raporun 

her bir yönünü doğrulayacak şekilde ve sonradan yapılan incelemedir.40 

Türk Dil Kurumu’na göre denetim; kamu ya da özel kuruluşlara ilişkin bilgilerin 

önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile bir 

uzman tarafından kanıt toplama ve değerlendirme sürecidir.41 Hukuki anlamda denetim 

tanımı ise “ Gerek devlet idare ve teşkilatının gerekse özel hukuk hükümlerine göre 

kurulmuş müesseselerin kamu menfaati noktasından kanun, nizamname ve statüleri 

hükümlerine göre çalışıp çalışmadıklarının tetkik edilmesidir.”42  

 Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylar ile ilgili iddiaların önceden belirlenmiş 

kriterlere uygunluk derecesini belirleyerek ve raporlayarak sonuçları bilgi 

kullanıcılarına bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları derleyen 

                                                 
37 Gösterici, a.g.m., s.178.  
38 Cem Niyazi Durmuş, Oktay Taş, SPK Düzenlemeleri ve 3568 Sayılı Mevzuat Kapsamında Denetim, Alfa 
Yayınları, Haziran 2008, s.9.   
39 A.Turan Öztürk, Türk Kamu Yönetiminde Bireyden Devlete Yönetsel Denetim Süreci: Sorunlar, Öneriler ve 
Çözüm Yolları, 1. Baskı, Ankara, Platin Yayın Dağıtım, 2007, s.24. 
40 Fuat Uzun, İç Denetim ve Fransa Uygulaması, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Cilt 12, Sayı 9, Eylül 2007, 
http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/fuzun_makale.pdf  (21 Aralık 20010) 
41 www.tak.gov.tr. (20 Ocak 2010)    
42 Uzun, a.g.m., s.1. 

http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/fuzun_makale.pdf
http://www.tak.gov.tr/
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sistematik bir süreçtir.43 Denetimin bu tanımı içinde bir çok kavram yer almaktadır. Bu 

kavramların unsurlarını ve özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.44 

 -  Denetim konusu; ekonomik faaliyet ve olaylara ilişkin bilgilerdir. 

 - Önceden belirlenmiş kriterler; iktisadi faaliyet ve olaylara ait iddiaların 

doğruluğunun araştırılması amacıyla kullanılan standartlardır. 

 - Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerlendirme; denetçinin ön yargıya 

dayanmadan, bağımsız bir şekilde, elindeki bulguları özenle incelemesi ve titizlikle 

değerlemesi anlamına gelmektedir. 

 - Bilgi kullanıcıları; denetçinin görüşüne güvenen ve açıklanan bilgileri 

kararlarında kullanan karar alıcılardır. 

 - Uygunluk derecesi; açıklanan bilgilerin elde edilmesinde ve raporlamasında 

önceden belirlenmiş standartlara ne ölçüde uyulduğunu ifade eder. 

 - Denetim sonuçlarının raporlanması; raporlama denetim sürecinin son 

aşamasını oluşturur. Bu aşamada denetçiler elde ettiği bulguları bilgi kullanıcılarına 

iletir. 

 Kamu mali yönetiminde denetim kavramı genel olarak tek başına tanımlanmış 

bir kavram olarak değil de, denetim ve kontrol kavramları olarak, iç kontrol, ön mali 

kontrol, iç denetim ve dış denetim şeklinde yer almaktadır. Bu şekilde yapılan 

tanımlama ile denetim ve kontrol kurumları iç içe girmiş bulunmaktadır ve bu durum 

kavram karmaşasına neden olmaktadır. Fakat uluslararası literatüre bakıldığında kavram 

birliğinin sağlandığı görülmektedir.45 

      

 

                                                 
43 İsmet Demirkol, Bilgi Birikimi ve İç Denetimin Önemi, İç Denetim Dergisi, Sayı 23, Yaz 2009, s.51. 
44 Ersin Güredin, Denetim, 5.Basım, Beta Basım, Haziran 1993, s.8-6 ; Cemal Kepekçi, Bağımsız Denetim, 2.Baskı, 
Ankara, Cem Ofset, s.1-2.   
45 M.Kamil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik, Bütçe Hukuku, 2.Baskı, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
Kasım 2006, s.348. 
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2.2.2 Denetim Unsurları                          

 Denetim unsurları, kavramın ilgili olduğu alanları ortaya koymaktadır. Bu 

unsurları şu şekilde sıralamak mümkündür:46 

 - Denetim çalışmaları belirli hesap dönemlerindeki bilgilerin doğruluğunun 

araştırılması ile ilgilidir, 

 - Denetim çalışmaları, ilgili dönemdeki bilgilerin, önceden belirlenmiş 

standartlara uygunluğunun tespitini içerir, 

 - Denetim çalışmaları herhangi bir tesir altında kalmadan ve objektif olarak 

yerine getirilen davranışlarla ilgilidir,  

 - Denetim çalışmaları denetlenecek dönemdeki kanıtların toplanmasına ve 

değerlenmesine yöneliktir, 

 - Denetim çalışmaları denetim sonucu elde edilecek sonuçların, raporlanarak 

ilgililere sunulmasıyla tamamlanır. 

            1.2.3 Denetim Türleri 

            1.2.3.1 İç Denetim 

 5018 sayılı KMYKK ile düzenlenen iç denetim kamu idarelerinin ekonomik 

kontrolünü sağlamak amacıyla yerine getirilen bir faaliyettir47 ve ilgili kanunun 63. 

maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır; ‘‘İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına 

değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkilik ve verimlilik esasına 

göre yönetip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir.’’48 

 

 

                                                 
46 Mehmet Bakır, Denetim, Dilara Yayınevi, Şubat 2007, s.2. 
47 Ömer Faruk Batırel, Kamu Maliyesi ve Yönetimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, 2007, s.268. 
48 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 63., 24.12.2003 Tarih ve 25326 Sayılı Resmi Gazete. 
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 1.2.3.2 Bağımsız Denetim 

 Bağımsız denetim, serbest meslek sahibi olarak kendi adına çalışan veya bir 

denetim şirketinde ortak olan kişiler tarafından, mali tabloların genel kabul görmüş 

standartlara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının araştırılmasına yönelik 

gerçekleştirilen bir faaliyettir.49 Bağımsız denetim yapılırken kullanılan standartların 

uluslararası standartlara uygun olması gerekir.50  

 1.2.3.3 Kamu Denetimi 

 Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan ve kamu yararı gözeterek faaliyette 

bulunan kişilerin yaptıkları denetime kamu denetimi adı verilir.51 Bu denetim kamu 

kurum ve kuruluşları içinde örgütlenmiş olarak, yetkilerini yasalardan alarak, kamu 

adına ve kamu ihtiyaçlarını karşılamak için yapılır.52 

 1.2.3.4 Dış Denetim 

 Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin, kanunlara, hedeflere ve 

planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve TBMM’ye raporlanması dış denetim 

faaliyetlerini oluşturur.53 Dış denetim faaliyeti harcama sonrasında Sayıştay tarafından 

yapılır.54 Dış denetimin en temel amacı şeffaf ve hesap verme sorumluluğunu 

geliştirecek şekilde faaliyet göstermektir.55 

 

 

                                                 
49 Kepekçi, a.g.e., s.7. 
50Antalya Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Türk Kamu Yönetiminin Yeniden 
Yapılanması ve Bu Yapılanmada Performans Yönetimi ve Denetiminin Yeri, XV Türkiye Maliye Sempozyumu,  
Yayın No. 3, 15-17 Mayıs 2000, s.24.  
51 Lerzan Kavut, Oktay Taş, Tuba Şavlı, Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, 
İstanbul, İSMMMO Yayınları, Yayın No. 130, 2009, s.38. 
52 Durmuş, Taş, a.g.e., s.11. 
53 Mustafa Çavuşoğlu, Osman Duru, İç Denetim, Siyasal Vakfı Bülteni, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Mezunları ve Vakfı Yayınları, Yıl 15, Sayı 20, Aralık 2007, s.18. 
54 Batırel, a.g.e., s.268. 
55 Fikret Gülen, “Dış Denetim Sistemi Nasıl Tasarlanmalı” Kamu Harcamalarında Hesap Verilebilirlik ve 
Şeffaflık İçin Denetim, 2.Kamu Mali Yönetim Arenası, Ankara, Sayıştay Başkanlığı Yayınları, 2-3 Nisan 2003, 
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/38ikmyrafg.pdf (6 Şubat 2010) 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/38ikmyraf.pdf
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 1.2.3.5 Faaliyet Denetimi 

 Faaliyet denetimi iç denetimin doğal olarak meydana gelmiş bir uzantısı olup56 

bir kuruluşun faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla 

çalışmaların usul ve yöntemlere uygunluğunun incelenmesidir. Bu denetimle faaliyet ve 

sonuçları verimlilik standartlarıyla karşılaştırılır ve kurumun daha önce belirlediği 

hedeflere ne ölçüde ulaştığı incelenir. Bu denetim kamu ve özel sektör işletmelerinde iç 

denetçiler, kamu kuruluşlarında da kamu denetçileri aracılığı ile gerçekleştirilir.57 

 1.3 İç Denetim 

            1.3.1 İç Denetimin Tarihsel Gelişimi  

 Amerika’da 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nda ve 1934 yılında Menkul 

Kıymet Borsaları Yasası’nda halka arz edilmiş menkul kıymetlere yönelik yapılan 

düzenlemelerde ağırlık olarak muhasebe ve denetimden yararlanılması, işletmelerde 

muhasebe kayıtlarının gözden geçirilmesi yalnızca dış denetimle yetinilemeyeceğini 

kanıtlamıştır. Bununla birlikte işletmelerde iç denetim birimleri kurulmuştur. Dış 

denetim uygulamalarının tarihi çok eskilere dayanmasına rağmen, iç denetim 1940’lı 

yıllardan sonra önem kazanmaya başlamıştır.  Bu yıllardan sonra iş hayatında yaşanan 

gelişmelerle iç denetim mesleği hızlı bir gelişim sürecine girmiş ve 1941 yılında 

ABD’de kurulan İç Denetim Enstitüsü ( Institute of Internal Auditors-IIA ) ile kurumsal 

kimlik kazanmıştır.58 İç denetimin sorumlulukları hakkında tebliğ İç Denetçiler 

Enstitüsü tarafından 1947 yılında, iç denetim mesleki uygulama standartları ise 1978 

yılında uygulamaya konulmuştur.59  

 Denetim işlevi, niteliği ve kapsamındaki en hızlı ve belirgin değişim II. Dünya 

Savaşı’ndan sonraki dönemlerde gerçekleşmiştir. Bu dönemden sonra  hesapları tek tek 

inceleyerek hata bulmaya yönelik yapılan denetim incelemesi yerine dönem sonu mali 

tabloları üzerinden kurum ve kuruluşların değerlendirilmesine ağırlık verilmiştir. 

                                                 
56 Ersin Güredin, Denetim, 3.Baskı, İstanbul, Avcıol Yayınları, 1988, s.15. 
57 Kepekçi, a.g.e., s.3. 
58 Umut Korkmaz, Kamuda İç Denetim (I), Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 25, Bahar 2007, s.5-6. 
59 Sacit Yörüker, Başka Ülke Örnekleri Temelinde Kontrol, Denetim, Teftiş ve Soruşturma: Kavramsal Bir 
Çerçeve, Ankara, TESEV Denetim Çalıştayı İkinci Toplantısı, 12 Mayıs 2004, http:// 
www.sayıstay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/sbn55kavramsal/CerceveTeblig.pdf (25 Ekim 2010) s.9. 

http://www.say�stay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/sbn55kavramsal/CerceveTeblig.pdf
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Denetim faaliyetleri belirli mesleki ve bilimsel standartlara dayandırılarak yapılmaya 

başlanmıştır. Çeşitli ülkelerde denetim standartlarının uygulanmaya başlaması ile 

birlikte uluslararası denetim standartları hemen hemen her ülkede kabul edilmiştir.60 

  Amerika’da 1977 tarihli Foreing Corrupt Practices Act (FCPA) halka 

açık şirketlerin işlemlerinin yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi aşamasında yeterli 

güvence sağlayacak iyi bir iç kontrol sistemi kurmalarını ve finansal faaliyetleri bütün 

ayrıntıları ile ortaya koyan muhasebe kayıt sistemi oluşturmalarını öngörmekteydi. Söz 

konusu kanunun belirttiği güvence sisteminin oluşturulmasının en kolay yolu olarak iç 

denetim biriminin kurulmasının gösterilmesinin ardından, bir çok şirket iç denetim 

kadroları oluşturmuştur. Bu düzenleme dışında hiçbir hukuki zorunluluk olmamasına 

rağmen pek çok şirket yarattığı değer bakımından iç denetim birimlerini isteyerek 

oluşturmuştur.61 

 Türk hukuku açısından ise iç denetim başlangıcı 1926 tarihli 865 sayılı Ticaret 

Kanunudur. Alman ve İtalyan hukuk sisteminden alınan kanun, iç denetimin iç 

denetçiler tarafından yerine getirilmesini kabul etmektedir. 1957 yılında yürürlüğe giren 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu da yine iç denetimin anonim şirketlerde iç denetçiler 

tarafından yapılmasını öngörmekteydi.62  

 İç denetimin kamu hukuku kapsamındaki idareleri için günümüzde uygulandığı 

anlamıyla uygulanmasının çok eski bir geçmişi olduğu söylenemez.63 Şirketlerde 

yaşanan denetim skandalları, iflaslar, sisteme olan güveni sarsan çeşitli sorunlar, Kıta 

Avrupası ve Anglo-sakson ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyada uygulanan iç 

denetim modellerinin kamuda da yerini almasını hızlandırmıştır.64   

                                                 
60 H.Ömer Köse, Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, Sayıştay Başkanlığı Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi 
12, Ekim 2000, s.22. 
61 Umut Korkmaz, Kamuda İç Denetim (I), s.6. 
62 M.Fahrettin Önder, Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara Uyumu, Asil Yayın, 2008, s.32. 
63 Önder, Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara Uyumu, s.33. 
64 Şener Gönülaçar, İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler (I), Mali Hukuk Dergisi, Sayı 130, Yıl 22, Temmuz-
Ağustos 2007, s.22. 
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 Dünyada ve AB ülkelerinde kamu sektöründe uluslararası standartlarla uyumlu 

risk odaklı bir iç denetim sistemi mevcuttur.65 

 İç denetimin zaman içinde izlediği değişim seyrini aşağıdaki tablo yardımıyla 

özetlemek mümkündür. 

Tablo 2 

İç Denetimin Zaman İçinde Değişen Yapısı 

                   
Kaynak: Mehmet Ünsal Memiş, Etkin ve Başarılı Bir İç Denetim İçin Gerekli Koşullar, Mali Çözüm  Dergisi, Sayı 
85, Ocak-Şubat 2008, s.80. 

 1.3.2 İç Denetimin Tanımı 

 İç Denetim; hataların önlenmesi, risk ve zayıflıkların belirlenmesi, iyi 

uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, yöntem sistemlerinin ve süreçlerinin 

geliştirilmesi amacıyla yapılan denetim olarak tanımlanmaktadır.66 Hem idari hem de 

mali denetimi kapsayan67, esas itibariyle de hiyerarşik biçimde gerçekleştirilen bir 

denetim faaliyetidir.68 

                                                 
65 DPT,  Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi Kamu İhaleleri, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
ÖİK No.7, Ankara, 2006, http://nkutr.nku.edu.tr/minisite/spk/DPT%20belge/DPT_KP_kamuharc.pdf, (30 Aralık 
2010) s.21. 
66 Feyzi Uluğ, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Işığında Kamu Denetim Sisteminde Yeniden Yapılanma, 
Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 2, Haziran 2004, s.112. 
67  M.Fahrettin Önder, Mahalli İdare Birliklerinin Denetimi, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı 32, Ağustos 2008, s.25. 
68  Cevdet Atay, Devlet Yönetimi ve Denetimi, 2.Baskı, Alfa Yayınları, Mayıs 1999, s.27. 

Süreç İç Denetimden Beklenen Faydalar 

1950’li yıllar Varlıkların korunması 

1960’lı yıllar Verilerin güvenirliğinin denetlenmesi 

1970’li yıllar Uygunluk denetiminin yapılması 

1980’li yıllar Etkinliğin denetlenmesi 

1990’lı yıllar Amaçlara ulaşma 

2000’li yıllar Artı değer katma 

http://nkutr.nku.edu.tr/minisite/spk/DPT%20belge/DPT_KP_kamuharc.pdf
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 İç denetim kurumun her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek 

ve kuruma değer katmak maksadıyla bağımsız ve tarafsız bir biçimde güvence ve 

danışmanlık hizmeti vermektedir. İç denetim faaliyetlerine iç olma niteliği kazandıran, 

kuruluş bünyesinde ve kuruluşun yetkili mercileri adına yapılıyor olmasından 

kaynaklanmaktadır. Fakat kurum dışından yetkililerce de iç denetim yapılması 

mümkündür.69  

 ABD İç Denetim Enstitüsü geleceğe yönelik, daha kapsamlı ve üstün nitelikte 

bir denetim hizmeti sunmak için iç denetimi, bir kuruluşun faaliyetlerini geliştirmek, 

faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere tasarlanmış bağımsız, tarafsız, güvence ve 

danışma sağlayan bir faaliyet olarak tanımlamıştır. Bu şekilde risk yönetimi, kontrol ve 

yönetişim süreçlerinin etkinliği değerlendirmek ve iyileştirmek üzere bir kuruluşun 

hedeflerine ulaşmasına yardımcı olunacaktır.70  

 IIA’nın yaptığı ve genel kabul görmüş denetim tanımı şöyledir; “ İç denetim 

kurumun her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer 

katmak amacı ile tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir.”71 

 5018 sayılı Kanunun 63. maddesinde ise iç denetim şu şekilde 

tanımlanmaktadır; “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence 

sağlayan danışmanlık faaliyetidir.”72 Kanunda da ifade edildiği gibi denetim bir yandan 

örgütün iyi yönetilip yönetilmediğini araştırmak ve değerlendirmek, diğer yandan da 

çalışanlara rehberlik ve danışmanlık yapmak amacı taşımaktadır.73  

 Farklı şekillerde ele alınmış fakat ortak bir amaca vurgu yapan denetim 

tanımlarının varmak istediği nokta, faaliyetlerin kuruluşların hedefleri doğrultusunda  

                                                 
69 Cemil Sabri Midyat, Teftiş ve Geleneksel Denetimden İç Denetime Yapılan Düzenlemeler, Sorunlar ve Tereddütlü 
Hususlara İlişkin Değerlendirmeler-II, Mali Hukuk Dergisi, Sayı 130, Temmuz-Ağustos 2007, s.22.  
70 Sayıştay Başkanlığı, Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı Taslağını Değerlendirmek Üzere 
Kurulan Komisyon Raporu, 30 Temmuz 2002, s.29. 
71  Umut Korkmaz, Kamuda İç Denetim (I), s.4. 
72 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 63., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete. 
73 Doğan Bayar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ne Getir(m)i yor?, Maliye Dergisi, Sayı 114, Eylül-Aralık 
2003, s.58. 
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yürütüldüğüne dair güvence verilmesi, kurumların işlemlerinde iyileşmeler ve 

gelişmeler sağlanması konularında iç denetimin etkinliğinin sağlanmasıdır.74 

              1.3.3 İç Denetimin Amacı ve Kapsamı 

 İç denetim faaliyetleri ile kamu idarelerinin faaliyetlerini amaç ve politikalara, 

kalkınma planlarına, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun 

olarak gerçekleştirmesini, kaynakların ekonomik ve verimli biçimde, bilgilerin yerinde, 

zamanında ve güvenilir olarak kullanılmasını sağlamak amaçlanır.75 İç denetim 

faaliyetleri sonucunda kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına alınması, etkin bir 

iç kontrol sisteminin oluşturulması, risklerin asgariye indirilmesi, kamu idarelerini 

olumsuz etkileyecek koşulların tanımlanması ve gerekli tedbirlerin alınması gibi 

konularda yönetime öneride bulunulur.76 

 İç denetim faaliyetlerinin kapsamı yalnızca gelir-gider işlemleri ile sınırlı 

olmayıp, idarenin tüm işlem ve eylemlerini içermektedir. Teşkilat bakımında da 

idarelerin merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına bağlı tüm birimlerinin faaliyet ve 

işlemleri iç denetimin kapsamına dahildir.77 Kamu idarelerinin işlem ve faaliyetleri, risk 

odaklı denetim plan ve programı kapsamında sistematik, disiplinli, sürekli ve denetim 

standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulmaktadır.78 İç denetim ile kurumun iç 

kontrol sisteminin yeterliliği, verimliliği incelenmekte ve üstlerin sorumluluklarını 

yerine getirmesindeki kalite ölçülmektedir.79 

 İç denetim  faaliyetinin kapsamı:80 

 - Mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin incelenmesi, 

 - Genel kabul görmüş standartlara ve mevzuata uygunluğun incelenmesi, 

                                                 
74 Çetin Özberk, “Kamu Yönetiminin Değişen Yüzü; İç Denetim”, İç Denetim Dergisi, Sayı 14, Bahar 2006, s.3. 
75 Kamu İç Denetim Birim Yönergesi, Madde 4., 22.01.2007 Tarih ve 2 sayılı Kurul Kararı. 
76 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 5., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete. 
77 Midyat, a.g.m., s.28-29. 
78 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 6., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete.  
79 İç Denetim Enstitüsü, İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları,  İç Denetim Enstitüsü Yayınları, No:2, 1998, 
s.12.  
80 Durmuş,Taş, a.g.e., s.62-63. 
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 - İç kontrol sisteminin etkinliğinin incelenmesi,   

 - Yönetim ve mali bilgi sistemlerinin incelenmesi, 

 - Faaliyet etkinliğinin incelenmesi, 

 - Konulan hedef ve kurallara uygunluğun incelenmesi, 

 - Performansın ölçülmesi, şeklindedir.  

 1.3.4 İç Denetim Unsurları 

 Kurum içi bir faaliyet olan, mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsayan iç 

denetimin bir takım unsurları bulunmaktadır. Bu unsurları aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür. 

              I.Katma Değer 

 İç denetim faaliyeti denetimden ziyade, idarenin faaliyetlerine ilave bir katkı 

sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Bu katkı idare faaliyetlerinin etkinliğinin 

sağlanması, kurum varlıklarının korunması, riske karşı koruyucu tedbirlerin alınması 

şeklinde gerçekleştirilebilir.81  

 II. Bağımsızlık 

 İç denetim faaliyeti bağımsız ve tarafsız olarak gerçekleştirilir. Bu iki unsurun 

yer almadığı durumda etkin ve yeterli işleyen bir denetim faaliyetinden bahsetmek 

mümkün olmayacaktır.82 Bağımsızlık kavramı denetimin vazgeçilmez bir unsurudur ve 

iç denetimde farklı bir anlam taşır. İç denetçi kuruma bağlı bir elemandır, buradaki 

bağımsızlığı iç denetçinin denetleme alanı ile ilgili olan bağımsızlığıdır.83 Yani 

bağımsızlık kavramı ile ifade edilmek istenen, denetim birimlerinin kurumdan tamamen 

soyutlanması, kurumun dışında, kurumun üstünde bir şekilde konumlandırılması 

                                                 
81 Mehmet Aksoy, Kamuda İç Kontrol, İç Denetim, Ankara, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Yayın No: 
26, 2008, s.90. 
82 Midyat, a.g.m., s.29. 
83 Sait Sevgenler, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim İşlevi Bağlantısı, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Yıl 10, Sayı 36, 
Mayıs 1994, s.68. 



 24 

değildir.84 Denetimin kapsamının ve içeriğinin belirlenmesinde, denetim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde idari müdahalelerin olmaması, iç denetçilere mevzuatta belirtilen 

görevler dışında görev verilmemesi, mevzuatta belirlenen haller dışında görevlerinden 

alınmaması bağımsızlık unsurunun gereğidir. Denetçilerin, kuruluşun en üst 

yöneticisine bağlanmış olması, raporlamalarını üst yöneticiye yapıyor olması, görev ve 

yetkilerinin mevzuatla belirlenmiş olması bağımsızlığı sağlayan mekanizmalardır.85  

 Uluslararası denetim standartlarında iç denetimin bağımsız olması gerektiği yer 

almaktadır. İç denetçilerin, iç denetim faaliyetlerine yönelik çalışmalarını yerine 

getirirken bağımsız olarak hareket edebilecekleri yönetmelik hükmüne bağlanmıştır. 

Kurum içi bağımsızlık, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından yayımlanan 

Uluslararası İç Denetim Standartlarında; iç denetim faaliyetinin her aşaması her türlü 

müdahaleden uzak ve serbest olmalıdır, şeklinde yer almaktadır.86 

             III. Tarafsızlık 

 İç denetçilerin iç denetim faaliyetlerini objektif bir yaklaşımla icra etmesi 

standartlar ve yasal düzenlemeler gereğidir. Yani iç denetçiler iç denetim faaliyetlerini 

geçekleştirirken tarafsız davranmalıdır.87   

 İç denetçilerin daha önce görev aldıkları idari birimlerde denetim yapabilmeleri 

için bir yıl geçmesi gereklidir. Danışmanlık ve benzeri faaliyetler içinde aynı durum söz 

konusudur. Belirlenen hedeflere ulaşılması için denetim tekniklerinin uygulanması, 

gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve değerlendirilmesi tarafsızlık ilkesinin 

gereğidir.88 

 

 

                                                 
84 Midyat, a.g.m., s.29.  
85 Midyat, a.g.m., s.30. 
86 Mustafa Akçıl, İç denetim, http://www.gumrukkontrol.org.tr/Yayinlan/Dergiler/52/4html.(26 Ekim 2010) 
87 5018 Sayılı  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 63,64., 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete. ; İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 9. 12.07.2006 Tarih ve 26226 
Sayılı Resmi Gazete.  
88  Cemil Sabri Midyat, Teftiş ve Geleneksel Denetimden İç Denetime Yapılan Düzenlemeler, Sorunlar ve Tereddütlü 
Hususlara İlişkin Değerlendirmeler (II), s.31. 

http://www.gumrukkontrol.org.tr/Yayinlan/Dergiler/52/4html
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             IV. Güvence Sağlama 

 Güvence hizmetleri, iç denetçinin iç denetim faaliyetleri hakkında bağımsız 

görüş sunabilmesi için eldeki bulguları objektif şekilde değerlendirmesini sağlar. 

Güvence görevlerinin özellikleri ve kapsamı iç denetçi tarafından belirlenir.89 

 Bu ilke ile kurumun risk yönetimi kontrol ve yönetim süreçlerinin etkin bir 

şekilde işleyip işlemediğine, ortaya çıkarılan bilgilerin doğru ve güvenilir olup 

olmadığına, varlıkların korunup korunmadığına, faaliyetlerin mevzuat doğrultusunda 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair ilgili kişilere makul düzeyde bir güvence 

verilmesi amaçlanır.90 

            V.Danışmanlık  

            İç denetimin sunduğu danışmanlık hizmeti ile idarenin amaçlarına ulaşmaya 

yönelik faaliyetlerini düzenli bir biçimde değerlendirmesi ve geliştirmesi için önerilerde 

bulunulur. İç denetim kurumun gelişmesini amaçlayan tavsiyeler sunar, risk yönetimi ve 

kontrol süreçlerinin etkinliğini gözden geçirir.91 

           İç denetçinin danışmanlık görevi, kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve 

faaliyetlerine değer katmak amacını aşmamalı, iç denetçiler yönetim ve uygulama 

süreçlerinin dışında tutulmalıdır. İç denetçinin danışmanlık faaliyetinin yalnızca 

denetim sonuçları ile sınırlandırılması gerekmektedir.92 

 VI. Risk Yönetimi ve Yönetişim Süreçlerine Katkı 

 Denetimin risk odaklı yapılması ile geçmişteki hatalara, şahıs ya da işletmelere 

bağlı kalmak yerine, gelecekte kurumun daha iyi yönetilmesine odaklanma amaçlanır.93  

 Risk denetimi, mali idari sistem ve kontrol mekanizmalarının risk, hata ve zayıf 

yönlerinin belirlenmesi ve bunların iyileştirilmesine yönelik olarak mevzuata, 

                                                 
89  Mehmet Aksoy, a.g.e., s.94. 
90 A.Ünal Mercimek, İç Denetim, İçişleri Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı  http://isay.icisleri.gov.tr/ortak-
icerik/strateji/ickontrolcalismalari/sunumlar/%C4%BO%C3%A7%20Denetimppt. (27 Ekim 2010) 
91  Mehmet Aksoy, a.g.e., s.97. 
92 Gösterici, a.g.m.,  s.183. 
93 Abdullah Kaya, İç Denetim, 
    http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh224.pdf. (23 Aralık 2009)  

http://isay.icisleri.gov.tr/ortak-icerik/strateji/ickontrolcalismalari/sunumlar/%C4%25BO%C3%A7%20Denetimppt
http://isay.icisleri.gov.tr/ortak-icerik/strateji/ickontrolcalismalari/sunumlar/%C4%25BO%C3%A7%20Denetimppt
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh224.pdf
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standartlarla yoğunlaşan bir uygulama içermektedir. Risk denetimi ile faaliyetler 

periyodik olarak gözden geçirilir, potansiyel riskler tespit edilir ve raporlanır. Tüm 

faaliyetler yerine belirli risk alanları incelenir ve hesap verme sorumluluğunun 

geliştirilmesi amaçlanır.94   

 İç denetimin risk yönetimi kapsamındaki rolü, risk yönetim süreçleri ve 

risklerin doğru sınıflandırıldığı konusunda makul güvence vermek, risk yönetim 

süreçlerini değerlendirmek, ana risklerin raporlama ve yönetim süreçlerini gözden 

geçirmektir.95   

 VII. Genel Kabul Görmüş Standartlara Göre Gerçekleştirme 

 Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında ortak bir zemin oluşturan 

denetim standartları, denetim faaliyetlerini yürüten denetçiye asgari ölçüde rehberlik 

sağlayan bağlayıcı ilkeler ve kurallar bütünüdür.96  

 Ülkemizde iç denetim uluslararası kabul görmüş denetim standart ve 

yöntemleri ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun (İDKK) rehberliğinde, kurul 

tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilir.97  

 VIII. Meslek Ahlak Kuralları 

 Meslek ahlak kuralları ile mesleğin serbestliğini ve bağımsızlığını 

zedelemeden, herhangi bir baskı ve etkiye maruz kalmadan denetim faaliyetlerinin 

usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi amaçlanır.98  

 1.4 İç Denetim Alanı 

 İç denetim alanı İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 

Yönetmelik’te şu şekilde yer almaktadır:99  

                                                 
94 Levent Karabeyli, Risk Denetimi, Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar, Ankara, Sayıştay Hizmet İçi Eğitim 
Yayınları No 4, Haziran 1999, s.2-3. 
95  Mehtap Numanoğlu, Kurum Çapında Risk yönetiminde İç Denetimin Rolü, İç Denetim Dergisi, Sayı 9, Sonbahar 
2004, s.22-23. 
96 Gönülaçar, İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler(I), s.25. 
97  Mehmet Aksoy, a.g.e., s.96. 
98  Şener Gönülaçar, İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler(I ), s.26-27. 
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 - Kamu İdaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin 

incelenmesi ve değerlendirilmesi, 

 - Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi, risk değerlendirmesi yapılması ve 

risk yönetim metotlarının uygulanmasının ve etkinliğinin incelenmesi, 

 - Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı 

performans değerlendirmelerinin yapılması, 

 - İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara 

uygunluğunun denetlenmesi, 

 - Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğunun ve güvenilirliğinin 

incelenmesi,  

 - Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan rapor, istatistik ve mali tabloların 

doğruluğunun, güvenilirliğinin ve zamanlamasının sınanması,  

 - Elektronik bilgi sistemi ve e-devlet hizmetlerinin yönetiminin güvenilirliğinin 

gözden geçirilmesidir.   

 1.5 İç Denetim Türleri 

 Kamu idarelerinde yapılacak iç denetim uygunluk  denetimi, performans 

denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi denetimi ile sistem denetimini kapsayacak 

şekilde ve risk odaklı yapılmalıdır.100 

 1.5.1 Mali Denetim 

 Mali denetim, aktiflerin varlığını saptamak, yapılan hileli işlerin önüne geçmek, 

bu tür işlemleri açığa çıkarmak ve iç kontrol sistemlerinin incelemesini yapmak için 

muhasebe ve rapor verme sistemlerinin güvenilirliğini kontrol etme işlevidir.101 Mali 

                                                                                                                                               
99 İç Denetçiler Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 7., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı Resmi 
Gazete.  
100  İç Denetçiler Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 8., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı Resmi 
Gazete.  
101 Hüseyin Ergin, Denetim, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, No. 126, 2008, s.42. 
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denetimler, genellikle her bir idarenin bir çok yılı kapsayan bir dönem içerisinde en az 

bir defa denetlenmesini sağlayan yıllık bir program dahilinde gerçekleştirilir.102  

 Mali denetim uygulanan denetim türleri içinde en eski ve en yaygın olan 

denetim türüdür. Genel olarak benimsenen yaklaşıma göre, diğer denetim türleri 

uygulanmadan önce, mali denetim yapılmalı, daha sonra diğer denetim türlerine 

geçilmelidir.103 

              1.5.2 Uygunluk Denetimi 

 Bir örgütün mali işlerinin ve diğer faaliyetlerinin önceden belirlenmiş kurallara, 

yöntemlere ve mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi uygunluk denetimi ile 

yapılmaktadır.104 İç denetçiler faaliyetlerin kurallara ve mevzuata uygunluğu denetlenir. 

İç denetçiler bu hususta yalnızca kurallara uygunluğu değil, faaliyetlerin kurumun 

misyonuna ve yapısına uygunluğunu da incelemekle görevlidir.105 

 1.5.3 Performans Denetimi 

 Performans denetimi ile bir kurumun faaliyetlerinin, ekonomiklik, verimlilik ve 

etkililik unsurlarına göre yönetilip yönetilmediği değerlendirilir. Performans 

denetiminin amacı kurum faaliyetlerini geliştirici imkanlar bularak, kuruma değer 

katmaktır. Denetlenen kurumda tasarruf sağlamak, maliyetleri azaltmak, hizmetleri daha 

iyi kalitede sunmak, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirmek, güçlendirmek 

performans denetiminin temel amaçlarıdır.106 

 5018 sayılı Kanunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 

faaliyetlerin verimli, etkin ve ekonomik olarak yerine getirilip getirilmediğine ilişkin 

olarak elde edilen sonuçların performans denetimi yoluyla ölçülmesi, değerlendirilmesi 

                                                 
102 M.Sait Arcagök, Bahadır Yörük, Yönetim Kontrolü/ İç Kontrol, Maliye Dergisi, Sayı 145, Ocak-Nisan 2004, s.6. 
103 Mutluer, Öner, Kesik, Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, s. 474. 
104 Ercan Alptürk, Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutunda İç Denetim Rehberi, Ankara, Maliye ve Hukuk 
Yayınları, Ocak 2008, s.22. 
105 Ali Kamil Uzun, Organizasyonlarda İç Denetim Fonksiyonu ve Önemi, Active Dergisi, Sayı 6, Nisan-Mayıs 
1999, s.68-70. 
106 Fatih Akbulut, Performans Denetimi Bağlamında Kamuda İç ve Dış Denetim İşlerliği, İç Denetim Dergisi, Sayı 
18, Bahar 2007, s.23. 
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ve raporlanması belirtilmektedir.107 Böylece performans denetimi kamu idarelerinin 

faaliyetlerini kontrol etmenin önemli bir aracı haline gelmektedir.108 

 1.5.4 Sistem Denetimi  

 Sistem denetimi ile denetlenen birim faaliyetlerinin iç kontrol sisteminin 

organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksiklerin tespit 

edilmesi, kalite ve uygunluğun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin 

yeterliliğinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.109 

 1.5.5 Bilgi Teknolojileri Denetimi 

 Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin güvenli ve sürekli olup 

olmadığının değerlendirilmesidir.110 Ayrıca bu denetimle denetlenen birimlerin bilgi 

sisteminde depolanan veri ve bilgilerin yeterliliği ve doğruluğu incelenir. Bilgi 

sisteminin güvenliği ile depolanmış bilgilerin doğru kullanılması sağlanır, zarara 

uğramasının ya da yok olmasının önüne geçilir.111  

 1.6 İç Denetim Uygulama Nedenleri  

 Gerek kamu yönetiminde hesap verme sorumluğu gerekse saydamlık ilkelerinin 

ön plana çıkması son yıllarda iç denetime olan ilginin artmasına neden olmuştur.112 İç 

denetim faaliyetlerine duyulan ihtiyaç aşağıdaki nedenlere bağlanmaktadır. 

 1.6.1 Sorumluluk ve Hesap Verme 

 Yöneticiler genellikle yetki ve sorumluluklarının bir kısmını kendine bağlı 

olarak çalışan kişilere devrederek faaliyetlerini yürütürler. Yöneticilerin bu çalışanların 

görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirip getirmediklerini ve 

                                                 
107 Mesut Ünal, Performans Ölçümü, Performans Denetimi ve Performans Değerlendirmesi, Mali Hukuk Dergisi, 
Yıl 22, Sayı 130, Temmuz-Ağustos 2007, s.36.  
108 Ahmet Kesik, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde Türk Kamu İç 
Mali Kontrol Sistemi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9) 2005/1, s.104. 
109 İç Denetim, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü İç Denetim Birimi, Kocaeli, 16 Haziran 2008   
http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayı46/GYTE%20%C4%B0%C3%87%20DENET%C4BOM%20SUNUMU.pdf (29 
Ocak 2010) 
110 Ahmet Başpınar, Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu, Maliye Dergisi, Sayı 151, 
Temmuz-Aralık 2006, s.26. 
111 Alptürk, a.g.e., s.23. 
112  Mutluer, Öner, Kesik, Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, s.474. 

http://www.gyte.edu.tr/ebulten/say�46/GYTE%20%C4%B0%C3%87%20DENET%C4BOM%20SUNUMU.pdf
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bireysel hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını bilmeleri gereklidir. Fakat bu konuda ne 

yöneticilerin kişisel gayretleri ne astların kendi faaliyetleri ile ilgili düzenledikleri 

raporlar süreç hakkında bilgi edinmeye yeterli değildir. İç denetçiler bilgi toplama, 

mevcut koşulları değerlendirme ve sorunları tanımlama konularındaki mesleki 

yeterlilikleri nedeniyle, denetim süreçlerinin her aşamasında ve denetimle ilgili her 

konuda belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını yöneticiler adına vekaleten yapar. 

Fakat iç denetçilerin bu görevi ölçme, onaylama ve tavsiyelerle sınırlıdır. Yani İç 

denetçiler yöneticinin yerine geçerek karar alamazlar. Aksi taktirde iç denetçilerin sahip 

olmaları gereken en önemli özellik olan nesnelliğin varlığından söz edilemez.113 

 Yönetim kurulu üyelerinin kamuya karşı sorumlulukları göz önünde 

bulundurulduğunda, faaliyetler sonucu elde edecekleri nesnel ve güvenilir bilgiler 

doğrultusunda üst yönetim karar ya da tekliflerini değerlendirebilmeleri gereklidir. Bu 

aşamada iç denetçiler gerekli incelemeleri yapar, bilgileri toplar ve sonuçları 

raporlayarak yönetim kurulunun nesnel ve güvenilir bilgi alma ihtiyacını karşılar.114 

 1.6.2 Vekalet Teorisi 

 Günümüzde yoğun ticari ilişkilerin etkisiyle şirket ölçeklerinde büyüme 

meydana gelmiş ve bu durum profesyonel yöneticilik anlayışının değişmesine neden 

olmuştur. İşletme sahipleri şirket faaliyetlerindeki bir takım görev ve yetkilerini 

yöneticilere devretmek zorunda kalmıştır. İşletme sahipleri ile yöneticiler arasındaki bu 

ilişki vekalet akdi kapsamında ele alınabilir. İşletme sahipleri genel olarak yöneticilerin 

kendilerine verilen görevlerdeki performanslarını değerlendirebilecek zamana ya da 

teknik donanıma sahip değildir. Yöneticinin yükümlülüklerine yerine getirip 

getirmediği yapılan iç denetim çalışması ile anlaşılmaktadır. Bu nedenle iç denetçiler 

finansal olan ya da olmayan tüm faaliyetleri içeren denetimler yaparak işletme sahipleri 

ile yönetici arasında çıkabilecek olası çatışmaların önüne geçer.115  

 

 
                                                 
113 Sinan Aslan, Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim, l.Baskı, İstanbul, Avcıol Basım, 2003, s.8-9. 
114 Umut Korkmaz, Kamuda İç Denetim (I), s.6. 
115 Aslan, a.g.e., s. 9-10. 
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 1.6.3 Yönetime Danışmanlık ve Yardım 

 İyi yetişmiş bir iç denetçi yönetim işlemlerini kolaylaştırabilecek düzeyde 

eğitim ve tecrübeye sahiptir. Yeterli donanıma sahip olan bir iç denetçi işletmelerdeki 

mevcut sorunları ve hileleri ortaya çıkarabilir ve ileride benzer sorunlarla 

karşılaşılmaması için yöneticilere danışmanlık ve eğitim hizmeti de verebilir. İç denetçi 

bir faaliyeti yerine getirirken planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol konularında 

bilgi sahibi olmalı ve olayları profesyonel bir yönetici gözü ile 

değerlendirebilmelidir.116  

 1.6.4 Hileli İşlemlere Karşı Korunma 

 İşletmenin çıkarına ya da zararına yönelik hileli işlem, işletme içinden kişilerce 

yapılmış olabileceği gibi işletme dışından kişilerce de yapılmış olabilir. Giderek 

kompleks hale gelen finansal araçlar ve pazarlar, şirket dışından kişilerce hile ve 

usulsüzlüklerin tespit edilme olasılığını azaltmakta ve daha maliyetli hale getirmektedir. 

Bu nedenle iç denetim faaliyeti  çağdaş yönetim anlayışında yerini almıştır. 117    

 Modern anlamda iç denetimin kamu sektöründe uygulanması, özel sektörün bu 

yöndeki girişiminin anlamlı ve somut sonuç vermesi ile hız kazanmıştır. Ayrıca kamu 

sektöründe gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin aşırı merkeziyetçi olması modern 

anlamda denetimin kamu sektöründe uygulanmasına hız veren bir başka boyuttur. 

