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ÖZET 

YEREL YÖNETĠMLERDE ĠÇ DENETĠM: ĠSTANBUL SU VE 

KANALĠZASYON ĠDARESĠ ÖRNEĞĠ 

 KüreselleĢmeyle birlikte halkın talepleri artmıĢ, çeĢitlenmiĢ, yeni ihtiyaçlar 

ortaya çıkmıĢtır. Bilgi ve iletiĢim teknolojisindeki ilerlemeler vatandaĢlık bilincinin  

geliĢmesini sağlamıĢtır. Ödediği verginin karĢılığını almak isteyen, verilen kamu 

hizmetlerinin kalitesini ve sunumunu sorgulayan, karar mekanizmalarına katılmak isteyen, 

hesap sorabilen, hakkını arayan, vatandaĢ profilini ortaya çıkarmıĢtır. Bu değiĢimler kamu 

yönetimi anlayıĢını da değiĢtirmiĢtir. 

Türkiye‟de kamu yönetimi alanında yapılan reformlardan biri de 5018 sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟dur. Bu kanun ile mali saydamlığın sağlanması, hesap 

verebilirliğin getirilmesi, bütçeleme ve muhasebe sitemini değiĢtirmesi, kamu kaynaklarının 

etkin, etkili ve ekonomik kullanılması amaçlamıĢtır. Bu kanun ile gerçekleĢtirilen 

reformlardan bir tanesi de denetim alanında yapılmıĢ ve Türkiye‟de iç denetimin temelleri 

atılmıĢtır. Ġç denetim ile birlikte ilk defa uluslar arası denetim standartları, meslek ahlak 

kuralları, ulusal ve uluslar arası meslek örgütü olan ve tüm geliĢmiĢ ülkelerde uygulanmakta 

olan bir denetim anlayıĢı kamu yönetimimizde yer almıĢtır. 
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Bu çalıĢma ile iç denetim sisteminin genelde yerel yönetimlerde özelde ise ĠSKĠ genel 

Müdürlüğündeki uygulamaları ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.  Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi‟ndeki iç denetim uygulamaları incelenmiĢtir.  

 

ĠSKĠ‟nin seçilmesinin amacı, hem bu alanda bir araĢtırmanın yapılmamıĢ olmasından 

kaynaklanan boĢluğu doldurmaya katkı sağlamak, hem de 6360 sayılı kanunla kurulanlarla 

beraber toplam 30 büyükĢehir belediyesindeki su ve kanal idareleri için yol gösterici bazı 

bilgiler sunmaktır. 

Doğru kurgulanmıĢ, uluslararası yöntem ve standartlarda uygulanan iç denetimin 

kamu kurumlarının idari yönetim ekinliğini ve verimliliğini arttıracak, kamu kaynaklarının 

yasal uygunluk sınırları içerisinde ve rasyonel bir Ģekilde kullanılmasına yardımcı olacaktır.
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ABSTRACT 

INTERNAL AUDIT IN LOCAL GOVERNMENTS: ĠSTANBUL WATER 

AND SEWERAGE ADMINISTRATION CASE  

 With the globalization, demands of the people have not only increased, but also 

diversified, bringing along new requirements. Developments in information and 

communication Technologies enabled development of citizenship consciousness. This has 

caused the emergence of citizen profile who wants to have fully return of the tax he pays, who 

questions the quality and supply of public services, willing to participate in decision making 

processes, calling to account and claiming his rights. These changes have also changed the 

understanding of public administration.  

One of the reforms made in Turkey on public administration is the Public Finance 

Management and Control Law no. 5018. This objective of this Law is to provide financial 

transparency, to bring along accountability, to change budgeting and accounting system and 

to make efficient and economical use of public resources. One of the reforms made through 

this law was on auditing and the foundations of internal audit were laid with this law. With 
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this law, public administration in Turkey now includes an understanding of audit applied in 

all developed countries, with international auditing standards, professional ethical rules and 

national and international trade bodies. 

This study examines the practices of internal audit system generally in local 

administrations and particularly in ĠSKĠ General Directorate. Internal audit practices in 

Ġstanbul Metropolitan Municipality and Bakırköy Municipality are also examined. 

The reason for including ĠSKĠ here is both to contribute to filling the gap of no 

previous study in this field, and to provide guiding information to water and sewerage 

administrations in 30 metropolitan municipalities including those established under Law no. 

6360. 

A well-built internal audit practiced on international methods and standards shall 

increase efficiency and effectiveness of administrative management of public administrations 

and shall contribute to rational use of public resources within legal boundaries. 
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GĠRĠġ 

DeğiĢimin her alanda büyük bir hızla yaĢandığı son yarım yüzyılda, kamu yönetimi 

alanında da yapısal ve iĢlevsel geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Bu değiĢim ve geliĢim bir takım 

sebepler neticesinde gerçekleĢmiĢtir.  

KüreselleĢmeyle birlikte halkın talepleri artmıĢ, çeĢitlenmiĢ, yeni ihtiyaçlar ortaya 

çıkmıĢtır. Mal, hizmet, sermaye ve teknolojinin ülke sınırlarını aĢmasını sağlayan küresel 

ekonomi ve politikaların, ülkeleri etkisi altına alması daha etkin bir kamu yönetimi anlayıĢını 

gerekli kılmıĢtır.   

Bilgi ve iletiĢim teknolojisindeki yenilik ve geliĢmeler, sadece bireyleri değil, kamu 

yönetimi anlayıĢını da etkilemiĢtir. ĠletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler kamu yönetimini 

yeni duruma uymaya zorlamıĢ, bürokratik ve otoriter devlet anlayıĢından iĢletmeci ve 

vatandaĢ memnuniyetini hedefleyen devlet anlayıĢına geçilmesini tetiklemiĢtir. 

KüreselleĢme ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler vatandaĢlık bilincinin de 

geliĢmesini sağlamıĢtır. Ödediği verginin karĢılığını almak isteyen, verilen kamu 

hizmetlerinin kalitesini ve sunumunu sorgulayan, karar mekanizmalarına katılmak isteyen, 

hesap sorabilen, hakkını arayan, vatandaĢ profilinin ortaya çıkması kamu hizmetlerini 

sunanların vatandaĢın memnuniyetini öncelemesini gerektiren bir anlayıĢla hareket etmelerini 

zorunlu kılmıĢtır. 

Tüm bu etkenlerin zorunlu kıldığı değiĢimlerin, bürokratik kurallara bağlılığı esas 

alan, karar alma ile uygulamanın zaman aldığı, hiyerarĢik yapının çok güçlü olduğu, kamu 

kaynaklarının kullanımında Ģeffaflığın olmadığı hantal bir yönetim anlayıĢıyla yerine 

getirilmesi mümkün değildi.  Bu değiĢimler ancak toplumun taleplerine duyarlı, hedeflerini 

belirlemiĢ, saydam,  katılımcı, kaynakları etkili, verimli ve ekonomik kullanan ve hesap 

verebilen, insanı esas alan ve insan haklarına saygılı, hizmeti en yakın noktada sunan ve 

yerelleĢmeyi önemseyen, vatandaĢ memnuniyetini önceleyen bir kamu yönetimi anlayıĢı ile 

mümkün olabilirdi. 

Türkiye‟de de 2000‟li yıllarla beraber kamu yönetimi alanında bu değiĢimleri 

karĢılayacak köklü reformlar yapılmaya baĢlandı. Bu reformların en önemlileri 5018 sayılı 
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Kamu Mâlî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yerel yönetimler alanında yapılan kanun 

değiĢiklikleridir. 

5018 sayılı yasa ile mali saydamlığın sağlanması, hesap verebilirliğin getirilmesi, 

bütçeleme ve muhasebe sitemini değiĢtirmesi, kamu kaynaklarının etkin, etkili ve ekonomik 

kullanılması amaçlamıĢtır. Bu yasa ile sağlanan reformlardan bir tanesi de denetim alanında 

yapılmıĢtır.  

Mevcut denetim sistemi, geçmiĢe dönük ve kurallara uygunluğu esas alan, hedef ve 

performans göstergesi bulunmayan, faaliyet risklerini dikkate almayan, çok fazla tekrar 

edilmesine rağmen etkili olamayan, hata bulmaya odaklı bir sistem idi.  Denetim çoğu zaman 

keyfi olarak yapılmakta, siyasi amaçlar için kullanılmaktaydı. Üstelik çok sayıda değiĢik 

kurullarca gerçekleĢtirilen denetimler israf ve yolsuzluklara çözüm üretememekteydi. Mevcut 

denetim sisteminin, denetimden beklenen amacı gerçekleĢtirmemesi yeni bir denetim 

anlayıĢını zorunlu kılmaktaydı. 

AB ile müzakerelerin baĢlamasıyla birlikte 5018 sayılı Kamu Mâlî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla birlikte Türkiye‟de iç denetim adıyla yeni bir denetim 

anlayıĢının da temelleri atılmıĢ oldu.  

Bu çalıĢmanın amacı, kamu yönetimi reformları ile düzenlenen iç denetim sisteminin 

genelde yerel yönetimlerde, özelde ise ĠSKĠ‟deki uygulamalarını ortaya koyup, sorunlu 

alanları tespit etmek ve iyileĢtirici önerilerle katkı sağlamaktır. 