Ülkemizde mali yönetim ve kontrol sistemimizi yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kanun 

iç denetimin kamu sektöründe yer almasına fırsat vermiştir.118   

 1.6.5 Tasarruf Olgusu  

 Tasarruf, iç denetim faaliyetlerine duyulan ihtiyacın en temel nedenlerinden 

biridir. Kapsamlı ve düzenli olarak yürütülen denetimler sonucunda, tespit edilen 

eksikliklerin giderilmesi ile işletmeler maddi açıdan büyük tasarruflar 

sağlayabilmektedir. İşletmeler iç denetim yoluyla maddi kayıpları ortaya çıkarıp, gerekli 

                                                 
116 Alptürk, a.g.e., s.30. 
117 Umut Korkmaz, Kamu İç Denetim (I), s.7. 
118 Umut Korkmaz, Kamu İç Denetim (I), s.8. 
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önlemleri alarak sağladıkları kazançla bu faaliyetleri gerçekleştirmek için katlandıkları 

maliyetleri dahi giderebilmektedir.119  

 1.7 İç Denetim Faaliyetlerinin Bileşenleri 

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’te iç 

denetimin bileşenleri tanımlanmıştır. Söz  konusu bu bileşenleri iç denetimin faaliyet 

alanları şeklinde ifade etmek mümkündür. İç denetimin faaliyet alanları; iç kontrol 

süreçlerini değerlendirmek, yönetim süreçlerini değerlendirmek ve risk yönetim 

süreçlerini değerlendirmek olmak üzere üç kısımda incelenmektedir.120  

 1.7.1 Kontrol Süreçlerini Değerlendirmek 

 Kontrol süreçleri değerlendirilerek idarenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak 

bir iç kontrol yapısının oluşturulması sağlanmaya çalışılır ve değerlendirmeler yapılarak  

önerilerde bulunulur. Üst yöneticiler, uluslararası standartlar ve 5018 sayılı Kanun 

hükümleri gereği kaynakların etkili, amacına uygun ve yeterli derecede kullanılıp 

kullanılmadığını kamuoyuna açıklamakla yükümlüdür. Bu da ancak iç denetim 

tarafından iç kontrole ilişkin süreçlerin denetlenmesi yoluyla mümkün olur.121   

 1.7.2 Yönetim Süreçlerini Değerlendirmek 

 Yönetim süreçleri değerlendirilerek idarenin hesap verme sorumluluğunun 

güçlendirilmesi amaçlanır. Bu değerlendirme ile kurumsal yapının ve yönetim 

süreçlerinin etkililiği incelenir ve gerekli önerilerde bulunulur.122 

 1.7.3 Risk Yönetim Süreçlerini Değerlendirmek 

 Kamu idaresinin hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskleri belirlemek, 

incelemek, sınıflamak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek ve gerekli tavsiyelerde 

bulunmak yoluyla risk yönetim süreci değerlendirilir. Risk yönetim süreci ile kuruma, 

kurumun personeline ve kurum varlıklarına yönelik muhtemel tehlikelerin neler olduğu 

                                                 
119 Alptürk, a.g.e., s.30. 
120 Mehmet Aksoy, a.g.e., s.78. 
121 Mehmet Aksoy, a.g.e., s.79. 
122 Mehmet Aksoy, a.g.e., s.79. 
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değerlendirilir ve tehlikeler akılcı yöntemler ile asgariye indirilmeye çalışılır. İç denetim 

faaliyeti ile ortaya çıkabilecek veya var olan operasyonel riskler, insan kaynakları 

riskleri, teknoloji riskler, itibar riski, stratejik risk ve çevresel risk gibi çeşitli riskler 

tespit edilir ve bu risklerin  asgariye indirilmesi için uygun önlemlerin alınması 

sağlanır.123 

 

 1.7.3.1 Risk Değerlendirmesi 

 İç kontrol sisteminde oluşabilecek güçsüzlükler, yetersizlikler sonucu meydana 

gelen riskler, kurumun kaynak kullanım etkinliğini ve verimliğini azaltacaktır. Bu 

şekilde ortaya çıkan risklerin belirlenmesi, kontrol altına alınması, yönetilmesi ve bu 

risklerin minimize edilmesi için iç denetimin kurumun temel faaliyet ve görevlerini göz 

önünde bulundurarak, faaliyet sürecini etkileyen riskleri saptaması, sınıflandırması ve 

ölçmesi gerekmektedir. Yani risk yönetim sürecinde: 

 - Risklerin tanımlanması,    

 - Risklerin ölçülmesi,  

 - Risk politikalarının oluşturulması ve uygulanması, 

 - Risklerin izlenmesi ve analizi, 

 - Risklerin raporlanması, 

 - Risklerin araştırılması, teyidi ve denetimi, gerekmektedir.124  

 1.7.3.2 Risk Odaklı Denetim Planlaması 

 İç denetim birimi kurumun faaliyetlerini dikkate alarak risk odaklı denetim 

planı yapar. Bu planlama ile denetim yapılacak konular belirlenir. Söz konusu denetim 

konuları taşıdıkları risklere göre sıralanarak, öncelikle yüksek risk taşıyan alanlar 
                                                 
123 Mehmet Aksoy, a.g.e., s.80. 
124 A.Nejat Yüzbaşıoğlu, Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi, Risk Yönetimi Konferansı, İstanbul, Risk 
Yöneticileri Derneği ve Finans Dünyası, 16 Ocak 2003 
http://www.bddk.org.tr/turkce/yayinlarveraporlar/sunumlar/riskmanagamentNY.pdf (28 Ocak .2010) 

http://www.bddk.org.tr/turkce/yayinlarveraporlar/sunumlar/riskmanagamentNY.pdf
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belirlenir. Bu sıralamada derece notu uygulaması kullanılır. Derece notu uygulamasında 

en yüksek risk için ( 5 ), en az risk için ise ( 1 ) notu kullanılır. Daha sonra denetime 

başlanacak alan ya da bölüm belirlenir. Aşağıdaki şekil yardımıyla bahsedilen uygulama 

açıklanmaktadır.125  

Tablo 3 

Risk Odaklı Denetim Planı 

Denetim Konuları 
veya 
DenetiminYapılacağı 
Bölüm 

Yönetim 

Becerisi 

İç 

Kontrolün 

Yeterliliği 

Son 

Denetim 

Tarihi 

Risk 

Yüzdesi 

Risk 

Sıralaması 

Muhasebe        4       5         4 % 92 Yüksek 

Bütçe        4       5         4 % 84 Yüksek 

İnsan Kaynakları 

Departmanı 

   

       4 

 

      4 

 

        3 

 

% 82 

 

Yüksek 

Teknoloji Kullanımı        3       3         2 % 56 Orta 

( A ) Projesi        2       1         2 % 32 Düşük 

Kaynak: Mehmet Aksoy, a.g.e., s.82. 

 Riskin yaratacağı etki büyük ve oluşma ihtimali yüksek ( 5 ) ise hemen önlem 

alınması, riskin yaratacağı etki küçük ve oluşma ihtimali düşük (1 ) ise periyodik olarak 

gözden geçirilmesi gerekmektedir.126  

 Risk değerlendirilmesi her yıl yapılır, düzenli olarak gözden geçirilir, kanun, 

mevzuat ya da herhangi bir sistem değişikliği yoluyla risk değerlendirilmesini 

etkileyecek olaylar, birim yöneticileri tarafından iç denetim birimlerine bildirilir.127 

                                                 
125  Nazmi Zarifi Gürkan, İç Denetimin Faaliyet Alanı, 
   http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5icerikdetaydh292.doc. (28 Ocak 2010) 
126  Beliz Korkut, Merkez Bankasında İç Kontrol ve Risk Ölçümü Uygulamalarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası(TCMB) Kambiyo Muhasebesi İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi, Ankara, TCMB Uzmanlık Yeterlilik 
Tezi, Şubat 2004, s.41.  
127  Gürdoğan Yurtseven, Teftişten İç Denetime Banka Müfettişliği, İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, 
Yayın No. 265, Kasım 2009, s.138-139. 

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%255icerikdetaydh292.doc
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             1.8 İç Denetimin Benzer Kavramlarla İlişkisi 

 1.8.1 İç Denetim – İç Kontrol İlişkisi 

 İç denetim ve iç kontrol, 5018 sayılı KMYKK içinde yer alan birbiri ile 

yakından ilişkili fakat farklı kavramlardır.128 Bu iki kavram uzun yıllardan beri var olan 

fakat önemi ve anlamı yaklaşık son on yılda derinleşen kavramdır. Ülkemizde bu iki 

kavram tam olarak anlaşılmış ve birbiriyle ilişkisi net olarak kavranmış değildir.129 

 Kamu maliyesi, kamu yönetimi ve bütçe yazınında “ kontrol” ve “ denetim” 

kavramları çoğu zaman birbiri yerine kullanılmaktadır. Fakat mali yönetim ve kontrol 

sisteminde “kontrol” ve “denetim” kavramları farklı anlamlara gelecek şekilde 

tanımlanmaktadır. Gerek uluslararası tanımlamalarda gerekse iç hukuktaki 

düzenlemelerde kontrol ve denetim kavramları farklı anlama gelecek şekilde 

kullanılmaktadır.130 

 Kamu yönetimi literatüründe benimsenmiş çok kesin bir ayrım olmamakla 

birlikte, genel olarak; idareler tarafından ön görülen hedeflere ulaşılabilmesi, faaliyet ve 

işlemlerin önceden belirlenmiş standartlara ve kurallara uygun olarak yürütülmesi 

amacıyla tasarlanıp tatbik edilen faaliyet ve süreçler iç kontrol olarak adlandırılırken, 

yetkili kişi ve birimler veya merciler tarafından bir kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile 

ilgili olarak hukuka uygunluk ve diğer amaçlar yönünden bağımsız, disiplinli ve 

sistematik olarak yürütülen incelemeler iç denetim olarak adlandırılmaktadır.131   

 5018 sayılı KMYKK’ya göre “Kamu mali yönetiminin bir unsuru olarak iç 

kontrol, kamu idarelerinin işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, varlık ve 

yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için 

uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim 

faaliyetleridir.’132 

                                                 
128  Mehmet Aksoy, a.g.e., s.87. 
129  Umut  Korkmaz, Kamuda İç Denetim (I), s.8. 
130  Candan, Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi, s.17. 
131  Candan, Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi, s.18. 
132  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 55., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete. 
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 İç kontrolün amacı: 

 - 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, 

 - İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en 

riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını, sağlamaktır.133 

 İç denetim ise iç kontrolün çok önemli bir boyutunu oluşturan, yönetime dönük 

bir hizmettir. İç kontrol sisteminin politika ve hedefler doğrultusunda işleyip işlemediği 

konusunda güvence sağlayan iç denetim, iç kontrol sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. İç 

kontrolün hem mali hem de mali olmayan yönleri iç denetimin kapsamına 

girmektedir.134  

 İç kontrol kurumun hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmeye yarayan bir 

süreçtir.135 Dolayısıyla iç kontrol bir eylem ile sınırlı olmayan, bir çok noktayı kapsayan 

bir süreci ifade eder.136 Bu süreç kurum faaliyetleri ile başlar ve kesintisiz olarak devam 

eder. İç denetim ise kurum faaliyetleri tamamlandıktan sonra devreye girer ve mevcut 

durumu değerlendirir.137 Buradan iç kontrolün, iç denetimden daha kapsamlı olduğu ve 

kimi hallerde iç denetimi de kapsadığı sonucuna ulaşılır.138 

                                                 
133  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 56., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete. 
134  Mehmet Aksoy, a.g.e., s.87. 
135 Ekrem Candan, Kamu İdarelerinde İç Kontrol Süreç ve Sistemlerinin Tasarlanması, Uygulanması ve 
Geliştirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, Sayı 38, Mayıs-Haziran 2006, 
 http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5icerikdetaydh285.doc (03 Şubat 2010)  
136  Kadir Babbagoğlu, İç Kontrol Sistemi, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 82, Temmuz Ağustos 2007, s.160. 
137 Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, AB ile Müzakere ve Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir 
Paradigma, 2.Baskı, Cilt 2, Ankara, Yetkin Yayınları, 2006, s.1353. 
138  Candan, Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi, s.22. 

http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%255icerikdetaydh285.doc
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 Kurumun her türlü kontrol faaliyetlerini kapsayan iç kontrol, önemli derecede 

teminat sağlar fakat hiçbir zaman garanti teşkil etmez.139 Yani iç kontrol sistemi ile 

riskler azaltılmaya çalışılır fakat hiçbir zaman risklerin tamamı yok edilemez.140 

 Kurumda adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk görevleri iç 

kontrol sistemi ile sağlanmaktadır.141 Bu noktada iç denetim de, iç kontrol sisteminin 

yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile ilgili yönetime bilgi verir, değerlendirme yapar ve 

gerekli tavsiyelerde bulunur.142 

 Kamu idaresinde etkin bir iç kontrol sistemi sağlanmasından üst yönetici 

sorumludur. Yönetim iç kontrol faaliyetlerinin her aşamasında izleme ve gözden 

geçirme faaliyetini yürütmelidir. Bu noktada yönetim iç kontrol sisteminin hedeflenen 

şekilde işleyip işlemediğini iç denetim raporları aracılığı ile öğrenir. İç denetim iç 

kontrolle ilgili yönetime bilgi sağlar ve değerlendirme yapar.143 

 İç denetim ve iç kontrolü şu şekilde karşılaştırmak mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Salih Tanju Yavuz, İç Kontrol Fonksiyonunun Bileşenleri: İç Kontrol Merkezi Teftişten ( İç Denetim’den) Farklı 
Bir Mekanizmamıdır ?, Bankacılar Dergisi, Yıl 13, Sayı 42,  Eylül 2002, s.42. 
140 Gökhan Alpman, İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Sağlanması, Cemal İbiş(Ed.) II. Uluslararası Türkiye 
Muhasebe Denetimi Sempozyumu ‘Kamu Güveni ve Denetimi’ , VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi 
Sempozyumu, ‘Muhasebe Denetiminde Yeni Açılımlar’ içinde (119-130), İstanbul, İSMMMO Yayınları, Yayın 
No.92, 2008, s.130. 
141 M.Fahrettin Önder, Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara Uyumu, s.30. 
142 Mehmet Aksoy,a.g.e., s.88. 
143 Mehmet Aksoy, a.g.e., s.88. 
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Tablo 4 

İç Denetim ve İç Kontrolün Karşılaştırılması 

İÇ DENETİM İÇ KONTROL 

• Bilginin doğruluğunu ve 

güvenilirliğini tespit edip 

yönetime güvence vermek. 

• Bilgilerin doğruluğunu ve 

güvenilirliğini sağlamak.   

• Plan program ve mevzuata 

uygunluğu kontrol etmek. 

• Plan, program ve mevzuata 

uygunluğu gerçekleştirmek.  

• Etkinliği ve verimliliği teşvik 

ederek artı değer kazandırmak.  

• Etkinlik ve verimlilik sağlamak. 

• Risk denetimi suretiyle bağımsız 

ve tarafsız faaliyetlerde 

bulunmak. 

• Başta yönetim tarafından belirlenen 

hedeflere ve iç ve dış denetim 

faaliyetlerine hizmet etmek. 

Kaynak: M.Fahrettin Önder, Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara Uyumu, s.29.   

 1.8.2 İç Denetim- Dış Denetim İlişkisi ve  Bu Bağlamda Sayıştay’ın Rolü  

 Kuruluş amaçları, çalışma yöntemleri ve görev alanları ne kadar birbirinden 

farklı olursa olsun bütün denetim kuruluşları özde aynı amaca hizmet etmektedir. Bu 

amaç demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının verimli ve 

rasyonel şekilde kullanılmasını sağlayarak, kamu yönetiminin, topluma daha iyi hizmet 

sunmasına yardımcı olmaktır. Bu amaç görev ayrılıklarına rağmen tüm denetim 

kuruluşları arasında iş birliği gerektirir. İç ve dış denetim arasında işbirliği de bu temel 

amacın üzerine kurulur.144  

 İç ve dış denetimin konumları ve görevleri farklı olsa da her iki denetim 

türünde de kamu fonlarının mevzuata ve sosyal-ahlaki davranış standartlarına uygun 

kullanılması, verimli, etkin ve ekonomik bir kamu idare sisteminin geliştirilmesi 
                                                 
144 Atilla İnan, Sayıştay ile İç Denetim Kuruluşları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Amme İdaresi Dergisi, 
Cilt 15, Sayı 1, 1982, s.73. 
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amaçlanmaktadır. Bunun için de adanmışlık, danışma, iletişim ve güven temelinde iş 

birliği tesisi öngörülmektedir.145  

 5018 sayılı KMYKK’da denetime bir sistem olarak yer verilmiş, bu sistemde 

denetim iç ve dış denetim olarak ayrılmış ve bu iki denetim türü de iç kontrolün bir alt 

unsuru olarak tanımlanmıştır. Bu sistem ancak bir bütün şeklinde çalıştığı takdirde 

ülkenin kamu mali yönetimi adına anlam ifade edeceği belirtilmiştir. İç denetim ve dış 

denetim sistemli, birbirine paralel ve uyumlu olarak çalıştığında etkin bir denetim 

ortaya çıkacaktır. Bu durumun sağlanması için iş birliği üst yönetim tarafından aktif 

olarak desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.146   

 Bu denetimler arasındaki işbirliğinin en temel amacı iç ve dış denetim 

çabalarından mümkün olan en yüksek verimi ve kaliteyi sağlamaktır. Başka bir ifade ile 

en az personel ve maddi kaynak kullanarak yüksek denetim sistemine ulaşmak ve 

mükerrer denetimden kaçınmaktır.147  

 İç denetim ile dış denetim arasındaki ilişki “denetleyen-denetleyen” 

şeklindedir. Bu durum farklılığının görev, ilke ve amaçları birbiri ile paralel olan iki 

organın sadece sorumlu oldukları makamın farklılaşması sonucunda ortaya çıktığını 

göstermektedir.148 

 İç denetim ile dış denetim arasında etkili bir işbirliği oluşturulduğu takdirde 

pek çok fayda sağlanacaktır. Bu faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:149  

 - Her birimin kendi denetim rolünü ve ihtiyacını daha net biçimde anlamasına 

dayalı daha etkili bir denetim sistemi, 

 - Denetlenenin coğrafi bölge itibari ile dağınıklığını giderecek şekilde en aza 

indirgenmiş denetim iş yükü, 

                                                 
145 Sacit Yörüker, Yeni Konseptler ve Gelişmeler Temelinde Kontrol ve Denetim Sistemlerimize İlişkin Bir 
Değerlendirme (Sunum Metni), Ankara, Sayıştay Başkanlığı Yayınları, 2-3 Nisan 2003, s.6. 
146  Erol Akbulut, Kamu Yönetiminin Değişen Yüzü: İç Denetim, İç Denetim Dergisi, Sayı 14, Bahar 2006, s.16-17. 
147  Akbulut, a.g.m., s.16-17. 
148 Mehmet Bulut, Türk Kamu Mali Yönetimi Açısından Sayıştay’ın İç Denetimdeki Rolü ve İç-Dış Denetim 
Koordinasyonu, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Yıl 10, Sayı 45, Eylül-Ekim 2007, s.110-111. 
149 Ersan Aybar, Baran Özeren, İyi Bir Uygulama Örneği; İç ve Dış Denetçiler Arasında İşbirliği, Sayıştay 
Başkanlığı Yayınları, 22 Haziran 2004 
http://www.sayıstay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/41icvedısdenet.pdf (19 Aralık 2009) 

http://www.say�stay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/41icved�sdenet.pdf
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 - Denetim çabasına ve nihayetinde yönetime daha yararlı tavsiyelerde 

bulunmaya daha fazla odaklanacak biçimde organizasyonun karşı karşıya kaldığı 

risklerin farkında olduğu bir diyalog,   

 - Ortak planları ve ihtiyaçları iletme esasına dayalı daha iyi koordine edilmiş iç 

ve dış denetim faaliyeti,  

 - Daha zengin ve daha esnek bir beceriler setinden her iki tarafında yararlanma 

fırsatı.  

 Meclis adına yapılan dış denetim bir çok kamu kuruluşunda yapılmaktadır ya 

da yetersiz düzeydedir. TBMM adına denetimi Sayıştay yapmaktadır.150 Dış denetim 

Sayıştay tarafından yapılacak veya yaptırılacak∗ olması denetim sistemimiz açısından 

önemli bir girişimdir.151  

 İç denetim bir bakanlık ya da genel müdürlüğün denetim alanı ile sınırlıyken, 

parlamento adına yapılan dış denetim tüm bakanlıklar ve kamu hizmeti ve alanlarını 

kapsar. Dış denetim makro düzeyde gerçekleştirilir ve zorunlu olmadıkça dış denetimde 

ayrıntıya inilmez. İç denetimde ise ayrıntılara inilmektedir.  İç denetim kuruluşlarının 

hazırladığı raporlar adına denetim yapılan kuruma teslim edilirken, Sayıştay raporları 

parlamentoya aynı zamanda kamuoyuna sunulur. İç denetim raporları gizli kalabileceği 

halde, Sayıştay’ın raporlarını açıklaması gerekir.152  

 İç denetçiler ile dış denetçiler arasında denetim yöntemleri, sorumlulukları ve 

amaçları bakımından bir takım farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Dış denetçiler mali 

işlemlerin ve hesapların kurallara ve mevzuata uygunluğunu araştırır ve daha çok 

geçmiş yıldaki durumun ne olduğuna odaklanırlar. İç denetçiler ise şu anki durumla ve 

                                                 
150 Necip Polat, Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetimin Etkinliği, Sayıştay Dergisi, Sayı 49, Nisan 
Haziran 2003, s.78. 
∗ Yaptırmadan kastedilen, İlgili kanunlarla belirlenen neticeleri taşıyan denetim şirketlerinden yararlanılması, kesin 
hükme bağlama yetkisinin Sayıştay tarafından yapılmasıdır. 
151 Birol Ekici, Kamu Yönetiminde ve Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Bağlamında Denetim, Ahmet 
Nohutçu ve Asım Balcı(Ed.), Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması-I içinde (57-92), 
1.Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, Ağustos 2005, s.66. 
152  İnan, a.g.m., s.77-79. 
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gelecekte ne olacağı ile ilgilenirler. Dış denetçiler sonuçları, iç denetçiler ise daha önce 

kurulmuş ve uygulanmakta olan mali sistemleri değerlendirirler.153  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153  Alptürk, a.g.e., s.25. 
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II. BÖLÜM 

5018 SAYILI KANUN VE İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA İÇ 

DENETİM 

 Çağdaş devlet anlayışı ile kamu kaynaklarının rasyonel kullanımı meselesi 

gündeme gelerek, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması 

anlayışı hakim kılınmıştır. Bu doğrultuda kamu mali yönetim anlayışında mali kontrol 

ve iç denetim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle AB’ye aday 

ülkelerde, kamu yönetiminde hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması amacıyla 

etkili bir iç denetim sisteminin oluşturulması zorunluluğu ortaya çıkmış ve bunun 

sonucu olarak da iç denetim sistemi ülkelerin kanunlarında ve mevzuatlarında yer 

almaya başlamıştır. Ülkemizde de iç denetim kavramı 5018 sayılı Kanun’da yerini 

almıştır. 

 5018 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde iç denetim Türk Kamu Yönetimi 

Sistemine dahil edilmiş ve kurumların iç işleyişlerinde uygulanan teftiş ve denetim 

faaliyetleri yeniden yapılandırılmıştır. İç denetim ile ilgili mevzuat üç düzeyde 

oluşturulmuştur. Birinci düzey mevzuat 5018 sayılı Kanundur ve iç denetim bu kanunun 

63 ile 67 nci maddeleri arasında düzenlenmektedir. Bu kanunda iç denetim 

tanımlanmakta, denetimin kimler tarafından yapılacağı ve sonuçlandırılacağı 

belirtilmektedir. İkinci düzey mevzuat yönetmelik ve kadro tahsis kararlarıdır. Üçüncü 

düzey mevzuat ise İDKK tarafından yayımlanan ilkeler ve tebliğlerdir.154  

  2.1 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda Denetim Kavramı  

 1927 yılında yürürlüğe giren kapsamlı değişiklikler yapılmadan uzun süre 

uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu çağdaş mali yönetim anlayışının 

gerisinde kalıp, gelişen ve değişen ihtiyaçları gidermede yetersiz kalmıştır. Kanunda 

kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak 

müesseselerin öngörülmemesi, iç kontrol ve iç denetim kavramlarına yer verilmemesi, 

                                                 
154 Ümit Şahin, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Denetim Sistemi, Karamanoğlu 
Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 10, 
Sayı 15, Aralık 2008, s.291. 
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mevcut mali yönetim ve denetim sisteminin usulsüzlük ve yolsuzlukları önleyememesi, 

denetim yapan birimlerin tam olarak belirlenmemesi ve bu yüzden denetim karmaşası 

yaşanması, denetim muhteviyat ve standartlarının oluşturulmamış olması ve mevcut 

denetim sisteminin çağdaş denetim anlayışının uzağında olması, başlıca  

eksikliklerindedir.155 

 Mali sistemimizin çerçevesi 1050 sayılı Genel Muhasebe Yasası ile çizilmiştir 

ve kamusal faaliyet ve işlem hacminin sınırlı olduğu dönemlerde bu yasa ile kontrol 

mekanizması etkin biçimde yürütülmüştür. Fakat bu yasa ile uygulanan iç kontrol 

sistemi başta aşırı kırtasiyecilik olmak üzere bir çok soruna neden olmaktaydı.Yasada 

denetim faaliyetleri hukuka uygunluk ve yolsuzlukların önlemesi ile sınırlı kalmakta ve 

çağdaş sorumluluk anlayışı amaçlanmamaktaydı.156  

 1050 sayılı Kanun esas itibariyle bütçeleme sistemlerini düzenlemekteydi ve bu 

nedenle muhasebe teknik ve süreçleri ile denetim teknik ve süreçlerini yeteri kadar 

içermemekteydi.157 

 Kanuna göre uygunluk kontrolü dahil, tüm kontrol işlemleri tamamlandıktan 

sonra ödeme gerçekleştirilirdi. Harcama yapıldıktan sonra harcamayı gösteren belgeler 

iç denetim uygulama alanı dahilinde Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulu, muhasebat 

kontrolörleri, bütçe kontrolörleri ve muhasebe denetmenleri  tarafından uygunluk 

denetimine tabi tutulurdu. Fakat yapılan bu kontroller düzenli ve sistematik biçimde 

tekrarlayan kontroller değildi. Mali sistemin içinde iç denetim faaliyetlerinin 

uygulanmaması da sistemin zayıf noktalarından biriydi.158  

 Kanun genel olarak devlet tüzel kişiliğine sahip idarelerin mali denetimini 

düzenlemektedir. Oldukça dar kapsamlıdır ve bu yüzden kamu kaynağını kullanan 

idarelerin denetlenmesi sınırlı düzeyde gerçekleşmektedir. 5018 sayılı Kanun ile bu 

                                                 
155 http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/ykmyksI_ecandan.pdf (18 Aralık 2010) 
156 Ömer Köse, Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, Sayıştay Başkanlığı Araştırma/İnceleme/ Çeviri Dizisi 
12, Ekim 2000, s.216. 
157 İlhami Söyler, Kamu Mali Yönetim Sisteminin Denetim Tekniği ve Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi, Vergi 
Dünyası Dergisi, Yıl 26, Sayı 305, Ocak 2007, s.104. 
158 Baki Kerimoğlu, Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı: İç Kontrol Sisteminin Tasarımı, Maliye 
Dergisi, Sayı 142, Ocak-Nisan 2003, s.113. 

http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/ykmykbI_ecandan.pdf
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sınırlı denetimin kapsamının genişletilmesi amaçlanmış ve mali bakımdan kaynak 

israfının önlenmesini sağlayacak tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi hedeflenmiştir.159 

 1050 sayılı Kanunda denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimi 

şeklinde yapılmaktaydı. 5018 sayılı Kanunla denetim faaliyetlerinin sayısı artırılmış ve 

uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim ve iç kontrol sisteminin bir 

unsuru olarak iç denetim uygulamaya geçirilmiştir.160 

 Ayrıca 27.09.1984 tarihli 3046 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran ve 

TBMM’de geçici maddeler dışında 49 maddesi kabul edilen “Kamu Yönetiminin Temel 

İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” unda da denetim faaliyetlerinin 

yeniden yapılandırılması konusu ele alınmış ne var ki bu kanunda da düzenlenmeye 

çalışılan denetim fonksiyonu arzu edilen seviyeye ulaştırılamamıştır.161 

2.2 Genel Olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda                        

İç Denetim 

 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu doğrultusunda işleyen kamu mali 

yönetim sistemi, 1999 yılının aralık ayında yapılan Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin 

AB’ye uygun bir aday olduğunun açıklanması ile değişikliğe uğramıştır. AB-Türkiye 

arasındaki ilişkinin boyutu değişmiş ve Türkiye’nin birliğe üye olabilmesini sağlayacak 

koşulların hazırlanması için gerekli yeni bir döneme girilmiştir. Helsinki Zirvesi’nden 

sonra 2000 yılı aralık ayında yapılan Nice Zirvesi’nde, Türkiye’nin Katılım Ortaklığı 

Belgesi (KOB) onaylanmış ve 2001 yılının mart ayında AB Resmi Gazetesinde 

yayınlanmıştır. Türkiye’nin AB katılması konusundaki temel koşulları belirleyen 

belgede, Türkiye’nin üyelik için yerine getirmesi gereken kısa ve orta vadeli 

yükümlülükler belirtilmiştir. Bu kapsamda iç ve dış mali kontrol için yasal çerçevenin 

tamamlanması, iç denetim faaliyetlerinin koordine edilmesi için yürütme bünyesinde 

merkezi bir organın kurulması, harcamacı kuruluşlar bünyesinde iç denetim ünitelerinin 

kurulması ve iç denetçilerin merkezi ve ademi merkeziyetçi seviyede kontrol için 
                                                 
159 Kenan Durak, 1050 ve 5018 Sayılı Kanunların Kapsamı ve Harcama Öncesi Kontrol Süreci, 
     www.alomaliye.com/kenan_durak _1050.htm (12 Aralık 2010) 
160 Ekrem Candan, Eski ve Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesi ve 5018 
Sayılı Kanun ile Öngörülen Esaslar ve Getirilen Yenilikler-II, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl 25, Sayı 296, Nisan 2006, 
s.176.  
161 Karaaslan, a.g.m., s.9. 

http://www.alomaliye.com/kenan_durak%20_1050.htm
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fonksiyonel bağımsızlıklarının sağlanması konuları Türkiye’nin ulaşması gereken 

hedefler olarak sıralanmıştır.162 Bu hususlar gerek Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

ve 59. Hükümet Programı, gerekse ulusal taahhütlerimiz açısından paralel konular 

olarak görülmektedir.163 

 Stand-by anlaşması uyarınca verilen niyet mektuplarında mali kontrol 

mekanizmalarının yeniden yapılandırılması, Sayıştay tarafından yapılan ön kontrolün 

kaldırılarak, iç denetim ve ön kontrol faaliyetlerinin idarelerce yerine getirilmesi 

öngörülmüştür. AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin hazırlanan Ulusal Programda 

kamu kurumlarının bütününü kapsayacak bir kontrol mekanizmasının oluşturulacağı ve 

iç denetim birimlerinin kurulacağı belirtilmiştir.164 

 5018 sayılı KMYKK’da yer alan yönetim ve kontrol kapsamında iç denetim 

uluslararası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu biçimde yapılandırılmıştır. Bu 

kanunda mali saydamlık, hesap verebilirlik, kamu kaynaklarının kullanılması 

konusunda ekonomiklik ve verimlilik gibi temel ilkeler hedef alınmıştır. Kanunda  daha 

önce Türkiye literatüründe yer almayan iç denetim gibi önemli bir uygulama yönetim ve 

kontrol sistemine dahil edilmiştir.165 Uluslararası standartlar ve AB normlarına uygun 

olarak hazırlanan kanun TBMM’de 10.12.2003 tarihinde 5018 sayı ile kabul edilmiş, 24 

Aralık 2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.166 

 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol sistemi açıklanarak, iç 

kontrolün tanımı verilmiştir. 55. maddede belirtildiği üzere kamu mali yönetiminin bir 

unsuru olan iç kontrol, kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve 

mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi 

kontrol ve harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir. Kamu mali yönetimini en iyi 

                                                 
162 Gösterici, a.g.m., s.177  
163 M.Hakan Özbaran, Kamu Mali Yönetiminde Gelişmeler Panelinde Sayıştay Denetimi, Mali Klavuz Dergisi, Sayı 
27, Yıl 7, Ocak-Mart 2005, s.53. 
164 Önder Alper, Gerekçeli Açıklamalı-Uygulamalı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İlgili Mevzuat, 
İzmir, Denet Yayıncılık, Ekim 2005, s.496-497. 
165 Ömer Duman, Kamuda İç Denetim Düzenlemeleri ve Uygulamaları, İç Denetim Dergisi, Sayı 17, Kış 2007, s.56. 
166 Bayar, a.g.m., s.61. 
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şekilde gerçekleştirmek için uygulanan iç denetim faaliyeti 5018 sayılı Kanunun 63, 64, 

65, 66 ve 67. maddelerinde düzenlenmektedir.167  

 63  üncü madde de iç denetim faaliyetinin tanımı yapılmıştır: 168 

  “ İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomik, etkinlik ve verimlilik esasına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence 

sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarenin 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 gerçekleştirilebilir. İç denetim iç 

denetçiler tarafından yapılır.” 

 64 üncü madde de “ iç denetçinin görevleri” başlığı altında iç denetçinin görev 

tanımı yapılmış ve yerine getirmesi gereken görevler sıralanmıştır. İç denetçiler bu 

görevleri, İDKK tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim 

standartlarına uygun olarak yerine getirmektedir.169  

 65 ncı madde iç denetçi olarak atanacak olanların taşıması gerekli şartlar ve 

atanan iç denetçilerin tabi tutulacağı eğitim programı, programın içeriği, süresi ve 

eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile diğer hususlar hakkında bilgi vermektedir.170  

 66 ncı madde iç denetim faaliyetlerini yürütmekle yetkili organ olana İDKK 

hakkında bilgi vermektedir. Kurul üyelerinin seçilmesi, atanması, sahip olması gerekli 

nitelikler, kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.171  

 İç denetim kavramını kapsayan kanunun son maddesi olan 67 nci madde de 

İDKK’nın görevleri sıralanmaktadır.172 

                                                 
167 Zuhal Tek, İç Denetim, http://www.debud.org/Html/dergi/pdf/sayı20.pdf (20 Aralık 2009) 
168 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 63., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete. 
169 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 64., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete. 
170 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 65., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete. 
171 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 66., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete.  

http://www.debud.org/Html/dergi/pdf/say�20.pdf
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 2.3 5018 Sayılı Kanun’dan Sonra İç Denetimle İlgili Yapılan Düzenlemeler 

 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından iç denetim sisteminde 

meydana gelen aksaklıkların giderilmesi amacıyla 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkındaki Kanun, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu kanun ile 5018 sayılı Kanunun gerekli maddeleri 

değiştirilmiş, iç kontrol sistemi yeniden tanımlanarak daha kapsayıcı hale 

getirilmiştir.173   

 İç denetim alanında 5018 sayılı Kanunun kabul edilmesinin ardından 

bahsedilen tarzda uygulanan bir çok düzenleme mevcuttur. Bu yasal ve idari 

düzenlemeleri toplu olarak şu şekilde sıralamak mümkündür.174 

 - 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ( 24.12.2003 tarih ve 25326 

sayılı Resmi Gazete) 

 - İç Denetim Koordinasyon Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik ( 08.10.2005 tarih ve 25960 sayılı Resmi Gazete) 

 - İç Denetçi Adayları Belirleme Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği ( 08.10.2005 

tarih ve 25960 sayılı Resmi Gazete) 

 - İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, ( 12.07.2006 

tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete) 

 - Kamu İç Denetim Standartları (20.12.2006 tarih ve 12 sayılı Kurul Kararı)  

 -Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

(02.07.2007 tarih ve 11 sayılı Kurul Kararı) 

                                                                                                                                               
172 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 67., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete. 
173 Maliye Bakanlığı, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Ankara, 2010, s.13. 
174 İç Denetim, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü İç Denetim Birimi, Kocaeli, 16 Haziran 2008,  
http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi46/GYTE%20%C4%BO%C3%87%20DENET%C4%BOM%20SUNUMU.pdf 
(25 Ocak 2010) s.6. ; Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler ,Sosyal Güvenlik Kurumları, 
Mahalli İdareler 2009 Yılı Genel Faaliyet Raporu, Haziran 2010, s.113-118. 
 

http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi46/GYTE%20%C4%25BO%C3%87%20DENET%C4%25BOM%20SUNUMU.pdf
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 - Kamu İç Denetim Raporlama Standartları ( 05.06.2007 tarih ve 10 sayılı 

Kurul Kararı) 

 - Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları ( 20.11.2006 tarih ve 12 sayılı 

Kurul Kararı ) 

 - Kamu İç Denetim Birim Yönergesi ( 22.01.2007 tarih ve 2 sayılı Kurul 

Kararı) 

 - Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Usul ve Esasları 

(03.07.2007 tarih ve 12 sayılı Kurul Kararı) 

 - Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Usul ve Esas       

(02.07.2010 tarih ve 11 sayılı Kurul Kararı) 

 - Kamu İç Denetim Plan ve Program Hazırlama Rehberi (29.08.2007 tarih ve 

15 sayılı Kurul Kararı) 

 - Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi (06.09.2007 tarih ve 17 

sayılı Kurul Kararı) 

 - Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ( 2008-2010) (05.11.2007 tarih ve 17 sayılı 

Kurul Kararı) 

 - İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usul Hakkında Tebliğ (No:1) 

(18.10.2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazete) 

 - İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usul Hakkında Tebliğ (No:2) 

(30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete) 

 - İç Denetçi Adaylarının Belirlemesinde Uyulacak Esas ve Usuller hakkında 

Tebliğ (Sıra No: 3) ( 05.04.2009 tarih ve 27191 sayılı Resmi Gazete) 

 - Kamu İç Denetim Rehberi (07.04.2008 tarih ve 5 sayılı Kurul Kararı) 

 -İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.12.2008 tarihli ve 27086 sayılı Resmi Gazete) 
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 -İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.12.2008 tarih ve 27086 sayılı Resmi Gazete) 

 -Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve 

Usuller (19.02.2008 tarih ve 2 sayılı, 24.03.2008 tarih ve 4 sayılı Kurul Kararları) 

     - 2008 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu (30.06.2009 tarih ve 38 sayılı 

Kurul Kararı)  

 - “ Kamuda İç Denetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” (16.03.2009) 

 2.4 İç Denetim Faaliyetinde Rol ve Sorumluluklar 

 İdarelerde iç denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi çeşitli kişi ve 

kurullar aracılığı ile sağlanmaktadır.   

 Bu kişi ve kurullar denetlenen  kurum ve denetim çalışmaları arasında köprü 

vazifesi gören, denetim sürecinin doğru, eksiksiz, yasal düzenlemelere ve standartlara 

uygun bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan aktörlerdir. Bakan, üst yönetici, iç 

denetçiler ve İDKK iç denetim faaliyetlerinde rol alan en önemli birimlerlerdir. 

 2.4.1 Bakan 

 5018 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereği bakanlar, hükümet politikasının 

uygulanmasından, bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların 

stratejik plan ve bütçelerinin kalkınma planlarına uygun olarak hazırlanmasından, 

uygulanmasından bu doğrultuda diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliği 

sağlanmasından sorumludur. Ayrıca bakanlar kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde kullanılması konusunda Başbakana ve TBMM’ye karşı sorumludur. 

 2.4.2 Üst Yönetici 

 5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde üst yöneticilerin sorumluluklarına yer 

verilmiş olup, bu sorumluluklar dahilindeki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımı önlemekten bakana, mahalli 

idarelerde ise meclislerine karşı sorumlu olduklarından bahsedilmiştir. Üst yöneticiler 
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bu sorumluluklarını harcama yetkileri, mali hizmetler birimi, mali kontrol yetkilisi, 

muhasebe yetkilisi ve iç denetçiler aracılığı ile yerine getirir. Kanunun 64 üncü 

maddesinde, kamu idarelerinin yıllık iç denetim programlarının üst yöneticilerin görüşü 

dahilinde iç denetçiler tarafından hazırlanacağı ve üst yönetici tarafından onaylanacağı, 

hazırlanan iç denetim raporlarının iç denetçiler tarafından doğrudan idarenin en üst 

yöneticisine sunulacağı hükmüne bağlanmıştır. 

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci 

maddesinde üst yöneticilerin iç denetim alanındaki sorumlulukları şu şekilde 

belirtilmiştir: 

 - İç denetçilerin görevlerini bağımsız şekilde yapabilmeleri için gereken 

koşulları sağlar, 

 - İç denetçilere idarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyen koşulları belirlemesi 

konusunda yardımcı olur, 

 - İç denetçilere, iç denetim faaliyetleri sırasında gerekli bilgi ve belgelerin 

sağlanması için ilgili birimler arasında iletişim kurar, 

 - İç denetim rapor sonuçlarına göre gerekli düzenleme ve iyileştirmeleri yapar, 

gereken önlemleri alır, 

 - İç kontrol ve iç denetim süreçlerinden elde ettiği verileri bir araya getirir, 

karşılaştırır ve gerekli olan hususlarda iç denetçilerle görüşerek alınması gereken 

tedbirleri belirler, 

 - İç denetçilerin meslekleki yeterliliğe ulaşması konusunda gerekli tedbirleri 

alır, 

 - İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsız ve tarafsız olması gerektiği 

noktalarda tehlike ve ihmal olduğu durumda gerekli tedbirleri alır, 

 - İç denetim faaliyetlerinin kalitesi, gelişimi ve kontrolü ile iç denetçilerin 

performanslarının değerlendirmesini yapar, 
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 - İç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını düzenler, 

 - İç denetim biriminin bütçesi ile ilgili gereken düzenlemeleri yapar ve iç 

denetçilerin mesleki araç, gereç ve malzemelerini temin eder. 

 2.4.3 Mali Hizmetler Birimi 

 Mali hizmetler biriminin çalışma usul ve esasları idarenin teşkilat yapısı göz 

önünde bulundurularak Maliye Bakanlığı’nca hazırlanır, Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan 

yönetmelikle belirlenir. Mali hizmetler birinin görevleri şu şekildedir:175  

 - Bütçeyi hazırlamak, ilgili bütçe kayıtlarını yapmak ve izleyen iki yıla ait 

bütçe tahminlerini yapmak, 

 - Bütçe ilke ve esasları dahilinde harcama programı ve hizmet gereksinimlerini 

göz önünde bulundurarak, ödenek gönderme belgesi hazırlamak, 

 - Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,      

 - Bütçe uygulama sonuçlarından elde edilen bilgileri toplamak, değerlendirmek 

ve raporlamak, 

 - İdarenin bütçe kesin hesabını düzenlemek, 

 - İdarenin mülkiyetindeki taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak, 

 - Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını düzenlemek ve 

sonuçları değerlendirmek, 

 - Mali kanun ve ilgili mevzuatların uygulanması ile ilgili konularda harcama 

yetkililerine bilgi sağlamak. 

 2.4.4 Harcama Yetkilisi 

                                                 
175 5018 Sayılı  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 60., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete.  
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 İç denetçiler harcama yetkilerinin görev alanına giren birimlerde denetim 

yapabilirler. Bu durumda harcama yetkilileri iç denetçilere istedikleri her türlü bilgi ve 

belgeyi sağlamak, denetim sonuçlarına ilişkin olan gerekli açıklamaları yapmak ve 

gerektiği takdirde çeşitli önlemleri almakla görevlidir.176  

 2.4.5 Denetim Birimi 

 Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınarak, İDKK’nın uygun 

görüşü doğrultusunda, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi kurulabilir. İç 

denetim birimi İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği dikkate 

alarak, yönergelerini hazırlar. Yönergede iç denetçilere sağlanacak danışmanlık ve 

benzer hizmetlerin nitelik ve süreleri standartlar halinde belirtilir. Yönerge iç denetim 

faaliyetlerinin düzenlenmesi açısından en az yılda bir defa kontrol edilir. İç denetim 

birimi gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında üst yöneticiye sistematik olarak bilgi 

verir.177  

 İç denetim biriminin görevleri:178 

 - İç denetim plan ve programının düzenlenmesi, risk değerlendirmesinin 

yapılması ve üst yöneticilerin onayına sunulması, 

 - İç denetim biriminin yönergesinin ve işlem süreçlerinin düzenlemesini 

yapmak,  

 - Denetim raporlarının belirlenen usul ve esaslar ile raporlama standartlarına 

uygunluğunu kontrol etmek ve bir nüshasını muhafaza etmek, 

 - İç ve dış denetim arasındaki koordinasyonu sağlamak,  

 - İç denetim faaliyeti ve iç denetçiler ile ilgili diğer faaliyetleri düzenlemektir. 