Bu çalıĢmada öncelikle konu ile ilgili temel kaynaklar ile bu konudaki mevcut 

literatürden faydalanılarak teorik açıklamalarda bulunulmuĢtur. Bunun yanında Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyeleri ile ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟ndeki iç denetim 

çalıĢmaları, bu kurumlardaki iç denetçilerle yapılan görüĢmeler ve iç denetçiler kanalıyla elde 

edinilen kaynaklarla incelenmiĢtir.  

Tüm kamu yönetiminde uygulanmaya baĢlanan iç denetimin sisteminin yerel 

yönetimlerdeki uygulamalarının incelendiği bu çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. 

Ġç denetimin teorik çerçevesi ve tarihsel geliĢimin anlatıldığı birinci bölümde, iç 

denetimin tanımı, kapsamı, unsurları ve hukuki dayanaklarına, denetim benzeri kavramlara, 
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teftiĢ ile iç denetim arasındaki farklar ile Türkiye‟de iç denetimin tarihsel geliĢimine yer 

verilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, yerel yönetim kavramının tanımı ve özellikleri, 

belediye ve büyükĢehir belediyelerinin organları ve örgüt yapısı ile planlama, yürütme, 

raporlama ve izleme bölümlerinden oluĢan iç denetim sürecine yer verilmiĢtir.  

Yerel yönetimler, belediyeler ve büyükĢehir belediyeleri ile sınırlı tutulmuĢtur. Ġl özel 

idareleri ve köyler ise hem siyasi bir kurum olmadıkları için hem de aktif bir yapıya sahip 

olmadıklarından bu çalıĢmanın kapsamı dıĢında tutulmuĢtur.  

Yerel yönetimlerdeki iç denetim uygulamalarının anlatıldığı bu bölümde, Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi ile Bakırköy Belediyesi‟ndeki iç denetim uygulamalarına yer 

verilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın üçüncü ve son bölümünde ise, ĠSKĠ Genel müdürlüğü hakkında tarihsel bir 

bilgi verildikten sonra, buradaki iç denetim uygulamalarına ayrıntılı bir Ģekilde yer 

verilmiĢtir. ĠSKĠ‟deki yöneticilerin iç denetim algısının ölçülmeye çalıĢıldığı bir alan 

araĢtırması yapılmıĢtır. Bu kapsamda ĠSKĠ‟deki Daire BaĢkanı ve Müdürlere e-posta yoluyla 

anket yapılmıĢtır. Bu anket ile ĠSKĠ yöneticilerinin, kurumlarındaki iç denetimi nasıl 

algıladıkları ve iç denetimin ĠSKĠ‟de hangi aĢamada olduğu tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1. ĠÇ DENETĠM, TEORĠK ÇERÇEVE VE TARĠHSEL GELĠġĠM 

1.1 ĠÇ DENETĠMĠN TANIMI VE KAPSAMI 

Ġç denetim, yetersizlikleri göstermek ve iyileĢtirmelere yönelik tavsiyelerde 

bulunmak üzere yönetsel kontrol sistemlerinin izlenmesi, sisteme iliĢkin üst yönetime rapor 

sunulması faaliyetidir
1
. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 63. maddesine göre “İç 

denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların 

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek 

ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mâlî işlemlerinin risk 

yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde 

sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun 

olarak gerçekleştirilir”
2
. Tanımdan da anlaĢıldığı üzere iç denetim, özü itibariyle bir denetim 

ve danıĢmanlık faaliyetidir ki bu faaliyetin amacı, kamu idaresinin iĢlemlerine değer katmak 

ve geliĢtirmektir. Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü IIA  (The Institute of Internal Auditors)  

iç denetimi Ģöyle tanımlamıĢtır “İç Denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara 

değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç 

Denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek 

ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 

amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur”
3
. Bu tanıma göre iç denetimin temel amacı kurumların 

faaliyetlerini geliĢtirmek ve değer katmaktır. Ġç denetim, iĢlem süreçlerinin etkinliği ve 

verimliliği, kurumun risk yönetiminin ve iç kontrol sisteminin yeterliliği, üretilen bilgilerin 

doğruluğu ve tamlığı, varlıklarının korunduğu, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa 

ve düzenlemelere uygunluğu konularında kurum içine ve dıĢına makul bir güvence verir. Yine 

bu tanıma göre iç denetim ile birlikte ele alınması gereken bir kavramla daha 

karĢılaĢılmaktadır. Bunlar risk ve risk yönetimi kavramlarıdır. Kurumların stratejik hedef ve 

                                                 
1  Baran, ÖZEREN, Cem Suat, ARAL “Avrupa Birliğiyle Entegrasyon Bağlamında Yüksek Denetim 

Kurumlarının ĠĢleyiĢiyle Ġlgili Tavsiyeler” SayıĢtay Yayınları, Eylül 2000 
2 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm

&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm (05/05/213) 
3 TĠDE Uluslar arası Ġç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, Print Center, Ġstanbul  2008, s: 7 
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amaçlarına ulaĢma noktasında karĢılaĢabilecekleri risklerin tanımlanması ve bu risklere karĢı 

kontrollerin geliĢtirilmesi de iç denetimin değerlendireceği alan kapsamında yer almaktadır.  

Ġç denetim kurumlarca yürütülen iĢ ve iĢlemlerin yönetim dıĢından ve tarafsız bir 

gözle değerlendirilmesidir. Ġç denetçi bu değerlendirmenin odağına risk unsurunu koyar. Risk 

geleceğe yöneliktir. Ġç denetimin, risk odaklı bir denetim olmasının temel sebebi de bu 

geleceğe yönelik olma vasfıdır. Ġç denetim bir yönetim aracıdır. Ġç denetim, yönetici ve 

çalıĢanların hatalarını bulmaya değil eksiklerini kapatmaya çabalayan bir faaliyettir. Bu 

bakımdan kurum çapında güvenilmesi ve desteklenmesi gereken bir fonksiyondur
4

. Ġç 

denetimin temel amacı hatayı tespit etmek değil, süreci denetleyip etkinliğini değerlendirmek 

ve değer katmaktır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu‟nun 63 maddesi “ …. İdarelerin 

yönetim ve kontrol yapıları ile mâlî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir 

yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir”  demek 

suretiyle, idarelerin hem mâlî hem de mâlî olmayan iĢlemlerinin iç denetim kapsamında 

olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla idarelerin tüm iĢ ve iĢlemleri iç denetimin 

kapsamına girmektedir. 

Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre 

“İç Denetim, kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra dâhil tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, 

risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir 

yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime tabi tutulur.”ifadesiyle kamu 

idarelerinin tüm birimlerinin her türlü iĢleminin, iç denetim kapsamında olduğu ortaya 

konulmuĢtur
5
.  Yine aynı yönetmeliğin 8. maddesine göre “Kamu idarelerinin faaliyet ve 

işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesi, 

yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, 

uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin ve verimliliğin değerlendirilmesi, gelir, 

gider varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, mali sistem ve 

                                                 
4  Kaya BERTAN, http://www.bertankaya.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11:c-denetim-

nedir&catid=28:makaleler&Itemid=2 (05/05/2013) 
5 ĠDKK 

http://www.idkk.gov.tr/SiteDokumanlari/Mevzuat/Ikincil%20Duzey%20Mevzuat/icdenetci_CalismaUsulveEsaslari.pdf 

(05/05/2013) 

http://www.bertankaya.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11:c-denetim-nedir&catid=28:makaleler&Itemid=2
http://www.bertankaya.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11:c-denetim-nedir&catid=28:makaleler&Itemid=2
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tablolarının güvenilirliğinin değerlendirilmesi, denetlenen birimin elektronik bilgi 

sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi, denetlenen birimin 

faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla 

analiz edilmesi, eksikliklerin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, 

kaynaklarının ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesi 

gerektiği” belirtilerek denetimsiz bir alanın bırakılmadığı görülmektedir. 

 Ġç denetim faaliyeti tüm faaliyet ve iĢlemleri kapsamakla birlikte, kurumların 

yapmıĢ olduğu bütün iĢ ve iĢlemlerin mutlaka denetleneceği anlamına gelmektedir. Zira 

denetim risk odaklı bir yaklaĢımla gerçekleĢtirilecektir. Hem denetimin makro düzeyde 

planlanması ( üç yıllık plan ve bu plana ait yıllık programlar) hem de denetim faaliyetlerinin 

mikro düzeyde planlanması ve bireysel denetim görevlerinin yürütülmesi sırasında risk 

değerlemesi yapılacaktır. Ġç denetim sonuç itibariyle makul güvence verir. Tüm faaliyetlerin, 

iĢlemlerin tek tek doğrulanması veya uygunluğunun tespit edilmesi mümkün olmadığından 

denetim kaynakları riskli alanlara yoğunlaĢtırılacak, ancak diğer alanların da denetime 

alınması zamanla mümkün olacaktır
6
. 

1.2 DENETĠM VE BENZER KAVRAMLAR 

Denetim geniĢ kapsamlı bir kavramdır. Latince „audire‟ kelimesinin batı dillerindeki 

karĢılığı olan „audit‟ kelimesi; iĢitmek, dikkatlice dinlemek anlamına gelmektedir. 