 

                                                 
176 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim El 
Kitabı, Ankara, 2006, http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/dg.ashx?DL=1...elkitabi (1 Aralık 2010) 
177 İç Denetçilerin Çalışma Ulus ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 13. 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete.  
178 Bekir Köksal, Belediyelerin İç Denetimi, http://bekirkoksal.com/makale_detay-php?haber_id=30 (3 Aralık 2010) 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/dg.ashx?DL=1...elkitabi
http://bekirkoksal.com/makale_detay-php?haber_id=30
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 2.4.6 Dış Denetçiler 

 Dış denetim faaliyetleri Sayıştay tarafından genel kabul görmüş uluslararası 

denetim standartları dikkate alınarak yapılır. Dış denetim ile kamu idarelerinin hesap 

verme sorumluluğu çerçevesinde yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin kanun 

ve amaçlara uygunluk yönünden incelemesi yapılır ve inceleme sonucu hazırlanan 

raporlar TBMM’ye sunulur.179 

 5018 sayılı Kanunla iç denetçiler ile dış denetçiler arasında sistematik bir ilişki 

kurulamamıştır. Fakat Sayıştay denetçilerinin dış denetim sırasında gerekli gördüğü 

takdirde kamu idareleri iç denetçileri tarafından düzenlenen raporların bilgilerine 

sunulacağı belirtilmiştir.180  

 İç ve dış denetim uygulamalarının farklılığı, iç ve dış denetçilerinde farklı 

alanlarda çalışma yapmasına neden olmaktadır. İç ve dış denetçiler denetim yöntemleri, 

sorumluluklar, amaçlar vb. konularda birbirinden ayrılmaktadır. Bu farklılıklar  tablo 

5’de özetlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
179 5018 Sayılı  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 68., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete.  
180 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa İlişkin Soru ve Cevaplar 
http://www.ist-def.gov.tr/sss/muhasebe/5018ss.htm  (3 Aralık 2010) 

http://www.ist-def.gov.tr/sss/muhasebe/5018ss.htm
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Tablo 5 

İç ve Dış Denetçi Ayrımı 

NİTELİKLERİ İÇ DENETÇİLER DIŞ DENETÇİLER 

 

GÖREVLENDİRİLMESİ 

İşletme yönetimince atanır. 
İşletme çalışanıdır. 

Şirketin yapmış olduğu 
sözleşme uyarınca görev yapar. 
Şirket elemanı değildir. 

 

AMAÇ 

İşletmenin ihtiyaçlarına hizmet 
eder. 

Güvenilir finansal bilgiye 
ihtiyaç duyan üçüncü kişilere 
hizmet eder. 

 

 

GÖREV KAPSAMI 

Örgütte etkinlik, yeterlilik ve 
ekonomiklik için her türlü 
faaliyet ve kontrollere inceler. 

Öncelikle bilanço ve gelir 
tablosu hesaplarını inceler. 
Faaliyetleri ve iç kontrolleri 
finansal verilerin güvenilirliği 
ve inceleme alanını belirlemek 
için araştırır. 

 

LİSANSLAMA 

Lisanslama mecburi 
olmamakla birlikte Sertifikalı 
İç Denetçi (CIA) lisansı 
alınabilmektedir. 

Lisanslama zorunludur. 
Sertifikalı Kamu Muhasebecisi 
(CPA), ülkemizde ise YMM 
olması gereklidir. 

 

HATALARIN 
BULUNMASI VE 

ÖNLENMESİ 

İşletmenin faaliyetleri 
sırasındaki her türlü hatanın 
bulunması ve önlenmesi ile 
doğrudan ilgilidir. 

Hatanın mali tablolar 
üzerindeki etkisi önemli ölçüde 
ise doğrudan ilgilenir. 

 

SORUMLULUK 

Yönetim Kuruluna karşı 
sorumludurlar. 

Kusurlu olduklarında hukuki ve 
cezai sorumlulukları 
bulunmaktadır. 

 

BAĞIMSIZLIK DERECESİ 

Denetim faaliyetleri 
bağımsızdır. Ancak yönetimin 
ihtiyaç ve isteklerine uymak 
zorundadır. 

Her açıdan yönetimden ve 
yönetim kurulundan bağımsız 
olması esastır. 

 

ÇALIŞMA ZAMANI 

Denetim çalışmaları yıl 
boyunca devem eder. 

Genellikle yılda bir defa ve 
dönem kapandıktan sonra 
denetim yapar. 

Kaynak: Umut Korkmaz, Kamuda İç Denetim (I), s.15. 
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 2.4.7 İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

 İDKK yapısı 5018 sayılı Kanunun 66 ve 67 ıncı maddelerinde ve İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te 

belirlenmiştir. 5018 sayılı Kanunda kurulun hangi kuruma bağlı olacağı, kimlerden 

oluşacağı, görevlerini nasıl ve kimler aracılığı ile yerine getireceği düzenlenmiştir.  

 Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan İDKK yedi üyeden oluşmaktadır. 

Kurul üyelerinden biri başbakanın, biri DTP Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanın, biri 

Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanın, biri İçişleri Bakanı’nın, başkanında dahil 

olduğu kalan üç üye de Maliye Bakanı’nın önerisi üzerine beş yıllık bir süre için 

Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bu üyelerin 5018 sayılı Kanunun 67 inci maddesinde 

belirtilen görevleri yapabilecek özelliklere sahip olması gerekir. Maliye Bakanı’nın 

önerdiği adaylardan birinin ekonomi, maliye, muhasebe, işletme alanlarının birinde 

doktora derecesine sahip öğretim üyesi olması şartı aranır.181  

 Kurula seçilen üyeler beş yıl süre ile görev yaparlar. Kurul  beş yıllık sürenin 

bitiminden iki ay önce ilgili bakanlıklardan adaylarını belirlemesini ister. Mevcut 

üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Kurul üyeliğinde herhangi sebeple boşalma 

meydana gelirse, Kurul boşalmayı ilgili bakanlığa bildirir. Bu durumda bakan bir ay 

içinde adayı belirler ve Bakanlar Kuruluna önerir, Bakanlar Kurulu tarafından da 

boşalan üyeliğe belirlenen atama yapılır.182  

 Kurulun görev sorumluluklarını etkin ve verimli bir biçimde getirmesini 

sağlamak amacıyla sekretarya oluşturulmuştur. Kanunda belirtilmemekle birlikte, 

İDKK’ya  sekretarya görevi yapmak üzere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 

Genel Müdürlüğü tarafından bir dairenin görevlendirileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, 

kurulun sekretarya görevini üstlenmek üzere ocak 2004 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol 

Genel Müdürlüğüne bağlı “ İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi” adında bir idare 

kurulmuştur. Bu daire iç denetime yönelik kaynakları toparlamış, ikinci ve üçüncü 

düzey mevzuatın oluşturulması için faaliyetlerde bulunmuştur. Kurulun görev ve 

                                                 
181 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 66., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete. 
182 İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 5., 08.10.2005 
Tarih ve 25960 Sayılı Resmi Gazete. 
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sorumlulukları konusunda yardımcı olmak için kurulan sekretarya, kurul tarafından 

alınan kararların gereğini yapmak, iç denetim standartları ve yöntemlerinin uluslararası 

uygulamalara paralel geliştirilmesini ve güncellemelerinin yapılmasını takip etmek, iç 

denetim plan ve programlarına ilişkin görevleri yerine getirmek, iç denetçilerin eğitim 

ve sertifikasına ilişkin kurulun düzenleyeceği çerçeve dahilinde çalışmalar yapmak ve iç 

denetime yönelik yapılan mevzuat çalışmaları konusunda kurula yardımcı olmak 

hususlarında görevler üstlenmektedir.183  

 Kurul kamu idarelerinin iç denetim faaliyetlerini koordine etmek adına çeşitli 

görevler üstlenir. Bu görevler:184 

 - İç denetime yönelik standartları belirlemek, denetim rehberleri hazırlamak ve 

geliştirmek,  

 - Denetim standartları ve uluslararası uygulamalara paralel risk değerlendirmesi 

yapmak ve bu bağlamda risk odaklı denetim sistemini geliştirmek, 

 - Kamu idarelerinde iç denetim birimleri ile denetim alanında çalışmalar yapan 

diğer idareler arasında işbirliği sağlamak, 

 -Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçmek için kamu idarelerine tavsiyelerde 

bulunmak, 

 - İç denetçilere risk içeren alanlarda program dışı özel denetim yaptırılması için 

kamu idarelerine önerilerde bulunmak,  

 - İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek ve programları koşullara 

göre güncellemek,  

 - İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında çıkan görüş ayrılıklarının 

giderilmesine yardımcı olmak,  

                                                 
183 Ramazan Aktaş, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi, Mali Hukuk Dergisi, Yıl 22, Sayı 132, Kasım –
Aralık 2007, s.40-41. 
184 İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 6., 08.10.2005 
Tarih ve 25960 Sayılı Resmi Gazete. 
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 - İdarenin iç denetim raporlarının sonuçlarını değerlendirerek, yıllık rapor 

halinde Maliye Bakanlığı’na sunmak ve kamuya açıklamak, 

 - İlçe ve belde belediyelerine iş yoğunluklarını dikkate alarak iç denetçi 

atamalarının yapılıp yapılmayacağını belirlemek, 

 - İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek, 

 - İç denetçilerin uyması gereken etik kuralları belirlemek, 

 - İç denetçilerin sertifika sistemlerine düzenlemek ve kontrol etmek, 

 - Dış denetim sistemi ile iş birliği yapmak, 

 - İç denetim birimlerinin durumlarını en az beş yılda bir değerlendirmek, 

 - Kurul tarafından yapılan düzenlemelerin iç denetim birimleri ve iç denetçiler 

tarafından ne derecede uygulandığını değerlendirmek, 

 - Kurulun çeşitli faaliyetleri ve iç denetçi adayları ile iç denetçilerin eğitimi için 

gereken giderleri planlamak, 

 -İç denetçilerin mesleğe zarar verici davranışlarda bulunduğuna dair 

hazırlanarak kurula intikal eden raporlarını incelemek, gerektiğinde iç denetçilerin 

sertifikaları yönünden görüşmek ve karara bağlamak, 

 - Kurulun hazırladığı yönetmelikleri değişen koşullara ayarlamak adına yılda 

en az bir defa gözden geçirmektir. 

 2.4.8 İç Denetçiler 

 İç denetim faaliyeti iç denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 5018 sayılı 

Kanun kapsamında iç denetçi, İDKK tarafından sertifikalandırılmış, kamu idaresinin 

çalışmalara değer katmak ve geliştirmek için kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

biçimde kullanılıp kullanılmadığını değerlendiren, bağımsız, nesnel ve danışmanlık 

yapma özelliklerine sahip olan denetim elemanı olarak ifade edilmektedir.  
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  2.4.8.1 İç Denetçinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 Kamu idarelerinde üst yöneticiye bağlı olarak çalışan iç denetçilerin çeşitli 

görevleri vardır. Bu görevler:185 

 - Nesnel risk analizlerine dayalı olarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 

yapıları hakkında incelemeler yapmak, 

 - Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını 

araştırmak ve gerekli olan noktalarda tavsiyelerde bulunmak, 

 - Harcama sonrasında yasal uygunluk yönünden inceleme yapmak, 

 - İdarenin mali konulardaki kararlarının amaç ve politikalara, kalkınma 

planlarına, programlarına, stratejik palanlara ve performans programlarına uygunluğunu 

denetlemek, 

 - Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini gerçekleştirmek,  

 - Denetim sonuçlarından elde edilen bulgular doğrultusunda iyileştirme 

önerileri hazırlamak, 

 - Denetim çalışmaları sırasında veya sonrasında edinilen bilgilerin soruşturma 

açılmasını gerektirdiği durumlarda meseleyi ilgili idarenin en üst amirine bildirmek, 

 - Kamu idarelerince üretilen bilgilerin doğruluğunu değerlendirmek, 

 - Üst yönetici tarafından istenen durumlarda performans göstergelerinin 

belirlenmesine yardımcı olmak ve belirlenen göstergelerin uygulanabilirlik koşullarını 

araştırmak, 

 - Suç teşkil eden tespitlere ulaşıldığı taktirde, bu tespitleri üst yöneticiye 

bildirmektir. 

 

                                                 
185 İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 15., 12.07.2006 
Tarih ve 26226 Sayılı Resmi Gazete. 
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 İç denetçiler görevlerini yerine getirirken çeşitli yetkilere sahiptirler. Bu 

yetkiler:186 

 - Denetim konusu kapsamına giren her türlü bilgi, belge, doküman, nakit ve 

kıymetli evrak gibi varlıkların ibrazını ve gösterilmesini istemek, 

 - Denetlenen idare çalışanlarında, denetim faaliyetinin gerektirdiği yardımı 

yazılı veya sözlü olarak talep etmek,  

 - Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanları kullanmak, 

 - Denetimin yapılmasını zorlaştıran veya ortadan kaldırmaya çalışan durumları 

üst yöneticiye bildirmektir. 

 İç denetçiler denetim faaliyetini yerine getirirken aşağıdaki hususlara bağlı 

kalmak zorundadırlar. Bu hususlar:187   

 - Mevzuat, denetim standartları ve etik kurallar dahilinde çalışmalar yapmak, 

 - Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmak, 

 - İç denetim faaliyetlerini yürüttüğü sırada yetkisini aşan bir durumun söz 

konusu olması halinde durumu iç denetim birimine bildirmek, 

 - Yürüttüğü çalışmalarda bağımsız ve tarafsız olmasını engelleyecek 

durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek, 

 - Denetim raporlarını kanıtlara dayandırarak hazırlamak ve değerlendirmelerini 

objektif bir biçimde yapmak, 

 - Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumaktır. 

 

                                                 
186 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 16., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete.  
187 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 17., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete.  
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 2.4.8.2 Kamu İç Denetçisi Olma Koşulları 

 Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunun 48 inci maddesinde 188 belirtilenlerle birlikte aşağıdaki şartları taşıması  

gerekmektedir:189 

 a) En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği YÖK 

tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek, 

 b) Aşağıda belirtilen süre zarfında çalışmış olma koşulunu yerine getirmek: 

 1- Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına 

tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlilik sınavında başarı göstermek 

kaydıyla kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl, 

 2- Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına 

tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlilik sınavında başarı göstermek 

kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl, 

 3- Araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora ünvanını 

almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl, 

                                                 
188 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12.05.1982 tarihli 2670 sayılı kanunla değişik 48. maddesine göre Devlet 
Memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. 
A) Genel Şartlar: 
1- Türk Vatandaşı Olmak, 
2- Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak 
3- Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim Şartlarını taşımak, 
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5-5. (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/4 md.; 11.9.1987- KHK 276/12 md.; aynen kabul: 24.2.1988- 3409/12 md.; 
10.1.1991- 3697/1 md.) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 
ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak 
6- Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,c) Askerlik 
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
7-53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl 
hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. 
B) Özel Şartlar: 
1- Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma 
almış olmak, 
2- Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak. 
189 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 19., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete. 
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 4- Müdür veya daha üst ünvanlarda en az sekiz yıl, 

   c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak, 

     d) İç denetim etik kurallarına uygun bir geçmişe sahip olmak, 

 e) İç denetçi aday belirleme sınavı son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde 

alınmış olması kaydıyla, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden KPDS 

veya ÜDS’den en az elli puan almış olmak, 

 f) İlgili yönetmelik esaslarına göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacak olan adaylar; Kurulca yapılacak 

veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı 

Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’ne ya da uygun başka bir kuruma yaptırılacak aday 

belirleme sınavı ile belirlenir. Aday belirlime sınavına katılacak olanların yukarda 

sıralanan şartlara ilave olarak şu koşullara uygun olması gerekir: 190  

 - Son başvuru tarihi itibariyle kırk beş yaşından büyük olmamak, 

 - Son üç yıla ait düzenlenen sicil raporunda olumsuz sicil almamış olmak, 

 - Uyarma ya da kınama cezaları hariç tutulmak üzere, disiplin cezası almamış 

olmak, 

 - Sağlık durumu itibariyle yurdun her yerinde çalışacak koşullara uygun olmak, 

 - Kurul tarafından belirlenen etik kurallara uygun bir özgeçmişe sahip olmak. 

 Yukarda belirtilen koşullara sahip olan adaylar aday belirleme sınavına tabi 

tutulurlar. Adaylar genel kültür, genel yetenek, genel iktisat, işletme, maliye, temel 

hukuk bilgisi ve idare hukuku ile genel muhasebe konularından sınava alınırlar.191 

                                                 
190 İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği, Madde 6., 08.10.2005 Tarih ve 26960 Sayılı 
Resmi Gazete. 
191 İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği, Madde 10., 08.10.2005 Tarih ve 26960 Sayılı 
Resmi Gazete. 
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 2.4.8.3 İç Denetçi Adaylarının Eğitimi 

 İç denetçiler denetim faaliyetlerinin icrası için önemli olan bilgi, beceri ve buna 

benzer unsurlara sahip olmalıdır. Bu unsurlara sahip olmanın yolu da eğitim 

programından geçer.192 Bu amaçla da yetkili idareler adayları mesleğe hazırlamak ve 

gerekli donanıma ulaştırmak adına eğitim programları hazırlar. Bu doğrultuda iç denetçi 

adayları içinde eğitim programları düzenlenmektedir. 

 İç denetçi aday belirleme sınavına katılan adaylardan yüz tam puan üzerinden 

yetmiş ve üzeri puan alanlar arasından Kurul başarı sıralaması yapar. Bu sıralamaya 

dahil olan adaylar gruplar halinde eğitim programına alınırlar. Kurul tarafından 

belirlenen eğitim yeri ve zamanı, eğitimin başlamasından en az bir ay önce adaylara 

bildirilir ve Kurulun internet sitesinde yayınlanır.193 

 İç denetçi adayları Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan programında aşağıdaki 

konuları kapsayacak şekilde eğitime tabi tutulurlar:194 

          a- İç denetim standartları ve risk yönetimi 

 1- İç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları 

 2- İç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri 

 3- Risk değerlendirme yöntemleri 

 4- Mali yönetim ve mali kontrol  

 5- İstatistiki yöntemler 

         b- Denetim yönetimi ve uygulamaları 

 1- Denetim türleri ve telkinleri 

                                                 
192 Ali Rıza Eşkazan, İç Denetim Departman Yönetiminde Etkinlik II, İç Denetim Dergisi, Sayı 10, Kış 2004, s.22. 
193 İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği, Madde 11,12., 08.10.2005 Tarih ve 26960 Sayılı 
Resmi Gazete.  
194 İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği, Madde 13., 08.10.2005 Tarih ve 26960 Sayılı 
Resmi Gazete. 
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 2- Performans ölçümü 

 3- Bilgisayar destekli denetim teknikleri 

 4- Denetim raporu yazım şekilleri ve raporlama 

          c- Muhasebe 

 1- Genel muhasebe 

 2- Devlet muhasebesi 

 3- Mali tablolar analizi 

 4- Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları 

          d- Mevzuat 

 1- Bütçe 

 2- Kamu malları, ihale ve harcama mevzuatı 

 3- Kamu personeli mevzuatı 

 4- İdare hukuku 

 5- Yargılama usul hukuku 

 6- AB mali mevzuatı 

 Adaylar üç aydan az olmamak koşulu ile eğitime tabi tutulurlar. Adaylar eğitim 

programı süresince kurumlarda izinli sayılırlar.195 

 2.4.8.4 Kamu İç Denetçi Sertifikası 

 İç denetçi adayları Maliye Bakanlığı’nca verilen iç denetçi adayı eğitimi 

sonunda yazılı sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olan adaylara sınavda başarılı 

                                                 
195 İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği, Madde 17., 08.10.2005 Tarih ve 26960 Sayılı 
Resmi Gazete. 



 64 

olduklarını gösteren ve üç yılda bir ( A-1 ) düzeyinden ( A-4 ) düzeyine kadar 

değerlendirilen ( A ) dereceli iç denetçi sertifikası verilir. İlk sertifika değerlendirmesi 

için iç denetim mesleğinde beş yılı tamamlamış olma şartı aranır. İç denetçiler 

uluslararası sertifika sınavlarına katılmaları konusunda teşvik edilmektedir.196 

 CIA (Certifiet Internal Auditor), CISA (Certifiet Information System Auditor), 

CCSA (Certifiet Control Self Assessment) ve CGAP (Certifiet Gouerment Auditing 

Professional) gibi uluslararası geçerli olan sertifikalardan birini alan iç denetçiye bir 

defaya özgü bir üst derece sertifikası verilir.197 

2.4.8.5 İç Denetçilerde Bulunması Gereken Özellikler ve Meslek Ahlak  

Kuralları 

 İç denetçilerin görevlerini yerine getirirken mesleğe layık olmaları ve 

standartlara uygun biçimde hareket edebilmeleri için bir takım nitelikleri taşımaları 

gerekir. Mesleki yeterlilik, dürüstlük, tarafsızlık, araştırma ve gözlem becerisi, problem 

çözme ve analitik düşünme, iletişim becerisi, etkin dinleme, görüşme teknikleri, 

şüphecilik ve raporlama becerisi temel sayılabilecek niteliklerden bazılarıdır.198   

 İç denetçiler, iç denetim faaliyetini yürütürken IIA’nın tüm üyelerine ve 

sertifikalı iç denetçilere yönelik yayınladığı yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerinin 

üzerinde bir özveri göstermekten ve uluslararası iç denetim mesleki etik kurallarına 

uymaktan sorumludur. Etik kurallar doğruluk, dürüstlük, objektiflik, güvenilirlik ve 

yetkinlik konularını kapsamaktadır. Bu konularda iç denetçiler uluslararası iç denetim 

mesleki uygulama standartlarına uygunluğu esas alarak faaliyet alanının sınırını 

çizmektedir.199 

 5018 sayılı Kanunun 67 inci maddesinin (k) bendinde iç denetçilerin uyacakları 

etik kuralların İDKK tarafından hazırlanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, İç Denetçilerin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde iç denetçilerin 

                                                 
196 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 28., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete. 
197 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 29., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete. 
198 N.Burak Ünlü, İç Denetçilerde Bulunması Gereken Nitelikler, İç Denetim Dergisi, Sayı 12, Yaz 2005, s.18. 
199 Ali Rıza Eşkazan, İç Denetimin Değişen Dünyasında İç Denetçiler, İç Denetim Dergisi, Sayı 6, Kış 2003, s.33. 
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Kurul tarafından belirlenen standartlara ve etik kurallara uymalarının zorunlu olduğu ve 

bu standartların ve etik kuralların hazırlanmasında uluslararası düzenlemelerin dikkate 

alınması gerektiği ifade edilmiştir. Bu düzenlemeler doğrultusunda, meslek ahlak 

kuralları, iç denetçilerin mesleki ahlak kültürünü geliştirecek doğrultuda IIA’nın Meslek 

Ahlak Kuralları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Meslek ahlak kuralları iç denetim 

mesleği ve uygulaması ile ilgili “İlkeler”den ve iç denetçide bulunması gerken 

davranışları düzenleyen “davranış kurulları’’ndan oluşur.200 

 İç denetçilerin iç denetim faaliyetini yerine getirirken bağlı kalması ve 

desteklemesi gereken ilkeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:201 

 Dürüstlük; İç denetçilerin mesleklerini icra ederken dürüst davranmaları güven 

tesis eder ve böylece iç denetçiler tarafından verilen kararlara itimat edilir.  

 Objektiflik ( Nesnellik) ; İç denetçiler inceleme yaptıkları süreçte ve bu süreçte 

bilgi toplarken üst düzey bir nesnellik sergiler. İç denetçilerin inceleme sürecinde 

yaptıkları değerlendirmeler kendi menfaatinden ve diğer ilgililerin menfaatlerinden 

etkilenmez.   

 Gizlilik; İç denetçiler elde ettikleri bilgiyi önemser, hukuki ve mesleki bir 

zorunluluk olmadığı müddetçe bilgiyi açıklamaktan kaçınır  

 Yetkinlik (Ehil Olma); İç denetçilerin iç denetim faaliyeti süresince sahip 

olması gereken bilgiyi, beceriyi ve tecrübeyi ifade eder.  

 İç denetçilerden beklenen davranış kurallarını şu şekilde sıralamak 

mümkündür:202 

 Dürüstlük, iç denetçiler bu kavramın gereği olarak;  

 - Çalışmalarında doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusunu ön planda tutarlar,  

                                                 
200 İDKK, Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları,  
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetci_meslek_ahlak (22 Aralık 2009)  
201 TİDE, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi (2007’deki Değişikliklerle), 2008, s.12. 
202 TİDE, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi (2007’deki Değişikliklerle), 2008, s.12-
13. 
 

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetci_meslek_ahlak


 66 

 - Hukuka bağlı hareket ederler, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum 

açıklamalarını yaparlar, 

 - Kanunun yasakladığı faaliyetlere bileyerek ve isteyerek taraf olmazlar veya 

meslekleri ve kurumları açısından yüz kızartıcı eylemlere karışmazlar, 

 - Kurumun meşru ve etik amaçlarına karşı saygılıdırlar ve amaçların 

gelişmesine katkıda bulunurlar. 

 Objektiflik ( Nesnellik), iç denetçiler;  

 - Kurumun çıkarları ile çatışan ve değerlendirmelerin tarafsızlığına zarar 

verecek ya da zarar verme ihtimali olan ilişki ve faaliyetlere katılmazlar, 

 - Mesleki karar verme yeteneklerini zayıflatacak veya zayıflatacağı ihtimali 

olan herhangi bir şeyi kabul etmezler, 

 - Tespitlerini ve açıklanması raporlarının gereği olan tüm önemli bulguları 

açıklarlar. 

 Gizlilik, İç denetçiler; 

 - Görevleri sırasında elde ettikleri bilgi ve belgelerin kullanılması ve 

korunmasında dikkatli davranırlar, 

 - Sahip oldukları bilgileri kişisel menfaatleri için, hukuka aykırı olarak ve 

kurumun amaçlarını zedeleyecek biçimde kullanmazlar. 

 Yetkinlik (Ehil olma), İç denetçiler; 

 - Görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işlerin 

dışına çıkmamalıdırlar, 

 - İç denetim faaliyetlerini yürütürken, uluslararası iç denetim standartlarına 

bağlı kalırlar, 
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 - Kendi mesleki yeterliliklerini ve hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak 

geliştirirler. 

 2.4.8.6 İç Denetçilerin Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Güvencesi 

 İç denetçiler iç denetim faaliyetlerini yürütürken bağımsız olarak hareket eder 

ve tarafsız davranır. İç denetçiler çalışmalarında kanaat oluştururken başkasının 

fikirlerinden ve önerilerinden etkilenmez ve denetim kalitesinden ödün vermez. İç 

denetçilerin tarafsızlığı üst yönetici tarafından güvence altına alınır. Görevleri sırasında 

tarafsızlık ve bağımsızlığı tehlikeye düşen iç denetçiler varsa koordinasyon sağlamakla 

görevli iç denetçiye yoksa üst yöneticiye yazılı olarak başvuruda bulunur. İç denetçiler 

bir idari birimde görev almışlarsa, bu idari birimi ancak çalışmayı takip eden bir yıllık 

sürenin ardından denetleyebilirler. Ayrıca iç denetçilere sağlanan güvence ile de iç 

denetçilerin görevleri dışında bir görevle görevlendirilmeleri ve istekleri dışında bir 

göreve∗ atanmaları mümkün değildir.203  

 2.4.8.7 İç Denetçilerin Mesleki Yeterliliği Sürdürme Sorumluluğu 

 İç denetçiler mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yenilemek zorundadır. 

İç denetçiler aşağıda belirtilen konularda kendilerini yetiştirmek ve geliştirmekten 

sorumludur:204 

 - İç denetim sistemini ve tekniklerini bilmek ve uygulamak, 

 - Muhasebe ilke ve standartları ile mali yönetim konularında bilgi sahibi olmak, 

 - Görevleri gereği kullanacağı mevzuata hakim olmak ve mevzuatı uygulamak, 

 - Kamu idarelerinin amaçlarını gerçekleştirme gücünü ölçmek, önemli 

sapmaları belirlemek ve sonuçları değerlendirebilecek bilgi birikimine sahip olmak, 
                                                 
∗ İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü Maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm 
saklı kalmak kaydıyla geçerlidir. İç Denetçilik görevi, iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde 
bulunduğunun raporlanması ve bu raporun Kurul tarafından görüşülerek sertifikasının iptal edilmesi durumunda 
ilgililer, talepleri aranmaksızın kurumlarında, kariyerlerine veya mesleklerine uygun kadrolara atanırlar ve yeniden iç 
denetçi olamazlar. 
203 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 25,26,27., 12.07.2006 Tarih ve 26226 
Sayılı Resmi Gazete. 
204 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 32., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete. 
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 - İç denetim faaliyetinin amacını, faaliyet sonucu yapılan değerlendirmeleri, 

denetim sonuç ve önerilerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek, 

 - İç kontrol sistemini geliştirecek  bilgiye sahip olmak, 

 - Performans denetimi ve performans göstergelerinin değerlendirilmesi 

konularında yeterliliğe sahip olmak, 

 - Risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konusunda yeterliliğe sahip olmak, 

 - İstatistiksel veriler ile elde edilen sonuçları bağdaştırarak analiz yapma 

yeteneğine sahip olmaktır. 

 2.4.8.8 İç Denetçi Atamaları 

 5018 sayılı Kanunun iç denetim ile ilgili hükümlerine tabi olan kamu 

idarelerine iç denetçi atama işlemi 5436 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle 

başlamıştır. 5436 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine dayanarak, 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye tabi olan kamu idareleri ve mahalli idareler için kadro tahsisi 

yapılmış, bu konuda yetkili olarak da Bakanlar Kurulu belirlenmiştir.205   

 5436 sayılı Kanunla genel bütçeli kamu idareleri, özel bütçeli kamu idareleri ve 

sosyal güvenlik kurumlarından 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olanlar 

için genel idare hizmetleri sınıfından dördüncü dereceli 1200 tane iç denetçi kadrosu 

ayrılmıştır. Bu kadrolara gerekli olduğu takdirde iç denetçi tahsis etmeye İDKK’nın 

kararı ve Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu 

belirtilmiştir. Bu yetki doğrultusunda 06.08.2006 tarih ve 26251 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2006/10809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile sınıf ve derece değişikliği 

yapılarak 720 adet iç denetçi kadrosunun kamu idareleri itibariyle yerleştirmesi 

yapılmıştır.206 

Mahalli idarelerde ise denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kendi 

üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir 

                                                 
205 İDKK, 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, Ankara, Haziran 2010 s.47. 
206 Umut Korkmaz, Kamuda İç Denetim(II), Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 26, Yaz 2007, s.43. 
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denetim komisyonu oluşturulur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız 

üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle 

oluşur.207 Bu denetim faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerin yeterliliklerinin ve 

objektifliklerinin değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 

 Kamu idarelerine iç denetçi atamaları daimi ve geçici olmak üzere yapılır. 

Daimi Süreç                                                             Geçici Süreç   

   İç Dİenet       İİ 

        Başvuru                                                       Başvuru 

             İç denetçi 

             atamasının    

              bildirimi   

                      Bilgi 

 Atama 

   Başvuru  

 

      Atama 

 

                   Şekil 3: İç Denetçi Ataması 

 Kaynak: Hasan Kurnaz, Türk Kamu Sektöründe Yeni Bir Kavram “İç Denetim”, 

http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/id_hkurnaz.pdf  (26 Ocak 2010) s.5. 

 5436 sayılı Kanunda mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarının nasıl 

oluşturulacağı da hüküm altına alınmıştır. Mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 

yerleştirmenin, İDKK’nın kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu kararı ile gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu düzenlemeye istinaden mahalli 
                                                 
207 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, Madde 25., 25874 sayılı ve  13.07.2005 tarihli Resmi Gazete. 

İç Denetçi Adayı İç Denetçi Adayı 

Kurul  

Sertifikalı İç 
Denetçi 

İdare 

İç Denetçi 

İdare 

İç Denetçi 

Sınav 

Eğitim 

Sertifika 
Sınavı 

Kurul 

İç Denetçi 
Eğitimi 

http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/id_hkurnaz.pdf
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idarelere 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911 

sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 588 adet değişik derecelerde iç denetçi tahsis 

edilmiştir. Ayrıca iç denetçilere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 

yapılacak ek ödemeye ilişkin usul ve esaslar 05.08.2006 tarih ve 26250 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 2006/10808 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile hüküm altına 

alınmıştır.208 

 Buraya kadar bahsedilen kamu idarelerine 5436 sayılı Kanunun geçici 1 inci 

maddesi uyarınca iç denetçiliğe yapılacak atamalar henüz sertifikalı iç denetçi 

bulunmaması nedeniyle 5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde sayılan denetim 

elemanları içinden yapılmaktadır. Bu maddeye göre 31.12.2005 tarihi itibariyle:209 

  -Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi, Yüksek Denetleme Kurulu 

Denetçisi, Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, 

Gelirler Kontrolörü, Millî Emlak Kontrolörü, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye 

İşletmeleri Kontrolörü, Hazine Kontrolörü kadrolarında çalışmakta olanlar ile daha önce 

en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde,  

-Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya 

Kontrolör olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kendi 

idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî idarelerde, sosyal güvenlik kurumlarında, 

 -Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en 

az beş yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahallî idarelerde; Belediye Müfettişi ve 

Hesap İşleri Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, 

mahallî idareler de, İç denetçi olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler. 5018 sayılı 

Kanunun geçici 5 inci maddesinde belirtildiği üzere, iç denetçilik mesleğine atananlar 

farklı meslek gruplarına mensuptur. 2010 yılı itibariyle mevcut iç denetçilerin eski 

görev ünvanlarına göre ve kurumlarına göre dağılımı belirtilmiştir.  
                                                 
208 İDKK, 2008 Yılı İç Denetim Genel Raporu , Ankara, Haziran 2009, s.13. 
209 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Geçici Madde 5., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete. 
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Tablo 6 

Atanan İç Denetçilerin Eski Görev Ünvanına Göre Dağılımı 

Ünvan Genel 
Bütçe 

Özel 
Bütçe 

Sosyal 
Güvenlik 
Kurumları 

Mahalli 
İdareler Toplam 

İç Denetçilerin 
Eski Görev 
Ünvanları 
İtibarıyla 
Oransal Dağılımı 

Müfettiş 144 24 14 74 256 0,33 
Bakanlık 88 4 4 0     
Müsteşarlık 4 0 0 0     
Genel Müdürlük 35 20 3 0     
Başkanlık 10 0 7 0     
Komutanlık 7 0 0 0     
Belediye 0 0 0 74     
Kontrolör 71 3 7 2 83 0,11 
Bakanlık 48 3 7 1     
Müsteşarlık 23 0 0 0     
Genel Müdürlük 0 0 0 1     
YDK Denetçisi 4 0 0 0 4 0,005 
Denetmen 1 221 0 197 419 0,55 
Vergi Denetmeni 1 106 0 141     
Muhasebe Denetmeni 0 104 0 41     
Milli Emlak 
Denetmeni 0 11 0 15     
Hesap İşleri 
Murakıbı 0 0 0 6 6 0,01 

Kaynak: İDKK, 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, Ankara, Haziran 2010, s.48. 
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Grafik 1: Atanan İç Denetçilerin Eski Görev Unvanına Göre Dağılımı 
Kaynak: İDKK, 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, Ankara, Haziran 2010, s.49.      
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Tablo 7 

İç Denetçi Kadrosu Verilen Kurum Sayısı ve İç Denetçi Ataması Yapan Kurum        

Sayısı ile Bu Kurumlarda Görev Yapan İç Denetçi Sayıları 

 

  İç Denetçi Kadrosu 
Verilen Kurum Sayısı 

İç Denetçi Ataması 
Yapan Kurum Sayısı 

Faal İç Denetçi 
Sayısı 

Genel Bütçe 34 27 220 
Özel Bütçe 68 65 249 
SGK 2 2 21 
Mahalli İdareler 157 113 278 
TOPLAM 261 207 768 

Kaynak: İDKK, 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, Ankara, Haziran 2010, s.51. 
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              Grafik 2: İç Denetçi Kadrosu Verilen Kurum Sayısı ve İç Denetçi Ataması 
Yapan Kurum Sayısı 
 
Kaynak: İDKK, 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel  Raporu, Ankara, Haziran 2010, s.51. 

2.4.8.9 İç Denetçiliğin Sona Ermesi 

 İç denetim faaliyetlerinde görev alan iç denetçilerin görevlerinin sona ermesi 

çeşitli durumlarda söz konusudur. Bu durumlar:210 

 - İç denetçinin kendi isteği ile meslekten ayrılması, 

 - İç denetçinin başka bir göreve atanması ya da seçilmesi, 
                                                 
210 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 24., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete.  



 73 

 - İç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunan iç denetçinin 

durumunun raporlanması ve bu raporun Kurul tarafından değerlendirilerek sertifikasının 

iptal edilmesidir. 

 2.5 İç Denetim Süreci 

 İç denetim süreci birbirini takip eden çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bu 

aşamalar sırası ile denetimin planlaması, denetimin yürütülmesi, verilerin raporlanması 

ve izleme sürecidir. Denetim sürecinin bütününü oluşturan bu aşamalar da izlenen 

yöntemler aşağıda açıklanmaktadır.211  İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde açıklanan iç denetim süreci şu şekilde 

işlemektedir. 

 2.5.1 İç Denetim Planlaması 

  Genel kabul görmüş denetim standartları denetim çalışmalarının iyi derecede 

koordine edilmesinin gerekliliği konusunda çeşitli açıklamalar yapmaktadır. Planlama 

ile ifade edilmek istenen genel olarak denetim faaliyeti sırasında izlenecek yolun 

belirlenmesidir. Yani denetçi planlama yaparken faaliyetlerini ne yönde yürüteceği 

konusunda davranış düzenini belirler. Denetim planı ile amaçlanan denetim sahalarını 

ayırmak, ayrılan bu sahalarda denetçilerin görev dağılımını yapmak, her denetim 

sahasında izlenecek yöntem ve teknikleri belirlemek ve denetim faaliyetini 

zamanlamaktır.212  

 İç denetim planında denetim evreninin tanımlanması, denetim alanının 

belirlenmesi, risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi, denetim 

alanlarının öncelik sırasının tespit edilmesi, denetim kaynaklarının tahsis edilmesi, 

planın hazırlanması ile onay işleminin gerçekleştirilmesi ve denetçi ve denetlenecek 

birime gerekli bilginin verilmesi hedeflenmektedir.213 

                                                 
211 Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri; SMMM ve YMM’lere Yönelik İlkeler ve Teknikler, 
12.Baskı, İstanbul, Arıkan Basım ve Yayınları, Maliye- Muhasebe Dizisi (21), Yayın No. 165, 2008, s.177. 
212 Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri; SMMM ve YMM’lere Yönelik İlke ve Teknikler, s.184. 
213 İDKK, Kamu İç Denetim Rehberi, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi (25 Kasım 
2010) 

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi
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 İç denetim faaliyeti risk odaklı planlara dayandırılmalıdır ve bu risk 

değerlendirmeleri yılda en az bir defa yapılmalıdır. Böylece hazırlanacak planlarda risk 

ağırlığına göre gelişme potansiyelini tespit etmek mümkün olacaktır. Muhakkak ki bir 

defaya mahsus düzenlenen ve yıllarca değiştirilmeden uygulanan bir denetim planının iç 

denetim amacına uygun olacağı düşünülemez. Denetim planının hazırlanmasında 

kurumun daha önce hazırladığı stratejik plan da hesaba katılmalıdır. Çünkü denetimde 

risk unsuru dikkate alınacaktır ve söz konusu riskler karşısında kurumun planladığı 

hedeflere ulaşma derecesi, stratejik planlardan çıkarılacaktır.214 

 İyi hazırlanmış bir denetim planı çeşitli amaçlara yönelik olarak 

kullanılabilmektedir. Bu amaçlar şu şekildedir:215  

 - Denetçiler için klavuz vazifesi görür, 

 - Bütçe taleplerine destek olur, 

 - Yönetimin denetim planlarına katılımı ve denetim alanındaki sorumluluğunun 

etkinliği sağlanır, 

 - Denetçilerin başarılarını ölçmeleri konusunda bir araçtır, 

 - Denetim faaliyetlerinin uzman bir kadro tarafından yürütüldüğünün yönetime 

gösterilmesini sağlar. 

 Denetim planlamasının yapılması ile izlenecek yol ve gerekli süre tespit edilmiş 

olur. Bu aşamadan sonra yapılacak şey denetim planının uygulamaya konulmasıdır.216 

İç denetim yöneticisi hazırlanan planın uygulanabilmesi için iç denetim kaynaklarının 

uygun, yeterli olması ve etkin bir biçimde kullanılması konusunda gerekli koşulları 

sağlamaktadır.217   

 
                                                 
214 Önder, Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara Uyumu, s.82. 
215 Ali Rıza Eşkazan, İç Denetim Departman Yönetiminde Etkinlik I, İç Denetim Dergisi, Sayı 9, Sonbahar 2004, 
s.27. 
216 Durmuş, Taş, a.g.e., s.48. 
217 İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi (2007’deki 
Değişikliklerle), (Reed Books), İstanbul, 2008, s.25. 
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 2.5.2 Denetimin Yürütülmesi  

 İç denetçi denetim faaliyetini yürütürken denetim rehberlerinden yararlanır. İç 

denetçi denetim faaliyetlerini yürüttüğü sırada belirlenen hedeflere ulaşmak için yeterli 

güvenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür.218 

 İç denetim faaliyetinin yürütülmesinde iç denetçi bir takım çalışmalar yapar. 