Uygulamada yoklama, kontrol, inceleme, teftiĢ ve murakabe, tahkik, muayene, araĢtırma, 

gözleme, sınama ve gözetleme gibi denetleme hizmetlerine iliĢkin deyim ve kavramlar 

rastgele kullanılmaktadır
7
.  Terminolojideki dağınıklık sebebiyle bu terimler ya birbirilerinin 

yerine geçecek Ģekilde kullanılmakta veya standartlarından ve iĢleyiĢ prensiplerinden ve 

birbirleriyle iliĢkilerinden soyutlanarak formüle edilmeye çalıĢılmaktadır
8
. Bu birbirine yakın 

kavramların  Ģöyle açıklanabilir. 

 

                                                 
6  MĠDYAT C.Sabri http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-denetimden-ic-denetime-ii--

28073.html (21/04/2010) 
7 http://www.denetci.gen.tr/tag/denetim-ve-benzer-kavramlar/ (02/05/2013) 

8 YÖRÜKER Sacit  http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/sbn55KavramsalCerceveTeblig.pdf 

(02/05/2013) 

http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-denetimden-ic-denetime-ii--28073.html
http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-denetimden-ic-denetime-ii--28073.html
http://www.denetci.gen.tr/tag/denetim-ve-benzer-kavramlar/
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/sbn55KavramsalCerceveTeblig.pdf
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1.2.1 Kontrol 

Kontrol: Latince karĢılaĢtırma cetveli manasına gelen „contrarotula‟
9
 kelimesinden 

türetilen ve Ġngilizce „control‟, Fransızca ise, „controle‟ olan kontrol kavramı, batı dillerinden 

dilimize aynen geçmiĢ bir kavramdır
10

. Türk Dil Kurumun (TDK) sözlüğünde kontrol; “Bir 

şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma.” olarak açıklanmıĢtır. Literatürde ise kontrol, bir 

organizasyonda ortaya çıkan hataların bulunmasını müteakip, bunları düzeltmek için alınan 

önlemler ile yapılan faaliyetleri anlatan bir kavramdır. Amaç hataları ortaya çıkarmaktır
11

. 

1.2.2 Murâkabe 

Murâkabe: TDK sözlüğünde „denetleme‟ olarak açıklanmaktayken, bir baĢka 

sözlükte “denetleme, denetim, kontrol, nezaret” Ģeklinde açıklanmıĢtır
12

. Fiili durumla olması 

gerekenin karĢılaĢtırılmasıdır. 

1.2.3 TeftiĢ 

TeftiĢ: Bir Ģeyin aslını anlamak veya bir iĢin gereğince yapılıp yapılmadığını 

öğrenmek maksadıyla inceden inceye yapılan araĢtırmadır
13

. TDK sözlüğüne göre ise teftiĢ 

denetleme demektir. Ġnceleme, tetkik etme, gözden geçirme, yoklama anlamında da kullanılan 

teftiĢ kavramı aynı zamanda bir gücü, kuvveti, yaptırım gücünü, bir otoriteyi ifade etmektedir. 

Bu sebepten dolayı teftiĢ kavramında sosyolojik olarak bir korku da gizlidir
14

. Günümüzde 

teftiĢ kavramı, yetki verilmiĢ kiĢilerce kurumların incelenmesi, denetlenmesi ve 

soruĢturulması anlamında kullanılmaktadır. TeftiĢ faaliyeti sonucunda, açık ihmal ve suç 

teĢkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde müfettiĢ tarafından durum, adına hareket ettiği 

makama veya ceza uygulayıcılara bildirilir. Ayrıca açık ihmali ve suçu sabit görülenler 

müfettiĢlikçe resen görevlerinden alınabilir. Bu özelliği teftiĢin psikolojik etkisi nedeniyle 

caydırıcı bir rol oynadığını gösterir. 

 

                                                 
9 http://www.denetci.gen.tr/tag/denetim-ve-benzer-kavramlar/ (02/05/2013) 
10 TÜREDĠ Hasan, Denetim 1.basım Trabzon Ekim 2007 s.23 
11 http://www.denetci.gen.tr/tag/denetim-ve-benzer-kavramlar/ (02/05/2013) 
12 AYVERDĠ Ġlhan, TOPALOĞLU Ahmet, Türkçe Sözlük,  Kubbealtı NeĢriyat, 1.basım  Ġstanbul-ekim 2007 

s.758 
13 AYVERDĠ Ġlhan, TOPALOĞLU Ahmet, a.g.e. s.1044 
14 TÜREDĠ, a.g.e. s.23 

http://www.denetci.gen.tr/tag/denetim-ve-benzer-kavramlar/
http://www.denetci.gen.tr/tag/denetim-ve-benzer-kavramlar/


8 

 

1.2.4 TeftiĢ Ġle Ġç Denetim Arasındaki Farklar 

Tanımlarda da görüleceği üzere iç denetim ile teftiĢ farklı kavramlardır. Türkiye‟de 

merkezi yönetime bağlı 50‟den fazla teftiĢ biriminde yaklaĢık 23.000 müfettiĢ, kontrolör, 

denetmen, hesap uzmanı ve diğer denetim elemanları görev yapmakta olup belediyeler ve 

KĠT‟lerdeki müfettiĢler bu sayıya dâhil değildir. TeftiĢ sisteminin siyasi tercihler ile amaç dıĢı 

kullanıldığı ve var olan keyfi yaklaĢımların denetim sistemini son derece sorunlu bir hale 

getirdiği, bu kadar çok sayıda denetim birimi ve elemanına rağmen, israf ve yolsuzlukların 

önüne geçilemediği, netice itibariyle kamu denetim sisteminin etkisiz kaldığı göz önüne 

alındığında, bir anlayıĢ değiĢikliğinin gerekliliği açıktır
15

. Bu amaçla, 2003 Aralık ayında 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetim anlayıĢı, denetim 

sistemimize girdi. TeftiĢ ile iç denetimi kavramları birbirine benzer görünmekle beraber 

aralarında ciddi farklar vardır.  

TeftiĢte, eylemin gerçekleĢmesi ve bundan sonra olayın fotoğraflanması var iken; iç 

denetimde, eylem gerçekleĢmeden olası risklerin tespit edilip, gerekli tedbirleri alınmasını 

sağlayan bir müdahale söz konusudur. Bu nedenle iç denetim, zarar önleme metodu olarak 

görülebilir ve verimliliği arttırıcı yönde önemli etkilere sahiptir
16

. TeftiĢ diğer bir değiĢle 

klasik denetim geçmiĢe yönelik bir yaklaĢımla geçmiĢte yapılanların fotoğrafını çekip, 

sorumlular hakkında cezai müeyyide teklif ederken iç denetim, verimliliği, sistemin 

geliĢtirilmesi, verilen hizmetin nitelik ve niceliğinin arttırılması, hataların önlenmesi ve 

geliĢtirici tavsiyelerle katma değer oluĢmasına katkı sağlayacak gelecek odaklı bir denetim 

anlayıĢıdır
17

. 

Klasik denetimin en önemli argümanlarından bir tanesi, soruĢturma yetkisidir. Bu 

yetki, teftiĢin merkezine konularak rüĢvet ve yolsuzlukla mücadeleyi denetimin ana misyonu 

olarak gören bir anlayıĢa evrilmesine sebep olmuĢtur. Ġç denetimde ise soruĢturma görevi 

yoktur, çünkü amaç bir muhakkiklik görevini ifa etmek değil, sonuca ulaĢmada çalıĢanlara yol 

gösterip hedefe onlarla beraber ulaĢmaktır.  

                                                 
15 GÖNÜLAÇAR ġenol  Ġç Denetimde Hedef ve Beklentiler Mali Hukuk Dergisi sayı 130 2008 
16 http://www.isframeworks.com/?p=560 (05/05/2013) 
17  YURTSEVER Gürdoğan  TeftiĢten  Ġç denetime Banka MüfettiĢliği 

http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Yayinlar/Dokumanlar/KITAP.pdf ((05/05/2013) 

http://www.isframeworks.com/?p=560
http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Yayinlar/Dokumanlar/KITAP.pdf
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TeftiĢ yaklaĢımında hata arama, kusurları ve kasıtlı yanlıĢları tespit etme amacı 

önceliklidir. TeftiĢ faaliyetinin „önceliği ve görev anlayıĢı‟ hataların giderilmesi ve 

tekrarlanmamasından daha çok hataların tespitidir. Hatta müfettiĢliğin görev anlayıĢını 

temelde “hata avcılığı” olarak nitelendirmek de mümkündür. Bu nedenle operasyonel 

faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin yoğunlaĢtığı birimlerin teftiĢine öncelik verilmiĢtir. Tespit 

edilen en küçük hatalar dahi teftiĢ raporlarına yansıtılmıĢ, bu hataların tekrarlanmamasının 

çözümünün raporlamaktan geçtiğine inanılmıĢ ve raporlara yansıtılmakla konunun 

çözümlendiği düĢünülmüĢtür.
18

 Oysa iç denetimde hata arama mantığı yoktur. Ġyi uygulama 

örneklerinin yaygınlaĢtırılma çabası ve birim hedeflerinin gerçekleĢtirilmesinde çalıĢanlara 

destek olmak vardır. 