Öncelikle denetçi ön çalışma yaparak faaliyete başlar. Bu çalışma ile denetçi yapacağı 

bireysel denetim faaliyeti için gerekli olan bilgiyi elde eder. Ön çalışmada denetim 

amaçları belirlenir, bilgi toplama ile araştırma yapılır ve açılış toplantısı gerçekleştirilir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda denetim amacı kesinleştirilir, sorun tespit edilen 

alanlar belirlenerek denetim kapsamı netleştirilir ve bu doğrultuda denetçinin bireysel 

çalışma planı hazırlanmış olur. Denetçi yine ön çalışma yaptığı aşamada denetim 

kontrol listesini oluşturur. Bu liste sayesinde denetçi hem denetim sırasında izleyeceği 

yolu belirler hem de denetim faaliyetinin her aşamasında bulunduğu noktayı kolayca 

tespit eder.219 

 Denetçi ön çalışma yaptığı aşamada çalışma kağıtları ve formları hazırlar. Bu 

kağıtlarda denetim faaliyeti sonucunda ulaşmak istediği amaçları net olarak ortaya 

koyar ve bu amaçları çalışma kağıtları ile kayıt altına alır. Denetçi belirlediği amaçlara 

ulaşması için gereken bilgileri toplar yani ön araştırma yapar. Ön araştırma ile 

denetlenecek alanın büyüklüğü, kapsamı, amacı ve hedefleri, denetlenecek birime 

ilişkin mevzuat, politika ve prosedürler, mevcut kontroller, iş akış süreçleri ile 

organizasyon ve yönetim yapısı hakkında bilgi sahibi olunur.220  

 İç denetçi ön araştırma aşamasını tamamladıktan sonra elde ettiği veriler 

doğrultusunda risk değerlendirmesi yapar ve denetlenecek birim ve süreçlere ilişkin 

sorun olan alanları belirler. Sorunlu alanlardaki plansızlık veya planlamadaki 

yetersizlikleri, kurum, kişi ve birim itibariyle görev dağılımında ihlal durumlarını, 

varlıklar, yükümlülükler, alacaklar, ödemeler, harcamalar konusunda yetersiz kalan 
                                                 
218 Alptürk, a.g.e., s.115. 
219 İDKK, Kamu İç Denetim Rehberi, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi (25 Kasım 
2010) 
220 İDKK, Kamu İç Denetim Rehberi, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi (25 Kasım 
2010) 

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi
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yetki dağılımını, büyük meblağlara ulaşan tahsilat veya alacakları, yöneticilerin birim 

faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlayan geri bildirim mekanizmalarının yokluğunu 

veya yetersizliğini ve olağandışı faaliyet ya da işlemlerin varlığını araştırır.221   

 Ön araştırma sonucu tespit edilen potansiyel riskli alanlara ilişkin mevcut 

kontroller değerlendirilir. Denetçiler bu aşamada denetlenen alanın bütününe değil, çok 

önemli ve kritik kontroller üzerine odaklanmalıdır. Potansiyel sorunlu alanların risk 

düzeylerine göre derecelendirilmesi amacıyla “Risk Kontrol Matrisi” ∗ 

hazırlanmalıdır.222 

 Buraya kadar belirtilen çalışmaları yapan iç denetçi artık denetimin 

gerçekleştirilmesi aşamasına geçer. Denetimin gerçekleştirilmesi aşamasında iç denetçi 

denetim testlerini uygular, bulguları oluşturur ve öneriler geliştirir, bulgularını 

denetlenen birimle paylaşır ve kapanış toplantısını gerçekleştirir.223 

 Denetim testlerinin uygulanması aşamasında iç denetçi bireysel çalışma planında 

yer alan testleri gerçekleştirir. Bu testlerde, denetim kapsamına alınmasına karar verilen 

hususlar kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilir. Bu testler yazılı hale getirilmeli ve 

araştırmalarda desteklenmelidir. Denetim testlerinin uygulanmasında yeniden 

hesaplama, gözlem, doğrulama, görüşme, yayınlanmış rapor ve çalışmaların 

değerlendirilmesi, anket ve analitik inceleme kullanılabilecek bazı araştırma teknikleri 

olarak sıralanabilir.224 

 İç denetçi denetim testleri sonucu elde ettiği bulguları kanıtlarla destekler ve 

denetlenen idareye katma değer sağlayacak öneriler geliştirir. Denetçi, denetim amacına 

ulaşmak için topladığı kanıtları uygunluk, güvenilirlik ve yeterlilik açısından 

değerlendirmelidir. Denetim kanıtları denetim konusunun önemlilik düzeyi ile ve 

riskleriyle orantılı olmalıdır. Bulguları oluşturan denetçi, bu bulguları kapanış 
                                                 
221 İDKK, Kamu İç Denetim Rehberi, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi (25 Kasım 
2010) 
∗ Örnek risk kontrol matrisi ek 2’de ayrıntılı olarak yer almaktadır. 
222 İDKK, Kamu İç Denetim Rehberi, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi (25 Kasım 
2010) 
223 İDKK, Kamu İç Denetim Rehberi, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi (25 Kasım 
2010) 
224 İDKK, Kamu İç Denetim Rehberi, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi (25 Kasım 
2010) 

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi
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toplantısında görüşmek üzere denetlenen birime göndererek denetimin yürütülmesi 

aşamasını tamamlar.225  

 2.5.3 İç Denetim Sonuçlarının Raporlanması  

 Denetim raporları, denetim standartlarında belirtilen kriterlere uygun biçimde 

hazırlanan ve sunulan, idarece yürütülen faaliyetlerin kanun ile ilgili mevzuatlara 

uygunluğunun denetçi tarafından araştırılmasını içeren belgelerdir.226 Denetim 

raporlarında denetim bulguları yer alır ve bu rapor denetim biriminin iş kalitesini 

sorgulamada kullanılır.227 

 İç denetim raporunun içeriği denetçinin denetim faaliyeti sırasında izlediği yolu 

gösterir. Rapor giriş, amaç, kapsam, görüş bildirme (sunma), denetim bulguları ile 

sonuç ve öneriler kısımlarından oluşur.228 

 İç denetçilerin denetim raporlarının kapsamı belli kriterler ve standartlarla 

belirlenir. 5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 

kamu iç denetim raporlama standartları İDKK tarafından belirlenir. İç Denetçilerin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 43 üncü maddesi uyarınca da iç 

denetim biriminin ve iç denetçilerin raporlamalarında bu standartlara uymaları 

zorunludur.  

 İç denetçi raporlarında bazı hususlara dikkat etmelidir. Bu hususlar:229 

 - Elde edilen bulgular raporlanırken, raporlama standartları ile ilgili kurum ve 

üçüncü kişilerin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır, 

                                                 
225 İDKK, Kamu İç Denetim Rehberi, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi  (25 Kasım 
2010) 
226 Yıldız Ayanoğlu, Rusya’da Denetim Alanındaki Gelişmeler, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl 4, Sayı 
12, Nisan 2004, s.23. 
227 Sinem Kamiloğlu, Merkez Bankasında İç Denetim; Avrupa ve Amerika Merkez Bankalarının İncelenmesi ve 
TCMB İçin Bir Öneri, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Muhasebe Genel Müdürlüğü,  
Ankara, Haziran 2003, s.35. 
228 Cemal Elitaş, İç Denetçinin Verdiği Raporların Üst Yönetim Tarafından Değerlendirilmesi, Mali Çözüm Dergisi, 
Sayı 69, Ekim-Kasım-Aralık 2004, s.224. 
229 Mustafa Ekinci, Baran Özeren, İngiltere Kamu Sektöründe İç Denetim Standartları, Sayıştay Başkanlığı 
Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi 37, Mart 2004, s.31-33. 

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi
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 - Çalışma yapılacak alandaki riskler, kontroller ve diğer önemli noktalar 

değerlendirilmelidir, 

 - Yetersizlikler, etkin olmayan hususlar ve kötü performanslar açıklanarak risk 

yönetiminin etkinliği değerlendirilmelidir, 

 - Denetim çalışması sonrasında görüş sunulmalı ve iyileştirmeye yönelik 

tavsiyelerde bulunulmalıdır, 

 - Hazırlanan rapor açık, özlü ve yapıcı olmalıdır, 

 - Raporun gizlilik ihtiva eden kısımları muhafaza etmelidir, 

 - Raporla ilgisi olmayan kişilere yönetimin izni dışında bilgi verilmemelidir, 

 - İç denetçi kamu iç denetim raporlama standartlarında yer alan rapor yazım 

ilkelerini gözeterek raporunu hazırlar. Bu ilkeler; doğruluk, tarafsızlık, açıklık, 

ölçülebilirlik, özlük ( kısalık), yapıcılık, tamlık, zamanlılık ve kararlılıktır. Bu ilkelerle 

ulaşılmak istenenler şu şekilde sıralanabilir: 230  

 I- Doğruluk; raporun gerçek bulgulara dayanmasını ifade eder. 

 II-Tarafsızlık; gözlem, tespit, sonuç ve önerilerin gerçeğe dayalı, kişisel görüş ve 

önyargılardan uzak biçimde ortaya konulmasını ifade eder.  

 III- Açıklık; raporun anlaşılır biçimde hazırlanmasını ifade eder, 

 IV- Tamlık; raporun ayrıca açıklama gerektirmeksizin yazılmasını ifade eder. 

 V- Ölçülebilirlik; yapılan testlerin, örneklemelerin ve yorumların rakamsal 

olarak ifade edilebilir ve kararlaştırılabilir olmasını ifade eder. 

 VI- Özlük: raporun anlaşılabilir kısalıkta olmasını ifade eder. 

                                                 
230 İDKK, Kamu İç Denetim Raporlama Standartları, 
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetim_raporlama_standarlari  (16 Aralık 2010)  
 

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetim_raporlama_standarlari
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 VII- Yapıcılık; raporun geçmişi sorgulamak yerine, sistemi değerlendiren ve 

iyileştirmeye yönelik ifadeleri içeren anlatıma sahip olmasını ifade eder. 

VIII- Zamanlılık; raporun idarenin katma değer yaratmasını sağlayacak en ideal 

sürede yazılmasını ve sunulmasını ifade eder. 

 IX- Kararlılık (çözüm); tespitler sonucunda neyin, nasıl ve hangi zaman 

diliminde yapılacağını ve düzeltilmesi gereken hususlara ilişkin önerileri ifade eder. 

 İç denetçi kamu iç denetim raporlama standartları çerçevesinde hazırladığı 

denetim raporunu belli bir zaman diliminde cevaplandırılmak üzere denetime tabi 

tutulan birim yöneticilerine verir. Birim yöneticileri raporlardaki hususları 

cevaplandırarak iç denetçiye gönderir. İç denetçi ile birim yöneticisi arasında risklerin 

düzeyi ve önemi konusunda anlaşmazlık çıkarsa iç denetçi bu durumu raporuna ekler. 

Bu konuda bir anlaşmazlık çıkmadığı takdirde makul bir sürede gerekli tedbirlerin 

alınması kararlaştırılır. İç denetçi denetim birimi ile  yaptığı görüşme sonrası 

düzenlediği raporu ve riskleri, bu risklerin olası etkilerini, denetim sonuçlarına ilişkin 

genel değerlendirmeleri ve risklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi 

konusundaki önerileri içeren rapor özetini de ekleyerek üst yöneticiye sunar. Denetim 

raporunda belirtilen önlemlerin idarece alınıp alınmadığı üst yönetici tarafından takip 

edilir.231 Üst yönetici iç denetim raporlarını ve bunlar üzerinde yapılan işlemleri en geç 

iki ay içinde İDKK ’ya gönderir.232  

Bu doğrultuda, 2008 yılı itibariyle 71 233, 2009 yılı itibariyle de 130 kamu 

idarecisi iç denetim raporlarını İDKK’ ya göndermiştir.234 Denetim raporu yazan kurum 

sayısının toplam kurum sayısına oranı ve dağılımı 2008 ve 2009 yılı itibariyle 

grafiklerde yer almaktadır.  

 

                                                 
231 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 44., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete.  
232 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 64., 24.12.2003 Tarih ve 25326 sayılı Resmi 
Gazete.  
233 İDKK, Kamu İç Denetim Genel Raporu 2008, Ankara, Haziran 2009, s.48. 
234 İDKK, 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, Ankara, Haziran 2010, s.56. 
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Grafik 3:Denetim Raporu Yazan Kurum Sayısının Toplam Kurum Sayısına Oranı 

ve  Dağılımı I                                                                                                                                 
Kaynak: İDKK, Kamu İç Denetim Genel Raporu 2008, Ankara, Haziran 2009, s.48. 
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Grafik 4: Denetim Raporu Yazan Kurum Sayısının Toplam Kurum Sayısına      

Oranı ve Dağılımı II 
 
                    Kaynak : İDKK, 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, Ankara, Haziran 2010, s.56. 
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kamu iç denetim strateji belgesindeki (2008-2010)∗ amaçlar doğrultusunda hareket ettiği 

takdirde önümüzdeki yıllarda performanslarının önemli ölçüde artması 

beklenmektedir.235 

 2.5.4 İç Denetimin Etkinliğinin İzlenmesi 

 İç denetçiler raporlama yaptıkları denetim bulguları hakkında gerekli önlemlerin 

alınıp alınmadığını tespit etmek için izleme faaliyetlerinde bulunur.236 İç denetçilerle 

yapılan izleme, raporlardaki tespitler doğrultusunda denetlenen idarenin tavrının ve 

zamanında gerekli önlemleri alıp almadığının belirlenmesi sürecidir. İzlemenin 

kapsamı, niteliği ve zamanlaması iç denetim birimi yöneticisi tarafından belirlenir.237  

 İç denetçilerin denetim faaliyeti sonucunda önerdikleri düzeltici işlem ve 

tavsiyeler raporlarında yer alır ve ilgili idarelerin bu tavsiyeleri yerine getirmeleri için 

gerekli süre raporda belirtilir. Yerine getirilmesi gereken işlem belli bir sürede 

gerçekleştirilecek türden ise bu durum denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve 

periyodik işlemler ilgili birimce en az altı aylık dönemler itibari ile iç denetim birimine 

bildirilir.238 

İç denetçiler tarafından düzenlenen raporlara idarenin ne kadar riayet ettiğini 

izlemek üzere takip sistemi kurulur. Denetlenen birim yöneticileri, denetim alanı 

konusundaki raporda yer alan önerilere dair önlemleri alır. Önlem alınmadığı takdirde iç 

denetim birimi durumu üst yöneticiye bildirir. İDKK, iç denetim raporlarını 

değerlendirerek, sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor şeklinde Maliye 
                                                 
∗ Kamu İç Denetim Strateji Belgesinde: İç Denetim Birimlerinin kurulmadığı idarelerde hemen iç denetim 
birimlerinin kurulması, ilgili mevzuatların tamamlanması, idarenin risk yönetim süreçlerini inceleyerek denetim risk 
odaklı yapılması, iç denetim birimlerinde yürütülen iç denetimin ilgili mevzuat, standart ve rehberlerde yer alan 
düzenlemelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını gözetecek bir iç denetim mekanizmasının kurulması, iç denetimde 
bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması, iç denetime ilişkin düzenlemelerin sürekli 
olarak kontrol edilmesi ve güncellenmesi, iç denetçilerin nicelik ve niteliklerinin artırılması ve bunun için iç 
denetçilere sertifika programının dışında mevzuat uyarınca verilecek asgari yüz saatlik meslek içi eğitimin üç yılı 
yayılarak düzenli bir biçimde uygulanması, kurumların kapasitesinin güçlendirilmesi, iç denetim faaliyetlerinin 
uyumlaştırılması ve koordine edilmesi vb. hususlarına yer verilmektedir. ( İDKK, Kamu İç Denetim Strateji Belgesi 
2008-2010) http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Strateji_belgesi-2008-2010 (17 Aralık 2010)  
235 İDKK, 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, Ankara, Haziran 2010, s.57. 
236 Baran Özeren, İç Denetim Mesleği Uygulama Standartları ve Yönlendirilen İlkeler, Sayıştay Başkanlığı 
Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi 3, Ankara, Ekim 1999, s.50. 
237 İç Denetim Enstitüsü, İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, Yayın No. 2, 1998, s.58-59. 
238 Mehmet Erkan, Serkan Özdemir, Mehtap Karakoç, Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda İç Denetim; Pamukkale 
Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2010, 
s.101. 

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Strateji_belgesi-2008-2010
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Bakanlığı’na gönderir. Bu raporlar kamuoyuna internet ortamında, basın yoluyla veya 

yazılı olarak açıklanır.239  

Kamu iç denetim sürecinde yer alan aşamalar ve bu aşamalarda izlenen 

faaliyetler aşağıdaki tablo yardımıyla özetlenebilir. 

 

Şekil 4: Kamu İç Denetim Süreci                                                                          

 Kaynak: İç Denetim Süreci, http://pau.edu.tr/icdenetim/sayfa964.aspx (20 Aralık 2010) 

 

 

 

                                                 
239 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 48,49., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete. 
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III. BÖLÜM 

5018 SAYILI KANUNDA YER ALAN İÇ DENETİMİN 

ULUSLARARASI KRİTERLER AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Küreselleşme sürecinde ekonomik, sosyal ve politik değerler açısından 

entegrasyonun artması ülkeleri uluslararası arenada ortak bir çerçevede hareket etmeye 

zorlamaktadır. Bu bağlamda uluslararası kabul edilmiş standartlar ve uygulamalar 

ülkelerin faaliyetlerinin temel noktalarını oluşturmaya başlamıştır. Bütünleşme 

sürecinde mali yönetim ve kontrol uygulamaları alanında ülkeler reform hareketlerine 

paralel uygulamaları ülkelerinde hayata geçirebilmek adına girişimlerde bulunmaktadır. 

 Uluslararası denetim kuruluşlarının faaliyetleri, bu kuruluşların denetim alanında 

ortak bir zemin oluşturan uluslararası denetim standartlarını belirlemeleri ve denetim 

alanında yeni uygulama anlayışlarının ortaya çıkması uluslararası boyutta bir denetim 

mekanizmasının işlerliği adına gerçekleştirilen temel uygulamalardır.  

 Türkiye bu değişim ve gelişim sürecine hem AB’ye adaylık sürecinin gereği 

olarak hem de küreselleşen dünya koşullarının gerisinde kalmamak adına hızla entegre 

olmaya çalışmaktadır. İlerleme raporları, KOB’lar ve ulusal programlar dahilinde 

belirlenen kriterleri sağlayabilmek için revizyon çalışmaları uluslararası uygulamalar 

ışığında devam ettirilmektedir.  

 3.1 Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşumuna Genel 

Bakış 

 3.1.1 Genel Olarak Denetim Standartları 

 Uygulanan denetim faaliyetlerinin hepsinde denetçinin hedefleri, uygulayacağı 

denetim prosedürleri ve teknikleri, iş kalitesi ve hazırlayacağı raporlar bakımından 
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uygulaması gereken çeşitli kurallar bulunmaktadır. Bu kuralların bütünü denetim 

standartları olarak adlandırılmaktadır.240 

 Denetim sisteminin yeterince gelişmediği ve etkin şekilde çalışmadığı 

durumlarda yönetim sistemlerinin de düzgün biçimde çalışmadığı genel kabul edilen bir 

olgudur. Başarılı bir yönetim sistemi ancak iyi işleyen bir denetim mekanizması ile 

sağlanır. İyi bir denetim sistemine ulaşmanın yolu da denetim standartları ile belirlenen 

sınır dahilinde faaliyette bulunmaktan geçmektedir.241 

 Denetim standartları, denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde 

yardımcı olan, denetçinin denetim çalışmaları sırasında izleyeceği yolu belirleyen ve bu 

faaliyetler sonucu düzenleyeceği raporların temel şeklini oluşturan genel ilkelerdir.242 

Kısaca denetim standartları hem denetçinin çalışma sahasını belirleyen hem de başından 

sonuna kadar denetim sürecini kapsayan kurallar bütünüdür.243 

 Denetim standartları denetimin planlaması, yürütülmesi, raporlanması ve 

denetim sonuçlarının değerlendirilmesi açısından ortak bir zemin oluşturur. Denetim 

standartları, geçmişten günümüze kadar ki süreçte denetim alanında genel kabul görmüş 

çözümleri bir araya getirir, denetim uygulamalarının gelişmesine yardımcı olur ve 

denetim faaliyetlerinin uluslararası genel kabul görmüş ilkelere paralel yürütülmesini 

sağlar.244 

 Denetim standartları çeşitli amaçları gerçekleştirmek için oluşturulmuştur. Bu 

amaçları şu şekilde sıralayabiliriz:245 

 - İç denetim alanında faaliyette bulunan tüm kuruluşların ve denetim 

elemanlarının iç denetim rolünü ve sorumluluklarını anlamasını sağlamak,  

                                                 
240 Baran Özeren, Avrupa Birliğinin Sayıştay Denetiminde Aradığı Koşullar Karşısında Sayıştayımızın Durumu, 
Mali Klavuz Dergisi, Yıl 8, Sayı 29, Temmuz-Eylül 2005, s.2. 
241 Seyit Koçberber, Dünyada ve Türkiye’de Denetim Etiği, Sayıştay Dergisi, Sayı 68, Ocak-Mart 2008, s.65. 
242 Melih Erdoğan, Denetim, 2.Baskı, Ankara, Maliye Hukuk Yayınları, Şubat 2005, s.10. 
243 Denetim İlke ve Esasları, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını,Cilt I, 1996, s.17. 
244 Ümit Korkmaz, İç Denetim Standartları, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 3, Sayı 23, Sonbahar 2005, Ankara, s.29. 
245 Baran Özeren, İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, Sayıştay Yayınları Araştırma/İnceleme/ 
Çeviri Dizisi  8, Ağustos 2000, s.8. 
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 - İç denetimi yönlendirmek ve iç denetim başarı düzeyini ölçmek için bir alan 

oluşturmak, 

 - İç denetim uygulamalarının gelişmesini sağlamaktır. 

  İç denetim meslek kuruluşlarının ve organizasyonlarının standart oluşturmaları 

çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:246 

 - Yönetim kurulu üyeleri, görev aldıkları kurumun iç kontrol ve performans 

düzeyinden sorumludur, 

 - Yöneticiler kurumun iç denetimi ve performansı hakkında değerlendirme 

yapmalı, gerekli olduğu kanaatine vardıkları hususlarda tavsiyede bulunmalı ve danışma 

ve bilgi almada iç denetime güvenmelidir, 

 - Dış denetçilerin denetim çalışmaları, iç denetim biriminin sonuçları üzerine 

kurulur.  

 3.1.2 Uluslararası İç Denetim Standartları  

 Denetim standartlarının oluşturulmasında bir çok uluslararası mesleki kuruluş 

denetim mesleğinin yürütülmesi için ve denetim faaliyetlerini yerine getirmeye yetkili 

elemanların uyacakları kuralları belirleyebilmek adına standart oluşturma yoluna 

gitmiştir.247 Dünya genelinde standart ve uygulama önerileri hazırlayan çeşitli 

kuruluşlar mevcuttur. İç denetim alanında The Institute Of Internal Auditors (IIA), İç 

kontrol alanında Committee Of Sponsorıng Organizations (COSO) ve dış denetim 

alanında International Organization Of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 

standartları düzenlemekte ve geliştirip güncel koşullara uygun hale getirmektedir.248 

 İç denetim alanında günümüzde oldukça önemli bir noktada bulunan, iç denetim 

mesleğinin gelişmesi için dinamik ve sistemli çalışmalar yapan ve uluslararası nitelik 

taşıyan IIA kamusal örgütlerin sınırlarının genişletilmesi, daha kompleks bir yapıya 
                                                 
246 Ümit Korkmaz, İç Denetim Standartları, s.29-30. 
247 Ahmet Başpınar, Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşmasına Genel Bir Bakış, Maliye Dergisi, 
Sayı 148, Ocak-Nisan 2005, s.62. 
248 Başpınar, Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu, s.24. 
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kavuşturulması ve değişen koşullara cevap verebilmek amacıyla 1941 yılında New 

York’ ta kurulmuştur. Enstitü, iç denetimi zamanın gereklerine göre uyarlayan ve iç 

denetim alanında rehberlik yapan bir özelliğe sahiptir.249 

 1978 yılında IIA Yönetim Kurulu standartlara son şeklini vermiştir. 1981 

yılından itibaren de Kurul soru-cevap şeklinde hazırlanan ve denetim alanında yaptırım 

gücü bulunmayan denetim klavuzları yayınlamaya başlamıştır. Yayınlanan bu 

klavuzlarda iç denetimin rol ve sorumluluklarını belirleyen ve iç denetim faaliyetleri 

için geliştirici, yol gösterici nitelikte bir standart oluşturma amaçlanmıştır. IIA 

tarafından yayınlanan iç denetim standartları genel olarak bağımsızlık, mesleki eğitim, 

yeterlilik, özen, dikkat ve objektiflik, iç denetim biriminin idaresi, iç denetimde görev 

dağılımı, denetimin icrası ve yapılacak iç denetim faaliyetinin kapsamı hususlarına 

odaklanmaktadır.250 

 IIA  tarafından belirlenen iç denetim standartlarının amaçları şu şekildedir:251 

 - İç denetimi olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak, 

 - Katma değer yaratan iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata 

geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmak, 

 - İç denetim performansının değerlendirilmesi için uygun bir temel oluşturmak, 

 - Gelişmiş organizasyonel süreç ve faaliyetleri beslemektir. 

 İç denetim mesleki uygulama standartları, iç denetim birimi tarafından yerine 

getirilen faaliyetlerin ölçme değerlendirme kriterlerini açıklamaya yöneliktir.252 IIA 

tarafından belirlenen ve sürekli güncellenen bu standartlar 100’lü kod sistemi 

uygulanarak 5 genel ve 25 özel standarttan oluşmaktadır. Genel Standartlar; 

bağımsızlık, mesleki uzmanlık, faaliyet alanı, iç denetimin çalışması ve iç denetim 

biriminin yönetilmesinden oluşur. Bu genel standartta yer alan ifadelere göre; İç 

                                                 
249 Ümit Korkmaz, İç Denetim Standartları, s.30. 
250 Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, Ankara, Yetkin Yayınları, 2002, s.126,127. 
251 Ümit Korkmaz, İç Denetim Standartları, s.30. 
252 Tamer Aksoy, a.g.e., s.127. 
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denetim bağımsız olmalıdır, iç denetim profesyonel şekilde yerine getirilmelidir, İç 

denetim biriminin yönetilmesinde dikkat edilecek hususlar tespit edilmelidir, iç denetim 

çalışması, iç denetimin planlanması, bilginin kontrolü ve değerlendirilmesi kontrol 

edilmelidir.253 Özel Standartlar ise yine, İç Denetim Standartları Kurulu tarafından 

çıkarılmaktadır ve standartlara uyumu sağlamak için gerekli olan yirmi beş standarttan 

oluşmaktadır.254 

 3.1.3 Türkiye İç Denetim Standartları 

 Türkiye’de Kamu İç Denetim Standartlarının belirlenmesinde, IIA’nın 

‘‘Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” referans olarak alınmış 

ayrıca uluslararası denetim standartlarından faydalanılarak genel bir çerçeve 

oluşturulmuştur. Standartlarla iç denetçilerin nitelikleri ve iç denetim faaliyetlerinin 

uygulanma sürecinde izlenmesi gereken yol belirlenmeye çalışılmıştır.255  

 Kamu iç denetim standartları, 5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinde belirtildiği üzere İDKK tarafından belirlenmiştir. İç Denetçilerin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te iç denetçilerin iç denetim çalışmaları 

sırasında bu standartlara uymalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.256 

 Standartların amacı; iç denetim uygulamalarına ilişkin temel ilkeleri belirlemek, 

uygulamaya yönelik genel bir çerçeve oluşturmak, iç denetim kalitesinin ölçülmesi için 

gerekli düzenlemeleri belirlemek, iç denetim faaliyetlerini düzenleyerek katma değer 

yaratma gücünü arttırmaktır.257 

 İç denetçiler tarafından çok iyi algılandığı ve iç denetim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde bu standartlara büyük ölçüde bağlı kalındığı taktirde iç denetim 

çalışmalarından beklenen yarar maksimize edilmiş ve kuruma büyük ölçüde katma 

değer yaratılmış olacaktır. 
                                                 
253 Ergin, a.g.e., s.25,26. 
254 Tamer Aksoy, a.g.e., s.127. 
255İDKK, Kamu İç Denetim Standartları, 
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_standartlari (Ocak 2010)  
256 Kamu İç Denetçileri Derneği, Kamu İç Denetim Standartları, 
http:// www.kidder.org.tr/index.pnp?Sayfa=4938259215 (20 Aralık 2009) 
257 Erdoğan Dedeoğlu, Gerekçeli Açıklamalı- Uygulamalı ve İkincil Mevzuat İlaveli 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İzmir, İzden Yayıncılık, 2008, s.1451.  

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_standartlari
http://www.kidder.org.tr/index.pnp?sayfa=4938259215
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 Ülkemizde iç denetim standartları konusunda yapılan düzenlemelere 

baktığımızda düzenlemelerin mikro bazda sıkışıp kaldığını ve hatta kimi çalışmalarda 

sonuçlandırılmadığını görmekteyiz.258 Bu yüzden henüz uluslararası uygulama düzeyine 

ulaşılamadığını söylemek mümkündür.  

 İDKK tarafından belirlenen standartlar∗, nitelik standartları ve çalışma 

standartları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Nitelik standartları, iç denetim birimi ve iç 

denetçilerin sahip olması gereken özellikleri, çalışma standartları ise denetim 

faaliyetlerinin aşamalarının ve sonuçlarının belirlenmesini açıklamaktadır.259  

 3.2 İç Denetimin Gelişimine Katkıda Bulunan Uluslararası Kuruluşlar 

 İç denetimin günümüzdeki konuma ulaşmasında en önemli ve en temel 

kuruluşun IIA olmasına karşın iç denetimin gelişimine katkıda bulunan, uluslararası 

uygulamalarda ortak bir zemin oluşturulmasına yardımcı olan çeşitli organizasyonlar da 

mevcuttur. Bu organizasyonların farklı biçimleri bulunmakla birlikte, iç denetim 

alanında genel düzenleme yapan başlıca kuruluşları  aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür. 

 3.2.1 Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) 

 İç denetimin bir fonksiyon olarak kullanımı 1940’lı yıllarda modern işletme 

ülkelerinde görülmektedir. Ancak iç denetimin gelişmesi ve örgütlenme çalışmaları 

ABD’de kurulan İç Denetim Enstitüsü (The Institute Of Internal Auditors-IIA) ile netlik  

kazanmıştır.260   

 IIA 1941 yılında Florida ve ABD’de küresel merkezli uluslararası mesleki bir 

dernek olarak kurulmuştur. Dernek iç denetim mesleği için küresel boyutta liderlik 

                                                 
258 Ümit Korkmaz, İç Denetim Standartları, s.32. 
∗ Bu standartların alt başlıkları ve açıklamaları ek 1’de detaylı şekilde yer almaktadır. 
259 İDKK, Kamu İç Denetim Standartları, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_standartlari (11 
Ocak 2010)  
260 Umut Korkmaz, Kamuda İç Denetim (I), s.6.  

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_standartlari
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sağlamayı amaçlamaktadır. Şu an itibariyle 170.000’i aşmış üye sayısı ile dünya 

çapında iç denetim faaliyetlerini temsil eden bir kuruluştur.261   

 IIA’nın ülkemizdeki temsilcisi olan TİDE, Türkiye’de uluslararası standartlarda 

mesleki gelişim ve paylaşım platformu oluşturmak, iç denetim mesleğinin geleceğini 

belirlemek, yönetmek ve iç denetçilere ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki 

örgütlenme sağlamak amacıyla 19.09.1995 tarihinde kurulmuştur. TİDE’nın kuruluşu 

ile ülkemizde yıllardır mevcut olan iç denetim faaliyetleri çağdaş ve küresel anlamda 

farklı bir boyut kazanmıştır.262 

 TİDE tüm üyelerin uluslararası standartlarda yetkinlik kazanmasını sağlamak, 

mesleki gelişim ve tanıtımı ilerletmek için iletişim, eğitim, paylaşım platformu 

oluşturarak hizmet çeşitliliği ve sürekliliği sağlamak, mesleğin etkin bir biçimde 

yürütülmesi için öncü olmak ve ulusal mesleki otorite olarak katma değer yaratmaya 

devam etmek adına ülkemizde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 300 firmayı 

temsil eden bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.263 

 3.2.2 Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA) 

 Avrupada bulunan iç denetim derneklerinin örgütlenmesi ile kurulan Avrupa İç 

Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (The European Confederation Of Institutes Of 

Internal Auditing-ECIIA) Avrupa ve Akdeniz Havzası gibi geniş bir coğrafyada iç 

denetim mesleğinin yol göstericiliğini yapmaktadır. Örgüt iç denetim mesleğini 

destekler ve kurumların iç denetim amaçlarına ulaşması konusunda yardımcı olur. 

Kuruluş Avrupa ve Akdeniz Havzası içindeki ( Almanya, Avusturya, İngiltere, 

Bulgaristan, İspanya, Kıbrıs Rum Kesimi, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, 

Slovenya, Tunus, Türkiye, Yunanistan vb.) ülkelerin iç denetim mesleki temsilcisi 

                                                 
261 http://www.theiia.org/ (23 Aralık 2010)  
262 Şenol Toygar, İç Denetimin Ülkemizdeki Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler, Cemal İbiş(Ed.), II. 
Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Kamu Güveni ve Denetimi, VII. Türkiye Muhasebe 
Denetimi Sempozyumu  Muhasebe Denetiminde Yeni Açılımlar içinde (395-401), İstanbul ,İSMMMO Yayınları, 
Yayın No. 92 , 2008, s.397. 
263 Toygar, a.g.m., s.397-398. 

http://www.theiia.org/
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niteliğindedir ve iç denetimde önemli bir güç olarak büyük ilerleme kaydetmiş 

bulunmaktadır.264   

 3.2.3 Uluslararası Yüksek Denetleme Kuruluşları Örgütü (INTOSAI) 

 Uluslararası Yüksek Denetleme Kuruluşları Örgütü ( International Organization 

Of Supreme Audit Institutions-INTOSAI) dış hükümetlerin denetim faaliyetlerini ortak 

bir çatı altında toplamak üzere265 1953 yılında kurulmuş özerk, bağımsız ve siyasi 

kimliği bulunmayan bir sivil toplum örgütüdür. INTOSAI’nin kabul edilmiş mevzuatı 

tüm üyeler için eşit şartlarda uygulanmaktadır.266  

 INTOSAI’nin organizasyon yapısı stratejik plan doğrultusunda yeniden 

yapılandırılarak oluşturulmuştur. Organizasyon planı dört kısımdan oluşmaktadır. Bu 

kısımlar kongre, yönetim masası, genel sekreterlik ve bölgesel çalışma grubudur.267  

 3.2.4 Sponsorluk Organizasyonlar Komitesi (COSO)  

 Sponsorluk Organizasyonlar Komitesi (Committee Of Sporsoring Organizations 

Of The Treadway Commission-COSO) 1985 yılında uluslararası düzeyde faaliyet 

göstermek üzere oluşturulan bir özel sektör kuruluşudur. Komite küresel bazda daha 

etkili, verimli ve etik iş operasyonlarının kurulması için araştırma ve analizler 

yapmaktadır.268  

 COSO tarafından geliştirilen çeşitli modeller mevcuttur. Bu modeller genellikle 

özel sektörde uygulanmak amacıyla hazırlanmıştır. COSO iç kontrol modeli günümüzde 

kamu sektöründe de uygulama alanı bulan ve en çok tercih edilen iç kontrol modelidir. 

                                                 
264 http://www.eciia.eu/ (23 Aralık 2010) 
265 http://www.intosai.org/en/portal/about_us/ ( 23 Aralık 2010) 
266 INTOSAI:50 Years (1953-2003), A Special Publication Of The İnternational Organization Of Supreme Audit 
Institutions, Austria, 2004, s.10. 
http://www.intosai.org/blueline/upload/4124efestschrift.pdf  (23 Aralık 2010) 
267 INTOSAI Organization Chart, International Journal Of Government Auditing,  Vol 35, No.1, January 2008, 
s.3. 
268 http://www.coso.org/aboutus.htm   ( 24 Aralık 2010) 

http://www.eciia.eu/
http://www.intosai.org/en/portal/about_us/
http://www.intosai.org/blueline/upload/4124efestschrift.pdf
http://www.coso.org/aboutus.htm


 91 

AB’de mali kontrol alanında yürütülen çalışmalar sonucunda COSO modeline dayalı bir 

iç kontrol sistemi oluşturulmuştur.269 

 COSO başarılı bir iç kontrol yapısını oluşturmak ve yönetim-denetim 

faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla beş unsura dayalı bir model oluşturmuştur. 

Modelde yer alan kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve 

iletişim ile izleme-takip süreci iç kontrolü ifade eden unsurlar olarak sıralanmaktadır.270 

 Ülkemizde kamu iç kontrol standartlarının oluşmasında COSO modeli esas 

alınmış olup, İDKK’nın 20.11.2006 tarih ve (12) sayılı kararı ile söz konusu standartlar 

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.271 

 3.3 İç Denetim Uygulamalarında Yeni Anlayışlar 

 ABD İç Denetim Enstitüsü’nün “Yeni Uygulamalar Aracılığıyla İç Denetimin 

Güçlendirilmesi” konulu raporu iç denetçilerin konumunu değiştirerek, mesleğe yeni bir 

boyut kazandırmayı amaçlayan öngörülerde bulunmaktadır. Raporda, güncel risk 

sınıfına giren veri güvenliği konusunda iç denetçilerin organizasyonlara yardımcı 

olması, faaliyetlerin uluslararası genel kabul görmüş standartlara uygun olarak 

yürütülmesinin iç denetçiler tarafından kontrol edilmesi, mevcut ekonomik koşullar ve 

artan rekabet ortamı, danışma faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesi ve muhasebe 

denetiminin yerine getirilmesi sürecinde iç denetim birimleri üzerinde baskı 

oluşturulması gibi konular iç denetim kapsamında güncel koşullar dikkate alınarak 

yeniden düzenlenmektedir.272 

 Bu gelişmelere paralel olarak iç denetim faaliyet alanında uygulanmaya başlanan 

yeni yaklaşımları şu şekilde sıralamak mümkündür:273 

 - Daha pro-aktif bir yaklaşımın belirlenmesi, 

                                                 
269 Nihal Saltık, İç Kontrol Standartları, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 26, Yaz 2007, s.60. 
270 Pınar Acar, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kamu İç Mali Kontrol Sistemi, Maliye Dergisi, Sayı 136, Ocak- Nisan 
2001, s.79 
271 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ, 26.12.2207 Tarih ve 26738  Sayılı Resmi Gazete. 
272 Mahmut Demirtaş, İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen Değişimler, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 4, Sayı 7, Bahar 2005/1, s.172-173.  
273 Baran Özeren, İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, s.39. 



 92 

  -Denetlenene “ müşteri” olarak yaklaşılması, 

 -Risk yönetimi üzerine daha fazla yoğunlaşılması, 

 -Denetim kalitesinin süreklilik temelinde yükseltilmesi, 

 -Teknolojik imkanlardan giderek artan biçimde yararlanılması, 

 3.3.1 Daha Pro-Aktif Bir Yaklaşımın Belirlenmesi 

 İç denetçiler daha pro-aktif bir yaklaşım (koruyucu hekim yaklaşımı) 

sergileyerek stratejik hedeflerini genişletmelidir. Bu hesaplama ile iç denetçiler görev 

aldıkları kurumların iş süreçlerinin kalitesine, güvenirliliğine, duyarlılığına ve maliyet 

yönetiminin iyileştirilmesine daha fazla katkıda bulunabilir.274 

 Pro-aktif yaklaşıma örnek gösterilebilecek durumlar şöyle sıralanabilir:275 

 - İç denetçiler denetim sırasında elde ettikleri, kontrol, risk yönetimi ve iyi 

uygulama örnekleri bilgilerini yöneticilerle paylaşmaktadır, 

 - İç denetim birimleri karşılaşılan risklere yeterli kontrolün sağlanması ve 

risklerin güvence altına alınması için kaynakları henüz tasarım aşamasındaki sistem ve 

program incelemesine doğru kaydırmaktadır, 

 - İç denetim elemanları denetim sonrasında kuruluşun risklerini izlemek ve 

kuruluşa yardımcı olmak amacıyla risk yönetimi ve denetim araçları konusunda 

yöneticilere bilgi vermektedir, 

 - İç denetim birimleri denetledikleri alanlarda ortaya çıkan olumsuzlukları ve 

riskleri belirlemek için veri tabanlarını sürekli olarak izleyebilecekleri teknolojik araçlar 

geliştirmektedir. 

 

                                                 
274 Demirbaş, a.g.m., s.175. 
275 Öztürk, a.g.e., s.194.  
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 3.3.2 Denetlenene “ Müşteri” Olarak Yaklaşılması 

 Denetim konusunda meydana gelen değişimlerden biri de iç denetim 

birimlerinin yanı sıra dış denetim elemanları ile denetim kurullarının da denetlenenleri 

“müşteri” olarak nitelendirmesidir. Denetlenene müşteri olarak yaklaşarak sorunları 

belirlemek, kurumlara değer katmak, kaynakları verimli ve etkin hale getirmek ve bu 

yolla risk yönetimi bakımından kuruma daha fazla değer katmaya yardımcı olmak 

mümkündür.276  

 3.3.3 Risk Yönetimi Üzerine Daha Fazla Yoğunlaşılması 

 Son yıllarda yasal, çevresel ve teknolojik alanlarda yaşanan gelişmeler sonucu 

geleneksel risklerin yanı sıra yeni ve daha karmaşık yapıda riskler de oluşmuştur. 

Bunun sonucunda daha açık hale gelen riskleri ölçmede ve yönetmede yeni yöntemler 

önemli hale gelmiştir. Denetim teknikleri incelendiğinde bu tekniklerin günümüzde 

ortaya çıkan riskleri belirlemede ve kurum faaliyetlerinin güvenli ve verimli bir biçimde 

yürütülmesini sağlamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle dünyada pek çok 

ülke geleneksel denetimin eksikliklerini karşılamak amacıyla risk odaklı denetim 

yaklaşımını benimsemiştir.277 

 Risk odaklı denetim geleneksel denetim ve inceleme teknikleri de dahil olmak 

üzere tüm denetim ve inceleme tekniklerini kapsayan sistematik bir yaklaşımdır. Bu 

denetim kapsamında ilk olarak denetim elemanları tarafından risk profili ortaya 

çıkarılmakta daha sonra denetim prosedürlerinin kapsamı, içeriği ve zamanlaması ve 

kaynakların tahsisi gibi hususlar risk profiline göre düzenlenmektedir. Risk profili 

belirlenirken toplam risklerin büyüklüğü ve gelecekteki yönü tahmin edilmeye çalışılır. 