TeftiĢ yaklaĢımında risk odaklı denetim tekniğini kullanılmaz. Bundan dolayı “teftiĢ 

dönemine” ait iĢlemlerin büyük bir çoğunluğu incelemeye alınır. Bulunan hatalar çok küçük 

bir risk taĢısa bile, raporlarda sayfalarca yer alır. Mevzuata uygunluk temel amaç olduğu için 

kurum hedeflerinin gerçekleĢtirilmesi risklerine hiç değinilmez. Oysa iç denetimin en önemli 

unsuru risk odaklı olmasıdır. Denetlenen süreçlerin, kurum hedeflerini gerçekleĢtirmeye engel 

olan risklerin etkin bir Ģekilde yönetilip yönetilmediğini değerlendirir. 

TeftiĢ kurulları, dolayısıyla müfettiĢler bulundukları kurum içerisinde izole edilmiĢ, 

soyutlanmıĢ bir konumdadırlar. Bunun en önemli sebebi, olması gerekenden daha öte bir 

misyonu ve anlamı kendilerine yüklemeleri, müfettiĢliğin özel ve ayrıcalıklı bir görev 

olduğuna inanmaları ve neticesinde de bu durumlarına uygun uygulamalar geliĢtirmeleridir. 

HiyerarĢi gibi bir konuya azami önem gösterip, çalıĢanlardan kendilerini uzak tutmaları da bir 

baĢka sebeptir.  MüfettiĢlik mührüne sahip olmak da, özel ve önemli olma duygusunu önemli 

ölçüde beslemiĢtir.
19

  Ġç denetimde ise, çalıĢanlar denetim faaliyetinin bir ortağı olarak 

görülür.  

TeftiĢ faaliyetleri genel olarak tecrübe ve teamüllere göre gerçekleĢtirilir. Aynı 

zamanda bu faaliyetler kurumdan kuruma değiĢmektedir. Her kurumun kendi kültürel 

ortamının ürettiği teamül ve tecrübelerin farklılığı, teftiĢ faaliyetlerinde bir yeknesaklığın 

sağlanmasını engellemiĢtir. TeftiĢ stratejileri de kurumdan kuruma değiĢmektedir. Oysa iç 

                                                 
18 YURTSEVER a.g.e s.98  
19 YURTSEVER a.g.e. s.106 
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denetimin uymak zorunda olduğu standartlar vardır. Bu standartlar Ġç Denetim Koordinasyon 

Kurulu (ĠDKK) tarafından, Uluslararası Ġç Denetim Enstitüsü‟nün belirlemiĢ olduğu denetim 

standartları esas alınarak hazırlanmıĢtır. Türkiye‟de kamu iç denetiminin tüm kurumlarda aynı 

Ģekilde uygulanmasını sağlamak, kamu iç denetiminin stratejisini belirlemek ve uygulamayı 

gözetmek üzere bir çatı örgüt olarak ĠDKK mevcuttur. Ulusal planda ĠDKK‟nın yanında, 

uluslararası planda ise, IIA ( Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü) iç denetimin dünya 

genelinde belli standartlara göre icra edilmesini sağlayan örgütlerdir. 

TeftiĢ faaliyetlerinde mevzuata uygunluk esastır. Ġç denetim uygulamaları ise mali, 

uygunluk, sistem, performans ve bilgi teknolojileri denetimini kapsar ve amaç idare 

faaliyetlerini geliĢtirerek değer katmaktır. 

TeftiĢ raporları kurum içinde kalırken, kamu sektöründe üretilen tüm iç denetim 

raporları ĠDKK‟ya  da gönderilir.  

1.3 ĠÇ DENETĠMĠN UNSURLARI 

Ġç denetimin unsurları, kurum faaliyetlerini geliĢtirmek ve değer katmak, bağımsızlık 

ve objektiflik, güvence ve danıĢmanlık, risk odaklılık, iç kontrol, standartlara uygunluk ile 

etik davranıĢ ve meslek ahlak kurallarına uymaktır. 

1.3.1 Değer Katmak 

Değer katmak, güvence ve danıĢmanlık hizmetleri yoluyla kurumun amaçlarını 

gerçekleĢtirme fırsatlarını arttırmaktır. Faaliyetlerin geliĢtirme imkânlarını belirleyerek riske 

maruz kalmasını azaltmaktır
20

. Görüldüğü üzere, iç denetimin temel amacı kurumdaki hataları 

ortaya çıkarıp yöneticileri cezalandırmak değil, kurumun hedeflerine ulaĢmasında, denetlediği 

birimin yöneticileriyle beraber yol almaktır. Kurumun kaynaklarının stratejik hedef ve 

performans programlarına uygun, etkili, ekonomik, verimli kullanılmasının sağlanmasına 

yardımcı olur. Ġç denetim ile belirli standartlar ve teknikler çerçevesinde kurum faaliyetlerinin 

risklerinin tanımlanması, analiz edilmesi ve bu risklere karĢı geliĢtirilen iç kontrol sisteminin 

etkinliğinin değerlendirilmesiyle kurumun stratejik hedef ve amaçlarına ulaĢılmasına yardımcı 

olunacaktır.  

                                                 
20 TĠDE a.g.e. s.35 
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Ġç denetim, bünyesinde bulunduğu kurum veya yapının iç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesini yaparak, sistemde üretilen hizmet veya ürünlerin ortaya çıkarılmasında 

herhangi bir katma değer etkisi bulunmayan, güncelliğini yitirmiĢ iĢlem basamaklarının 

ayıklanmasını sağlamaktadır. Ġç denetim, iç kontrol mekanizmasının daha sağlıklı 

iĢleyebilmesi için konulması gereken kontrol unsurlarının tespit edilmesine ve sistemin 

güçlendirilmesine yönelik öneriler geliĢtirmesi bakımından sunacağı danıĢmanlık hizmeti 

katkısıyla bir değer üretir ve yönetime sunar. 

 

1.3.2. Bağımsızlık ve Objektiflik 

Bağımsızlık objektifliği ve objektiflik görüntüsünü bozabilecek Ģartların dıĢında 

olmak, olabilmektir. Objektifliğin bozulmasına yönelik bu tür tehditlerle, iç denetçi kiĢisel 

olarak görev, iĢlev ve kurum seviyesinde mücadele etmelidir
21

.  

Ġç denetimin bağımsızlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu 

kanun çerçevesinde oluĢturulan ilgili ikincil ve üçüncül mevzuat ile de güvence altına 

alınmıĢtır. ġöyle ki;  

 1. Anılan kanun‟un 63. maddesinde ‘… rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.”  

 2.Yine aynı kanun‟un 64. maddesinde “İç denetçi görevinde bağımsızdır ve iç 

denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.‟, denilmek suretiyle iç 

denetçiliğin bağımsızlığı kanun gücüyle teminat altına alınmıĢtır.  

 3. Ayrıca Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25. 

maddesindeki, „İç denetçiler, iç denetim faaliyetine ilişkin görevlerini yerine getirirken 

bağımsız hareket eder‟, hükmü çerçevesinde iç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsız 

oldukları düzenlenmiĢtir.  

 Ġç denetçilerin bağımsızlığını; görev yapmıĢ oldukları kurumun hiyerarĢisine tâbi 

olmamaları veya kurum dıĢında farklı bir hiyerarĢik düzene bağlı görev yapmaları olarak 

                                                 
21  TĠDE  2008, s: 35. 
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anlamamak gerekir. Zira iç denetim, hattı zatında, iç denetçilerin görev yaptıkları kurum 

faaliyetlerine değer katmak için kurgulanmıĢ bir nesnel güvence ve danıĢmalık faaliyetidir. 

Bağımsızlıktan, iç denetimin, kurumun hiyerarĢik yapısı içerisinde,  üst yöneticinin 

dıĢında baĢka herhangi bir yönetim kademesinin hiyerarĢik iliĢkisine tâbi olmadan, doğrudan 

kurumun en üst yöneticisine bağlı olması anlaĢılmalıdır. Nitekim kamu sektöründeki iç 

denetçilerin sicil ve disiplin yönünden aidiyetlerini tespit etmek amacıyla, Maliye Bakanlığı 

Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunca alınan Ġç Denetçilerin Sicil ve Disiplin Amirleri 

Hakkındaki Kararı ve buna ekli cetvelleriyle de iç denetçilerin sicil ve disiplin yönünden 

doğrudan üst yönetici ile iliĢkilendirilmeleri bir zorunluluk olarak tüm kamu idarelerine 

bildirilmiĢtir
22

.   

Ġç denetçilerin hiyerarĢik anlamda doğrudan üst yöneticiye bağlı olması, sicil ve 

disiplin yönünden üst yöneticinin iç denetçi hakkında değerlendirmede bulunma hakkının, üst 

yöneticinin, iç denetime müdahalesi anlamına gelmemektedir. Bu anlamda üst yöneticiye 

bağlılık,  raporlama yapılacak yerin ve iç denetimin, kurumun organizasyon yapısı içindeki 

yerinin belli olmasını ifade eder. Ġç denetim faaliyeti, denetim konu ve kapsamının 

belirlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlarının raporlanması hususunda her türlü müdahaleden 

uzak olmak bir iç denetim standardı olarak düzenlenmiĢse de, bundan denetim plan ve 

programı yapılırken, üst yöneticinin görüĢ ve taleplerinin dikkate alınmaması 

anlaĢılmamalıdır. Denetim plan ve programı üst yöneticinin de görüĢlerini de ihtiva eder 

Ģekilde hazırlanmalıdır.  

Kanun koyucu, iç denetçilerin bağımsızlığına o derece önem vermiĢtir ki, kurum 

teftiĢ kurullarında görev yapmakta olan müfettiĢlerin raporlarını kurul baĢkanlığına sunmaları 

esasının aksine, 5018 sayılı kanunun 64. maddesi iç denetçilerin raporlarını iç denetim birimi 

yönetimlerine değil, iç denetçilerin doğrudan bağlı oldukları üst yöneticiye sunmalarını âmir 

hüküm olarak düzenlemiĢtir. 

Ġç denetimin amacının gerçekleĢebilmesi için iç denetçilerin bağımsızlığının 

sağlanması ve iç denetçilerin de görevlerini yerine getirirken her türlü müdahaleden uzak 

olması gerekmektedir. Gerek 5018 sayılı kanundaki gerekse ikincil ve üçüncül mevzuattaki 

                                                 
22 http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/KurulKararlari/SicilveDisiplinAmirleri.aspx 
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düzenlemeler bu bağımsızlığı sağlamaktadır. Ancak yine de, iç denetçilere muhakkik vasfıyla 

soruĢturma görevlerinin verilmesi, teftiĢ tarzı denetimin istenmesi, danıĢmalık faaliyetlerinin 

icrâi nitelik taĢıması gibi bağımsızlığı zedeleyecek bazı sorunların yaĢanması, mevzuattaki 

düzenlemenin eksikliğinden değil, bağımsızlığın taraflarca yanlıĢ yorumlanmasından 

kaynaklanmaktadır
23

. Bunu aĢabilmek için, hem iç denetçilerin hem de üst yönetimin 

mevzuata ve uluslararası kabul görmüĢ denetim standartlarına tam olarak inanması 

gerekmektedir. Daha çok yerel yönetimlerde yaĢanan bu sorunların aĢılmasında bir diğer 

önemli nokta da, iç denetçilerin ve denetim birimi yöneticisinin kurumsal duruĢudur. Ġç 

denetçilerin, bağımsızlıklarını sağlayacak yegâne gücün, mevzuat olmadığının farkında 

olmaları ve mesleki yeterliliklerinin, denetim faaliyetinin etkinliğinin ve denetim sonucunda 

faaliyetlere katacakları değer ile ortaya koyacakları farkındalığın, bağımsızlık konusunda 

mevzuattan çok daha önemli olduğunun bilincinde olmaları gerekir.  

Ġç denetimin bağımsızlıkla beraber anılan diğer unsuru ise, objektiflik yani 

tarafsızlıktır. Objektiflik, iç denetçilerin görev ve sorumluluklarını, iĢ sonucunda çıkan ürüne 

gerçekten ve dürüst bir Ģekilde inanacakları ve bu ürünün kalitesinden önemli bir taviz 

vermeyecekleri Ģekilde yapmalarını sağlayan tarafsız bir zihinsel tutumdur
24

. Objektiflik, iç 

denetçilerin, denetim konularına iliĢkin karar ve yargılarını, baĢkalarının kararlarına 

bağlamamalarını gerektirir. Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 

26. maddesine göre iç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız davranırlar. 

ÇalıĢmalarında denetim kalitesinden ödün vermeden, baĢkalarının düĢünce ve telkinlerinden 

etkilenmeden kanaat oluĢtururlar. Ġç denetçilerin tarafsız ve önyargısız bir Ģekilde davranması 

ve her türlü çıkar çatıĢmasından kaçınması gerekir
25

. Ġç denetçiler daha önceden kendilerinin 

sorumlu olduğu faaliyetlere iliĢkin değerlendirme yapmaktan kaçınmalıdır. Bir iç denetçinin 

son bir yıl içinde icrâi olarak ifa ettiği, kendisinin sorumlu olduğu bir faaliyet hakkında 

güvence hizmeti vermesi, objektifliğini bozacaktır.
26

 Bu durum aynı zamanda ilgili 

yönetmelikte de tanzim edilmiĢtir. 

                                                 
23 MĠDYAT C.Sabri http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-denetimden-ic-denetime-ii--

28073.html (21/04/2010) 
24 TĠDE 2008, s: 39 
25    ĠDKK Kamu Ġç denetim Birim Yönergesi  S:4 
26    TĠDE  a.g.e  s:20  

http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-denetimden-ic-denetime-ii--28073.html
http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-denetimden-ic-denetime-ii--28073.html
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1.3.3. Güvence ve DanıĢmanlık 

Ġç denetimin kapsamı, güvence ve danıĢmalık faaliyetleri dâhil edilerek geniĢletilmiĢ, 

böylece pro-aktif bir kimliğe bürünerek, yönetime, kontrol, risk yönetimi ve kurumsal 

yönetim noktalarında danıĢmanlık ve güvence hizmeti vermeye baĢlamıĢtır.
27

 Ġç denetimin 

temel unsurlarından biri olan danıĢmanlık hizmeti, kurumun faaliyetlerinin ve iĢlem 

süreçlerinin sistematik ve disiplinli bir yaklaĢımla, düzenli olarak değerlendirilmesi ve bunun 

sonucunda da, faaliyetlere değer katmak amacıyla önerilerde bulunulmasıdır.  Herhangi bir 

idari sorumluluk üstlenmeden, idarenin faaliyetlerini geliĢtirmek ve değer katmak amacını 

güden, niteliği ve kapsamı talep edenle kararlaĢtırılan istiĢari faaliyetler ve bunlarla bağlantılı 

hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, iĢleri kolaylaĢtırmak ve eğitim 

vermek, bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir
28

. Ayrıca icrai konularla ilgili görüĢ, eğitim, 

analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje görevleri gibi, idari 

faaliyetlere değer katmak, kolaylaĢtırmak, geliĢtirmek ve yol göstermek amacıyla 

gerçekleĢtirilen hizmetlerdir
29

. DanıĢmanlık bir yönüyle de, kurum içerisinde yöneticiler ile 

denetçiler arasındaki soğuk ortamı ısıtan bir faaliyettir. Sadece denetim ile sınırlı kalan bir iç 

denetim, birim yöneticileri ve çalıĢanlar için, sadece denetleyen, hata arayan, sorgulayan, asık 

suratlı bir denetim olarak algılanacaktır ki bu, denetimin etkinliğini azaltması sebebiyle, iç 

denetimin kurum içindeki en büyük risklerinden birisidir. Oysa danıĢmanlık, iç denetimin 

temel amacı olan kurum faaliyetlerine değer katma araçlarının en önemlilerindendir. Hem 

denetlenenler hem de denetleyenlerin aynı gemide yol aldıkları düĢünüldüğünde, kıyıya 

varmak için yol boyu ortaya çıkabilecek kazaları önlemek için kılavuzluk yapılması ve yol 

gösterilmesi danıĢmanlık hizmetinin esas amacıdır. AnlaĢılmalıdır ki, denetim faaliyetinin 

danıĢmanlık yönü, denetimin güvence verme fonksiyonunun da etkili bir Ģekilde icra 

edilmesine, dolayısıyla kurum için konumunun güçlendirilmesine, değerinin anlaĢılmasına ve 

“güler yüzlü denetim” olarak algılanmasına katkı sağlayacaktır.
30

 DanıĢmanlık hizmetleri, iç 

denetimin katma değer sağlayıcı yönünü zenginleĢtirir. 

Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetiĢim süreçlerine dair bağımsız bir 

değerlendirme sağlamak amacıyla bulguların objektif bir Ģekilde incelenmesi, iç denetimin 

                                                 
27    PEHLĠVANLI Davut Modern Ġç Denetim 1.Basım, Ġstanbul: Ocak 2010, s.8 
28    TĠDE  a.g.e  s:35 
29    ĠDKK Kamu Ġç denetim Birim Yönergesi (KĠD BY) s:14 
30     MĠDYAT C.Sabri http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-denetimden-ic-denetime-ii--

28073.html (21/04/2010) 

http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-denetimden-ic-denetime-ii--28073.html
http://www.stratejikboyut.com/haber/teftis,-geleneksel-denetimden-ic-denetime-ii--28073.html
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güvence hizmetidir. Mâlî yapıya, performansa, mevzuat ve düzenlemelere uyma ile bilgi 

sistemleri güvenliğine yönelik görevler bu kapsamdadır.
31

 Nesnel güvence sağlama kurum 

içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna, kurumun risk yönetimi, iç kontrol 

sistemi ve iĢlem  süreçlerinin etkin bir Ģekilde iĢlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve 

tamlığına, varlıklarının korunduğuna, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata 

uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirildiğine dair kurum içine ve kurum dıĢına yeterli güvencenin 

verilmesidir. Ġç denetim hiçbir zaman yüzde yüz güvence vermez. Verdiği güvence, makul 

ama yeterlidir.   