Kısaca risk odaklı denetim kurumun risk profillerinin belirlenmesi, denetim sürecinin 

risk profiline göre şekillendirilmesi ve denetim kaynaklarının buna göre tahsis edilmesi 

esasına dayanan ve denetim etkinliğini, verimliliğini, kalitesini artırmayı amaçlayan bir 

yaklaşımdır.278  

                                                 
276 Baran Özeren, İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, s.41-42. 
277 Ergin, a.g.e., s.148. 
278 Ergin, a.g.e., s. 150 
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 3.3.4 Denetim Kalitesinin Süreklilik Temelinde Yükseltilmesi  

 Sürekli denetim, fiziki belge olmadan, gerçek zamanlı muhasebe sistemi altında 

finansal tablo sunumunun ortaya çıkmasına temel olacak şekilde, elektronik denetim 

kanıtlarını toplamaya yönelik gerçekleştirilen sistematik bir süreçtir. Başka bir ifade ile 

sürekli denetim, varlıkların, veri bütünlüğünün korunması ve güvenilir finansal bilginin 

üretilmesi konusunda gerçek zamanlı muhasebenin etkinliğini tespit etmeye yönelik 

kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi sürecidir.279 

 Sürekli denetim, performans kalitesinin süreç içindeki durumunun 

değerlendirilmesi üzerine odaklanarak, tespit edilen problemlerin erken çözümüne 

katkıda bulunabilir. Sürekli denetim uygulaması modern ve sağlam bir kontrol 

kültürünün gerçekleştirilmesine ve yönetim kontrol çerçevesinin sürekli olarak 

değerlendirilmesine destek vermektedir.280  

 Sürekli denetim uygulamasının en temel faydası, denetim faaliyetleri 

sürdürülürken ortaya çıkan maliyetlerin azalmasıdır. Sürekli denetim denetçilere zaman 

ve maliyet avantajı sağlar ve finansal denetimin kalitesini artırır.281 

 3.3.5 Teknolojik İmkanlardan Giderek Artan Biçimde Yararlanılması 

 Kurumların faaliyetlerinin her aşamasında bilgisayarlardan ve bilgisayarlı bilgi 

sistemlerinden yararlanılması iç denetim çalışmalarının karmaşıklaşmasına neden 

olmaktadır. Fakat bilgilerin sağladığı olanaklar, vakit tasarrufu ve denetim 

yazılımlarının kolaylığı denetim elemanlarına daha etkili denetim yürütme imkanı 

sağlamaktadır. Denetim birimleri riskleri izlemek, eğilimleri ve kurum için faydasız 

işlemleri tespit etmek için kullandıkları analizleri bilgisayardan yararlanarak 

yapmaktadır. Ayrıca bilgisayardan denetim birimleri bünyesinde verimliliği artırmak 

için de yararlanılmaktadır. Çok yıllık denetim planlarının güncellenmesinde, on-line 

sistemi ile denetim ekipmanlarına, denetim programlarına ulaşılmasında ve denetim 

                                                 
279 Rezaee, Zabihollah, Rick Elam, Ahmad Sharbatoghlie, ‘Continuous Auditing: The Audit Of The Future’, 
Bayazıtlı, Ercan (çev.), Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl 2, Sayı 6, Şubat 2002, s.120. 
280 Evren Altınok, Sürekli Denetimin Faydaları, İç Denetim Dergisi, Sayı 7, Bahar 2003, s.32. 
281Ergin, a.g.e., s.254-255.  
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birimlerinin merkez ve taşradaki diğer denetim elemanları ile iletişim kurmasında 

bilgisayar sisteminin hız ve kolaylıklarından yararlanılmaktadır.282  

 3.4 İç Denetim Konusunda Uluslararası Uygulama Modelleri ve Farklı Ülke 

Örnekleri  

 Denetimde uluslararası uygulamalara bakıldığında, merkeziyetçi ve adem-i 

merkeziyetçi yaklaşım şeklinde iki farklı model mevcuttur. AB’de, güney model  

(merkeziyetçi model) ve kuzey model (adem-i merkeziyetçi model) adı altında iki 

model uygulanmaktadır. Merkeziyetçi modelde, Maliye Bakanlığı bütçe hazırlığı ve 

uygulaması aşamasında ağırlıklı olarak yer alır ve ön mali kontrolleri ilgili idarenin 

kendi personeli vasıtasıyla yerine getirir. Ülkemizde 5018 sayılı Kanun uygulanmadan 

önce ön mali kontroller, harcamacı idarelerde bulunan Maliye Bakanlığı’na bağlı maliye 

başkanları, bütçe dairesi başkanları ve saymanlar aracılığı ile yerine getiriliyordu. 

Merkeziyetçi modelde iç denetim, Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan denetim 

elemanları aracılığı ile gerçekleştirilir. Ağırlıklı olarak ön mali kontrol yapan birim 

üzerine yoğunlaşır ve mali nitelikli bir iç denetim faaliyeti gerçekleştirilir.283   

 Adem-i merkeziyetçi modelde, kamu kaynaklarını kullanma sorumluluğu 

tamamen harcamacı kamu idaresine aittir ve klasik nakit yönteminden modern bütçe 

yöntemine doğru bir geçiş söz konusudur. Bu modelde bakanlık üst yöneticisi ve 

harcama yetkilisinin sorumluluğu yoğunlaştırılmıştır. İç denetim faaliyeti kamu 

idarelerine bağlı olarak görev yapan iç denetçiler tarafından yerine getirilir ve 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için 

mevzuata, usul ve esaslara odaklanılır. Bu nedenle iç denetim ön mali kontrol 

süreçlerine, sistem, performans ve bilgi sistemleri denetime yoğunlaşır.284 

 Merkeziyetçi modelde mali işlerin mevzuata uygunluğu önemlidir ve yönetime 

karşı siyasi müdahale mevcuttur. Adem-i merkeziyetçi modelde ise yönetsel sorumluluk 

ön plana çıkar, ön mali kontrol bütçe uygulamasının içindedir ve Maliye Bakanlığı 

standartları belirler, iç denetimi koordine eder, siyasi ve yönetsel sorumluluk 
                                                 
282 Özeren ,İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, s.47. 
283 Mutluer, Öner, Kesik, Bütçe Hukuku, s.354. 
284 Mutluer, Öner, Kesik, Bütçe Hukuku, s.354-355. 
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ayrışmıştır.285 Ademi merkeziyetçi model daha çok İskandinav ülkelerinde ve 

İngiltere’de uygulanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda her kuruluşun iç denetçileri hem 

mali hem de operasyonel denetimi kendileri yapmaktadır. Kuruluşlara bütçe 

ödeneklerini kullanmaları konusunda bağımsızlık sağlanmış olmakla birlikte, 

denetimlerle ilgili düzenlemeleri merkezi bir denetim organının yerine getirmesi 

öngörülmüştür.286 Merkeziyetçi modelde ise Maliye Bakanlığı, personeli ile ön mali 

kontrol yaparak kamu idarelerinin harcamalarına müdahale eder. Bu modelin 

uygulandığı ülkeler Fransa, Portekiz, Lüksemburg ve İspanya’dır.287 

 Birde merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi modelin bir arada uygulandığı karma 

model mevcuttur. Bu model Almanya’da uygulama alanı bulmuştur. Modelde iç 

denetim ve dış denetim fonksiyonlarını birleştirmek suretiyle denetim yapılmaktadır. İç 

denetim dış denetimin bir parçası olarak algılanmakta ve iç denetçiler raporlarını 

merkezi yüksek mahkemeye veya yüksek denetim kuruluna sunmaktadır.288   

 AB ülkelerine bakıldığında bu ülkelerin iç denetim uygulamaları arasında 

farklılıklar olduğu görülür. Bazı ülkelerde kuzey, bazı ülkelerde ise güney model 

uygulanmaktadır. İç denetim faaliyetlerinin uygulama biçimi birkaç ülke itibariyle 

tabloda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                 
285 Mutluer, Öner, Kesik, Bütçe Hukuku, s.355. 
286 Ömer Duman, Kamu İç Denetim Düzenlemeleri ve Uygulamaları, İç Denetim Dergisi, Sayı 17, Kış 2007, s.56. 
287 Mutluer, Öner, Kesik, Bütçe Hukuku, s.355. 
288 Duman, a.g.m., s.56. 
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Tablo 8 
Bazı AB Ülkelerinde İç Denetim Uygulama Örnekleri 

Kaynak: Şener Gönülaçar, İç Denetimin Serencamı, Mali Hukuk Dergisi, Sayı 135, Mayıs-Haziran 2008, s.5. 

(Aktaran: Nazmi Zarifi Gürkan, Türk Kamu Yönetiminde İç Denetim ve İç Denetim Algısı, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2009, s.80.)  

 

Ülke Adı İç Denetim Uygulama Modeli 

İngiltere 

Kuzey Modeli ; 

   Yönetim sorumluluğu ilkesi geçerlidir. Hazine 

içindeki iç denetim birimi kamu harcama ve gelirlerin 

mali kontrolünden sorumlu değildir.  

    Her harcama birimi hesap verme sorumluluğuna 

sahiptir. 

Hollanda 

Kuzey Modeli ; 

    Yönetim sorumluluğu ilkesi geçerlidir. Fakat 

faaliyetler Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilir. 

İç denetçiler mali denetimi yerine getirmektedir. 

Portekiz 

Güney Modeli ;     

    Yönetimin siyasi müdahalelerinin  kontrol altına 

alınması daha zayıftır. Maliye Genel Teftişi adında bir 

kuruluş tüm kamu harcama ve gelirlerinin denetimini 

yapar. Kuruluşun yanı sıra diğer bakanlıklarında kendi 

iç denetim birimleri bulunmaktadır.   

Fransa 

Güney Modeli ; 

    Yönetimin siyasi müdahalelerinin kontrol altına 

alınması daha zayıftır. Klasik güney modeli 

uygulamasının temsilcisi Fransa’dır. Maliye Genel 

Teftişi ve diğer bazı bakanlıklarda teftiş kuruluna bağlı 

bazı müfettişler denetimi gerçekleştirir. 
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ABD’de ise Genel Denetim Ofisi (Sayıştay) kuruluşların performans denetimini 

yapmak adına dış denetimden sorumlu olarak görevlendirilmiştir. İç denetim 

uygulaması ise ilk kez 1950 yılında özel sektörden uyarlanarak gerçekleştirilmiştir. İç 

denetim üst yöneticiye bağlı bir biçimde yönetim ve finans bölümlerinden bağımsız 

olarak yönetim kontrollerinin tümünü kapsayacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu 

durum 1978 yılında Genel Müfettiş Kanunu’nun çıkarılması ile biraz daha 

geliştirilmiştir. Her kurumun iç denetim biriminin başına genel müfettiş yerleştirilmiştir. 

Genel müfettiş doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak çalışır, raporları ve çalışmaları 

hakkındaki bilgiyi üst yöneticiye sunar. Genel müfettişin uygun gördüğü inceleme 

konusunun kuruluşun başındaki yönetici tarafından denetim dışı bırakılması söz konusu 

değildir. Genel müfettiş denetim ve teftiş raporlarını kuruluşun başındaki kişiye sunar, 

bu yönetici de rapora kendi görüşünü ekleyerek 30 gün içinde raporu kongreye sunar. 

Bu uygulama iç denetimin yönetime yardımcı olma fonksiyonunu ifade eden adem-i 

merkeziyetçi görüşü yansıtmaktadır.289  

 3.5 AB Mevzuatı Kapsamında Merkezi Uyumlaştırma Birimi 

AB tarafından ele alınan kamu iç mali kontrol kavramının ayrılmaz bir parçası 

da Merkezi Uyumlaştırma Birimleri’dir. Merkezi uyumlaştırma birimi uluslararası 

kabul görmüş standartlar ve en iyi uygulamalar çerçevesinde iç kontrol ve denetim 

sistemlerini geliştiren, hesap verilebilirlik ve verimlilik ilkelerini gözeten, denetim 

alanındaki mevzuatın tüm kamu yönetiminde uygulamasından ve koordinasyonundan 

sorumlu olan merkezi bir kamu kurumudur.290 

 Birim iç kontrol standartlarının belirlenmesinden ve bu standartlara uyulup 

uyulmadığının kontrol edilmesinden, iç kontrol alanında idarelere rehberlik 

sağlanmasından, iç kontrol ve ön mali kontrol hakkında idarelerden bilgi alma ve 

sistemin işleyişini takip etmeden, idarelerin mali hizmetler biriminin çalışma usul ve 

esaslarını belirlemeden, ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini araştırıp, 

                                                 
289 Egemen Mert Çetinkaya, Zuhal Tek, İç Denetim, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 20, 2004, 
http://www.butce.org/Html/dergi/pdf/sayi20.pdf  (24 Aralık 2010) 
290 De Koning, Robert, Article For The Draft Report On Internal Control Systems in Candidate Countries March 
11th, 2004, p.1-2. (Aktaran: İsa Coşkun, Kamu İç Mali Kontrol Sisteminde Merkezi Uyumlaştırma Birimlerinin 
Rolü, Yaklaşım Dergisi, Sayı 165, Eylül 2006, s.51.) 

http://www.butce.org/html/dergi/pdf/sayi20.pdf
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bunların ülkede uygulanabilmesi için çalışmalar yapılmasından  ve iç kontrol ile mali 

yönetim ve kontrol sistemine ilişkin olarak eğitim programları hazırlanmasından  

sorumludur.291 

 Ülkemizde iç denetim alanında daimi olarak faaliyet gösteren bir iç denetim 

birimi henüz mevcut değildir. 5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesiyle iç denetim 

merkezi uyumlaştırma görev sorumluluğu İDKK’ya verilmiştir. Kamu iç denetim 

faaliyetlerinin yürütülmesine dair görev ve sorumluluklar kurul tarafından yerine 

getirilmektedir. 30.06.2004 tarih ve 25508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

01.03.2004 tarih ve 2004/7449 sayılı Kararnameyle İDKK üyeleri belirlenmiştir ve 

üyeler 5018 sayılı Kanunun 66 ıncı maddesine istinaden asli görevlerini devam 

ettirmektedir. 

 Ülkemizde yeniden yapılandırmada esas alınması gereken temel ilkeler 

belirlenerek İDKK tarafından yürütülen merkezi uyumlaştırma birimi görevleri 

belirlenmelidir. Bu bağlamda: 292  

 - AB Komisyonu’nun konumuza ilişkin uygulama ve yaklaşımlarını dikkate 

alan,  

 - Hem iç kontrol merkezi uyumlaştırma birimi ile hem de Maliye Bakanlığı ile 

gerekli işbirliği ve iletişimi sağlayacak şekilde konumlandırılan,  

 - Ülkemizdeki kamu yönetimi teşkilatlarına uygun olan, 

 - Hiçbir üst yönetici ile çatışma halinde olmayacak şekilde konumlandırılan, 

 - En üst makamla ilişkilendirilen ve bu ilişkisi açıkça belirtilen, 

 - Müstakil bir bütçeye sahip ve bütçesini belirlerken belirli oranda inisiyatif 

sahibi olan, 

                                                 
291 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Madde 9., 31.12.2005 Tarih ve 26040 (3. Mükerrer) Sayılı 
Resmi Gazete. 
292 Kamu İç Denetçiler Derneği, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Biriminin Yeniden Yapılandırılması 
Çalışma Komisyonu Raporu, Aralık 2007,  http://www.sayder.org.tr/dosyalar/ckraporu.pdf  (22 Aralık 2010) s.11-
12. 

http://www.sayder.org.tr/dosyalar/ckraporu.pdf
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 - İDKK’dan ayrı bir birim olarak konumlandırılan ve kurul ile arasındaki ilişki 

açıkça tanımlanan, 

 - Kendisinden beklenen görevleri yeterli ve etkin biçimde yürütmesini 

sağlayacak derecede bağımsızlığa sahip ve kurumsal kapasitede örgütlenen, 

 - Belirli dönemler itibari ile faaliyetlerine yönelik raporlar düzenleyen ve bu 

raporları TBMM’ye, Bakanlar Kurulu’na ve kamuoyuna sunun, 

bir merkezi uyumlaştırma birimi kurulmalıdır. 

 AB’ye üye ve aday ülkelerde merkezi uyumlaştırma yapı ve fonksiyonları 

farklılık göstermektedir. Söz konusu ülkelerde birimin kurulma zamanı ve şekli 

aşağıdaki gibi özetlenmiştir.293 

 I- Bulgaristan; 2001 yılında iç denetim faaliyetlerini yürütmek için Maliye 

Bakanlığı bünyesinde “Kamu İç Mali Kontrol Ajansı” kurulmuştur. 

 II- Güney Kıbrıs Rum Kesimi; 2003 yılında ülke çapında denetim hizmetleri 

yürütmek için “İç Denetim Hizmetler Birimi” kurulmuştur. 

 III- Çek Cumhuriyeti; 2003 yılında çıkarılan kanunla iç denetim faaliyetlerinin 

Maliye Bakanlığı’na bağlı 17 nolu Genel Müdürlük eliyle yürütülmesi 

kararlaştırılmıştır. 

 IV- Estonya; 2000 yılında iç denetim merkezi uyumlaştırma görevini yürütmek 

üzere Maliye Bakanlığı’na bağlı “Mali Kontrol Dairesi” ve 2004 yılında yine Maliye 

Bakanlığı bünyesinde “İç Denetim Kurulu” kurulmuştur.  

 V- Macaristan; 2000 yılında merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu icra etmek 

üzere Maliye Bakanlığı bünyesinde “Kamu İç Mali Kontrol Geliştirme Dairesi” ve 2004 

yılında ilave olarak bakanlıklar üstü bir yapıya sahip “İç Denetim Kurulu” kurulmuştur. 

                                                 
293 Ahmet Başpınar, Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu, s.32-37. 
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 VI- Letonya; İç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 1998 yılında Maliye 

Bakanlığı’na bağlı “İç Denetim Dairesi” kurulmuştur. Bu daire sadece iç denetime dair 

uyumlaştırma ile metodoloji geliştirme ve rehberlerinin hazırlanmasından sorumludur. 

Bu daireye ilave olarak 2003 yılında danışma niteliğine sahip, bağımsız “ İç Denetim 

Konseyi” kurulmuştur. 

 VII- Litvanya; 2001 yılında iç denetim merkezi uyumlaştırma birimi görevini 

yürütmek üzere Maliye Bakanlığı’na bağlı “ Mali Kontrol Metodoloji Dairesi” 

kurulmuştur. Ayrıca yine 2001 yılında iç denetim ile ilgili daireler arası bir “ Daimi 

Komisyon” kurulmuştur. 

 VIII- Malta; İç denetim merkezi uyumlaştırma görevi 2000 yılında kurulan “ İç 

Denetim ve Soruşturmalar Genel Müdürlüğü”nce yerine getirilmektedir. İlave olarak 

“İç denetim ve Soruşturmalar Kurulu” oluşturulmuştur. 

 IX- Polonya; 2002 yılında kurulan Maliye Bakanlığı’na bağlı “Mali Kontrol ve 

İç Denetim Koordinasyon Dairesi” kurulmuştur. 

 X-  Romanya; 2003 yılında iç denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Maliye 

Bakanlığı’na bağlı “İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi” kurulmuştur. Birimin 

yanı sıra 2003 yılında yine Maliye Bakanlığı bünyesinde “Kamu İç Denetim Komitesi” 

kurulmuştur. 

 XI- Slovakya; 2001 yılında hem mali yönetim ve kontrol hem de iç denetime 

ilişkin merkezi uyumlaştırma görevini yürütmek üzere Maliye Bakanlığı’na bağlı “Mali 

Kontrol ve İç Denetim Metodolojisi Birimi” kurulmuştur. 

3.6 Çağdaş Bir Denetim Organı: Ombudsman 

 Ombudsman kavramı ilk kez 1809 Anayasası ile İsveç’te kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu anayasa da ombudsmana yasaların ve düzenleyici işlemlerin 

uygulanmasını gözeterek tüm kamu idarelerini ve mahkemeleri denetlemek, kamu 

görevlileri ve yargıçların keyfi davranışları sonucu mağdur olan vatandaşların 

şikayetlerini dinlemek, bu durumlarda alınması gereken tedbirleri belirlemek, gerekli 
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olduğu taktirde zarara sebebiyet verenler aleyhine gerekli davaları açmak görevleri 

yüklenmiştir. Bu şekli ile ombudsman parlamento tarafından görevlendirilen ve 

parlamentoya karşı sorumlu olan bir kamu görevlisi konumundaydı. İlk kez bu şekilde 

ortaya çıkan kurum İsveç dışında pek kullanılmadı ancak 1919 yılında Finlandiya 

tarafından uygulamaya konulmasının ardından dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanımı 

yaygınlaştı.294 Genellikle yargı birliği sağlanan ülkelerde yönetim faaliyetlerinin hukuka 

uygun şekilde yürütülmesini sağlamada, diğer denetim yolları yanında “Ombudsman” 

denilen, dilimize de “kamu denetçisi” olarak geçen kuruma yer verilmeye başlandı.295  

 Ombudsman kanun ile kurulan, idarenin dışında yer alan, fonksiyonel anlamda 

özerkliğe sahip, yasama ve yürütmeden bağımsız olarak çalışan, yönetime karşı 

olmayan, tarafsız, uzman, halk tarafından ulaşılması ucuz ve kolay olan bir 

kurumdur.296 Ombudsman, vatandaşların şikayetlerini ele alır, şikayet çerçevesinde 

soruşturma yaparak durumu saptar, bu konudaki idarenin tutumunu değerlendirir ve 

konunun eksikliklerini ortaya çıkarır.297 Bu eksikliklerin giderilmesi konusunda 

yönetime karşı yaptırım aracı “ikna” ve “kararlarını kamu oyuna açıklamak” 

şeklindedir. Yönetim üzerinde bu yollarla etkili olamadığı taktirde yönetimi zorlayacak 

başka bir alternatifi bulunmamaktadır.298 

 Uygulama açısından bakıldığında ombudsman kurumu, devlet ile vatandaş 

arasında köprü vazifesi görmekte, vatandaş hoşnut olmadığı konularda ombudsmanı 

harekete geçirerek, idarenin denetiminin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.299 

Ombudsman, idarenin hukuka uygun bir şekilde ve hukuk düzeninde kendisine tanınan 

taktir yetkisinin sınırını aşmadan ve idari işlemleri belirli bir kalite standardında yerine 

getirmesini sağlamaktadır.300  

                                                 
294 Muammer Oytan, Ombudsman Eli İle İdarenin Denetimi Konusunda Kıyaslamalı Bir İnceleme, Danıştay Dergisi, 
Yıl 5, Sayı 18-19, Ankara, 1977, s.195. 
295 Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, 2.Baskı, Ankara, Sevinç Matbaası, 1987, s.234. 
296 Yücel Ertekin, Çağdaş Yönetim ve Denetim, Türk İdare Dergisi, Yıl 70, Sayı 421, Aralık 1998, s.507. 
297 Acar Örnek, Kamu Yönetimi, İstanbul, Meram Yayın, Ekim 1991, s.257. 
298 Zekeriya Temizel, Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bağımsız Bir Denetim Organı Ombudsman, 
İstanbul, Kent Basımevi, 1977, s.91. 
299 Erdal Kuluçlu, Yönetimin Denetiminden Denetimin Yönetime, Sayıştay Dergisi, Sayı 63, Ekim-Aralık 2006, s.8.  
300 Galip Demir, Ombudsman Aranıyor, Ahilik Araştırmaları Yayınları, İstanbul, 2002, s.311. 
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Ombudsman ile kişi hak ve özgürlüklerini savunmak, vatandaşa karşı olan kötü 

yönetime engel olmak ve kötü yönetim neticesinde ortaya çıkan haksızlıkları önlemek 

ve yönetimin vatandaş yararına iyileştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.301  

Devlet, yerel yönetimler, kamu müesseseleri ve kamu görevi yürüten kuruluşlar 

ombudsman denetimi kapsamındadır. Ombudsmanın denetim alanının sınırı ülkeden 

ülkeye değişmekle birlikte, bazen bu kurumların bir kısmı, bazen de tamamı 

ombudsman denetimi altında bulunabilmektedir. Yargı kuruluşlarının, parlamentonun, 

ordunun vb. kurumların da ombudsman denetimi altında tutulup tutulmayacağı 

konusunda ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır.302 

 Ülkemizde ombudsman benzeri bir denetim kurumunun oluşturulması yönünde 

ilk çalışmaya 1982 Anayasası’nda yer verildiği gibi, 1990 yılı siyasi partilerinden biri 

tarafından da “Vatandaş Dilekçeleri Başkatipliği” adı altında ombudsman benzeri bir 

kurum önerilmiştir.303  

 Türkiye’de mevcut denetim sisteminin yanı sıra ombudsmanlık kurumuna şu 

nedenlerden ihtiyaç duyulmuştur:304 

- Kamu yönetiminde toplam kaliteyi sağlayacak bir ortam yaratmak, 

- Kamu yöneticilerinin ulaşılabilir olması ve yönetimde şeffaf  ortamın 

oluşturulması, 

- Yönetim sürecinin daha demokratik hale getirilmesi, 

- Kamu yönetimine karşı vatandaşlara yeni koruma sistemlerinin sağlanması. 

Türkiye’de Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1996-2000) “Kamu 

Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi” çerçevesinde birey ile devlet arasında 
                                                 
301 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yönetsel Bağımsızlık Uygulama Esasları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, 
Yayın No. 4, Ankara, Ağustos 1998, s.6-7.  
302 Zakir Avşar, Ombudsman (Kamu Hakemi) Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Ankara, Hak-İş Eğitim Yayınları, 
No. 38, 2001, s.61. 
303 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yönetimin 
Yeniden Yapılandırılması, Yayın No. Genel 358, Ankara, Mayıs 2000, s.139.  
304 Aziz Akgül, Kamu Hakemliği (Ombudsmanlık), Ankara, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yayınları, Mart 2003, 
s.17. 
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ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı bir biçimde çözülmesi gereği ele alınmış, bu çözümü 

yargı gerçekleştirdiği taktirde işleyişin katı ve oldukça zaman alıcı olduğu gerçeği 

ortaya konmuş, yönetimi yargı dışında denetleyen fakat yönetime bağlı olmayan bir 

denetim sistemine olan ihtiyaç belirlenmiş ve  AB ve üye ülkelerin çoğunda bulunan 

kamu denetçisi (ombudsman) sisteminin Türkiye’de kurulması öngörülmüştür.305  

Ombudsman kurumu ile ilgili Cumhuriyet döneminin ilk ciddi çalışması 57. 

hükümet döneminde (1999-2002) gerçekleştirilmiştir. Bu dönemin Adalet Bakanlığı, 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı’nı hazırlamıştır. Bu tasarı aynı hükümet 

döneminde daha da geliştirilerek “Türkiye Halk Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı” 

adı altında halkın değerlendirilmesine sunulmuştur.306 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2001-2005) yine kamu hizmetlerinde 

etkinliğin artırılması gereği çerçevesinde ombudsmanlık sisteminin kurulması 

öngörülmüş, bu sistemin kurulabilmesi için gerekli olan altyapının oluşturulması ve 

sitemin tüm idari işlem ve eylemleri kapsaması konusundaki hassasiyet dile 

getirilmiştir.307  

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma neticesinde hazırlanan Kamu 

Denetçiliği Yasa Tasarısı, TBMM Başkanlığı’nda, AB’ye uyum çerçevesinde, kamu 

kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile son şeklini 

almış ve Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu yasalaşarak 13.l0.2006 tarih ve 26318 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Böylece ombudsmanlık kavramı ülkemiz hukuk 

sistemine girmiştir.308 

1982 Anayasası’nda son yapılan değişiklikle anayasanın 74 üncü kenar başlığı 

“VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine baş vurma hakkı “şeklinde 

değiştirilmiş, maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak, maddeye”  Herkes bilgi 

edinme ve kamu denetçisine baş vurma hakkına sahiptir, TBMM Başkanlığı’na bağlı 

                                                 
305 Hasan Abdioğlu, Yönetişim İlkelerinin Uygulanmasında Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 6, Sayı 11, İstanbul, 2007/2 Bahar, s.90-91. 
306 R.Bülent Tarhan, Türkiye’de Ombudsman Üzerine, İç Denetim Dergisi, Sayı 12, Yaz 2005, s.50. 
307 Abdioğlu, a.g.m., s.91. 
308 Doğan Kestane, Çağdaş Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği), Maliye Dergisi, 
Sayı 151, Temmuz-Aralık 2006, s.138. 
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olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri dinler.” 

cümlesi eklenmiştir.309 Kanunun kabul edilmesi ile denetim sistemi güçlendirilmiş, halk 

denetçisi mekanizması sisteme dahil edilerek kamuoyu denetimi etkin hale 

getirilmiştir.310 

Masrafsız, hızlı ve basit bir yol olması nedeniyle tercih edilen kamu denetçiliği 

kurumu ile saydamlık, hesap verilebilirlik artacak ayrıca idari yargının iş yükü de 

önemli ölçüde azaltılmış olacaktır.311 

Türkiye’de kamu denetçiliği kurumunun oluşması kamu yönetiminin yeniden 

yapılandırılması yönünde atılmış önemli bir adımdır. Bu kurumun yönetim aşamasında 

yer alacak olması kamu gücüyle donatılan ve bu gücü kamu kararı doğrultusunda 

kullanan bir yönetim oluşturulmasına yönelik bir tercihin hedeflendiğini 

yansıtmaktadır.312  

3.7 Türkiye’nin AB’ye Adaylık Süreci ve Süreçte İç Denetimin 

Değerlendirilmesi 

Türkiye-AB ilişkilerinin başlangıcı, 1958 yılında Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’nun 6 ülke ile kurulmasının ardından Türkiye’nin 31 Temmuz 1959’da 

yaptığı ortaklık başvurusu ile resmiyet kazanmıştır.313 AB üyelik yolunda atılan 

adımlardan en önemlisi 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması’dır, bu anlaşma 

ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelerin referans noktasını 

oluşturmuştur.314 Ankara Anlaşması ile Avrupa Topluluğu (AT) Ortaklığı’nın genel ilke 

                                                 
309 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5982 Sayılı ve 
07.05.2010 Tarihli Resmi Gazete. 
310 Birol Ekici, a.g.m., s.63-64. 
311 DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın 
No. DPT. 2721-ÖİK. 674, Ankara, 2007, s.44. 
312 Ramazan Şengül, Türkiye’de Kamu Yönetiminin Etkin Denetlenmesinde Yeni Bir Kurum: Kamu Denetçiliği 
Kurumu, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, 2007/2, s.142. 
313 Abdullah Dinçkol, Avrupa Komisyonu Türkiye 2005 İlerleme Raporu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Sayı 8, Güz 2005/2, s.84. 
314 DPT Müsteşarlığı, 2009-2013 Stratejik Planı, Mayıs 2009, s.71. 
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ve esasları belirlenmiş olup anlaşmada vergileme, mevzuat ve ekonomi gibi alanlarda 

uyumlaştırmanın yapılmasını belirleyen hükümlere yer verilmiştir.315 

Ankara Anlaşması’nın ardından 1970 yılında Katma Protokol imzalanmış316  ve  

1 Ocak 1973 yılında uygulamaya konularak Türkiye ile AT arasındaki ilişkiler 

geliştirilmiştir.317 

Geçiş döneminde ortaklıkla olan ilişkilerin geliştirilmesi beklenen düzeyde 

gerçekleşmemiştir. Gerek içsel gerekse dışsal faktörler 1980’li yıllarda AB – Türkiye 

ilişkilerini donma noktasına getirmiştir.318  

Türkiye 1987 yılında topluluğa tam üyelik başvurusu yapmıştır. 1 Ocak 1996 

tarihinde de gümrük birliğine geçiş tamamlanmıştır. 10-11 Aralık 1999 tarihinde 

yapılan Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin diğer adaylarla eşit şartlarda bir aday ülke 

olarak kabul edilmesi adaylık sürecinde kat edilmiş önemli bir mesafe olarak 

değerlendirilmektedir.319  

AB adaylık sürecinde üzerinde hassasiyetle durulan noktalardan biride iç mali 

kontroldür. Aday ülkelerde etkin bir iç mali kontrol sisteminin geliştirilmesi konusuna 

Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu son zamanlarda büyük önem vermektedir. AB 

genişleme sürecinde, AB fonlarının kullanımına ve bu fonların kullanımda hem birliğin 

hem de üye ülkelerin mali çıkarlarının korunmasına özen gösterilmektedir. AB 

Komisyonu’nca 9-10 Ekim 2000 tarihinde Berlin’de gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ilk 

kez katıldığı “ Temas Grubu” toplantısında iç mali kontrol sisteminin daha etkin hale 

getirilebilmesi için üye ve aday ülkeler arasında bilgi ve deneyim alışverişi 

amaçlanmıştır.320 

                                                 
315 Mustafa Ökmen, Kadri Canan, Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Celal Bayar 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2009, s.141. 
316 Dinçer, Yılmaz, a.g.e., s.78. 
317 DPT, Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, Haziran 2000, s.50. 
318 Akif Özer, Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2009, s.93.  
319 Murat Çetin, Avrupa Birliği Sürecinde Türk Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi, Celal Bayar 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2001, s.92.   
320 Pınar Acar, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kamu İç Mali Kontrol Sistemi, s.78.  
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AB’de iç denetim, iç mali kontrol ve dış denetim alanında belirli mevzuat 

bulunmamaktadır. AB üye ülkelerden, kendi ilke ve standartları ile uyumlu uluslararası 

standartları kabul edip uygulamalarını, rol ve sorumlulukları kanun kapsamında 

belirlenmiş bir denetim mekanizması oluşturmalarını istemektedir.321 

3.7.1 Türkiye Katılım Ortaklığı Belgeleri Kapsamında İç Denetim  

KOB’larda Türkiye’nin AB’ye katılımının yol haritası çizilerek, katılım süreci 

dahilinde uygulanmakta olan mali kontrol sisteminin iyileştirilmesi amaçlanmış ve orta 

ve kısa vadede gerçekleştirilmesi hedeflenen hususlar belirtilmiştir. 

Bu çerçevede 8 Kasım 2000 tarihinde, AB Komisyonu, Türkiye’nin tam üyelik 

stratejisini tek taraflı olarak belirlediği KOB’u açıklamıştır. KOB’un belirlediği temel 

ilkeler çerçevesinde yoğun düzenleme yapma Helsinki Zirvesi’nden sonra hız 

kazanmıştır.322 Türkiye’nin KOB’larının ana hatları Helsinki, Nice ve Kopenhag 

Zirveleri’nde belirlenmiştir. Bu zirvelerde belirlenen durumlar sonucu oluşturulmuş 

KOB’ların yıllar itibariyle derlenmiş şekli şöyle özetlenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
321 Yaşar Okur, Türkiye’de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla Yüzleşme, Maliye Dergisi, Sayı 
158, Ocak – Haziran 2010, s.578.  
322 Esmeray Alacadağlı, Katılım Ortaklığı Belgesinden Ulusal Programa, Bu Yol Avrupa Birliği’ne Çıkar Mı?, 
Kamu Yönetim Dünyası Dergisi, Yıl 2, Sayı 6, Nisan 2001, s.42.   
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Tablo 9 

AB Konseyi Türkiye Katılım Ortaklığı Belgelerinde İç Denetim 

Yıl Açıklamalar 

2001 

• Şeffaflık ve gözetimi sağlayan mali sektör reformu hızla uygulanmaya 

başlanmalıdır, 

• İç ve dış mali kontrollerin etkinleştirebilmesi için yasal çerçevenin 

tamamlanması gerekmektedir.323 

2003 

• AB uygulamaları ve uluslararası kabul edilmiş kontrol ve denetim 

standartlarına uygun olarak, kamu iç mali kontrole ilişkin mevzuatın 

kabul edilmesi ve uygulanmasının sağlanması, 

• Dış denetim uygulamalarının INTOSAI standartları dahilinde yeniden 

düzenlenmesi, Sayıştay’ın bağımsızlığının sağlanması, Sayıştay’ın ex-

ante∗ denetim işleminin kaldırılması gerekmektedir.324 

2006 

• KMYKK’nın vaktinde uygulanması sağlanmalı, 

• Sayıştay’ın bağımsızlığının sağlanması maksadıyla dış denetim 

INTOSAI kurallarına uygun olarak ve KMYKK ile uyumlu şekilde 

yeniden düzenlenmesi için yeni bir mevzuat çıkarılmalıdır. 325 

2008 

• Güncellenmiş bir Kamu İç Mali Kontrol Politika Belgesi (PIFC) ve 

bundan ortaya çıkan Kamu İç Mali Kontrol Mevzuatı kabul edilmeli, 

• Türk Sayıştayı'nın işleyişinin INTOSAI standartlarına paralel olması için 

hazırlanmış olan mevzuat kabul edilmeli, 

• AB’nin mali çıkarlarının korunması için bağımsız olarak çalışacak  

yolsuzlukla mücadele koordinasyon yapısı oluşturulmalıdır. 326 

                                                 
323 Türkiye Cumhuriyeti ile Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ana Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 
Mart 2001 Tarihli Konsey Kararı (2001/235/AT) 
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylıkSureci/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf (28 Aralık 2010) 
∗ Ex-ante denetimden kastedilen mali işlem yapılmadan önce gerçekleştirilen kontroldür. 
324 DPT, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi, 14 Nisan 2003 
Tarihinde AB Konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin, Ankara, Nisan 2003, s.16-21.  
325 Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 Tarihli 
Konsey Kararı 2006/35/AT) 
http://www.gov.tr/files/AB.İliskileri/AdaylıkSureci/kob/Turkiye_kat_Ort_Belg_2006.pdf(28 Aralık 2010) 
326 2006/35/EC Sayılı Kararın Feshine ve Türkiye ile Katılım Ortaklığının Kapsadığı İlkeler, Öncelikler ve Koşullara 
Dair Bir Konsey Kararı (2008/157/EC) 
http://www.gov.tr/files/AB.İliskileri/AdaylıkSureci/kob/Turkiye_kat_Ort_Belg_2007.pdf (28 Aralık 2010) 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/Adayl�kSureci/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf
http://www.gov.tr/files/AB.�liskileri/Adayl�kSureci/kob/Turkiye_kat_Ort_Belg_2006.pdf
http://www.gov.tr/files/AB.�liskileri/Adayl�kSureci/kob/Turkiye-kat-ort-belg-2007.pdf
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KOB’larda  mali kontrol alanında yerine getirilmesi öngörülen faaliyetler ve 

birkaç yıl içinde uygulamaya geçirilmek istenen öncelikler sıralanmıştır. Sekiz yıllık bir 

zaman zarfında iç mali kontrol alanındaki mevcut eksiklikler ve gerçekleşen ilerlemeler 

belgelerde açıklanmaktadır. 2001, 2003 ve 2006 yıllarında belirlenen hedeflere çok 

sınırlı düzeyde ulaşıldığı görülmektedir. 2006 yılından sonra KMYKK’nın tam 

uygulamaya geçirilmesiyle bir takım ilerlemeler kaydedilmiştir. KMYKK’nın kabul 

edilmesi iç mali kontrol alanında atılmış önemli bir adımdır. Fakat tam anlamıyla 

beklenen etkinliği sağlayabilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekmektedir. 2008 yılı 

KOB’da ifade edilen temel sorunların mevcudiyeti devam etmektedir. 327  

3.7.2 Ulusal Programlar Dahilinde iç Denetim 

KOB’lar katılım stratejisinin temelini oluşturan belgelerdir. Türkiye’nin 

KOB’larda yer alan hususları dikkate alarak, AB müktesebatını üstlenmek üzere, 

gerektiğinde tüm idari yapı ve işleyişi yeniden düzenleyecek şekilde Ulusal Programlar 

hazırlaması gerekmektedir. Yani Türkiye kendisi için belirlenen yükümlülükleri kabul 

edip, bu doğrultuda bir program hazırlayarak bu yükümlülükleri kabul ettiğini taahhüt 

etmek zorundadır.328  

Bu amaçla 2001,2003 ve 2008 yıllarında Ulusal Programlar hazırlanmıştır. Bu 

programlarda yer alan tespitler ve taahhütler aşağıdaki tablo yardımıyla özetlenmeye 

çalışılmıştır.  

 

                                                 
327 Semih Bilge, Katılım Öncesi Strateji Belgeleri Kapsamında Mali Kontrol Sistemimizin Avrupa Birliği 
Müktesebatına Uyumu, Maliye Dergisi, Sayı 158, Ocak – Haziran 2010, s.318.   
328 Alacadağlı, a.g.m., s.42. 
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Tablo 10 
Türkiye Ulusal Programlarında Yer Alan Mali Kontrol Hükümleri 

                                                 
329 AB Müktesebatının Üslenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Cilt I, s.424-433. 
http://www.abgs.gov.tr/index.php?=195&1=1 (29 Aralık 2010) 

2001 

• Türk kamu mali yönetimi bütçe hazırlama, bütçe yapısı, 
bütçe uygulaması, muhasebe, mali kontrol ve ücretlendirme 
gibi unsurlar üzerine kuruludur. Mali sistemimiz esas olarak 
bütçe sistemi üzerine kurulmuştur. 1980’den sonra yaşanan 
ekonomik ve mali dönüşümler kamu mali yönetimini ve 
sistemini etkilemiş böylece bütçe dışı unsurlar da dikkate 
alınmaya başlanmıştır. Bu dönemde mali sistem ile ilgili 
genel bir düzenleme olmaması, mali sistemin uygulanmasını 
olumsuz etkilemektedir, 

 
• Türkiye’de mali kontrol kurumları harcama öncesi kontrol 

yapan birimler ile harcama sonrası denetim yapan birimler 
olmak üzere ikiye ayrılır. Denetim ise iç ve dış denetimden 
oluşmaktadır. İç denetim, yürütmeye bağlı birimlerin 
yürütme adına denetim yapan birimler tarafından 
denetlenmesidir. Dış denetim ise yürütmenin, yürütme 
dışında ve genelde parlamento adına denetim gerçekleştiren 
kuruluşlarca denetlenmesidir, 

 
• Mali denetim sistemi uygulamada çeşitli mevzuatlarda yer 

alan hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup, iç 
kontrol sistemi ile ilgili temel prensipler ve denetim 
standartları ile ilgili yasal bir çerçeve bulunmamaktadır. 
Denetim birimleri arasında koordinasyon ve iş birliği 
sağlayacak mekanizmalar yeterince gelişmemiş olup, 
denetim faaliyetleri ve sonuçları şeffaf ve incelemeye açık 
yapıda değildir. 