Yerel yönetimlerdeki iç denetçiler için en zor sorumluluklardan bir tanesi bu güvence 

hizmetidir. Kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımı gibi kriterler, 

yöneticilerin siyasal hedeflerinden dolayı önceliğini yitirdiğinde, her Ģeyi ile yerel yönetimin 

üst yöneticisine bağlı olan iç denetçinin bu durumda, kurum içi  ve dıĢına güvence vermesi, 

mesleğin zorluklarındandır.  

1.3.4 Risk Odaklılık 

Klasik teftiĢ anlayıĢını temellerinden sarsan en önemli özellik, risk odaklı denetim 

anlayıĢıdır. Risk odaklı denetim, kurumların faaliyet alanlarına iliĢkin risklerin 

tanımlanmasını, risk seviyelerinin ölçülmesini ve bu riskler için uygulanan kontrollerin 

etkinlik ve yeterliliğinin değerlendirilmesini ve yüksek riskli alanlara denetim önceliğinin 

verilmesini öngören denetim yaklaĢımıdır.
32

 Risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir 

sonuca ulaĢamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığıdır. Beklenmeyen ve istenmeyen bir 

olayın, zararın gerçekleĢme olasılığı ve gerçekleĢmesi durumunda ortaya çıkaracağı olumsuz 

etkinin Ģiddeti olarak tanımlanabilir. Risk, hedeflere ulaĢmayı engelleyecek, gelecekte ortaya 

çıkabilecek tehditlere, tehlikelere iĢaret eder.
33

 BaĢka bir ifadeyle, kurumun amaçlarına 

ulaĢmasını, stratejilerini baĢarılı bir Ģekilde uygulamasını engelleyen her Ģey risktir. Risk 

kavramı olumsuz olaylar için kullanılır, oysa pozitif bir olayın ortaya çıkması durumunda 

bundan yararlanamamak da risk kavramına dâhildir.
34

 Aslında hayatın her alanında risk ile 

                                                 
31   TĠDE a.g.e s.36 
32   ÖZOĞLU Bülend, MERCAN Ceyhan,  ÇAKIROĞLU Sabri  Bir Güvence ve DanıĢmanlık Hizmeti: 

       Ġç Denetim 1. basım Ġstanbul ocak 2010 s.157 
33   FIKIRKOCA Meryem, Bütünsel Risk Yönetimi 1.basım Ankara mart 2003 s.24 
34   UYAR Süleyman  http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/suleyman/004/ (28/05/2010) 
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karĢı karĢıyayız, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin doğasında risk vardır. Özellikle belirsizliğin 

olduğu ortamlarda risk  kesinlikle mevcuttur
35

. 

Riskin iki temel bileĢeni vardır
36

:  

 1. Hedeflenen sonuca ulaĢamama olasılığı ya da beklenmeyen ve istenmeyen bir 

olayın gerçekleĢme olasılığı.( Olasılık ) 

 2. Sonuca ulaĢamama durumunda riskin sonuca etkisi. (Etki) 

Ġç denetimin karakteristik özelliği olan risk odaklılık, idarelerin stratejik planları ve 

performans programlarının gerçekleĢmesini engelleyecek risklerin tespit edilip yönetilmesi 

sürecinin etkinliğini değerlendirirken, tespit edilemeyen riskleri de tanımlamaya çalıĢır. Risk 

yönetimi kamu kurumları için yeni bir kavramdır ve üst yöneticilerin temel 

sorumluluklarından birisidir. Yani risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin 

geliĢtirilmesinden ve tatbikinden yönetim sorumludur
37

. Kurumun hedef ve amaçlarına 

ulaĢabilmek için etkin bir risk yönetimi sürecinin bulunması ve kullanılması gerekir
38

. Ġç 

denetim, iĢte bu risk yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirir. Risk yönetim süreçlerinin 

kamu yönetimine yerleĢmesi ve tam anlamıyla uygulanması uzun bir süreci gerektirmektedir. 

Risklerin tanımlanması ve kontrolü için yönetimce bir risk yönetimi sürecinin 

oluĢturulmaması veya oluĢturulan sürecin etkin olmadığının daha önceki denetimlerde tespit 

edilmesi halinde risk tanımlaması çalıĢmaları iç denetim birimlerince yapılabilir
39

. Ġç denetim, 

risk yönetim süreci oluĢturulmamıĢ idarelerde, böyle bir sürecin oluĢturulmasına iliĢkin 

tavsiyelerde bulunabilir ve hatta idarelerin risk yönetim sürecinin kuruluĢuna yardımcı olacak 

etkili bir rol oynayabilir. Daha faal bir rol ise, geleneksel güvence faaliyetlerine ek olarak 

temel risk yönetim süreçlerinin geliĢtirilmesinde danıĢmanlık görevinin üstlenilmesidir. Asıl 

görevi var olan risk yönetim sürecinin etkinliği denetlemek olan iç denetim, bu uzun süreç 

içerisinde,  idarelerde risk yönetiminin uygulamaya konulması için danıĢmanlık görevini ifa 

                                                 
35  KUTLU Melik, “Risk ve belirsizlik”, http://businessturk.wordpress.com/2010/07/31/riskvebelirsizlik/  

(08/08/2010) 
36 http://www.isletmeportali.com/makaleler/yonetim-ve-organizasyon/risk-degerlendirme-ve-yonetimi-2.html 

(06/06/2013) 
37  ĠDKK  Kamu Ġç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi (KĠDRDR)  s.2 
38  TĠDE a.g.e s.223 
39  ĠDKK  (KĠDRDR)  s.2 

http://www.isletmeportali.com/makaleler/yonetim-ve-organizasyon/risk-degerlendirme-ve-yonetimi-2.html
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etmelidir. Yani iç denetçiler risk yönetim süreçlerini oluĢturabilir veya kolaylaĢtırabilir ama 

tespit edilen ve tanımlanan risklerin yönetimini üstlenmemelidir
40

. 

Riskler çeĢitli Ģekillerde yönetilebilir; üstlenilerek, kaçınılarak, transfer edilerek veya 

kontrol edilerek. Kontroller, tedbirler, risklerin olası olumsuz etkilerinin azaltılması için 

kullanılan en yaygın araçlardandır
41

. Ġç denetim tüm bunları tespit edebilmeli ama bu süreçleri 

yönetmemelidir. 

 

 

1.3.5. Ġç Kontrol 

Ġç kontrol, risklerin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için kullanılabilecek etkili 

bir sistemdir. Bir kurumda iç kontrol sistemini varlığı ve iĢlerliği, riske maruz kalınması 

durumunda, ortaya çıkacak olumsuzluğun etkisinin azaltılabileceğini gösterir. Ġç denetim iç 

kontrol sistemin etkinliğini değerlendirerek, bu olumsuz etkiyi en aza indirilebileceğine dair 

makul bir güvence verir. 

5018 sayılı kanun‟un 55. maddesine göre iç kontrol, „İdarenin amaçlarına, 

belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam 

olarak tutulmasını, mâlî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 

üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç 

denetimi kapsayan mâlî ve diğer kontroller bütünüdür‟. Yine kanun, iç kontrolün amacını, 

„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 mâlî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar 

oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 

varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak‟ 

Ģeklinde sıralamıĢtır.   

                                                 
40  TĠDE a.g.e s.229 
41  TĠDE a.g.e s.183 
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5018 sayılı kanunda verilen tarifin kaynağı, Treadway Komisyonudur. Sahte Mali 

Raporlama Ulusal Komisyonu olarak bilinen Treadway Komisyonu, 1985 yılında 

kurulmuĢtur. Bu komisyonunun en önemli hedefi; sahte mali raporların nedenlerini 

belirlemek ve meydana gelme olasılığını azaltmaktır. Komisyonunun himayesinde iç kontrol 

literatürünün yeniden gözden geçirilmesi için bir çalıĢma grubu oluĢturulmuĢ, sponsor 

kurumların iç kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi için genel kabul 

görecek standartlar belirleyen bir projeyi üstlenmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Bu amaçla Treadway 

Komisyonunu Destekleyen KuruluĢlar Komitesi (Committee of Sponsoring Organizations of 

Treadway Commission) “Ġç Kontrol BütünleĢik Çerçeve” raporunu (Internal Control 

Integrated Framework) 1992‟de yayımlamıĢtır. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli olarak 

bilinmektedir
42

. Buna göre iç kontrol beĢ bileĢenden meydana gelir; kontrol ortamı, risk 

değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletiĢim, izleme.  

27 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazete‟ de yayımlanan Ġç Kontrol Standartları 

Tebliği de, bu bileĢenleri esas almıĢtır. Ġlgili tebliğe göre bu beĢ bileĢen; 18 standart ve 78 

genel Ģarttan oluĢmaktadır. 

Ġç kontrol de aynı risk yönetimi gibi, yönetimin sorumluluğunda olan bir yönetsel 

fonksiyondur. Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden; harcama 

yetkilileri ise, görev ve yetki alanları çerçevesinde idari ve mâlî karar ve iĢlemlere iliĢkin 

olarak iç kontrolün iĢleyiĢinden sorumludur
43

. 

1.3.6 Standartlara Uygunluk 

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yönetilmesi, üretilen bilgi ve raporların tam 

ve doğru ve yasalara uygun olması, bilgi sistemlerinin güvenirliğinin sağlanması gibi istekler 

hem özel sektörde hem de kamu sektöründe iç denetim ihtiyacını doğurmuĢtur. Bundan dolayı 

hemen hemen her ölçekteki Ģirketlerde ve kamu kurumlarında uygulamaya konulan iç 

denetimin, sektörlerin çeĢitliliği ve bunun sonucu olarak farklı kültürel ve hukuki ortamların 

varlığı ve kamu ile özel sektörün öncelikleri de göz önüne alındığında, sürekli geliĢen ve 

değiĢen dinamik yapısı sebebiyle uygulamada farklılıkların olması kaçınılmazdı. Bu 

farklılıkların ortadan kaldırılması için iç denetçinin gerçekleĢtireceği hedefler, uygulayacağı 

                                                 
42 http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1E

095E577053A96B ( 09/06/2010) 
43

 Ġç Kontrol ve Ön Malî Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik md.8 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1E095E577053A96B
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1E095E577053A96B
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denetim prosedür ve teknikler, takip edeceği metotlar, iĢ kalitesi ve hazırlayacağı rapor 

bakımından uyması gereken kurallar manzumesine ihtiyaç duyuldu. Bu kurallar denetim 

standartları olarak ifade edilmektedir.
44

   IIA (The Institute of Internal Auditors) Uluslararası 

Ġç Denetçiler Enstitüsü tarafından değiĢik tarihlerde düzenlenen tavsiye niteliği taĢıyan bu 

standartlar, 1999 senesinde IIA tarafından Mesleki Uygulama Çerçevesi içinde kabul edildi. 

Mesleğin etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülmesine zemin hazırlaması amacıyla 2004 

yılından sonra tüm IIA üyeleri için uyulması zorunlu bir kılavuz haline gelmiĢtir.
45

 Standart 

geniĢ bir iç denetim faaliyet sahasının gerçekleĢtirilmesiyle ve iç denetim performansının 

değerlendirilmesiyle ilgili gerekleri tarif eden ve IIA Ġç Denetim Standartları Kurulu 

tarafından yayınlanan bir beyandır.
46

  

Standartların amaçları Ģunlardır;
47

 

1. Ġç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri 

tanımlamak, 

2. Değer yaratan iç denetim faaliyetlerini teĢvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik 

bir çerçeve oluĢturmak, 

3. Ġç denetim performansının değerlendirilmesinde uygun bir zemin oluĢturmak, 

4. GeliĢmiĢ kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak. 

Kamu Ġç Denetim Standartları‟nın tespit edilmesinde, Uluslararası Ġç Denetçiler 

Enstitüsü‟nün (IIA) “Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” esas alınmıĢ, 

bunun yanı sıra diğer uluslararası denetim standartlarından da yararlanılmıĢtır. Standartlar, iç 

denetçilerin niteliklerini ve iç denetim faaliyetinde uygulanması gereken süreçleri belirler. 

Kamu iç denetim standartları, 5018 sayılı kanunun 67. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

uyarınca Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiĢtir. Ġç Denetçilerin ÇalıĢma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca da, iç 

denetçilerin bu standartlara uymaları zorunludur. 

                                                 
44   ÖZEREN Baran  Ġç Denetim, Satnadartları ve Mesleğin Yeni Açılımları  

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras08icdenetimstandart.pdf (15/06/2010) 
45  TĠDE a.g.e s. iii 
46  TĠDE a.g.e s.39 
47

 TĠDE a.g.e s.16 

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/aras08icdenetimstandart.pdf
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Kamu Ġç Denetim Standartları; iç denetimin planlanması, uygulanması ve 

raporlanması ile iç denetçilerin yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız bir Ģekilde görev 

yapabilmelerine iliĢkin konuları düzenler
48

. 

Kamu Ġç Denetim Standartları; iç denetimin uygulanmasına iliĢkin temel ilkeleri 

tanımlamak, uygulamaya yönelik bir çerçeve oluĢturmak, iç denetim kalitesinin 

değerlendirilmesi için gereken kriterleri belirlemek, kurumsal iĢlem ve süreçlerin geliĢimini 

desteklemek suretiyle iç denetim kalitesinin artırılmasını amaçlar
49

. 

Ġç denetim birimi yöneticisi ve iç denetçilerin bu standart ve kurallara uymaları 

zorunludur. Standartlarda öngörülmeyen durumlarda ise, IIA‟nın belirlemiĢ olduğu 

“Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” nın uygulama önerilerine uyulur. 

Kamu Ġç Denetim Standartları, nitelik standartları ve çalışma standartlarından 

oluĢur. Nitelik standartları iç denetim birimi ve iç denetçilerin sahip olması gereken 

özelliklere çalıĢma standartları ise, iç denetim faaliyetinin aĢamalarına ve sonuçlarının 

izlenmesine yöneliktir.
50

  

1.3.7 Etik DavranıĢ ve Meslek Ahlak Kuralları 

Ġç denetimin kiĢi, kurum ve birimlere verdiği hizmetler güven esasına dayalıdır. Hem 

bu güven esasının zedelenmemesi, hem de mesleğin etik kültürünün oluĢturulması amacıyla 

IIA tarafından, iç denetim hizmeti veren kiĢi ve kurumları bağlayan  etik kurallar manzumesi 

geliĢtirilmiĢtir. Bunlar mesleğe iliĢkin ahlak kurallarını düzenleyen IIA açısından iç 

denetçilerin uymaları gereken iç talimat ya da yönerge niteliğindedir.
51

 Meslek örgütleri 

açısından ise, bu kuralların ihlali kabul edilemez ve aykırı davranıĢlarda bulunanlar disiplin 

cezası ile sorumludur. Mesleğe giriĢle birlikte, denetçiler yasaların ve yönetmeliklerin 

gereklerinin ötesinde bir öz disiplin zorunluluğunu da üstlenir.
52

 

IIA‟nın etik kuralları iki kısımdan oluĢur;
53

 

                                                 
48 ĠDKK Kamu Ġç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kuralları s.2 
49 ĠDKK Kamu Ġç Denetim Standartları Ve meslek Ahlak Kuralları s.2 
50  ĠDKK Kamu Ġç Denetim Standartları Ve meslek Ahlak Kuralları s.2 
51  ÖZEREN a.g.e s.9 
52  ÖZEREN a.g.e s.10 
53 TĠDE a.g.e s.12 
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1. Ġç denetim ve mesleğin uygulanmasıyla ilgili ilkeler, 

2. Ġç denetçilerden beklenen davranıĢ tarzını tarif eden „Davranış Kuralları‟. Bu 

kuralların amacı, iç denetçilere etik davranıĢ konusunda rehberlik etmektir. 

Kamu iç denetim meslek ahlak kuralları da, mesleğin ahlaki kültürünün 

oluĢturulması amacıyla, IIA‟nın meslek ahlak kuralları esası temelinde diğer uluslararası 

meslek kuruluĢların metinlerinden de faydalanılarak oluĢturulmuĢtur.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun‟unun 67. maddesinin (k) 

bendinde iç denetçilerin uyacakları etik kuralları, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunca 

belirlenmiĢtir. Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. 

maddesinde iç denetçilerin Kurul tarafından belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara 

uymakla yükümlü olduğu, hüküm altına alınmıĢtır. Meslek ahlak kuralları; iç denetim mesleği 

ve uygulamasıyla ilgili „İlkeler‟ ile iç denetçilerden beklenen davranıĢ tarzını tanımlayan 

„Davranış Kurallarından‟ oluĢur. 

Bu meslek ahlak kuralları, iç denetçi tarafından mesleğe giriĢte okunup imzalanarak 

iç denetim birimi yöneticisine ile üst yöneticiye sunulur
54

. 

1.4 ĠÇ DENETĠMĠN FAYDALARI 

Ġç denetimin kuruma yaptığı ekonomik katkı, muhtemel risklerin belirlenmesinde 

yönetime yardımcı olmak, iç kontrollerin etkinliği ve yerindeliğini değerlendirerek iĢ 

süreçlerinde verimliliği sağlamak, risklerin neden olabileceği kayıpları azaltmaktır. 

Günümüzde iç denetim anlayıĢı önemli ölçüde değiĢmiĢtir. Daha önceleri eksiklik ve hile 

bulmaya odaklanan, iĢlem- kayıt odaklı iç denetim anlayıĢı yerini süreç ve verimlilik odaklı 

bir danıĢmanlık anlayıĢına bırakarak kurum nezdindeki risk yönetiminin  önemli bir parçası 

haline gelmiĢtir. Kurumlarda iç denetim faaliyetlerinin icrası büyük önem taĢımaktadır. Etkin 

bir iç denetim faaliyeti, kurumlara önemli faydalar sağlar. 

1. ĠĢletme varlıklarını, nakit, insan kaynağı, teçhizat, mali kayıtlar gibi fiziki ve fiziki 

olmayan varlıkları korur
55

. 