 
• Mevcut sistemde belirlenen bu eksikler doğrultusunda 

mevzuat değiştirmeye yönelik alt yapı çalışmaları 
hızlandırılacak, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu 
ön planda olan ve bürokrasiye azaltan mevzuat çalışmaları 
yapılacak, mali kontrol sistemini etkinleştirmek amacıyla 
denetim birimleri arasında koordinasyon güçlendirilecek ve 
denetim sonuçlarının saydamlığını arttırmak amacıyla kısa 
vadeye yönelik mekanizmalar geliştirilecektir, 

 
• Orta vade de ise planlanan tüm yasal değişiklikler 

tamamlanacak, uygulama esnasında ortaya çıkabilecek 
sorunlara yönelik stratejiler belirlenecektir. Mali kontrol 
sistemi mevcut dağınık yapısından farklı olarak ortak bir 
standart dahilinde ve modern denetim araçları ile donatılmış 
bağımsız birimler haline getirilecektir.329 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?=198&1=1
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2003 

• AB ve uluslararası standartlarla uyumlu kamu iç kontrol 
sisteminin oluşturulması amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 
hazırlanan kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun Tasarısı 57. 
Hükümet Dönemi’nde, 3 Ağustos 2002 tarihinde TBMM’ye 
sunulmuş ve seçim sürecinde    kadük∗ olmuştur. 58. Hükümet 
tarafından 2003 yılı içinde tekrar TBMM’ye sunulması planlanan 
tasarı üzerinde çalışmalar devam etmektedir, 

 
• Mali kontrol kapsamında alınması gereken öncelikler 

belirlenmiştir. Bu öncelikler; AB uygulamalarına, uluslararası 
kontrol ve denetim standartlarına uyumlu kamu iç mali kontrol 
mevzuatının  kabul edilmesi, dış denetimin uluslararası 
standartlara  uygun şekilde yapılandırılması ve AT’nin mali 
çıkarlarının korunmasına yönelik sistemin yasal ve idari eş 
güdümlüden sorumlu, bağımsız bir birimin belirlenmesidir, 

 
• Denetim ve kontrol faaliyetlerinde en riskli alanlar üzerine 

yoğunlaşılmasını sağlayacak bir kamu iç kontrol sistemi 
oluşturulacaktır,  

 
• İç denetim genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun 

olarak yerine getirilecektir, 
 

• Kamu iç mali kontrol sistemi için mevzuat taslağı oluşturulmuş 
ve bu taslakta Maliye Bakanlığı tarafından yapılması gereken 
düzenlemeler belirlenmiştir. Merkezi uyumlaştırma birimi olarak 
görev yapmak üzere İç Kontrol Uyumlaştırma Birimi kurulması, 
İDKK oluşturulması, iç denetçilerin yetiştirilmesi amacıyla 
sistemli ve kapsamlı eğitim programlarının uygulamaya 
konulması, İDKK, Maliye Bakanlığı ve harcamacı kuruluşlar 
arasında iletişimi kuvvetlendirmek maksadıyla bilgisayar ağı 
kurulması ve Başbakanlık ve ilgili bakanlıklar tarafından yeteri 
kadar iç denetçi görevlendirilmesi taslakta yer alan düzenlemeye 
dair konulardır.330 

 
 

 

                                                 
∗ Bir yasama döneminde sonuçlandırılmayan tasarı ve tekliflerin hükümsüz sayılmasına kadük olma denilmektedir.  
330 2003 Yılı Ulusal Programı, Mali Kontrol, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=196&1=1 (29 Aralık 2010) s.759-
761. 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=196&1=1
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2008 

• Mevzuat takviminde güncellenmiş bir kamu iç mali kontrol 
politika belgesinin ( PIFC) ve bundan ortaya çıkan kamu iç mali 
kontrol mevzuatının kabul edilmesi yer almaktadır, 

 
• Kamu iç denetim sistemini geliştirmek ve koordine etmek amacı 

ile Merkezi Uyumlaştırma Birimi yeniden yapılandırılmalıdır, 
 

• Sayıştay faaliyetlerinin INTOSAI standart ve ilkeleri ile uyumlu 
olmasını sağlamak amacıyla beklemekte olan mevzuat kabul 
edilmelidir.331 

 

 2001 ve 2003 yılı Ulusal Programları’na bakıldığında mali kontrole yönelik 

hedeflerin büyük çoğunluğunun gerçekleştirildiği görülür. Kamu mali yönetiminde 

verimlilik, etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesi, kamu kesiminde 

saydamlığın arttırılması, kamu mali yönetim ve kontrol sisteminde yönetimin 

sorumluluğunu esas alan bir yaklaşımın oluşturulması ve kamu sektöründe uluslararası 

standartlar ve AB uygulamaları ile uyumlu bir iç kontrol sisteminin kurulması 

maksadıyla 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Dış denetim alanında 

ise kaydedilen ilerleme oldukça sınırlıdır.332 

 2008 yılı programında ise iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkin bir 

biçimde yerine getirilmesi için gerekli önlemler alınacağı ve ikincil ve üçüncül 

mevzuatın uygulama kapsamının güçlendirileceği belirtilmiştir. Ayrıca iç denetim ve 

teftiş faaliyetlerinin kapsamının net bir şekilde ayrılacağı ve Merkezi Uyumlaştırma 

Birimi'nin yapısının güçlendirileceği vurgulanmıştır.333  

 

 

 

                                                 
331 2008 Yılı Ulusal Programı, http://www.abgs.gov.tr/files/UlusalProgram/UlusalProgram-2008/Tr/pdf/iv32-
malikontrol.pdf (29 Aralık 2010) s.395-396 
332 Bilge, a.g.m., s.321. 
333 Bilge, a.g.m., s.321. 

http://www.abgs.gov.tr/files/�lusalProgram/UlusalProgram-2008/Tr/pdf/TU32-mali%20kontrol.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/�lusalProgram/UlusalProgram-2008/Tr/pdf/TU32-mali%20kontrol.pdf
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 3.7.3 İlerleme Raporlarında İç Denetim 

 AB’ye adaylık sürecinde, aday ülkelerin gösterdiği gelişmeler, Avrupa 

Komisyonu tarafından takip edilerek değerlendirilmekte ve bu değerleme sonuçları 

ilerleme raporları ile açıklanmaktadır. İlerleme raporları aday ülkenin talebine bağlı 

olmaksızın müzakere süreci tamamlanıncaya kadar hazırlanmaktadır.334 

 AB Komisyonu her yıl Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirerek bir ilerleme 

raporu yayınlamaktadır. İlerleme raporları OECD – SIGMA tarafından yapılan 

ziyaretler sonucu raporlanan belgelere dayanılarak hazırlanmaktadır.335 

 Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin AB’ye üyeliğine hazırlık sürecinde kaydettiği 

ilerlemeleri belirlemek amacıyla bugüne kadar 12 adet rapor yayınlamıştır. Bu 

raporlarda siyasi, ekonomik kriterleri yerine getirme gücü belirlenmekte, üyelik 

yükümlülüklerini üstlenme kapasitesi ölçülmekte ve başarı gösterilen alanlar ortaya 

konulmaktadır. Komisyon tarafından derlenen ve incelenen bilgiler hazırlanan 

raporların temelini oluşturmaktadır.  

 Türkiye’ye ilişkin ayrıntılı sonuçların yer aldığı raporlarda kaydedilen 

ilerlemeler ve mevcut eksiklikler ortaya konulmaktadır. Raporlar eksiklikleri gidermek 

için yapılması gereken hususları içeren KOB’lara da referans teşkil etmektedir.336 

 Mali kontrol ve iç denetim konularına ilişkin değerlendirmeleri içeren  1998 

yılından 2009 yılına kadar hazırlanmış ilerleme raporları aşağıdaki tablolar yardımıyla 

özetlenmeye çalışılmıştır. 

  

 

 

                                                 
334 Belgin Akçay, Avrupa Birliği’nin Ekonomik Kriterleri ve Türkiye, Maliye Dergisi, Sayı 155,Temmuz – Aralık 
2008, s.15. 
335 Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Ankara, 2010, s.12. 
336 Bilge, a.g.m., s.310-311. 
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Tablo 11 

İlerleme Raporlarında Yer alan Mali Kontrol Hükümleri 

Yıl Açıklamalar 

 

1998 

1999 

 
• Mali kontrol kavramına ilişkin bir değerlendirme mevcut 

değildir. 

 

 
 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

• Mali kontrol ağlarında köklü bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

Mali kontrolün dağınık yapısı dikkate alındığında, bütün içsel 

ve dışsal kontrollerin, uygulanan muhasebe ve finans 

prosedürlerinin sağlamlığını ve güvenirliğini, kamu harcama 

ve gelirlerinin gerçek bütçe uygulamasının yasalara 

uygunluğunun ve verimliliğinin değerlendirilmesini sağlamak 

acil bir ihtiyaçtır. Mükerrer denetimler söz konusu olmakta, bu 

denetimin etkinliğini ve verimini azaltmakta, bazı alanların 

denetim kapsamı dışında kalmasına neden olmaktadır. 

Denetim birimleri ve kurumlarında aşırı bürokratik süreç 

raporların işlerliğini bitirmesine neden olmaktadır. Dışsal 

kontrol hükümetten bağımsız hareket eden bir organ tarafından 

uygulanmalıdır. Türk denetim sistemi sürekli ve sistemli 

işleyen bir sürece göre hareket etmelidir. Denetim standartları 

ve prosedürleri üzerine genel bir yasa mevcut değildir.337  

 

                                                 
337 Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine Komisyon’un 2000 Düzenli Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF61F70684EA364
C1E (28 Aralık  2010) s.51-52. 

http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
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2001 

 

• Kamu mali iç kontrol alanında çok sınırlı ilerleme 

kaydedilmiştir. Hükümet mali yönetim ve kontrol sistemindeki 

eksiklikleri tespit etmiştir. Ulusal Program mevcut sistemin 

uluslararası kabul görmüş ve AB’ye uygun standartlar 

dahilinde değiştirilmesini ön görülmektedir. Kamu iç mali 

kontrol sistemine ilişkin yasal bir düzenleme mevcut değildir 

ve sistem ciddi kanunsuzlukları önleme gücüne sahip değildir. 

İç denetim kanunu ve iç denetim mesleği Türkiye’de yer 

almamaktadır. İç ve dış mali kontrole ilişkin düzenlemeler 

belirlenmemiştir. Kontrol ve denetim yöntemleri arasında eş 

güdümü sağlamak maksadıyla Maliye Bakanlığı bünyesinde 

Merkezi Uyumlaştırma Birimi kurulmalıdır. Mevcut yapıda 

aynı faaliyet birden fazla denetime tabi tutulmakta veya bazı 

konular tamamen denetim dışında kalmaktadır.338 

 

 

 

2002 

 

 

• Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun Tasarısı TBMM’ye 

sevk edilmiştir. Türkiye’nin geleneksel kamu yönetimi ve 

kontrol yapıları ile AB’nin uyguladığı kriterler arasında büyük 

farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar konusunda en büyük 

eksiklik Türkiye’de iç denetimin uygulanmıyor olmasıdır. 

2001 ilerleme raporundan bu döneme kadar olan süreçte kamu 

iç mali kontrol sisteminde yapısal ve hukuki değişiklik 

olmamıştır. İşlevsel açıdan bağımsız bir iç denetimin birimi 

kurulmalıdır.339 

 
                                                 
338 Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2001 Yılı İlerleme Raporu, 2001, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364
C1E (28 Aralık 2010) s.88-89. 
339 DPT, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 
2002 Yılı İlerleme Raporu, Ankara, Ekim 2002, s.114-116. 

http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
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2003 

 

 

 

• KMYKK meclise sunulmuştur fakat henüz kabul edilmemiştir. 

Türkiye’nin kamu yönetimi ve kontrol yapıları AB kriterlerinin 

uzağındadır. 2002 yılı ilerleme raporundan bu yana kamu iç 

mali kontrol sisteminde yasal ve yapısal bir değişiklik 

olmamıştır. Kamu iç mali kontrol kural ve usulleri açık bir 

biçimde belirlenerek, bu alandaki idari kapasiteyi güçlendirmek 

yoluyla mevcut iç mali kontrol sistemi yeniden 

yapılandırılmalıdır.340 

 

 

2004 

 

• 2003 yılı hazırlanan rapordan bu yana mali kontrol alanında 

daha fazla ilerleme söz konusudur. 2003 yılı aralık ayında 

KMYKK kabul edilmiştir. Bu kanun 2007 yılında sona erecek 

bir geçiş dönemi boyunca aşamalı olarak yürürlüğe girecektir. 

Her ne kadar KMYKK kabul edilse de AB uyum sürecinde 

eksiklikler devam etmektedir. Yeni kanunla ilgili uygulama 

mevzuatının tamamlanması gerekmektedir. 341 

 

 

2005 

 

• AB müzakere sürecinde 32.Fasıl kapsamında mali kontrol ele 

alınmıştır. KMYKK 2003 yılında kabul edilmiştir. Kanun 2005 

yılında yürürlüğe girmiştir.İDKK 2004 yılında kurulmuştur. 

Dış denetim alanında bir gelişme görülmemiştir.342 

     

                                                 
340 DPT, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 
2003 Yılı İlerleme Raporu, Ankara, Aralık 2003, s.120-122. 
341 Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364
C1E (28 Aralık 2010) s.135-137. 
342Türkiye 2005 İlerleme Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF61F70684EA364
C1E (28 Aralık 2010) s.153-154. 

http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
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2006 

 

• Kamu iç mali kontrol alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 

KMYKK ve anayasanın bütçe ile ilgili maddeleri aralık 2005’te 

değiştirilmiş KMYKK’nın tüm maddeleri 1 Ocak 2006 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. İkincil düzeydeki mevzuatın 

büyük bir kısmı kabul edilmiş olmakla beraber, uygulamada 

bazı eksikler bulunmaktadır. Bu yüzden reformun en önemli 

noktasını oluşturan iç denetim halen tam olarak işlevsel 

değildir. 2004 yılında İç Denetim Eşgüdüm Kurulu faaliyete 

geçirilmiştir. 2005 yılında Devlet Muhasebesi Standartları 

Kurulu oluşturulmuştur. Dış denetim alanında son ilerleme 

raporundan bu yana bir değişiklik söz konusu değildir.343 

 

 

2007 

 

• Kamu mali iç kontrol alanında bir miktar ilerleme söz 

konusudur. KMYKK uygulama yönetmeliği kabul edilmiştir. 

Fakat tam anlamıyla uygulanamamaktadır. İç denetçi atamaları 

yapılarak bazı kurumlarda iç denetim mekanizması etkin hale 

getirilmiştir. İç Denetim Eşgüdüm Kurulu iç denetime yönelik 

önemli belgeler hazırlamıştır. Daimi nitelikli bir İç Denetim 

Merkezi Uyum Birimi henüz mevcut değildir.344 

                                                 
343 Türkiye 2006 İlerleme Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF61F70684EA364
C1E (28 Aralık 2010) s.73-74. 
344 Türkiye 2007 İlerleme Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF61F70684EA364
C1E (28 Aralık 2010) s.76. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
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2008 

 

• Kamu iç mali kontrol alanında ilerleme söz konusudur. Maliye 

Bakanlığı İç Denetim Eşgüdüm Kurulu, 2008-2010 dönemi 

Türk kamu iç denetim stratejisini 2007 kasımında 

onaylamıştır.iç kontrol standartları ve iç denetim kılavuzu gibi 

ikincil mevzuat ve üçüncül tüzük onaylanmıştır. 500’den fazla 

iç denetçi KMYKK’na istinaden eğitilerek sertifika almıştır. İç 

denetim ve teftiş kurullarının rol ve sorumlulukları ayrılmalıdır. 

Modern kamu iç denetiminin en uygun koşullarda ve siyasi 

nitelik göstermeden gelişimi için Merkezi Uyumlaştırma 

Birimi’nin en kısa sürede oluşturulmasıdır.345 

 

 

2009 

 

• Mali kontrol alanında ilerlemeler sınırlıdır. KMYKK 

yürürlüktedir fakat iç kontrole ilişkin düzenlemeler 

yapılmamıştır. Kamuda iç denetim mesleğinin en iyi şekilde 

icrası için Merkezi Uyumlaştırma Birimi’nin konumuna karar 

verilmelidir. İç denetim biriminin personel ihtiyacı 

giderilmelidir. Maliye Bakanlığı’nın reform sürecinde izlediği 

süreç kuvvetlendirilmelidir. Dış denetimi uluslararası 

standartlarla uyumlu hale getirecek bir kanun hala 

bulunmamaktadır.346   

 İlerleme raporlarında yer alan tespitler incelendiğinde denetim sisteminin 

amaçlanan çerçevede yürümesine engel olan en önemli nokta, denetim faaliyetlerinin 

yönetimin istekleri doğrultusunda ve belli bir olaya mahsus gerçekleştiriliyor olmasıdır. 

Risk odaklı, sürekli ve sistematik bir denetim sürecinin yerleştirilememiş olması 

                                                 
345 Türkiye 2008 İlerleme Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF61F70684EA364
C1E (28 Aralık  2010) s.86. 
346 2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, 
http://www.abgs.gov.tr/files/AB-İliskileri/AdaylikSureci/İlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2009.pdf  
(29 Aralık 2010) s.88. 

http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.abgs.gov.tr/files/AB-�liskileri/AdaylikSureci/�lerlemeRaporlari/turkiye-ilerleme-rap-2009.pdf
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denetim faaliyetlerinin organize bir biçimde koordine edilmesinin önündeki en büyük 

engel olarak görülmektedir. 

 3.8 Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi 

Eşleştirme (Twinning) Projesi  

 Türk Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin AB Normlarına ve uluslararası 

uygulamalara paralel hale gelmesini sağlamak amacıyla 30 Mart 2005–31 Aralık 2006 

tarihleri arasında AB fonlarıyla finansmanı sağlanan “Türk Kamu İç Mali Kontrol 

Sisteminin Uluslararası Standartlara ve AB Uygulamaları İle Uyumlaştırılması” başlıklı 

Eşleştirme Projesi, Maliye Bakanlığı ile Fransa Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığı 

işbirliğiyle yürütülmüştür.347 Bu proje ile hem AB ve uluslararası  standartlara uyum 

sağlamak hem de kamu idarelerinde katma değer yaratacak bir ortam oluşturmak 

amaçlanmıştır. Proje AB mevzuatına uyum sürecinde hazırlanan “Ulusal Program”a 

yönelik olarak hazırlanmıştır. İki bölümden oluşan projenin ilk bölümünde AB ve 

uluslararası denetim uygulamalarına uyum amacıyla yapılan çalışmalar, ikinci 

bölümünde ise bilgi teknolojisi sistemine dayalı teknik altyapı yardımı ele 

alınmaktadır.348 

 Eşleştirme projesinin amacı genel bir iş birliği sağlamak değildir, asıl amaç 

somut hedeflere ulaşmaktır. Bu proje ile mevcut üye ülkeler ile aday ülke arasında 

kurumsal yapıların tanınması sağlanır ve aday ülkenin üyelik yükümlülüklerini yerine 

getirebilecek seviyeye gelmesi amaçlanır.349 

 Proje kapsamında Maliye Bakanlığı dahil olmak üzere on beş tane kamu idaresi 

belirlenmiş ve bunların beş tanesi pilot idare olarak seçilmiştir. Pilot idare olarak seçilen 

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, SGK , Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve 

Ankara Büyükşehir Belediyesi mevzuat, idari yapı, bilgi işlem altyapısı ve insan 

kaynakları konularında analize tabi tutulmuştur. Proje kapsamında pilot idareler dışında 

yer alan diğer idari kuruluşlar; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
                                                 
347 http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Starateji_belgesi_2008_2010 (25 Kasım 2010) 
348 Umut Korkmaz, Kamuda İç Denetim I, s.46. 
349 Taşkın Nar, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Elemanlarının Eğitimi (89/106/EEC), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 08.05.02007, http://bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/.../TWINNINGprojesi.ppt 
(23 Kasım 2010) 

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Starateji-belgesi-2008-2010
http://bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/.../TWINNINGprojesi.ppt
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, SPK ve 

Sayıştay’dır.350 

 Projede gerçekleştirilen faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:351 

 - İlgili teşkilat yapılarımızın, hazırlanan birincil ve ikincil düzey mevzuatın 

AB’ye uygun biçimde gerçekleştirilmesi, 

 - Üçüncül düzey mevzuat kapsamının AB ilgilileri ile hazırlanması,  

 - Proje kapsamındaki idarelerin personeli içinden eğitici niteliğe sahip olanların 

belirlenmesi ve bu kişilerin eğitiminin yapılması, 

 - Örnek eğitim araçlarının temin edilmesi, 

 - Pilot iç denetim uygulamalarının yapılması, 

 - Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Yazılımı (CAAT)’nın∗ iç denetçiler 

tarafından kullanımının öğretilmesi. 

 

 

 

 

                                                 
350 http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Starateji_belgesi_2008_2010   (25 Kasım 2010) 
351 Umut Korkmaz, Kamuda İç Denetim I, s.46. 
∗ Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri kullanılmaya başlamadan önce tüm denetim çalışmaları elle yapılıyordu. Bu 
çok zaman alan ve maliyetli bir yöntemdi. CATT’ın kullanılmaya başlamasıyla verilerin elektronik formatta 
saklanması imkanı doğdu. Böylece verileri saklama daha kolay ve maliyetsiz hale geldi. Ayrıca verilerin kontrol 
edilmesi de kolaylaştı. Böylece denetlenen kuruluşun muhasebe defterlerine ilişkin yapılan inceleme hızlandı. Daha 
önce oldukça karmaşık olan incelemelerin yapılması mümkün hale geldi.(Emine Yarar, Bilgisayar Destekli Denetim 
Teknikleri, Ankara, Sayıştay Hizmet İçi Eğitim Yayınları 9, Nisan 2000, s.2.) 

http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Starateji-belgesi-2008-2010
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                  Şekil 5: Eşleştirme Projesinin Uygulanması İçin Kapsamlı ve Destekleyici Bir Ekip 

Kaynak: Eşleştirme Projesine Genel  Bir Bakış (Bölüm I), Açılış Toplantısı, 30 Mart 2005,      

http://www.bumko.gov.tr/DENETIM/Genel/BelgeGoster.aspx (23 Kasım 2010) s.11. 

 Proje kapsamında üç bileşen bulunmaktadır. Birinci bileşen mali yönetim ve 

kontrol alanında bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu aşamada Boşluk Analiz Raporu ve 

Üç Aylık Yönetim Komiteleri 

. Proje yönetim kararı 

. Sonuç ve başarı göstergelerinin sunumu 

. Gelecek üç aya ilişkin çalışma planının 

tanıtılması  

Proje Liderleri 

. Projeye ilişkin stratejik yönetim ve karar 

3 Aylık 
Rapor 

Yerleşik Eşleştirme Danışmanları 

. Projeye ilişkin süregelen faaliyet uygulamaları 

. Projenin teknik açıdan tutarlılığı  

 

Proje Faaliyet Komiteleri 
 

. Faaliyetsel organizasyon 

. İhtiyaç ve elde edilebilecek uzmanlık 

arasındaki yeterlilik 

Eşleştirme Dahilinde Teknik Çalışma Grupları 

. Birincil yasal çerçevenin İD ve MYK 

alanındaki uluslararası standartlar ve en iyi 

uygulamalarla uygunluk 

. KMYK kurumsal çerçevesinin geliştirilmesi 

. KMYK ikincil ve üçüncül mevzuatı ve kalite 

sistem yaklaşımı 

. İnsan kaynakları yönetimi ve eğitimi  

. Bilgisayar destekli denetim teknikleri  
 
konularında teknik uzmanlık 

Çalışma Planı 
Gerçekleştirilen 

Başarı 
Göstergesi  

Görev/Çalışma 
Ziyareti 

Raporları 
Faaliyet 

Sonuçları 
 

Karar 
Teklifler

i 

Uzmanlık 
İhtiyacının 

Belirlenmesi 

Uzmanlığın 
Aktivasyonu 
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Eğitim Planı Taslağı hazırlanmıştır.352 Bu aşamada Boşluk Analiz Raporu ile Mali 

Yönetim ve Kontrol Sistemi için, Eşleştirme Projesi’nin birinci bileşeni kapsamında 

çizilecek yol haritasının hazırlanması amaçlanmıştır. Bu raporda AB gereksinimleri ve 

COSO iç kontrol standartları ile kıyaslama yoluna gidilerek, Türkiye’deki mevcut 

durumun eksiklikleri ortaya konulmuştur. Raporda varılan en önemli sonuç mali 

yönetim ve kontrolün bir mali sistemden ziyade yönetim olarak ele alınması gereğidir. 

Türkiye’de kamu sektöründe mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir biçimde 

yürütülmesinde standartların belirlenmesinden sorumlu bir üst yönetim pozisyonunun 

bulunmaması mevcut sistemlerdeki en büyük boşluklardan biri olarak raporda yer 

almıştır.353 

 Proje kapsamında yer alan Eylem Planı Taslağı da 23.09.2009 tarihinde 

hazırlanmıştır. Taslakta iç denetim alanında yer alan boşluklar, bu boşlukların 

giderilmesi aşamasında olası riskler, boşlukları giderebilmek için gerekli eylemler, bu 

eylemler için gerekli olan süre, eylemleri gerçekleştirecek sorumlu birimler ve bu 

sürecin işlemesi durumunda ortaya çıkan sonuçlar yer almaktadır. Taslakta yirmi dört 

adet boşluk belirlenmiştir ve yukarda ifade edilen hususlar dahilinde bu boşluklar 

değerlendirilmiştir.354 

 Programın ikinci bileşeninin çalışmaları devam etmektedir ve bu aşamada 

yürütülen faaliyetlerde; temel-ileri düzey eğitim programı ve dokümanların 

hazırlanması, temel-ileri düzey eğitimlerin verilmesi, eğitici havuzu oluşturulması ile 

üye ülkelere staj ve çalışma ziyaretlerinin yapılması amaçlanmaktadır.355 

 Projenin üçüncü bileşeni itibariyle de; idareler için Mali Yönetim ve Kontrol 

Rehberleri hazırlanması, Mali Yönetim ve Kontrol Birimleri için El Kitabı 

                                                 
352 Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporu 2009,  
http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idare%Faaliyet%20Raporu/Maliye%20Bakanlığı%202009%20yılı%20Faaliyet%20R
aporu.pdf ( 16 Aralık 2010) s.70-71. 
353 Avrupa Komisyonu, Boşluk Analizi Raporu, Faaliyet 1.2, 23 Eylül 2009, 
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFAAF6AA849816B2EFD39139
9D524ADB34 (22 Aralık 2010) s.5. 
354 Eylem Planı Taslağı, 23.09.2009. 
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFAAF6AA849816B2EFD39139
9D524ADB34 (22 Aralık 2010) 
355 Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporu 2009, 
http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idare%Faaliyet%20Raporu/Maliye%20Bakanlığı%202009%20yılı%20Faaliyet%20R
aporu.pdf ( 16 Aralık 2010) s.70-71. 

http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idara%Faaliyet%25Raporu/Maliye%20Bakanl���%202009%20y�l�%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idara%Faaliyet%25Raporu/Maliye%20Bakanl���%202009%20y�l�%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFAAF6AA849816B2EFD391399D524ADB34
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFAAF6AA849816B2EFD391399D524ADB34
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFAAF6AA849816B2EFD391399D524ADB34
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFAAF6AA849816B2EFD391399D524ADB34
http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idara%Faaliyet%25Raporu/Maliye%20Bakanl���%202009%20y�l�%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idara%Faaliyet%25Raporu/Maliye%20Bakanl���%202009%20y�l�%20Faaliyet%20Raporu.pdf
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hazırlanması, pilot uygulamalar yapılması ve iç kontrol değerlendirme raporlarının 

hazırlanması ön görülmektedir.356 

3.9 Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde İdarenin ve Yönetişimin 

İyileştirilmesine Yönelik Destekleme Girişiminin (SIGMA) Türkiye Açısından 

Değerlendirilmesi 

 SIGMA (Support of Improvement In Governance and Management In Central 

and Eastern European Countries ) AB ile OECD’nin ortak girişimi sonucu 1992 yılında 

oluşturulmuştur. Finansörlüğü AB tarafından yapılan girişim, AB’ye katılım sürecinde 

ülkelerde reform programlarının oluşturulması ve uygulanması, politikaların 

oluşturulması ve bu politikalar arasında eşgüdüm sağlanması, kamu hizmetleri-adalet, 

kamu harcamaları yönetimi, kamu alımları ve dış denetim ile mali kontrol konularında 

destek vermeye çalışmaktadır.357 

Kamu idareleri gelişim stratejileri, politika yapma, koordinasyon ile düzenleme, 

bütçeleme ve kaynak tahsisi, kamu hizmeti yönetimi, idari gözetim ve mali kontrol ve 

denetim gibi teknik alanlarda faaliyet gösteren SIGMA bu faaliyetleri gerçekleştirmek 

adına çeşitli hedefler belirlemiştir. SIGMA’nın bu hedefleri aşağıdaki gibidir:358 

- İdari etkinliğin iyileştirilmesi ve kamu sektörün çalışanlarının demokratik değerler, 

etik kurallar ve hukukun üstünlüğe saygı ilkelerine uyumunu teşvik etmek amacıyla 

yararlanmak isteyen ülkelere yardımcı olmak, 

- Uluslararasılaşma ve AB entegrasyonun planı ile ilgili çalışmaları geliştirmek, 

merkezi hükümet düzeyine indirgenmiş bir kapasitenin oluşturulmasına destek vermek,  

- Yararlanıcı ülkelere kamu yönetimi reformlarını gerçekleştirmeleri konusunda 

destek olmak, 

                                                 
356 Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporu 2009, 
http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idare%Faaliyet%20Raporu/Maliye%20Bakanlığı%202009%20yılı%20Faaliyet%20R
aporu.pdf ( 16 Aralık 2010) s.70-71. 
357 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, OECD-SIGMA 
Http://www.abmaliye.gov.tr/?q=node/103  (24 Aralık 2010)  
358 Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar SIGMA Belgeler: No. 26, Pınar Acar(çev.), Maliye 
Dergisi, Sayı 148, Ocak – Nisan 2005, s.6. 

http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idara%Faaliyet%25Raporu/Maliye%20Bakanl���%202009%20y�l�%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idara%Faaliyet%25Raporu/Maliye%20Bakanl���%202009%20y�l�%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.abmaliye.gov.tr/?g=node/103
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AB müzakereleri doğrultusunda ülkemizde kamu denetiminin ulaşması gereken 

nokta her yıl AB komisyonu tarafından çıkarılan raporda değerlendirilmektedir. Bu 

raporun hazırlanmasında OECD-SIGMA tarafından her yıl mart-nisan aylarında 

ülkemize yapılan ziyaretler sonucu hazırlanan raporlar ve tespitler esas alınmaktadır.359 

Yani OECD-SIGMA yıllık olarak mali kontrol alanında kat edilen yolun ve 

eksikliklerin durumunu değerlendirmektedir.  

 OECD-SIGMA raporlarında yer alan kamu iç denetimine ilişkin 

değerlendirmelerden 2009 ve 2010 yılına ait olanlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.  

 2009 yılında yapılan değerlendirmelere göre:360 

- Türk Sayıştay’ı uygun pozisyonda bulunmamaktadır, AB’de yer alan hakim dış 

denetim kuruluşlarına eş değer bir dış denetim çalışma biçime doğru tutum değişikliği 

gereklidir,  

- Genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları çizgisinde 

bulunulmalıdır,  

- Reform uyum tedbirleri dahilinde etkinlik düzeyi düşüktür. Reformda yer alan 

etmenleri içeren iyi bir koordinasyon sağlamak önemli olmalıdır, 

- Türk Sayıştayı’nın yargısal yetkisinin mevcut biçimi “hukukun egemenliği” 

ilkesini yüksek seviyede içermektedir. Denetimin adil ve tarafsız olması sağlanmalıdır, 

- Değişimin önemi ve yeni sistem ihtiyacı anlayışı yerleştirmelidir ve anlayışlar 

basite indirgenmemelidir, 

 2010 yılı raporunda yer alan değerlendirmelere göre:361 

                                                 
359 Işılda Arslan, Avrupa Birliği, 32. Fasılda İç Kontrol ve Türkiye Uygulaması, Ankara Üniversitesi Avrupa 
Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 44. Dönem AB Temel Eğitimi, Ankara, 2009, 
http://www.sgb.gov.tr/ickontrol/i%20kontrol%20dokman/Avrupa%20Birli%C4%9Fi,%2032,%20Fas%C4%B1Ida%
20%C4%BO%C3%A7%20kontrol%20ve%20T%C3%BCrkiye%20Uygulamas%C4%B1.pdf (1 Aralık 2010) 
360 Turkey External Audit Assessment May 2009, Sigma Assessment May 2009, 
http://www.sigmaweb.org/dataoecd/53/49/43910723.pdf  (24 Aralık 2010) s.3. 
361 Kamu İç Denetçiler Derneği, 2010 OECD-SIGMA Raporu Özet Bilgileri, 
http://www.kidder.org.tr/HaberOku.php?Haber=59012332797 (24 Aralık 2010) 

http://www.sgb.gov.tr/ickontrol/i%20kontrol%20dokman/Avrupa%20Birli%C4%9Fi,%2032,%20Fas%C4%B1Ida%20%C4%25BO%C3%A7%20kontrol%20ve%20T%C3%BCrkiye%20Uygulamas%C4%B1.pdf
http://www.sgb.gov.tr/ickontrol/i%20kontrol%20dokman/Avrupa%20Birli%C4%9Fi,%2032,%20Fas%C4%B1Ida%20%C4%25BO%C3%A7%20kontrol%20ve%20T%C3%BCrkiye%20Uygulamas%C4%B1.pdf
http://www.sigmaweb.org/dataoecd/53/49/43910723.pdf
http://www.kidder.org.tr/Haberoku.php?Haber=59012332797
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- İç denetim alanında çok az ilerleme sağlanmıştır, toplam iç denetçi sayısında 

kısmı azalma mevcuttur ve idarelerde iç denetim birimlerinin oluşturulması bağlamında 

eksiklikler mevcudiyetini korumaktadır,  

- Kamu İç Denetçileri Derneği ( KİDDER), iç denetim konusunda prosedür 

oluşturma, eğitim verme, farkındalık arttırıcı seminer düzenleme ve dergi çıkarma 

hususlarında İç Denetim Düzenleme Merkezi Uyumlaştırma Dairesi’ni desteklemeye 

devam etmektedir, 

- İç Denetim Birimi ile İDKK ve iç denetim ile teftiş arasındaki ilişkilerin nasıl 

düzenleneceğine dair teklifler mevcut olmakla birlikte bu konudaki çalışmalar 

sonuçlandırılamamıştır,  

- Bazı birimlerde iç denetçilerin atanmasına karşı direnç vardır, ek personelin 

atanması konusu kabul edilmiş olmakla birlikte bu kurumlarda hala iç denetimin üst 

yönetime raporlama yapma ile ilgili rolü benimsenememiştir, 

- Birimler kamu mali iç kontrol sisteminin gerektirdiği şekilde iç denetime ve iç 

kontrole yeterli destek vermemektedir, 

- İç kontrol ile teftiş ve iç denetim arasındaki görev ve sorumluluk farkı henüz 

yerleştirilememiştir, 

- İç denetim birimi kaliteli iç denetçilerin göreve alınmasıyla güçlendirilmeli ve 

İDKK’nın teknik işleri ile denetim politikası birbirinden ayrılarak yürütülmelidir, 

- Kurumlar arasında bilgi paylaşımı konusundaki bilinç devam ettirilmelidir, 

- İç denetçilerin deneyimlerini geliştirici çalışmalar yapılmalıdır ve mevcut 

eğitim programlarının kapsamı genişletilmelidir,  

- İç denetim ile teftiş biriminin rol ve sorumluluklarının çerçevesi çizilerek 

mevcut karışıklıkları gidermek, faaliyet çakışmasını engellemek ve bu iki alanın ayrı 

ayrı güçlenmesini sağlamak gerekmektedir.  
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3.10 Dünya Bankası Projesi Kapsamında İç Denetim  

 İç denetim alanında merkezi uyumlaştırma görevi kapsamında iç denetim ile 

ilgili gerekli düzenlemeler yapmaya İDKK 5018 sayılı Kanunla yetkili kılınmıştır. 

Kurul bu yetkisine istinaden mevcut iç denetim uygulamalarının desteklemek ve iç 

denetçilerin teknik kapasitelerini geliştirmek amacıyla Hazine Müsteşarlığı’ndan Dünya 

Bankası yönetimindeki Kurumsal Gelişim Fonundan (Instituional Development Fund-

IDR) kaynak sağlamasına yönelik girişimde bulunulmasını istemiştir. Bunun üzerine 

müsteşarlık IDR’den 496.000 ABD doları tutarında bir hibe sağlamıştır ve 16.03.2009 

tarihinde Hibe Anlaşması (Proje No: P114507) imzalamıştır.362     

      Bu anlaşma kapsamında aşağıda yer alan hususlara ilişkin bir proje 

gerçekleştirilecektir.363 

1- Mevcut iç denetim mekanizmalarının geliştirilmesi kapsamında; 

 -İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberinin hazırlanması,  

- İç denetim web portalının hazırlanması, 

- İç denetçiler için e-eğitim yazılımının satın alınması ve bu yazılıma yüklenecek 

eğitim dokümanlarının hazırlanması, 

- Kurumlarda iç denetimin farkındalığını arttıracak geniş katılımlı seminerlerin 

düzenlenmesi.  

2- İç denetçilerin teknik kapasitelerinin arttırılması kapsamında; 

  - İç denetçilerin uygulama kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla pilot denetim 

uygulamalarının yapılması,  

- Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin uygulanması ve geliştirilmesi 

amacıyla, iç denetim personeline teknik destek sağlayacak olan kurul çalışanlarının 

eğitilmesi, 
                                                 
362 İDKK, Dünya Bankası Projesi, http://idkk.gov.tr/veb/guest/dunya-bankasi-genelbilgi  (16 Aralık 2010) 
363 İDKK, Dünya Bankası Projesi, http://idkk.gov.tr/veb/guest/dunya_bankasi_genelbilgi ( 16 Aralık 2010) 
 

http://idkk.gov.tr/veb/guest/dunya-bankasi-genelbilgi
http://idkk.gov.tr/veb/guest/dunya-bankasi-genelbilgi
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3.11 Kamu İç Denetim Faaliyetlerinin SWOT (GZFT) Analizi 

SWOT ingilizce strength, weaknesses, opportunities ve threats kelimelerinin baş 

harflerinin kısaltılmış halinden oluşmaktadır. SWOT yerine kelimelerin türkçe 

karşılıkları olan güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit kelimelerinin baş harflerinden oluşan 

GZFT kısaltması da kullanılabilmektedir. GZFT analizi ile organizasyonun güçlü ve 

zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri analiz edilerek stratejik planlamalar yapılmaktadır. 

Böylece kurumsal hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak olumlu ve olumsuz durumlar, 

iç ve dış faktörlerin etkisi de dikkate alınarak saptanabilmektedir.364  

SWOT analizi üst yönetimin geleceği çok yönlü değerlendirme, kuruluşların bu 

duruma uyum sağlaması, kurumun amaçlarını gerçekleştirme yolunda doğru strateji 

belirlemesi, daha fazla alternatifi göz önünde bulundurma, daha etkili planlar hazırlama, 

daha hızlı ve zamanında kararlar alabilme ve riskleri zamanında tanıma fırsatına sahip 

olma konularında yetkinliğini sağlar.365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
364SWOT Analizi, http://www.stratejikyonetim.org/stratejikyonetim/SY_sureci/SWOT_Analizi ( 21 Aralık 2010)  
365 Milli Prodüktivite Merkezi, Danışmanlık Hizmetleri, SWOT (GZFT) Analizi, 
http://www.mpm.org.tr/hizmetlerimiz/danismanlik/swot.asp ( 21 Aralık 2010) 

http://www.stratejikyonetim.org/stratejikyonetim/S4-sureci/SWOT-Analizi
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                  Şekil 6: GZFT Analizinde Temel Başlıklar 

Kaynak: Umut Geloğlu, Durum Analizi, Ekim 2009, http://www.yenimakale.com/durum-analizi.html     ( 20 Aralık 
2010) 
  
 

Kamu idarelerinde iç denetim faaliyetlerinin durumunu saptamak amacıyla 

“Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi(2008-2010)” den yararlanarak GFTZ analizi 

yapılmıştır. Bu analiz sonucunda kamu idarelerindeki mevcut güçlü-zayıf yönler ile 

fırsat ve tehditler tablolarda belirtilmiştir.366 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
366 İDKK, Kamu İç Denetim Strateji Belgesi (2008-2010), 
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Strateji_belgesi_2008_2010 ( 25 Kasım 2010) 

Kurum İçi Unsurlar 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Fırsatlar Tehditler 

Çevresel Unsurlar 

http://www.yenimakale.com/durum-analizi-html
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Strateji-belgesi-2008-2010
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Tablo 12 
Kamu İç Denetimi GZFT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

• Kurul bakanlıklar arası bir yapıya 
sahiptir. 

• Kurul üyelerinin tecrübeleri 
kuvvetlidir. 

• İç denetim alanında birincil ve 
ikincil mevzuat tamamlanmıştır. 

• İdarelerin ihtiyaçlarına göre iç 
denetçi kadro tahsisi yapılmıştır 

• İç denetçilerin sertifika eğitimi 
başlamıştır. 

• 5018 sayılı Kanunu destekleme 
amacı güden Eşleştirme Projesi 
tamamlamıştır. 

• Geçici 5. maddeye istinaden 
atanan iç denetçiler güçlü bir 
tecrübe ve denetim kültürüne 
sahiptir. 

 

• Bazı kurumlara iç denetçi 
atamaları yapılmamıştır. 

• İç denetim faaliyeti başlamayan 
kurumlar mevcuttur. 

• İç denetim bilgi teknolojileri alt 
yapısı yeterince 
yaygınlaşmamıştır. 

• Üçüncül düzey mevzuat 
tamamlanmamıştır.  

• Kurulun idari ve kurumsal 
kapasitesi zayıftır. 

• İç denetim mevzuatı ve AB 
normları arasında bazı 
uyumsuzluklar söz konusudur. 

• Atanan iç denetçilerin modern 
iç denetim uygulamaları yerine 
geleneksel paradikmayı 
sürdürme ihtimalinin varlığı söz 
konusudur. 

Fırsatlar Tehditler 

• AB ile uyum süreci ve bu sürecin 
getirdiği yapısal değişim ihtiyacı 
vardır. 

• AB ile 32’nci fasıl müzakere 
süreci başlamıştır. 

• Kamu yönetiminde değişim 
çalışmaları devam etmektedir. 

• İdarelerdeki yönetim kadroları 
genç ve eğitimlidir. 

• Uluslararası düzeyde bilgi 
birikimi mevcuttur. 

 
 

• AB sürecinde zaman zaman 
aksamalar yaşanmaktadır. 

• Üst yönetim ve denetlenecek 
birimlerde iç denetim alanında 
farkındalık konusunda 
eksiklikler bulunmaktadır. 

• Kamu idarelerinde iç denetim 
faaliyetlerine yönelik isteksizlik 
mevcuttur. 
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Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın stratejik planlama çalışmaları çerçevesinde kurumsal 

kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi amacıyla yaptığı GZFT analizi ile ülkemizin 

küresel ölçekte de rekabet etmesini sağlayacak öncü ve köklü rolünü kamu mali 

yönetiminde sürdürdüğü sonucuna ulaşmıştır. Değişimleri, gelişmeleri takip etme ve 

küresel boyutta da Türkiye ekonomisinin payını genişletme adına AB, Birleşmiş 

Milletler, OECD, Dünya Bankası, IMF, WTO ve uluslararası organizasyonlarla iş 

birliği çalışmaları devam etmektedir.367   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
367 Maliye Bakanlığı, Faaliyet Raporu 2008, s.81-82. 
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SONUÇ  

 Tarih boyunca kamu kurumlarında kaynakların verimli kullanılması, mali 

saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması tartışılan önemli konular olmuştur. 

Tartışmaları çözüme kavuşturmanın yolu şüphesiz ki güçlü denetim mekanizması ile 

yolsuzlukları en aza indirilebilecek bir sistemin meydana getirilmesinden geçmektedir. 

Yolsuzlukların yol açtığı kaynak israfının ve toplumsal refah kaybının boyutu göz 

önünde bulundurularak, denetim sistemlerinin yapılandırılması ülkelerin temel hedefleri 

arasında yer almaya başlamıştır.  

 Kamu yönetimi sisteminde reform arayışları ile yeni kamu yönetimi anlayışı 

hakim olmuştur. Yeni kamu yönetimi anlayışı ile katılımcı, saydam ve hesap verebilir 

bir denetim mekanizmasının temelleri atılmıştır. Modern dünya ekonomilerinde ortaya 

çıkan bu ihtiyaç küresel ölçekte yer almak adına çalışmalar yapan ülkemizi de değişim 

alanına sürüklemiştir. 

 Türk kamu yönetiminde iyileştirme çapalarına yönelik çalışmaların ilki 1963 

tarihli MEHTAP raporudur. Bir diğer önemli rapor olan KAYA ise 1991 yılında 

hazırlanmıştır. Bu raporlarla birlikte beş yıllık dönemler için hazırlanan kalkınma 

planları ile küreselleşme ile hız kazanan değişim sürecine entegre olmaya çalışılmıştır.  

 Hazırlanan raporlar ve planlar ile geleneksel denetim anlayışı yerine çağdaş 

denetim anlayışının oturtulması amaçlanmıştır. 

 Kamu mali yönetim sisteminin değiştirilmesi için yapılan çalışmaların dışında 

sistemin tamamen değişikliğe uğramasına neden olan asıl gelişme, AB ilişkileri 

dahilinde 1999 aralık ayında Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin AB’ye aday bir ülke 

olduğunu ilan etmesidir. Bu tarihten sonra kamu mali yönetimi alanında ciddi 

çalışmalar yapılmıştır. AB’ye uyum sürecinde yerine getirilmesi gereken düzenlemeler 

belirtilmiş ve uygulamaya geçirilmeye başlanmıştır. 

 Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde, kamu mali 

yönetim sisteminde uluslararası standartları yakalamak, AB kriterlerini sağlamak ve 

yeni kamu yönetimi anlayışını uygulamaya geçirmek için 24.12.2003 tarihinde 5018 
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sayılı KMYKK yayımlanmıştır. Söz konusu kanunla kamu kaynaklarının rasyonel 

kullanımını sağlayan, saydam, hesap verebilir ve katılımcı bir kamu mali yönetimi 

sisteminin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlara ulaşmada da en etkili yol olan 

iç denetim mekanizmasının faaliyete geçirilmesi önem kazanmıştır. Bu doğrultuda 

kamu kurumlarında iç denetim faaliyetleri yoğunlaşmış ve kurumlara iç denetçi 

atamaları yapılmıştır. Kanun mali yönetim, mali kontrol alanında radikal değişiklikler 

yapılmasını sağlamış olup yeni yönetim felsefesi ile modern kamu yönetimi anlayışını 

sistemimize kazandırmaya çalışılmıştır. 

 Helsinki Zirvesi ile AB’ye aday ülke statüsü kazanan ülkemizde 2000’li 

yıllardan itibaren mali yönetim ve kontrol sistemi değerlendirilmeye başlanmıştır. 

AB’ye uyum sürecinde hazırlanan belge ve dokümanlar da iç denetim faaliyetlerinin 

durumu sürekli olarak gözden geçirilmekte, özellikle KOB, ulusal programlar ve 

ilerleme raporlarında yer alan tespitler neticesinde iç denetim faaliyetlerinin durum 

analizi yapılmaktadır. 

 KOB’larda yer alan tespitler değerlendirildiğinde AB müktesebatına uyumun 

ileri düzeyde olduğu kamu mali iç kontrol konusunda sınırlı ilerleme kaydedildiği 

görülmektedir. 5018 sayılı Kanun mali kontrol ve denetim alanında atılmış önemli bir 

adımdır fakat devam eden yapısal eksiklikleri giderme konusunda yetersizdir. 

 KOB’lardan yola çıkarak ulusal programlar hazırlamaktadır. Bu ulusal 

programlarda belirlenen tespitler değerlendirilip, mevcut durumu iyileştirmeye yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

 1998 yılından itibaren yayınlanan ilerleme raporlarına bakıldığında iç denetim 

alanında çok sınırlı ilerleme kaydedildiği görülür. Denetim sisteminin arzulanan 

seviyeye ulaşması önündeki en büyük engel denetim faaliyetlerinin yönetimin istekleri 

doğrultusunda ve belirli bir olaya mahsus gerçekleştiriliyor olmasıdır. Risk odaklı, 

sürekli ve sistematik bir denetim mekanizmasını oluşturulamaması denetim 

faaliyetlerinin organize bir biçimde koordine edilmesini engellemektedir. 

 TİDE’nin kuruluşu ve 5018 sayılı Kanun kabulü kamu iç denetiminin gelişimi 

için önemli birer adımdır, bu gelişmelerle iç denetim faaliyetleri çağdaş ve küresel 
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boyut kazanmıştır. Fakat bu gelişmeler uluslararası uygulamalar seviyesine ulaşmak 

için yeterli değildir. Ülkemizde halen daimi olarak faaliyet gösteren bir iç denetim 

birimi ve kamu idarelerinde özerk iç denetim sistemi birimleri mevcut değildir. İç 

denetim standartları konusundaki uygulamalar mikro düzeyde sıkışıp kalmıştır ve 

uluslararası uygulamalar seviyesine ulaşılamamıştır.  

 İdarelerde teftiş-iç denetim ve iç kontrol-iç denetim arasındaki görev ve 

sorumluluk farkı net bir biçimde anlaşılamamıştır. Kavramların faaliyet alanlarının 

anlaşılamamış olması iç denetim faaliyetlerinden beklenen verimin alınmasına engel 

olmaktadır.  

 Açıklamalardan anlaşılacağı üzere iç denetim alanında AB standartları 

yakalamak adına sınırlı ilerleme kaydedilmiştir ve mevcut eksiklikler devam 

etmektedir. Bu nedenle kamu mali yönetimi ve denetimi alanında çalışmalar 

hızlandırılmalı ve daha kapsamlı şekilde koordine edilmelidir. Özellikle uluslararası 

genel kabul görmüş denetim standartları çerçevesinde bulunarak, kamu iç denetim 

sistemini yeterli ve etkin biçimde koordine edilebilecek bir merkezi uyumlaştırma 

birimi oluşturarak, teftiş - iç denetim – iç kontrol fonksiyonlarının uyum içinde fakat 

ayrı birer fonksiyon olarak örgütleyerek ve Maliye Bakanlığı’nın reform yönünü daha 

fazla güçlendirerek hareket edildiğinde iç denetim alanında ilerleme kaydedileceği 

düşünülmektedir. 

 İç denetimde bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımın 

yaygınlaştırılması, bu tekniklerin iç denetçiler tarafından kullanımı konusunda mesleki 

eğitimlerin verilmesi, iç denetime ilişkin düzenlemelerin sürekli olarak 

değerlendirilmesi ve bu alanda en temel mevzuat olan 5018 sayılı Kanunun revize 

edilmesi iç denetim faaliyetlerinin uluslararası uygulamalara paralel hale gelmesine 

yardımcı olacaktır ve 5018 sayılı Kanunun getirdiği ilke ve kurumların çağdaş 

uygulamalar dahilinde güncellenmesi iç denetimden beklenen yararın elde edilmesini 

sağlayacaktır.  

Ülkemizde iç denetim süreci, AB’ye uyum sürecinin 32.faslında önemli bir 

husus olarak yer almasından dolayı tüm sorunlarına ve eksikliklerine rağmen ciddi bir 
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konu olma özelliğini korumaktadır. Kamu yönetiminde değişim çabalarının devam 

etmesi, kamu idarelerindeki kadroların genç, bilinçli, dinamik olması, uluslararası iş 

biriliğinin etkin olarak kullanılması ve iç denetim alanında birincil ve ikincil mevzuatın 

tamamlanmış olması gibi çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda  kamu mali 

yönetimi alanında önemli gelişmeler kaydedildiği ve bundan sonraki süreçte de 

kaydedileceği yönünde olumlu bir kanaat oluşturmaktadır. Türk kamu mali yönetim 

sisteminin küresel düzeyde kendini ispatlayan bir uygulama kararlılığı gösterdiği 

takdirde arzulanan konuma ulaşacağı düşünülmektedir. 
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Ek 1: İç Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından Yayımlanan Kamu İç 
Denetim Standartları368 
 
NİTELİK STANDARTLARI 
 
1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 
İç denetim birim/faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, iç denetimin tanımına ve bu 
Standartlara uygun olarak her kamu idaresi için üst yöneticinin onayı ile çıkarılacak bir 
yönerge ile belirlenmelidir.  

İç denetim birimi yöneticisi, yönergede belirlenen amaç, yetki ve sorumlulukların iç 
denetim birim/faaliyetinin hedeflerine ulaşması ve iç denetim faaliyetlerinin bu 
standartlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetim yönergesini 
dönemsel olarak inceleyerek, yeni düzenlemelerin gerekli olup olmadığını 
değerlendirmeli ve sonuçları hakkında üst yöneticiyi bilgilendirerek yapılması gereken 
değişiklikler hakkında önerilerde bulunmalıdır. 

1000.G1 - İdareye sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim yönergesinde 
belirtilmelidir. İdare dışındaki taraflara güvence hizmeti sağlanacaksa, bunun niteliği 
de yönergede açıklanmalıdır. 

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmelidir. 

1100 - Bağımsızlık ve Tarafsızlık 
İç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yerine getirirken 
tarafsız davranmalıdır. 

İç denetim birimi/faaliyeti, iç denetçilerin görevlerini yerine getirirken tarafsız ve etkili 
tavsiyelerde ve mesleki yargılarda bulunmalarını kolaylaştıracak biçimde, denetlenen 
birimlerden/faaliyetlerden  bağımsız olmalıdır. 

1110 - İdare İçi Bağımsızlık 
İç denetim birimi doğrudan üst yöneticiye bağlı olmalıdır. 

1110.G1 - İç denetim faaliyeti, denetim konu ve kapsamının belirlenmesi, yürütülmesi 
ve sonuçların raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak olmalıdır. 

1120 - Bireysel Tarafsızlık 
İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde davranmalı ve her türlü çıkar 
çatışmasından kaçınmalıdır. 

1130 - Bağımsızlık ve Tarafsızlığı Bozan Etkenler 
Denetçilerin bağımsızlığı veya tarafsızlığı fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi 
doğduğu takdirde, durum ilgili taraflara açıklanmalıdır. Bu açıklamanın kapsamı, 
bozucu etkenin niteliğine bağlıdır. 

                                                 
368http://www.bumko.gov.tr/DENETIM/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFE2888
8CAE96CDD28  (5 Ocak 2011) 

http://www.bumko.gov.tr/DENETIM/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFE28888CAE96CDD28
http://www.bumko.gov.tr/DENETIM/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFE28888CAE96CDD28
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İç denetçiler, denetim çalışmalarını sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını 
zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde bu durumu iç denetim birimi 
yöneticisine yazılı olarak bildirmelidir.  

Denetim görevlendirmelerinde aynı alanda veya konuda uzun süreli denetim 
yapılmasının tarafsızlığı bozabileceği gözönünde bulundurularak denetçiler ve denetim 
görevleri arasında zaman zaman rotasyon yapılmalıdır. 

1130.G1 - İç denetçiler, daha önce fiilen sorumlu olduğu veya yönetici olarak görev 
yaptığı faaliyetlere ilişkin denetim görevi yapmaktan kaçınmalıdır. Bir iç denetçinin 
son bir yıl içinde sorumlu olduğu idari bir faaliyet hakkında denetim hizmeti 
vermesinin, tarafsızlığını bozacağı varsayılır. 

1130.G2 - İç denetim birimi yöneticisinin denetim görevi yerine getirmesi halinde 
sorumluluğundaki işlevlere yönelik güvence görevleri, üst yönetici tarafından 
gözetlenmelidir. 

1130.D1 - İç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları idari faaliyetlere ilişkin 
danışmanlık hizmeti verebilir. 

1130.D2 - İç denetçiler, önerilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili bağımsızlıklarına 
ve tarafsızlıklarına zarar verecek hususlar söz konusu ise, görevi kabul etmeden 
önce danışmanlık hizmetini talep edene bu durumu açıklamalıdır. 

1200 – Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat 
Denetim görevleri yetkin kişilerce, azami mesleki özen ve dikkat ile yerine 
getirilmelidir. 

1210 – Yetkinlik 
Mesleki yetkinlik; görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olma, denetim konuları 
ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip değerlendirme ve raporlama yeteneğini 
ifade eder.  

İç denetçiler, sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer 
vasıflara sahip olmalıdır. İç denetim birimi de gerekli kurumsal yetkinliği haiz 
olmalıdır. 

1210.G1 - İç denetçiler, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi 
ve becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, iç denetim birimi yöneticisi 
idare dışındaki uzmanlardan denetim görevinin hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere 
tavsiye ve yardım temin etmelidir. 

1210.G2 - İç denetçi, yolsuzluk belirtilerini tespit edebilecek yeterli bilgiye sahip 
olmalıdır. Ancak iç denetçinin, esas görevi ve sorumluluğu yolsuzlukları tespit etmek 
ve soruşturmak olan savcı ve polis gibi kişilerin uzmanlığına sahip olması 
beklenmemelidir. 

1210.G3 - İç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için bilgi teknolojileri ve 
kontrolleriyle ilgili temel bilgilere ve teknoloji tabanlı denetim tekniklerine hakim 
olmalıdır. Ancak, tüm iç denetçilerin; asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi olan 
iç denetçiler kadar uzmanlığa sahip olması beklenemez. 
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1210.D1 - İç denetçilerin danışmanlık görevini yapabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve 
diğer vasıflara sahip olmadığı durumlarda, iç denetim birimi yöneticisi görevi 
reddetmeli veya belirlenen danışmanlık hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak gereken 
yardımı temin etmelidir. 

1220 - Azami Mesleki Özen ve Dikkat  
İç denetçiler, denetim görevlerinde makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç 
denetçiden beklenen azami mesleki özen ve dikkati göstermeli, denetim hedeflerine 
ulaşılmasını sağlayacak şekilde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.  Ancak, azami 
meslekî özen ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı anlamına gelmez. 

1220.G1 – Denetim görevlerinde azami mesleki özen ve dikkatin gösterilmesinde iç 
denetçiler aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır.  

• Görevle ilgili amaçlara ulaşmak için gereken çalışmanın kapsamı, 

• Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların karmaşıklık, hacim veya önem 
derecesi, 

• Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği, 

• Önemli hataların, düzensizliklerin veya aykırılıkların bulunma ihtimali, 

• Güvence hizmetinin potansiyel faydalarının maliyeti. 

1220.G2 - İç denetçi, azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, bilgisayar 
destekli denetim tekniklerini ve diğer veri analiz tekniklerini imkânlar ölçüsünde 
kullanmalıdır. 

1220.G3 - İç denetçi, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek önemli 
risklere karşı dikkatli olmalıdır. Ancak, güvence prosedürleri azamî meslekî özen ve 
dikkatle uygulansa bile, bütün önemli risklerin teşhis edilmesini garanti etmez. 

1220.D1 - İç denetçi bir danışmanlık görevi sırasında, aşağıdaki hususları göz önüne 
alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermelidir: 

• Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dâhil  danışmanlık 
hizmetini talep eden denetlenenin ihtiyaç ve beklentileri, 

• Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmanın boyutu ve nisbî karmaşıklığı, 

• Danışmanlık görevinin potansiyel fayda ve maliyetleri. 

1230 - Sürekli Mesleki Gelişim 
İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer mesleki yetkinliklerini sürekli bir şekilde 
geliştirmeli güçlendirmelidir. 

Üst yönetici ve iç denetim birimi yöneticisi, iç denetçilerin mesleki yönden gelişmesi, 
yenilikleri izlemesi ve çalışma isteğini artırması için gerekli tedbirleri almalıdır. 

İç denetim biriminde, iç denetim faaliyetinin sınırları göz önünde bulundurularak,  
eğitim düzeyi, nitelik ve deneyim açısından yeterli sayıda iç denetçi istihdam 
edilmelidir. İç denetçiler görevlerinin gerektirdiği eğitime tabi tutulmalı ve süreklilik 
gösteren uygun eğitim programları aracılığıyla mesleki yeterliliklerini sürdürmelidir. 
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1300 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 
Kalite güvence ve geliştirme programı, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim 
faaliyetinin iç denetim birimince ve Kurulca, tüm yönleriyle değerlendirilmesi,  
standartlara ve meslek ahlak kurallarına uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine 
ilişkin programdır. 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve 
etkinliğini sürekli gözetleyen, Kurulun düzenlemelerine uygun, bir kalite güvence ve 
geliştirme programı hazırlamalı ve sürdürmelidir. Bu program, dönemsel iç ve dış 
kalite değerlendirmelerini ve devamlı iç gözetleme faaliyetini içermelidir. Programın 
her parçası, iç denetim faaliyetinin katma değer yaratmasına, idarenin faaliyetlerinin 
geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç denetim faaliyetinin standartlara ve meslek ahlak 
kurallarına uyması konusunda güvence sağlamalıdır. 

1310 - Kalite Programı Değerlendirmeleri 
İç denetim birimi yöneticisi, kalite programının genel etkinliğini gözetlemek ve 
değerlendirmek amacına yönelik bir program geliştirmelidir. Bu program hem iç hem 
de dış değerlendirmeleri içermelidir. 

1311 - İç Değerlendirmeler 
İç değerlendirmeler; 

• İç denetim performansının devamlı gözden geçirilmesini, 

• Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya idare içinde, iç 
denetim uygulamaları ve standartlarını bilen kişilerce yapılan dönemsel gözden 
geçirmeleri, 

kapsamalıdır. 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetine ilişkin, dönemsel olarak 
gerçekleştirilecek, idare içi kalite incelemelerine yönelik ilkeler belirlemelidir.  

İdare içi incelemeler, iç denetim faaliyetinin ve gözetiminin; kalitesini, standartlara ve 
iç denetim biriminin denetim rehberlerine uygunluğunu, idareye ilave değer katma 
yöntemini ve performans göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmelidir. 

İç denetim birimi yöneticisi,  kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde 
yapılan iç değerlendirme sonuçlarını yıllık faaliyet raporunda göstermeli ve en az yılda 
bir kez üst yönetime bilgi sunmalıdır. 

1312 - Dış Değerlendirmeler 
Dış değerlendirme, Kurulca ilgili idare dışından belirlenecek vasıflı ve bağımsız bir 
uzman veya ekip tarafından en az beş yılda bir yapılır. 

Dış değerlendirmeyi yapanların, değerlendirmeye tâbi olan idareye veya idare 
personeline karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamalı ve idareden herhangi bir 
çıkarı olmamalıdır. İki kamu idaresi arasında karşılıklı dış değerlendirme 
yapılmamalıdır. 

İç denetimin görev alanı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı, nitelik ve nicelik olarak yeterliliği, 
stratejisi ve programlarını formüle etme yaklaşımının verimliliği ve etkililiği, 
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Standartlara ve İDKK tarafından yapılan düzenlemeler, diğer mevzuat ve birimin kendi 
denetim rehberlerine uygunluğu, idarenin faaliyetine katma değer sağlaması, 
performans göstergelerine ulaşılması, iç denetimde gözetimin kalitesi gibi hususlar dış 
değerlendirmenin kapsamını oluşturmalıdır. 

Üst yönetici, iç denetim birimi yöneticisiyle birlikte sonuçların değerlendirilmesi 
neticesinde  tespit edilen ve üzerinde mutabakata varılan yetersizlikleri gidermek üzere 
bir eylem planı hazırlamalıdır. Bu tür eylem planlarındaki gelişmeler yıllık faaliyet 
raporunda belirtilmelidir. 

1320 - Kalite Programı Hakkında Raporlama 
İç denetim birimi yöneticisi, dış değerlendirme sonuçları ile eylem planını Kurula ve 
varsa yönetim kuruluna göndermelidir. 

1330 - "Standartlara Uygun Yapılmıştır" İbaresinin Kullanılması 
İç denetçiler, iç denetimin “Kamu İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına uygun 
yapıldığını" belirtmelidir. Ancak iç denetçilerin bu ibareyi kullanabilmesi için, iç 
denetim birim/faaliyetinin 1312 No’lu standart kapsamında kalite geliştirme programı 
değerlendirmesinin yapılması ve değerlendirme sonucunda standartlara uygunluğunun 
teyidi gerekir. 

1340 - Aykırılıkların Açıklanması 
İç denetimin standartlara ve iç denetçilerin meslek ahlak kurallarına tam uyumlu olarak 
gerçekleştirilmesi esastır. Ancak tam uyumun sağlanamadığı durumlarda aykırılıklar iç 
denetimin genel kapsamını veya faaliyetlerini etkiler hâle geldiğinde Kurula, üst 
yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna özel durum açıklaması yapılmalıdır. 

ÇALIŞMA STANDARTLARI 
2000 - İç Denetimin Yönetimi 
İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini idareye değer katacak şekilde 
yönetmelidir. 

İç denetim birimi yöneticisi; iç denetim yönergesinde tanımlanan genel amaç ve 
sorumlulukların yerine getirilmesi, iç denetim kaynaklarının etkin, etkili ve verimli bir 
şekilde kullanılması ve iç denetim faaliyetlerinin Standartlara uygun yapılmasını 
sağlayacak şekilde iç denetim birimini yönetmekten sorumludur. 

2010 - Planlama 
İç denetim birimi yöneticisi; idarenin hedeflerine uygun olarak, iç denetimin 
önceliklerini belirleyen risk esaslı plan ve programlar yapmalıdır. 

2010.G1 - İç denetimin plan ve programı, yılda en az bir kez yapılan bir risk 
değerlendirmesine dayanmalıdır. Üst yönetici ve varsa yönetim kurulu, bu sürece dahil 
edilerek görüşleri dikkate alınmalıdır. 

2010.D1 - İç denetim birimi yöneticisi; danışmanlık taleplerini, görevin risk yönetimini 
geliştirme, katma değer yaratma ve faaliyetleri geliştirme potansiyelini ve yıllık 
denetim planının uygulanmasına olan etkilerini gözönünde bulundurarak kabul edip 
etmemeyi düşünmelidir. Kabul edilen görevler programa dahil edilmelidir. 
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2020 - Bildirim ve Onay 
İç denetim birimi yöneticisi; önemli ara değişiklikler de dahil iç denetim faaliyetinin 
planlarını ve kaynak sınırlamalarının etkilerini de belirterek kaynak ihtiyaçlarını, 
gözden geçirme ve onay için üst yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna bildirmelidir. 

2030 - Kaynak Yönetimi 
İç denetim birimi yöneticisi, onaylanmış denetim programının uygulanabilmesi için iç 
denetim kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını 
sağlamalıdır. 

2040 - Politika ve Süreçler 
İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek amacıyla izlenecek 
politika ve süreçleri belirlemelidir. 

2050 - Eşgüdüm 
İç denetim birimi yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz tekrarını önlemek ve işin 
kapsamını en uygun şekilde belirlemek amacıyla, güvence ve danışmanlık hizmetlerini 
yerine getiren diğer iç ve dış denetçilerle, mevcut bilgileri paylaşmalı ve faaliyetleri 
bunlarla eşgüdüm içinde sürdürmelidir. 

2060 - Üst Yönetici ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar 
İç denetim birimi yöneticisi; iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve 
sorumlulukları ile programa kıyasla gerçekleşen performans konularında, üst 
yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna dönemsel raporlar sunmalıdır. Bu raporlar; 
idarenin önemli riskleri, kontrol ve yönetim sorunları ile üst yönetici ve varsa yönetim 
kurulunun ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği başka konuları da içermelidir. 

2100 - İşin Niteliği 
İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol ve 
yönetim süreçlerini değerlendirmeli ve bu süreçlerin iyileştirilmesine katkıda 
bulunmalıdır. 

2110 - Risk Yönetimi 
İç denetim faaliyeti; önemli riske maruz alanları tespit edip değerlendirmek ve risk 
yönetimi ile kontrol süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle idareye 
yardımcı olmalıdır. 

2110.G1 - İç denetim faaliyeti, idarenin risk yönetim sürecinin etkinliğini gözlemeli ve 
değerlendirmelidir. 

2110.G2 - İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hususları dikkate alarak, idarenin yönetim ve 
kontrol faaliyetleriyle bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri değerlendirmelidir; 

 • Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü, 

 • Faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, 

 • Varlıkların korunması, 

 • Kanun ve diğer düzenlemelere uyum. 
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2110.D1 - İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin amacıyla uyumlu 
şekilde riski ele almalı ve diğer önemli risklere karşı dikkatli olmalıdır. 

2110.D2 - İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, 
idarenin maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde 
kullanmalıdır. 

2120 - Kontrol 
İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli 
gelişimi teşvik etmek suretiyle, idarenin etkin kontrollere sahip olmasına yardımcı 
olmalıdır. 

2120.G1 - Risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak iç denetim faaliyeti, söz 
konusu riskleri gidermek üzere idarenin yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi sistemlerini 
kapsayan mevcut kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmeli ve gerekli 
hallerde ilave kontroller önermelidir. 

Bu değerlendirme; 

 • mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini ve bütünlüğünü, 

 • faaliyetlerin etkililik ve verimliliğini, 

 • varlıkların korunmasını ve 

 • kanunlara ve diğer düzenlemelere uyum konularını 

kapsamalıdır. 

2120.G2 - İç denetçiler, iç denetim plan ve programlarındaki hedef ve amaçların 
kapsamı ve bunların idarenin hedef ve amaçlarına uyum derecesini anlayıp 
değerlendirmelidir. 

2120.G3 - İç denetçiler, faaliyet ve programların planlandığı şekilde uygulanıp 
uygulanmadığını ve elde edilen sonuçların belirlenen hedef ve amaçlarla uyumlu olup 
olmadığını değerlendirmelidir. 

2120.G4 - Kontrollerin değerlendirilmesi için uygun ve yeterli kriterlere ihtiyaç vardır. 
İç denetçiler, yönetimin hedef ve amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için 
oluşturduğu kriterlerin yeterlilik derecesini tespit etmelidir. Bu kriterler yeterli 
görülürse, iç denetçiler de kendi değerlendirmelerinde bunları kullanabilir. Söz konusu 
kriterler yeterli görülmezse, iç denetçiler uygun değerlendirme kriterleri geliştirmek 
için yönetimle birlikte çalışmalıdır. 

2120.D1 - Danışmanlık görevi sırasında iç denetçiler, yapılan kontrolleri görevleri 
çerçevesinde gözden geçirmeli ve herhangi bir kontrol yetersizliğine karşı dikkatli 
olmalıdır. 

2120.D2 - İç denetçiler; danışmanlık görevlerinden elde ettiği kontrol bilgilerini, 
idarenin maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde 
kullanmalıdır. 

2130 - Yönetim 
İç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak yönetim 
süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli önerilerde bulunmalıdır: 
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 • İdare içinde gerekli iş ahlakı ve diğer değerlerin geliştirilmesi, 

 • Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirliğin sağlanması, 

 • Risk ve kontrol bilgilerinin idarenin gerekli birimlerine etkili bir şekilde iletilmesi, 

 • İç ve dış denetçiler ile üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdümün sağlanması ve 
bunlar arasında gerekli bilgilerin etkili bir şekilde iletiminin sağlanması. 

2130.G1 - İç denetim faaliyeti, idarede iş ahlakı kültürünün yerleştirilmesi için 
kurumsal amaç, program ve faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve etkinliğini 
değerlendirmelidir. 

2130.D1 - Danışmanlık görevinin amaçları, idarenin genel değerleri ve hedefleriyle 
uyumlu olmalıdır. 

2200 - Görev Planlaması 
İç denetçiler, her görev için, kapsam, amaçlar, zamanlama ve kaynak dağılımı 
hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan hazırlamalı ve kayıt altına almalıdır. Bu 
planlama çalışmaları aşağıdaki unsurları içermelidir. 

2201 - Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler 
İç denetçiler, her denetim görevi için bir denetim planı hazırlarken aşağıdaki hususları 
dikkate almalıdır; 

 • Denetlenecek faaliyetin hedefleri ve bu hedeflere ulaşmadaki performansı 
değerlendirmeye yarayacak araç veya kriterler, 

 • Faaliyetler, hedefler ve kaynaklar üzerindeki önemli riskler ile bu risklerin muhtemel 
etkilerini kabul edilebilir seviyede tutmanın yol ve yöntemleri, 

 • Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilgili kontrol çerçevesi veya 
modeline kıyasla yeterlilik ve etkinliği, 

 • Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli gelişme sağlama imkânları. 

2201.G1 - İç denetçiler, idare dışındaki taraflar için bir görevlendirme planlarken, 
görevlendirmenin amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları ve (görev 
kayıtlarına erişme ve sonuçların paylaşımına getirilecek kısıtlamalar dahil) diğer 
karşılıklı beklentiler konusunda söz konusu taraflarla anlaşmalıdır. 

2201.D1 - İç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek 
sorumluluklar ve beklentiler hakkında, danışmanlık hizmeti verecekleri ilgili 
yöneticiyle mutabakata varmalıdır. Çok önemli görevlendirmelerde bu mutabakat yazılı 
hâle getirilmelidir. 

2210 - Görev Amaçları 
Her denetim görevi için söz konusu denetim göreviyle ilgili denetim amaçları 
belirlenmelidir. Görev amaçları, denetlenen faaliyetle ilgili riskleri, kontrolleri ve 
yönetim süreçlerini kapsamalıdır. 

2210.G1 - İç denetçiler, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesini 
yapmalıdır. Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtmalıdır. 
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2210.G2 - İç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hatâların, 
düzensizliklerin, aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini dikkate 
almalıdır. 

2210.D1 - Danışmanlık görevlerinin amaçlarında, ilgili yöneticiyle mutabık kalındığı 
ölçüde, risk, kontrol ve yönetim süreçlerine de temas edilmelidir. 

2220 - Görev Kapsamı 
Görevin kapsamı, denetim görevinin amaçlarına ulaşılmasına uygun seviyede 
olmalıdır. 

2220.G1 - Görevin kapsamı, ilgili sistemlerin, kayıtların, personel ve maddî varlıkların 
değerlendirilmesini de (üçüncü tarafların sahip oldukları dahil) içermelidir. 

2220.G2 - Bir güvence görevi esnasında danışmanlık talebinde bulunulursa, görevin 
amaçları, kapsamı, karşılıklı sorumluluklar ve diğer beklentiler bir yazıyla iç denetim 
birimine iletilmelidir. Uygun görülmesi halinde danışmanlık görevi yürütülerek 
sonuçları danışmanlık ilkelerine uygun olarak raporlanmalıdır.  

2220.D1 - İç denetçiler, danışmanlık görevlerini yürütürken, görevin kapsamının, 
üzerinde mutabık kalınan amaçlara yeterince temas ettiğinden emin olmalıdır. Eğer 
görev esnasında kapsamla ilgili ihtirazi kayıtlar olursa, göreve devam edip 
etmeyeceğini belirlemek üzere, iç denetçiler bunları ilgili yöneticiyle tartışmalıdır. 

2230 - Görev Kaynaklarının Tahsisi 
İç denetçiler, görevin amaçlarına ulaşmak için gereken kaynakları tespit etmelidir. 
Görev kadrosu; görevin niteliği, karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut kaynaklar 
dikkate alınarak oluşturulmalıdır. 

2240 - İş Programı 
İç denetçiler, denetim amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak şekilde her denetim 
görevinin amaçlarını, görev için ayrılan kaynakları, muhtemel süresini ve denetimde 
takip edilecek süreçleri gösteren iş programları hazırlamalıdır. Bu iş programları yazılı 
hâle getirilmelidir. 

2240.G1 - İş programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, 
değerlendirme ve kayıt süreçlerini içermeli ve göstermelidir. İş programı, işe 
başlanmadan önce onaylanmalı, programda yapılan değişiklikler için de iç denetim 
birimi yöneticisinden onay alınmalıdır. 

2240.D1 - Danışmanlık görevleri için hazırlanan iş programlarının şekli ve içeriği, 
görevin niteliğine bağlı olarak değişebilir. 

2300 - Görevin Yürütülmesi 
İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgileri belirlemeli, 
analiz etmeli, değerlendirmeli ve kaydetmelidir. 

İç denetçiler görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç denetçiden beklenen 
dikkat ve özeni gösterir. Mesleki özen ve dikkat, aynı veya benzer durum ve 
koşullarda, makul sınırlar dahilinde tedbirli ve yetkin bir iç denetçiden beklenen beceri, 
özen ve dikkatin gösterilmesidir. 
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2310 - Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması 
İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan 
bilgileri tespit etmeli ve tanımlamalıdır. 

Bilgi ve belgeler; görevin amaç ve kapsamıyla ilgili bütün konularda toplanmalı, tespit 
ve tavsiyelere sağlam ve güvenilir bir dayanak oluşturacak seviyede yeterli, güvenilir, 
ilgili ve gerekli olmalıdır. 

2320 - Analiz ve Değerlendirme 
İç denetçiler, görev sonunda vardıkları sonuçları uygun analiz ve değerlendirmelere 
dayandırmalıdır. 

2330 - Bilgilerin Kaydedilmesi 
İç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün 
bilgileri kaydetmelidir. 

2330.G1 - İç denetim birimi yöneticisi; görev kayıtlarına erişimi kontrol etmeli, 
gerektiğinde bu kayıtları idare dışı taraflara vermeden önce, üst yöneticinin onayını 
ve/veya hukuk müşavirliğinin görüşünü almalıdır. 

2330.G2 - İç denetim birimi yöneticisi, görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin esasları 
belirlemelidir. Bu esaslar, idarenin temel ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun olmalıdır. 

2330.D1 - İç denetim birimi yöneticisi, görev kayıtlarının tutulması, saklanması ve 
idare içi ve dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar belirlemelidir. Bu 
politikalar, idarenin düzenlemelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun 
olmalıdır. 

2340 - Görevin Gözetim ve Kontrolü 
Görevler; görev amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve 
personelin geliştirilmesini sağlayacak bir tarzda gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir. 

2400 - Sonuçların Raporlanması 
İç denetçilerin, görev sonuçlarını raporlaması gereklidir. 

Raporlar, yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için gizlilik içinde muhafaza 
edilmelidir. 

2410 - Raporlama Kıstasları 
Raporlamalar; varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının 
yanında, görevin hedeflerini ve kapsamını da içermelidir. 

2410.G1 - Sonuçları gösteren nihai rapor, iç denetçinin görüş ve kanaatlerini de 
içermelidir. 

2410.G2 - İç denetçiler, görev raporlamalarında tatminkâr bir performans göstermeye 
teşvik edilmelidir. 

2410.G3 - Görev sonuçları idare dışındaki taraflara bildirilirken, söz konusu bildirim, 
sonuçların paylaşımı ve kullanımı konusundaki sınırlamaları da içermelidir. 
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2410.D1 - İlerlemenin ara raporlanmasının ve danışmanlık görevlerinin sonuçları, 
görevlendirmenin niteliğine ve ilgili yöneticinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, şekil ve 
içerik değiştirebilir. 

2420 - Raporlamaların Kalitesi 
Raporlamalar; doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı, tam olarak ve zamanında yapılmalıdır. 

2421 - Hata ve Eksiklikler 
Eğer nihai raporlama önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, iç denetim birimi 
yöneticisi, hatalı ve eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmelidir. 

2430 - Görevlendirmelerde Standartlara Aykırılıkların Açıklanması 
Standartlara aykırılıklar belli bir görevi etkilediğinde, sonuçlar raporlanırken aşağıdaki 
hususlar özel durum olarak açıklanmalıdır: 

 • Tam olarak uyulamayan Standart/Standartlar 

 • Aykırılık sebepleri 

 • Aykırılığın göreve etkisi 

2440 - Sonuçların Raporlanması 
İç denetim birimi yöneticisi, görev sonuçlarını ilgili taraflara raporlamalıdır. 

2440.G1 - Görev sonuçlarının öngördüğü tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek 
taraflara, sonuçların raporlanmasından iç denetim birimi yöneticisi sorumludur. 

2440.G2 - İç denetim birimi yöneticisi, aksi hukuki düzenlemelerle belirlenmediği 
takdirde, görev sonuçlarını idare dışındaki taraflara iletmeden önce, idarede 
doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirmeli, üst yönetim ve/veya hukuk müşavirliği 
ile istişare etmeli ve sonuçların raporlanmasını, kullanımını kısıtlayarak kontrol 
etmelidir. 

2440.D1 - İç denetim birimi yöneticisi, danışmanlık görevlerinin nihai sonuçlarının 
ilgili yöneticilere raporlanmasından sorumludur. 

2440.D2 - Danışmanlık görevleri sırasında, risk yönetimi, kontrol ve yönetim sorunları 
tespit edilebilir. Bu sorunlar, idare için önemli hâle geldiğinde üst yöneticiye ve varsa 
yönetim kuruluna bildirilmelidir. 

2500 - İlerlemenin İzlenmesi 
İç denetim birimi yöneticisi, yönetime rapor edilen hususların sonuçlarının takibi için 
bir izleme sistemi kurmalı ve uygulamalıdır. 

Denetlenen birim yöneticileri, denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin önlemleri 
alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi yöneticisi, üst yöneticiyi bilgilendirir. 

2500.G1 - İç denetim birimi yöneticisi, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde 
uygulanmasını veya üst yönetimin gerekli tedbiri almaması halinde doğabilecek riski 
üstlenip üstlenmediğini tespit etmek ve gelişmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip 
süreci oluşturmalıdır. 
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2500.D1 - İç denetim birimi, ilgili yöneticilerle mutabık kalındığı ölçüde, danışmanlık 
görevlerinin sonuçlarını izlemelidir. 

2600 - Yönetimin Artık Riskleri Üstlenmesi 
İç denetim birimi yöneticisi, üst yönetimin idare için kabul edilemeyebilecek bir artık 
(bakiye) risk düzeyini üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst 
yönetimle müzakere etmelidir. Artık riskle ilgili bir karara varılamazsa, iç denetim 
birimi yöneticisi ve üst yönetim, konuyu çözümlenmesi için üst yöneticiye rapor 
etmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

Ek 2: Risk Kontrol Matriksi369 

  ÖRNEK RİSK KONTROL MATRİSİ    
Birim / 
Süreç 

Alt Birim / 
Süreç Yapısal Riskler Kontrol 

Önlemleri 
Bakiye 
Riskler Açıklama Uygulanacak 

Denetim Testleri 

MİD 
Yemek 
İhalesi 

İhtiyacın 
belirlenmesi 1-İsraf ihtimali 

Personel genel 
müdürlüğünün 
bildirdiği dolu 
kadro sayısı 
esas alınarak 
yemek yiyecek 
kişi sayısının 
belirlenmesi 

Kadro işgal 
ettiği halde 
yemekhanede 
yemek yemek 
istemeyen 
personelin 
olma 
ihtimalinin 
gözardı 
edilmesi 
dolayısıyla 
israfa neden 
olma ihtimali 

Yemekhanede yemek 
yemeyen personelin 
sayısının fazla 
olabileceğinden hareketle 
bakiye riski kabul 
edilemez görüldüğünden 
bu alan denetim 
kapsamına alınmalıdır 

Yemek şirketinden 
bir aylık sürede 
günlük fiş 
kullanımı 
sayılarının alınarak 
ortalama günlük 
yemek yiyen 
personel sayısının 
bulunması ve bu 
sayının dolu kadro 
sayısıyla 
karşılaştırılması. 

    

2-İhtiyaçtan az 
veya çok  
ödenek talep 
edilmesi 
ihtimali 

Önceki yıllarda 
ayrılan 
ödenekler 
doğrultusunda 
ödenek teklif 
edilmesi 

Personel 
sayısındaki 
değişikliğe 
göre önceki 
yılda teklif 
edilen 
ödeneğin 
revize 
edilmemesi 
nedeniyle 
fazla veya 
eksik ödenek 
teklif etme 
ihtimali 

Talep edilen ödeneklerin 
önceki yıl ödenekler 
doğrultusunda 
belirlenmesi 
uygulamasında, personel 
sayısındaki değişimlerin 
dikkate alınmaması kabul 
edilemez düzeyde eksik 
veya fazla  ödenek 
kullanımına yol 
açabileceğinden bu alan 
denetim kapsamına 
alınmalıdır 

Personel 
sayısındaki 
değişiklikler 
gözönünde 
bulundurularak, 
geçmiş üç yılda, 
tahsis edilen 
ödenek tutarlarıyla 
ödenek 
kullanımlarının 
karşılaştırılması 

  

Teknik 
Şartname 
hazırlanması 

1-
Hazırlayanların 
yetkin 
olmaması 
dolayısıyla 
şartnamenin 
eksik veya 
yanlış 
hazırlanması 
ihtimali 

İşe uygun 
teknik 
personelden ve 
başka 
kurumların 
teknik 
şartnamesinden 
faydalanma   

Kontrol önlemleri yapısal 
riskleri bertaraf ettiği 
düşünüldüğünden bu 
alanın denetim 
kapsamına alınmasına 
gerek görülmemiştir.   

    

2-Malzeme 
standartlarının 
açıkça 
tanımlanmaması 
dolayısıyla 
personelin 
yemekten 
zehirlenme 
ihtimali   

Kontrol 
önlemi 
olmadığından 
yapısal risk  
devam 
etmektedir 

Standartlara uygun 
olmayan malzeme 
kullanılması halinde 
verilecek yemek hizmeti 
yararlanıcıların sağlığını 
tehdit edebileceğinden bu 
alan denetim kapsamına 
alınmalıdır 

İdarenin sağlık 
merkezinden 
verilen yemek 
hizmetine bağlı 
olarak 
rahatsızlıkların dile 
getirilip 
getirilmediğinin 
sorulması 

 
 

                                                 
369 İDKK, Kamu İç Denetim Rehberi, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi (25 Kasım 2010) 



 149 

KAYNAKÇA 
 
 
 Kitaplar 
 
Akdoğan, Abdurrahman , Kamu Maliyesi, 13.Baskı, Ankara, Gazi Kitapevi, 2009. 
 
Akgül, Aziz, Kamu Hakemliği (Ombudsmanlık), Ankara, Türkiye İsrafı Önleme 
Vakfı Yayınları, Mart 2003. 
 
Aksoy, Mehmet, Kamuda İç Kontrol, İç Denetim, Ankara, Muhasebat Kontrolörleri 
Derneği Yayını, Yayın No. 26, 2008. 
 
Aksoy, Tamer, Tüm Yönleriyle Denetim, AB ile Müzakere ve Uyum Sürecinde 
Denetimde Yeni Bir Paradigma, 2.Baskı, Cilt 2, Ankara, Yetkin Yayınları, 2006. 
 
Aksoy, Tamer, Tüm Yönleriyle Denetim, Ankara, Yetkin Yayınları, 2002. 
 
Al, Hazma, Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, 2.Baskı, 
Ankara, Vadi Yayınları, 2007. 
 
Alpman, Gökhan, İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Sağlanması, Cemal İbiş(Ed.) II. 
Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ‘Kamu Güveni ve 
Denetimi’ , VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, ‘Muhasebe 
Denetiminde Yeni Açılımlar’ içinde (119-130) , İstanbul, İSMMMO Yayınları, Yayın 
No.92, 2008.  
 
Alper, Önder, Gerekçeli Açıklamalı-Uygulamalı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile İlgili Mevzuat, İzmir, Denet Yayıncılık, Ekim 2005. 
 
Alptürk, Ercan, Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutunda İç Denetim Rehberi, Ankara, 
Maliye ve Hukuk Yayınları, Ocak 2008. 
 
Aslan, Sinan, Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetim, l.Baskı, İstanbul, Avcıol 
Basım, 2003. 
 
Atay, Cevdet, Devlet Yönetimi ve Denetimi, 2.Baskı, Alfa Yayınları, Mayıs 1999. 
 
Aydın, Ahmet Hamdi, Türk Kamu Yönetimi, 2.Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 
Ağustos 2007. 
 
Aydoğdu, Ahmet, Kamu Harcamalarının Denetiminde 1050 Sayılı Kanunun Rolü 
ve Etkinliği, 1990 Yılına Girerken Türkiye’de Denetimin Etkinlik ve Verimliliği 
Sempozyumu, Ankara, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma,  Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Yayınları, Yayın No: 1990/308, Şubat 1990. 
 
Aygün, Zehra, Kamu Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Kum Saati Yayınları, 2008. 



 150 

Avşar, Zakir, Ombudsman (Kamu Hakemi) Türkiye İçin Bir Model Önerisi, 
Ankara, Hak-İş Eğitim Yayınları, No:38, 2001. 
 
Batırel, Ömer Faruk, Kamu Maliyesi ve Yönetimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Yayınları, 2007. 
Bakır, Mehmet, Denetim, Dilara Yayınevi, Şubat 2007. 
 
Bilgiç, Veysel, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Asım Balcı ve Diğerleri(Ed.),Kamu 
Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, 
Maddeler, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı içinde 
(27-43), 2.Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, Ekim 2008. 
 
Bilgiç, Veysel, Küreselleşme Sürecinde Kamu Hizmetinde Dönüşüm, Bekir 
Parlak(Ed.), Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar içinde (99-118), Ankara, Turhan 
Kitapevi Yayınları, Ağustos, 2008. 
 
Candan, Ekrem, Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi, Ankara, Maliye 
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No. 2007/374, 2007. 
 
Çevik, Hasan Hüseyin, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, 2.Baskı, Seçkin 
Yayıncılık, Mayıs 2004. 
 
Dedeoğlu, Erdoğan, Gerekçeli Açıklamalı- Uygulamalı ve İkincil Mevzuat İlaveli 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İzmir, İzden Yayıncılık, 2008 
 
Demir, Galip, Ombudsman Aranıyor, Ahilik Araştırmaları Yayınları, İstanbul, 2002. 
 
Denetim İlke ve Esasları, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını,Cilt I, 
1996. 
 
Dinçer, Ömer, Cevdet Yılmaz, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma:I, Değişimin 
Yönetimi için Yönetimde Değişim, Ankara, Başbakanlık Yayınları, Ekim 2003.  
 
Doğruyol, Cengizhan, Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma, 3.Baskı, Ankara, Savaş 
Yayınları, Mart 2009. 

Durmuş, Cem Niyazi, Oktay Taş, SPK Düzenlemeleri ve 3568 Sayılı Mevzuat 
Kapsamında Denetim, Alfa Yayınları, Haziran 2008. 
   
Ekici, Birol, Kamu Yönetiminde ve Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma 
Bağlamında Denetim, Ahmet Nohutçu ve Asım Balcı(Ed.), Bilgi Çağında Türk Kamu 
Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması-I içinde (57-92), 1.Baskı, İstanbul, Beta 
Yayınları, Ağustos 2005. 
 
Erdoğan, Melih, Denetim, 2.Baskı, Ankara, Maliye Hukuk Yayınları, Şubat 2005. 
 
Ergin, Hüseyin, Denetim, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, No:126, 2008. 



 151 

Ergun, Turgay, Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimine Giriş, 3.Baskı, Ankara, TODAİE 
Yayınları, Yayın No:222, 1988. 
 
Eryılmaz, Bilal, Kamu Yönetimi, 1.Baskı, Ankara, Okutman Yayıncılık, 2008 Eylül. 
 
Genç, Turan, Kamu Yönetimi,  Ankara, Başkent Klişe Matbaa, 1988. 
 
Gözübüyük, Şeref, Yönetim Hukuku, 2.Baskı, Ankara, Sevinç Matbaası, 1987, s.234 
 
Güredin, Ersin, Denetim, 3.Baskı, İstanbul, Avcıol Yayınları, 1988. 
 
Güredin, Ersin, Denetim, 5.Basım, Beta Basım, Haziran 1993. 
 
Güredin, Ersin, Denetim ve Güvence Hizmetleri; SMMM ve YMM’lere Yönelik 
İlkeler ve Teknikler, 12.Baskı, İstanbul, Arıkan Basım ve Yayınları, Maliye- 
Muhasebe Dizisi (21), Yayın No. 165, 2008. 
 
İç Denetim Enstitüsü, İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları,  İç Denetim 
Enstitüsü Yayınları, No. 2, 1998. 
 
İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama 
Çerçevesi (2007’deki Değişikliklerle), (Reed Books), İstanbul, 2008. 
 
Kalenderoğlu, Mahmut, Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma, 7.Baskı, Ankara, Agon 
Yayınları,  Ağustos 2008. 
 
Kavut, Lerzan, Oktay Taş, Tuba Şavlı, Uluslararası Denetim Standartları 
Kapsamında Bağımsız Denetim, İstanbul, İSMMMO Yayınları, Yayın No. 130, 2009. 
 
Kepekçi, Cemal, Bağımsız Denetim, 2.Baskı, Ankara, Cem Ofset. 
 
Mutluer, M.Kamil, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik, Bütçe Hukuku, 2.Baskı, İstanbul, 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, Kasım 2006. 
 
Mutluer, M.Kamil, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik, Teoride ve Uygulamada Kamu 
Maliyesi, 1.Baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ekim 2007. 
 
Odyakmaz, Zehra, Ümit Kaymak, İsmail Ercan, Anayasa Hukuku-İdare Hukuku, 
8.Baskı, İstanbul, Arıkan Basım Yayın, Nisan 2008. 

Önder, M.Fahrettin, Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara 
Uyumu, Asil Yayın, 2008. 
 
Örnek, Acar, Kamu Yönetimi, İstanbul, Meram Yayın, Ekim 1991. 
 



 152 

Öztürk, A.Turan, Türk Kamu Yönetiminde Bireyden Devlete Yönetsel Denetim 
Süreci: Sorunlar, Öneriler ve Çözüm Yolları, 1.Baskı, Ankara, Platin Yayın Dağıtım, 
2007. 
 
Polatoğlu, Aykut, Türk Kamu Yönetimi Güncel ve Eleştirel bir Yaklaşım, 1.Baskı, 
Lefkoşe, Yakındoğu Üniversitesi Yayınları, Şubat 2009.  
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yönetsel Bağımsızlık Uygulama Esasları, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Yayınları, Yayın No. 4, Ankara, Ağustos 1998. 
 
Simon, Herbert A., Donald W. Smithburg, Victor A. Thompson, Kamu Yönetimi, 
Cemal Mıhçıoğlu (çev.), Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yayınları,  No. 446, 1980. 
 
Temizel, Zekeriya, Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bağımsız Bir Denetim 
Organı Ombudsman, İstanbul, Kent Basımevi, 1977. 
 
TİDE, Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi 
(2007’deki Değişikliklerle), 2008. 
 
Toygar, Şenol, İç Denetimin Ülkemizdeki Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik 
Öneriler, Cemal İbiş(Ed.), II. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi 
Sempozyumu Kamu Güveni ve Denetimi, VII. Türkiye Muhasebe Denetimi 
Sempozyumu  Muhasebe Denetiminde Yeni Açılımlar içinde (395-401), İstanbul 
,İSMMMO Yayınları, Yayın No. 92 , 2008. 
 
Yılmaz, Osman, Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve Ülke Deneyimleri, 
DPT Yayınları, Şubat 2001. 
 
Yurtseven, Gürdoğan, Teftişten İç Denetime Banka Müfettişliği, İstanbul, Türkiye 
Bankalar Birliği Yayınları, Yayın No. 265, Kasım 2009. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



 153 

Süreli Yayınlar 
 
Abdioğlu, Hasan, Yönetişim İlkelerinin Uygulanmasında Kamu Denetçiliği 
(Ombudsmanlık) Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 
6, Sayı 11, İstanbul, 2007/2 Bahar, ss.79-102. 
 
Acar, Pınar, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kamu İç Mali Kontrol Sistemi, Maliye 
Dergisi, Sayı 136, Ocak- Nisan 2001, ss.77-86.  
 
Akbulut, Erol, Kamu Yönetiminin Değişen Yüzü: İç Denetim, İç Denetim Dergisi, 
Sayı 14, Bahar, 2006, ss.6-23. 
 
Akbulut, Fatih, Performans Denetimi Bağlamında Kamuda İç ve Dış Denetim İşbirliği, 
İç Denetim Dergisi, Sayı 18, Bahar 2007, ss.22-26. 
 
Arcagök, M.Sait, Bahadır Yörük, Yönetim Kontrolü/ İç Kontrol, Maliye Dergisi, Sayı 
145, Ocak-Nisan 2004, ss.1-14. 
 
Akçay, Belgin, Avrupa Birliği’nin Ekonomik Kriterleri ve Türkiye, Maliye Dergisi, 
Sayı 155,Temmuz – Aralık 2008, ss.11-38.   
 
Alacadağlı, Esmeray, Katılım Ortaklığı Belgesinden Ulusal Programa, Bu Yol Avrupa 
Birliği’ne Çıkar Mı?, Kamu Yönetim Dünyası Dergisi, Yıl 2, Sayı 6, Nisan 2001, 
ss.42-44.  
 
 Aktaş, Ramazan, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi, Mali Hukuk Dergisi, Yıl 
22, Sayı 132, Kasım –Aralık 2007, ss.39-47. 
 
Altınok, Evren, Sürekli Denetimin Faydaları, İç Denetim Dergisi, Sayı 7, Bahar 2003, 
ss.32-35. 
 
Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar SIGMA Belgeler; No 26, 
Çeviren: Pınar Acar, Maliye Dergisi, Sayı 148, Ocak – Nisan 2005, ss.5-34.  
 
Ayanoğlu, Yıldız, Rusya’da Denetim Alanındaki Gelişmeler, Muhasebe ve Denetime 
Bakış Dergisi, Yıl 4, Sayı 12, Nisan 2004, ss.15-28. 
 
Babbagoğlu, Kadir, İç Kontrol Sistemi, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 82, Temmuz 
Ağustos 2007, ss.159-169.  
 
Başpınar, Ahmet, Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu, Maliye 
Dergisi, Sayı 151, Temmuz-Aralık 2006, ss.23-42. 
 
Başpınar, Ahmet, Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşmasına Genel 
Bir Bakış, Maliye Dergisi, Sayı 148, Ocak-Nisan 2005, ss.35-62. 
 



 154 

Bayar, Doğan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ne Getir(m)i yor?, Maliye 
Dergisi, Sayı 114, Eylül-Aralık 2003, ss.47-62.   
 
Bilge, Semih, Katılım Öncesi Strateji Belgeleri Kapsamında Mali Kontrol Sistemimizin 
Avrupa Birliği Müktesebatına Uyumu, Maliye Dergisi, Sayı 158, Ocak – Haziran 2010, 
ss.301-325.   
 
Bulut, Mehmet, Türk Kamu Mali Yönetimi Açısından Sayıştay’ın İç Denetimdeki Rolü 
ve İç-Dış Denetim Koordinasyonu, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Yıl 10, Sayı 45, 
Eylül-Ekim 2007, ss.108-111. 
 
Candan, Ekrem, Eski ve Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mukayeseli Olarak 
Değerlendirilmesi ve 5018 Sayılı Kanun ile Öngörülen Esaslar ve Getirilen Yenilikler-
II, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl 25, Sayı 296, Nisan 2006, ss.171-179. 
 
Candan, Ekrem, Kamu İdarelerinde İç Kontrol Süreç ve Sistemlerinin Tasarlanması, 
Uygulanması ve Geliştirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar, Mali Yönetim ve 
Denetim Dergisi, Sayı 38, Mayıs-Haziran 2006, ss.1-23. 
 
Coşkun, İsa, Kamu İç Mali Kontrol Sisteminde Merkezi Uyumlaştırma Birimlerinin 
Rolü, Yaklaşım Dergisi, Sayı 165, Eylül 2006. 
 
Çavuşoğlu, Mustafa, Osman Duru, İç Denetim, Siyasal Vakfı Bülteni, İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Vakfı Yayınları, Yıl 15, Sayı 
20, Aralık 2007, ss.15-20. 
 
Çetin, Murat, Avrupa Birliği Sürecinde Türk Ekonomisinin Performans 
Değerlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2001, ss.91-105. 
 
Demirkol, İsmet, Bilgi Birikimi ve İç Denetimin Önemi, İç Denetim Dergisi, Sayı 23, 
Yaz 2009, ss.51. 
 
Demirtaş, Mahmut, İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana 
Gelen Değişimler, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 4, Sayı 
7, Bahar 2005/1, ss.167-188. 
 
Dinçkol, Abdullah, Avrupa Komisyonu Türkiye 2005 İlerleme Raporu, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 8, Güz 2005/2, ss.83-100. 
 
Doğan, Erkan, Türkiye Çağdaş Kamu Yönetimi ve İç Denetim ,Active Dergisi, Eylül-
Ekim 2009. 
 
Duman, Ömer, Kamuda İç Denetim Düzenlemeleri ve Uygulamaları, İç Denetim 
Dergisi, Sayı 17, Kış 2007, ss.56-61. 
 



 155 

Ekinci, Mustafa, Baran Özeren, İngiltere Kamu Sektöründe İç Denetim Standartları, 
Sayıştay Başkanlığı Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi 37, Mart 2004, ss.1-38. 
 
Elitaş, Cemal, İç Denetçinin Verdiği Raporların Üst Yönetim Tarafından 
Değerlendirilmesi, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 69, Ekim-Kasım-Aralık 2004, ss.220-
238. 
 
Erkan, Mehmet, Serkan Özdemir, Mehtap Karakoç, Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda 
İç Denetim; Pamukkale Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2010, ss.85-109. 
 
Ertekin, Yücel, Çağdaş Yönetim ve Denetim, Türk İdare Dergisi, Yıl 70, Sayı 421, 
Aralık 1998, ss.525-550. 
 
Eşkazan, Ali Rıza, İç Denetimin Değişen Dünyasında İç Denetçiler, İç Denetim 
Dergisi, Sayı 6, Kış 2003, ss.32-33. 
 
Eşkazan, Ali Rıza, İç Denetim Departman Yönetiminde Etkinlik I, İç Denetim Dergisi, 
Sayı 9, Sonbahar 2004, ss26-27. 
 
Eşkazan, Ali Rıza, İç Denetim Departman Yönetiminde Etkinlik II, İç Denetim 
Dergisi, Sayı 10, Kış 2004, ss.32-33. 
 
Gönülaçar, Şener, İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler (I), Mali Hukuk Dergisi, Sayı 
130, Yıl 22, Temmuz-Ağustos 2007, ss.20-27. 
 
Gönülaçar, Şener, İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler (II), Mali Hukuk Dergisi, Yıl 
22, Sayı 131, Eylül-Ekim 2007, ss.42-47. 
 
Gönülaçar, Şener, İç Denetimin Serencamı, Mali Hukuk Dergisi, Sayı 135, Mayıs-
Haziran 2008. 
 
Gösterici, Hüseyin, Kamu Mali İç Kontrol Sisteminde İç Denetimin Bağımsızlığı-
Fonksiyonel Bağımsızlık, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 295, Yıl 25, Mart 2006, ss.177-
185. 
 
İnan, Atilla, Sayıştay ile İç Denetim Kuruluşları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, 
Amme İdaresi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 1982, ss.76-83. 
 
INTOSAI Organization Chart, International Journal Of Government Auditing, , Vol 
35, No.1, January 2008, ss.1-55. 
 
Karaarslan, Erkan, Kamu Yönetiminde Yaşanan Son Gelişmelere Toplu Bir Bakış, Mali 
Kılavuz Dergisi, Yıl 7, Sayı 25, Temmuz-Eylül 2004, ss.7-20. 
Karabeyli, Levent, Risk Denetimi, Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar, Ankara, Sayıştay 
Hizmet İçi Eğitim Yayınları No 4, Haziran 1999, ss.1-51. 
 



 156 

Kerimoğlu, Baki, Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı: İç Kontrol 
Sisteminin Tasarımı, Maliye Dergisi, Sayı 142, Ocak-Nisan 2003, ss.108-126. 
 
Kesik, Ahmet, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında ve AB 
Sürecinde Türk Kamu İç Mali Kontrol Sistemi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, (9) 2005/1, ss.94-114. 
 
Kestane, Doğan, Çağdaş Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanlık (Kamu 
Denetçiliği), Maliye Dergisi, Sayı 151, Temmuz-Aralık 2006, ss.128-142.  
 
Koçberber, Seyit, Dünyada ve Türkiye’de Denetim Etiği, Sayıştay Dergisi, Sayı 68, 
Ocak-Mart 2008, ss.65-89. 
 
Korkmaz, Umut, Kamuda İç Denetim (I), Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 25, 
Bahar 2007, ss.4-15. 
 
Korkmaz, Umut, Kamuda İç Denetim(II), Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 26, Yaz 
2007, ss.40-49. 
 
Korkmaz, Ümit, İç Denetim Standartları, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 3, Sayı 23, 
Sonbahar 2005, Ankara, ss.29-34. 
 
Köse, H.Ömer, Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, Sayıştay Başkanlığı 
Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi 12, Ekim 2000, ss.1-330. 
 
Kuluçoğlu, Erdal, Yönetimin Denetiminden Denetimin Yönetime, Sayıştay Dergisi, 
Sayı 63, Ekim-Aralık 2006, ss.3-37. 
 
Memiş, Mehmet Ünsal, Etkin ve Başarılı Bir İç Denetim İçin Gerekli Koşullar, Mali 
Çözüm  Dergisi, Sayı 85, Ocak-Şubat 2008, ss.75-92. 

Midyat, Cemil Sabri, Teftiş ve Geleneksel Denetimden İç Denetime Yapılan 
Düzenlemeler, Sorunlar ve Tereddütlü Hususlara İlişkin Değerlendirmeler-II, Mali 
Hukuk Dergisi, Sayı 130, Temmuz-Ağustos 2007, ss.28-33.  
 
Numanoğlu, Mehtap, Kurum Çapında Risk yönetiminde İç Denetimin Rolü, İç Denetim 
Dergisi, Sayı 9, Sonbahar 2004, ss.22-23. 
 
Okur, Yaşar, Türkiye’de Teftiş ve İç Denetim: Kavramlar, Beklentiler ve Hayatla 
Yüzleşme, Maliye Dergisi, Sayı 158, Ocak – Haziran 2010, ss.570-586. 
 
Oytan, Muammer, Ombudsman Eli İle İdarenin Denetimi Konusunda Kıyaslamalı Bir 
İnceleme, Danıştay Dergisi, Yıl 5, Sayı 18-19, Ankara, 1977, ss.193-201. 
 
Ökmen, Mustafa, Kadri Canan, Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türk Kamu 
Yönetimi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve 
Ekonomi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2009, ss.139-171. 



 157 

 
Önder, M.Fahrettin, Mahalli İdare Birliklerinin Denetimi, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı 
32, Ağustos 2008, ss.24-27. 
 
Özbaran, M.Hakan, Kamu Mali Yönetiminde Gelişmeler Panelinde Sayıştay Denetimi, 
Mali Klavuz Dergisi, Sayı 27, Yıl 7, Ocak-Mart 2005, ss.50-72. 
 
Özberk, Çetin, “Kamu Yönetiminin Değişen Yüzü; İç Denetim”, İç Denetim Dergisi, 
Sayı 14, Bahar 2006, ss.6-23. 
 
Özer, Akif, Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye, Celal Bayar 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 
16, Sayı 1, 2009, ss.90-105. 
 
Özeren, Baran, İç Denetim Mesleği Uygulama Standartları ve Yönlendirilen İlkeler, 
Sayıştay Başkanlığı Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi 3, Ankara, Ekim 1999, ss.1-71. 
 
Özeren, Baran, İç Denetim Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları, Sayıştay 
Yayınları Araştırma/İnceleme/ Çeviri Dizisi  8, Ağustos 2000, ss.1-55. 
 
Özeren, Baran, Avrupa Birliğinin Sayıştay Denetiminde Aradığı Koşullar Karşısında 
Sayıştayımızın Durumu, Mali Klavuz Dergisi, Yıl 8, Sayı 29, Temmuz-Eylül 2005, 
ss.1-20.  
 
Polat, Necip, Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetimin Etkinliği, Sayıştay 
Dergisi, Sayı 49, Nisan Haziran 2003, ss.65-80. 
 
Saltık, Nihal, İç Kontrol Standartları, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 26, Yaz 
2007, ss.58-69. 
 
Sevgenler, Sait, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim İşlevi Bağlantısı, Muhasebe 
Enstitüsü Dergisi, Yıl 10, Sayı 36, Mayıs 1994, ss.62-74. 
 
Söyler, İlhami, Kamu Mali Yönetim Sisteminin Denetim Tekniği ve Süreçleri 
Açısından Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl 26, Sayı 305, Ocak 2007, 
ss.104-111.  
 
Şahin, Ümit, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Denetim 
Sistemi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 10, Sayı 15, Aralık 2008, 
ss.289-302. 
 
Şengül, Ramazan, Türkiye’de Kamu Yönetiminin Etkin Denetlenmesinde Yeni Bir 
Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumu, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Sayı 14, 2007/2, ss.126-145. 
 



 158 

Tarhan, R.Bülent, Türkiye’de Ombudsman Üzerine, İç Denetim Dergisi, Sayı 12, Yaz 
2005, ss.50-52. 
 
Tosun, Ertan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun Tasarısına İlişkin Değerlendirme, 
Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 16, Sonbahar 2003, ss.19-23. 
 
Rezaee, Zabihollah, Rick Elam, Ahmad Sharbatoghlie, ‘Continuous Auditing: The 
Audit Of The Future’, Bayazıtlı, Ercan (çev.), Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 
Yıl 2, Sayı 6, Şubat 2002, ss.110-130. 
 
Uluğ, Feyzi, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Işığında Kamu Denetim 
Sisteminde Yeniden Yapılanma, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 2, Haziran 2004, 
ss.97-122. 
 
Uzun, Ali Kamil, Organizasyonlarda İç Denetim Fonksiyonu ve Önemi, Active Dergisi, 
Sayı 6, Nisan-Mayıs 1999.  
 
Ünal, Mesut, Performans Ölçümü, Performans Denetimi ve Performans 
Değerlendirmesi, Mali Hukuk Dergisi, Yıl 22, Sayı 130, Temmuz-Ağustos 2007, 
ss.34-36. 
  
Ünlü, N.Burak, İç Denetçilerde Bulunması Gereken Nitelikler, İç Denetim Dergisi, 
Sayı 12, Yaz 2005, ss.18-21.  
 
Yarar, Emine, Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, Ankara, Sayıştay Hizmet İçi 
Eğitim Yayınları 9, Nisan 2000, ss.1-44. 
 
Yörük, Bahadır, Ersin Oral, M.Sait Arcagök ve Umut Korkmaz, Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Konusunda Öngörülen Düzenlemeler, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2 ,Sayı 
18, İlkbahar 2004, ss.3-9. 
 
Yörüker, Sacit, Yeni Konseptler ve Gelişmeler Temelinde Kontrol ve Denetim 
Sistemlerimize İlişkin Bir Değerlendirme (Sunum Metni), Ankara, Sayıştay Başkanlığı 
Yayınları, 2-3 Nisan 2003, ss.1-15. 
 
Yavuz, Salih Tanju, İç Kontrol Fonksiyonunun Bileşenleri: İç Kontrol Merkezi 
Teftişten ( İç Denetim’den) Farklı Bir Mekanizmamıdır ?, Bankacılar Dergisi, Yıl 13, 
Sayı 42,  Eylül 2002, ss.39-56.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 159 

Diğer Kaynaklar 
 
Antalya Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Türk Kamu 
Yönetiminin Yeniden Yapılanması ve Bu yapılanmada Performans Yönetimi ve 
Denetiminin Yeri, XV Türkiye Maliye Sempozyumu,  Yayın No. 3, 15-17 Mayıs 2000. 

 
Devlet Planlama Teşkilatı(DPT), Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden 
Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı, DPT.2507-ÖİK.527, Ankara, 2000. 
 
DPT, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), DPT. 2174, 1989. 
 
DPT, Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Dokuzuncu Kalkınma 
Planı (2007-2013), Yayın No. DPT.2721-ÖİK.674, Ankara, 2007. 
 
DPT Müsteşarlığı, 2009-2013 Stratejik Planı, Mayıs 2009. 
 
DPT, Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, 
Haziran, 2000. 
 
DPT, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Avrupa Birliğine 
Katılım Sürecine İlişkin 2002 Yılı İlerleme Raporu, Ankara, Ekim 2002. 
 
DPT, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Avrupa Birliğine 
Katılım Sürecine İlişkin 2003 Yılı İlerleme Raporu, Ankara, Aralık 2003.  
 
DPT, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye İçin Katılım Ortaklığı 
Belgesi, 14 Nisan 2003 Tarihinde AB Konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin, 
Ankara, Nisan 2003.  

Gürkan, Nazmi Zarifi, Türk Kamu Yönetiminde İç Denetim ve İç Denetim Algısı, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2009. 

İDKK, 2008 Kamu İç Denetim Genel Raporu, Ankara, Haziran 2009. 
 
İDKK, 2009 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, Ankara, Haziran 2010. 
 
Kamiloğlu, Sinem, Merkez Bankasında İç Denetim; Avrupa ve Amerika Merkez 
Bankalarının İncelenmesi ve TCMB İçin Bir Öneri, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Muhasebe Genel Müdürlüğü Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Haziran 2003. 
 
Korkut, Beliz, Merkez Bankasında İç Kontrol ve Risk Ölçümü Uygulamalarının 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) Kambiyo Muhasebesi İşlemleri 
Açısından Değerlendirilmesi, TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Şubat 2004. 
 
Maliye Bakanlığı, Faaliyet Raporu 2008.  



 160 

 
Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 
Planı, Ankara, 2010.  
 
Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler ,Sosyal Güvenlik 
Kurumları, Mahalli İdareler 2009 Yılı Genel Faaliyet Raporu, Haziran 2010. 
 
PIFC Expert Group, Internal Control Systems in Candidate Countries, Report to 
Supreme Audit Institutions of Central  and Eastern European Countries, Cyprus, Malta, 
Turkey and European Court of Auditors, November, 2004. 
 
Sayıştay Başkanlığı, Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısı 
Taslağını Değerlendirmek Üzere Kurulan Komisyon Raporu, 30 Temmuz 2002.  
 
TODAİE, Kamu Yönetimi Araştırması Genel Raporu (KAYA), Yayın No:238, 
Ankara, 1991. 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde 
Türkiye’de Yönetimin Yeniden Yapılandırılması, Yayın No.Genel 358, Ankara, 
Mayıs 2000.  
 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Merkezi Hükümet 
Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi 
Yönetim Kurulu Raporu, 2.Baskı, Ankara, 1966. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 161 

Elektronik Kaynaklar 
 
AB Müktesebatının Üslenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Cilt I, s.424-433. 
http://www.abgs.gov.tr/index.php?=195&1=1 (29 Aralık 2010) 
 
Akçıl, Mustafa, İç denetim, 
http://www.gumrukkontrol.org.tr/Yayinlan/Dergiler/52/4html.(26 Ekim 2010) 
 
Arslan, Işılda, Avrupa Birliği, 32. Fasılda İçKontrol ve Türkiye Uygulaması, Ankara 
Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 44. Dönem AB 
Temel Eğitimi, Ankara, 2009, 
http://www.sgb.gov.tr/ickontrol/i%20kontrol%20dokman/Avrupa%20Birli%C4%9Fi,%
2032,%20Fas%C4%B1Ida%20%C4%BO%C3%A7%20kontrol%20ve%20T%C3%BCr
kiye%20Uygulamas%C4%B1.pdf (1 Aralık 2010) 
 
Avrupa Komisyonu, Boşluk Analizi Raporu, Faaliyet 1.2, 23 Eylül 2009, 
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFA
AF6AA849816B2EFD391399D524ADB34 (22 Aralık 2010) s.5. 
 
Aybar, Ersan, Baran Özeren, İyi Bir Uygulama Örneği; İç ve Dış Denetçiler 
Arasında İşbirliği, Sayıştay Başkanlığı Yayınları, 22 Haziran 2004 
http://www.sayıstay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/41icvedısdenet.pdf (19 Aralık 2009) 
 
Çetinkaya, Egemen Mert, Zuhal Tek, İç Denetim, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 20, 
2004, 
http://www.butce.org/Html/dergi/pdf/sayi20.pdf  (24 Aralık 2010) 
 
DPT,  Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi Kamu İhaleleri, Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, ÖİKNo:7, Ankara, 2006, 
http://nkutr.nku.edu.tr/minisite/spk/DPT%20belge/DPT_KP_kamuharc.pdf, (30 Aralık 
2010)  

Eşleştirme Projesine Genel  Bir Bakış(Bölüm I), Açılış Toplantısı, 30 Mart 2005,      
http://www.bumko.gov.tr/DENETIM/Genel/BelgeGoster.aspx. (23 Kasım 2010) 

Eylem Planı Taslağı, 23.09.2009. 
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFA
AF6AA849816B2EFD391399D524ADB34 (22 Aralık 2010) 
 
Durak, Kenan, 1050 ve 5018 Sayılı Kanunların Kapsamı ve Harcama Öncesi 
Kontrol Süreci, 
www.alomaliye.com/kenan_durak _1050.htm (12 Aralık 2010) 
 
Geloğlu, Umut, Durum Analizi, Ekim 2009,  
http://www.yenimakale.com/durum-analizi.html ( 20 Aralık 2010) 
 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?=198&1=1
http://www.gumrukkontrol.org.tr/Yayinlan/Dergiler/52/4html
http://www.sgb.gov.tr/ickontrol/i%20kontrol%20dokman/Avrupa%20Birli%C4%9Fi,%2032,%20Fas%C4%B1Ida%20%C4%25BO%C3%A7%20kontrol%20ve%20T%C3%BCrkiye%20Uygulamas%C4%B1.pdf
http://www.sgb.gov.tr/ickontrol/i%20kontrol%20dokman/Avrupa%20Birli%C4%9Fi,%2032,%20Fas%C4%B1Ida%20%C4%25BO%C3%A7%20kontrol%20ve%20T%C3%BCrkiye%20Uygulamas%C4%B1.pdf
http://www.sgb.gov.tr/ickontrol/i%20kontrol%20dokman/Avrupa%20Birli%C4%9Fi,%2032,%20Fas%C4%B1Ida%20%C4%25BO%C3%A7%20kontrol%20ve%20T%C3%BCrkiye%20Uygulamas%C4%B1.pdf
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFAAF6AA849816B2EFD391399D524ADB34
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFAAF6AA849816B2EFD391399D524ADB34
http://www.say�stay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/41icved�sdenet.pdf
http://www.butce.org/html/dergi/pdf/sayi20.pdf
http://nkutr.nku.edu.tr/minisite/spk/DPT%20belge/DPT_KP_kamuharc.pdf
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFAAF6AA849816B2EFD391399D524ADB34
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1OF8892433CFFAAF6AA849816B2EFD391399D524ADB34
http://www.alomaliye.com/kenan_durak%20_1050.htm
http://www.yenimakale.com/durum-analizi-html


 162 

Gülen, Fikret, “Dış Denetim Sistemi Nasıl Tasarlanmalı” Kamu Harcamalarında 
Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflık İçin Denetim, 2.Kamu Mali Yönetim Arenası, 
Ankara, Sayıştay Başkanlığı Yayınları, 2-3 Nisan 2003, 
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/38ikmyrafg.pdf (6 Şubat 2010) 
 
Gürkan, Nazmi Zarifi, İç Denetimin Faaliyet Alanı, 
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5icerikdetaydh292.doc. (28 Ocak 2010) 
 
INTOSAI:50 Years (1953-2003), A Special Publication Of The İnternational 
Organization Of Supreme Audit Institutions, Austria, 2004, 
http://www.intosai.org/blueline/upload/4124efestschrift.pdf  (23 Aralık 2010 
 
İç Denetim Süreci, http://pau.edu.tr/icdenetim/sayfa964.aspx (20 Aralık 2010) 
 
İç Denetim, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü İç Denetim Birimi, Kocaeli, 16 Haziran 
2008, 
http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi46/GYTE%20%C4%BO%C3%87%20DENET%C4
%BOM%20SUNUMU.pdf (25 Ocak 2010) 
 
İç Denetim, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü İç Denetim Birimi, Kocaeli, 16 Haziran 
2008   
http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayı46/GYTE%20%C4%B0%C3%87%20DENET%C4
BOM%20SUNUMU.pdf (29 Ocak 2010) 
 
İDKK, Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları, 
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetci_meslek_ahlak (22 Aralık 2009) 
 
İDKK, Kamu İç Denetim Rehberi, 
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi (25 Kasım 2010) 
 
İDKK, Kamu İç Denetim Raporlama Standartları, 
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetim_raporlama_standarlari  (16 Aralık 2010) 
 
İDKK, Kamu İç Denetim Rehberi, 
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi (25 Kasım 2010) 
 
İDKK, Kamu İç Denetim Strateji Belgesi 2008-2010, 
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Strateji_belgesi-2008-2010 (17 Aralık 2010) 
 
İDKK, Kamu İç Denetim Standartları, 
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_standartlari (11 Ocak 2010) 
 
İDKK, Dünya Bankası Projesi, http://idkk.gov.tr/veb/guest/dunya_bankasi_genelbilgi 
( 16 Aralık 2010) 
 
 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/38ikmyraf.pdf
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%255icerikdetaydh292.doc
http://www.intosai.org/blueline/upload/4124efestschrift.pdf
http://pau.edu.tr/icdenetim/sayfa964.aspx
http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi46/GYTE%20%C4%25BO%C3%87%20DENET%C4%25BOM%20SUNUMU.pdf
http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi46/GYTE%20%C4%25BO%C3%87%20DENET%C4%25BOM%20SUNUMU.pdf
http://www.gyte.edu.tr/ebulten/say�46/GYTE%20%C4%B0%C3%87%20DENET%C4BOM%20SUNUMU.pdf
http://www.gyte.edu.tr/ebulten/say�46/GYTE%20%C4%B0%C3%87%20DENET%C4BOM%20SUNUMU.pdf
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetci_meslek_ahlak
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_rehberi
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/ic_denetim_raporlama_standarlari
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Strateji_belgesi-2008-2010
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/kamu_ic_denetim_standartlari
http://idkk.gov.tr/veb/guest/dunya-bankasi-genelbilgi


 163 

Kamu İç Denetçiler Derneği, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Biriminin Yeniden 
Yapılandırılması Çalışma Komisyonu Raporu, Aralık 2007, 
http://www.sayder.org.tr/dosyalar/ckraporu.pdf  ( 22 Aralık 2010) 
 
Kamu İç Denetçiler Derneği, 2010 OECD-SIGMA Raporu Özet Bilgileri, 
http://www.kidder.org.tr/HaberOku.php?Haber=59012332797 (24 Aralık 2010) 
 
Kaya, Abdullah, İç Denetim, 
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh224.pdf. (23 Aralık 
2009) 
 
KİDDER, Kamu İç Denetim Standartları, 
http:// www.kidder.org.tr/index.pnp?Sayfa=4938259215 (20 Aralık 2009) 
 
 Köksal, Bekir, Belediyelerin İç Denetimi,  
http://bekirkoksal.com/makale_detay-php?haber_id=30 (3 Aralık 2010) 
 
Kurnaz, Hasan , Türk Kamu Sektöründe Yeni Bir Kavram “İç Denetim”, 
http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/id_hkurnaz.pdf  (26 Ocak 2010) 
 
Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporu 2009, 
http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idare%Faaliyet%20Raporu/Maliye%20Bakanlığı%2020
09%20yılı%20Faaliyet%20Raporu.pdf ( 16 Aralık 2010) 
 
Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, OECD-SIGMA 
Http://www.abmaliye.gov.tr/?q=node/103  (24 Aralık 2010) 
 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Üst Yöneticiler İçin İç 
Kontrol ve İç Denetim El Kitabı, Ankara, 2006, 
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/dg.ashx?DL=1...elkitabi (1 Aralık 2010) 
 
Mercimek, A.Ünal, İç Denetim, İçişleri Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı 
http://isay.icisleri.gov.tr/ortakicerik/strateji/ickontrolcalismalari/sunumlar/%C4%BO%
C3%A7%20Denetimppt. (27 Ekim 2010) 
 
Nar, Taşkın, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Elemanlarının Eğitimi (89/106/EEC), 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ,08.05.02007, 
http://bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/.../TWINNINGprojesi.ppt (23 Kasım 2010) 
 
SWOT Analizi, 
http://www.stratejikyonetim.org/stratejikyonetim/SY_sureci/SWOT_Analizi ( 21 Aralık 
2010) 
 
Uzun, Fuat, İç Denetim ve Fransa Uygulaması, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, 
Cilt 12, Sayı 9, Eylül 2007,  
http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/fuzun_makale.pdf  (21 Aralık 20010) 
 

http://www.sayder.org.tr/dosyalar/ckraporu.pdf
http://www.kidder.org.tr/Haberoku.php?Haber=59012332797
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh224.pdf
http://www.kidder.org.tr/index.pnp?sayfa=4938259215
http://bekirkoksal.com/makale_detay-php?haber_id=30
http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/id_hkurnaz.pdf
http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idara%Faaliyet%25Raporu/Maliye%20Bakanl���%202009%20y�l�%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.sgb.gov.tr/Raporlar/idara%Faaliyet%25Raporu/Maliye%20Bakanl���%202009%20y�l�%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.abmaliye.gov.tr/?g=node/103
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/dg.ashx?DL=1...elkitabi
http://isay.icisleri.gov.tr/ortakicerik/strateji/ickontrolcalismalari/sunumlar/%C4%25BO%C3%A7%20Denetimppt
http://isay.icisleri.gov.tr/ortakicerik/strateji/ickontrolcalismalari/sunumlar/%C4%25BO%C3%A7%20Denetimppt
http://bayindirlik.gov.tr/turkce/yapidenetim/.../TWINNINGprojesi.ppt
http://www.stratejikyonetim.org/stratejikyonetim/S4-sureci/SWOT-Analizi
http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/fuzun_makale.pdf


 164 

Tek, Zuhal, İç Denetim,  
http://www.debud.org/Html/dergi/pdf/sayı20.pdf (20 Aralık 2009) 
 
Turkey Extarnal Audit Assessment May 2009, Sigma Assessment May 2009, 
http://www.sigmaweb.org/dataoecd/53/49/43910723.pdf  (24 Aralık 2010) 
 
Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine Komisyon’un 2000 Düzenli Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E
6C1B43FF61F70684EA364C1E (28 Aralık  2010) 
 
Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2001 Yılı İlerleme Raporu, 2001, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5E
GC1B43FF61F70684EA364C1E (28 Aralık 2010) 
 
Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5E
GC1B43FF61F70684EA364C1E (28 Aralık 2010) 
 
Türkiye 2005 İlerleme Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFA79D6F5
E6C1B43FF61F70684EA364C1E (28 Aralık 2010) 
 
Türkiye 2006 İlerleme Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFA79D6F5
E6C1B43FF61F70684EA364C1E (28 Aralık 2010) 
 
Türkiye 2007 İlerleme Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFA79D6F5
E6C1B43FF61F70684EA364C1E (28 Aralık 2010) 
 
Türkiye 2008 İlerleme Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFA79D6F5
E6C1B43FF61F70684EA364C1E (28 Aralık  2010) 
 
2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, 
http://www.abgs.gov.tr/files/AB-
İliskileri/AdaylikSureci/İlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2009.pdf 
(29 Aralık 2010) 
 
Yörüker, Sacit, Başka Ülke Örnekleri Temelinde Kontrol, Denetim, Teftiş ve 
Soruşturma: Kavramsal Bir Çerçeve, Ankara, TESEV Denetim Çalıştayı İkinci 
Toplantısı, 12 Mayıs 2004, 
 http://www.sayıstay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/sbn55kavramsal/CerceveTeblig.pdf 
(25 Ekim 2010)  
 
 

http://www.debud.org/Html/dergi/pdf/say�20.pdf
http://www.sigmaweb.org/dataoecd/53/49/43910723.pdf
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?FGE10F8892433CFFn79D6F5EGC1B43FF61F70684EA364C1E
http://www.abgs.gov.tr/files/AB-�liskileri/AdaylikSureci/�lerlemeRaporlari/turkiye-ilerleme-rap-2009.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB-�liskileri/AdaylikSureci/�lerlemeRaporlari/turkiye-ilerleme-rap-2009.pdf
http://www.say�stay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/sbn55kavramsal/CerceveTeblig.pdf


 165 

Yüzbaşıoğlu, A.Nejat, Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi, Risk Yönetimi 
Konferansı, İstanbul, Risk Yöneticileri Derneği ve Finans Dünyası, 16 Ocak 2003, 
http://www.bddk.org.tr/turkce/yayinlarveraporlar/sunumlar/riskmanagamentNY.pdf (28 
Ocak .2010) 
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ana 
Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 Tarihli Konsey Kararı (2001/235/AT) 
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylıkSureci/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2
001.pdf(28 Aralık 2010) 
 
Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara 
İlişkin 23 Ocak 2006 Tarihli Konsey Kararı 2006/35/AT) 
http://www.gov.tr/files/AB.İliskileri/AdaylıkSureci/kob/Turkiye_kat_Ort_Belg_2006.p
df(28 Aralık 2010) 
 
2003 Yılı Ulusal Programı, Mali Kontrol, 
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=196&1=1 (29 Aralık 2010) 
 
2008 Yılı Ulusal Programı, http://www.abgs.gov.tr/files/UlusalProgram/UlusalProgram-
2008/Tr/pdf/iv32-malikontrol.pdf (29 Aralık 2010) 
 
2006/35/EC Sayılı Kararın Feshine ve Türkiye ile Katılım Ortaklığının Kapsadığı 
İlkeler, Öncelikler ve Koşullara Dair Bir Konsey Kararı (2008/157/EC) 
http://www.gov.tr/files/AB.İliskileri/AdaylıkSureci/kob/Turkiye_kat_Ort_Belg_2007.p
df (28 Aralık 2010) 
 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa İlişkin Soru ve Cevaplar, 
http://www.ist-def.gov.tr/sss/muhasebe/5018ss.htm  (3 Aralık 2010) 
 
http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/ykmyksI_ecandan.pdf (18 Aralık 2010) 
 
http://www.theiia.org/ (23 Aralık 2010) 
 
http://www.eciia.eu/ (23 Aralık 2010) 
 
http://www.intosai.org/en/portal/about_us/ ( 23 Aralık 2010) 
 
http://www.coso.org/aboutus.htm   ( 24 Aralık 2010) 
 
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Starateji_belgesi_2008_2010 (25 Kasım 2010) 

 

 

 

http://www.bddk.org.tr/turkce/yayinlarveraporlar/sunumlar/riskmanagamentNY.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/Adayl�kSureci/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/Adayl�kSureci/kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf
http://www.gov.tr/files/AB.�liskileri/Adayl�kSureci/kob/Turkiye_kat_Ort_Belg_2006.pdf
http://www.gov.tr/files/AB.�liskileri/Adayl�kSureci/kob/Turkiye_kat_Ort_Belg_2006.pdf
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=196&1=1
http://www.abgs.gov.tr/files/�lusalProgram/UlusalProgram-2008/Tr/pdf/TU32-mali%20kontrol.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/�lusalProgram/UlusalProgram-2008/Tr/pdf/TU32-mali%20kontrol.pdf
http://www.gov.tr/files/AB.�liskileri/Adayl�kSureci/kob/Turkiye-kat-ort-belg-2007.pdf
http://www.gov.tr/files/AB.�liskileri/Adayl�kSureci/kob/Turkiye-kat-ort-belg-2007.pdf
http://www.ist-def.gov.tr/sss/muhasebe/5018ss.htm
http://www.kidder.org.tr/dosyalar/makaleler/ykmykbI_ecandan.pdf
http://www.theiia.org/
http://www.eciia.eu/
http://www.intosai.org/en/portal/about_us/
http://www.coso.org/aboutus.htm
http://www.idkk.gov.tr/web/guest/Starateji-belgesi-2008-2010


 166 

Kanun ve Yönetmelikler 
 
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 
Madde 5,6,15.,  12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı Resmi Gazete. 
 
İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği, Madde 
6,10,11,12,13,17., 08.10.2005 Tarih ve 26960 Sayılı Resmi Gazete.  
   
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 
5,6,7,8,9,13,16,17,19,24,25,26,27,28,29,32,44,48,49., 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı 
Resmi Gazete.   
 
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Madde 9., 31.12.2005 Tarih ve 
26040 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete. 
 
Kamu İç Denetim Birim Yönergesi, Madde 4., 22.01.2007 Tarih ve 2 Sayılı Kurul 
Kararı. 
 
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ, 26.12.2207 Tarih ve 26738  Sayılı Resmi Gazete. 
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