                                                 
54   ĠDKK 

http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat/Ucuncul%20Duzey%20Mevzuat/KamuIcDenetcileriMeslekAhlakKurallari.aspx 

(05/05/2013) 
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2. Kurumlardaki hileli iĢler ile suistimâlleri tespit eder. ġayet bunlar yoksa , 

gerçekleĢmesini engelleyecek tedbirleri alır
56

. Hataları küçükken, büyüyüp problem haline 

gelmeden ortaya çıkarmayı sağlar
57

. 

3. Kurumların iĢlemlerine iliĢkin fiili durum ile kayıtlı durumun mutabakatını 

sağlayıp karar alma konumundaki yönetime ve üçüncü kiĢilere doğru bilgilerin sunulmasına 

ve operasyonel ve finansal verilir güvenilirliğine katkıda bulunur
58

. Etkin bir iç denetim, 

güvenilir bilgi sağlama ihtiyacını karĢılar
59

. 

4. Kurumların hedeflerine ulaĢmasını engellemeye yönelik risklerin tespit edilmesini 

ve etkin bir Ģekilde yönetilmesini sağlar. 

5. Kurumların tâbî olduğu yasa, yönetmelik gibi hukuki düzenlemelere uygunluğu 

sağlar. 

6. Kurumsal imajın korunmasına ve güçlenmesine katkı sağlar. 

7. Kurumsal faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini belirler, verimsiz faaliyetlerin 

elimine edilmesini sağlayarak etkinlik ve verimliliği arttıracak önerilerde bulunur. 

8. Kurumsal yönetim uygulamalarının geliĢtirilmesine yardımcı olur
60

. 

9 Ġç denetim, yöneticilere etkili kontrol uygulama noktasında kalıcı bir kaynak 

sağlar. Performansı ölçerek, sonuçları değerlendirerek ve iyileĢtirici faaliyetler için önerilerde 

bulunarak olayların planlara uymasını sağlayacak bir araç görevi görür
61

. 

10. Kurumların paydaĢlarına, yetkili mercilere ve topluma hesap verebilirliği sağlar. 

                                                                                                                                                         
55 PEHLĠVANLI Davut, a.g.e. s.18 
56http://www.irc.com.tr  (03/05/2013) 
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1.5 TÜRKĠYE‟DE ĠÇ DENETĠMĠN HUKUKĠ DAYANAKLARI 

Kamuda iç denetim, kanun, yönetmelik ve ilgili tebliğler olmak üzere, birincil, 

ikincil ve üçüncül düzey mevzuata dayanarak yapılmaktadır. 

 

1.5.1 Birincil Düzey Mevzuat 

Türkiye‟nin 1999 senesinde Avrupa Birliği‟ne aday ülke statüsünü alması, 2005 

senesinde de tam üyelik müzakerelerine baĢlamasıyla birlikte yükümlülüklerini yerine 

getirmesi için toplam 35 fasılda ele alınan müzâkere konularından biri de „mâlî kontrol‟ 

faslıdır. Bu faslın gereği olarak çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ile birlikte iç denetim olgusu Türkiye‟ye kazandırılmıĢtır. Ġç denetim konusunun yer aldığı 

diğer kanunlar Ģunlardır;  

1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun‟unun ilgili maddeleri  

2. 5018 değiĢikliği 

3. 5436 sayılı Kanun‟un ilgili maddeleri 

4. 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanun‟unun ilgili maddeleri  

5. 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun ilgili maddeleri 

6. 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanun‟unun ilgili maddeleri 

1.5.2 Ġkincil Düzey Mevzuat  

1. Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

2. Ġç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği 

3. Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

4. Ek Ödemeye Usul ve Esasların Belirlenmesine ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı 

5. Kadro Tahsisi Ġle Ġlgili Bakanlar Kurulu Kararı 
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6. Mali Ġdareler Ġle Ġlgili Bakanlar Kurulu Kararı 

1.5.3 Üçüncül Düzey Mevzuat 

1.Üst Yönetici Rehberi 

2. Kamu Ġç Denetim Standartları 

3. Kamu Ġç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları   

4. Kamu Ġç Denetim Birim Yönergesi   

5. Kamu Ġç Denetim Raporlama Standartları 

6. Birden Fazla Kamu Ġdaresi Ġç Denetçilerinin Ortak ÇalıĢma Esas ve Usulleri 

7. Kamu Ġç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine ĠliĢkin Esas ve Usuller 

8. Kamu Ġç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi 

9. Kamu Ġç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi  

10. Kamu Ġç Denetimi Strateji Rehberi (2008-2010) 

11. Kamu Ġç Denetçilerin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine ĠliĢkin Esas ve 

Usuller 

12. Kamu Ġç Denetim Rehberi  

13. Kamu Ġç Denetçi Sertifikasının Ġptaline ĠliĢkin Esas ve Usuller 

14. Ġç Denetim Genel Tebliği 

1.6 TÜRKĠYE‟DE ĠÇ DENETĠMĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

2000 senesinde yayımlanan Türkiye Düzenli Ġlerleme Raporunda, içsel mali kontrol 

sistemi ile ilgili olarak, çeĢitli kamu kurumları ve kuruluĢları tarafından tesis edilmiĢ denetim 

birimlerinin toplam sayısı 129‟a ulaĢtığı ve on üç binden fazla denetimci kadrosunun olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bu durumun mükerrer denetimlere yol açtığı ve bazen de bazı alanların 

denetim kapsamı dıĢında kalmasına neden olduğu ve böylece denetimin etkinliğini azaltmakta 
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olduğuna değinildikten sonra yapılan denetimleri, harcama iĢlemlerinin sadece mevzuata 

uygunluğu ve yasallığı üzerinde durmakta olduğunu fakat genellikle bizatihi harcama 

sistemlerinin denetime tabi tutulmadığı tespiti yapılmıĢtır.
62

 

Türkiye Ortadoğu ve Amme Ġdaresi Enstitüsü ( TODAĠE) tarafından 1991‟de 

yayımlanan Kaya Raporu‟nda ( Kamu Yönetimi AraĢtırma Raporu), teftiĢ sisteminin denetim, 

soruĢturma ve rehberlik gibi üç temel görevi olduğu; ancak ilk iki görevin rehberlik görevi ile 

çeliĢtiği, denetim ve soruĢturmanın öne çıkması sebebiyle, geliĢtirici ve öğretici nitelik 

taĢıyan rehberlik görevinin sürekli olarak geriye itildiği tespitini yapmıĢtır. Rapora göre 

örgütsel yapı ve iĢleyiĢe yönelik ortak kurallar saptanarak denetimin standartlara bağlanması, 

denetimin teknik düzeyinin yükseltilerek, denetimin verimliliğini arttırılması, kurumlarda 

etkililik denetimine önem verilmesi ve denetim organlarının etkililik denetimi yapabilecek 

düzeye yükseltilmesi önerilmiĢtir.
63

 

Kamu yönetimi alanında yapılan köklü reformlar elbette denetim sisteminde de bir 

yenileĢmeyi ve reformu gerekli kılmaktaydı. Mevcut denetim mantalitesi, amacı 

gerçekleĢtirmekten uzak olmakla beraber yetersiz amaç ve hedefleri bakımından da 

sorunluydu. Yeni kamu yönetimi anlayıĢının gereği olarak, saydamlık, hesap verebilirlik,  

stratejik planlama,  çok yıllı bütçeleme, performans yönetimi, yönetiĢim, risk yönetimi, iç 

kontrol kavramları gibi iç denetim de kurumsal değiĢim ve geliĢmenin anahtar 

kavramlarından birisi oldu.  

Türkiye 31 Temmuz 1959 tarihinde o zamanki ismi AET olan Avrupa Birliği‟ne 

(AB) ortaklık baĢvurusu yaptıktan tam 40 yıl sonra 11-12 Aralık 1999‟da Helsinki Avrupa 

Konseyi Zirve Toplantısında adaylık statüsünü almıĢtır. Bundan 6 yıl sonra da 3 Ekim 2005 

tarihinde tam üyelik müzakerelerine baĢlamıĢtır. 

AB ile müzakerelere hazırlık amacıyla yürütülen tarama sürecinde, AB 

müktesebatıyla ülkemiz mevzuatı karĢılaĢtırılmıĢ ve uyumun sağlanması için bir takvim tespit 

edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu uyum süreci 35 fasıl üzerinden yürütülmüĢtür. Fasılların 

müzakerelere açılabilmesi için, tarama sürecinde belirlenen eksiklilerin giderilmesi, yani 

                                                 
62 ABGShttp://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2000

.pdf (05/05/2013) 
63 http://www.todaie.gov.tr/dosya/kaya.pdf (05/05/2013) 
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açılıĢ kriterlerinin yerine getirilmesi Ģartı vardır. 32. fasıl olan  “mali kontrol” konusunda da 

müzakerelerin açılabilmesi için; kamu gelir ve giderlerini bütünüyle kapsayan kamu iç mali 

kontrol prensiplerinde yeterli düzeyde ilerleme sağlanması, iç denetimin fonksiyonel 

bağımsızlığının yeterli düzeyde garanti edilmesi, ön kontrol mekanizmaları, harcama 

birimlerinde iç denetim hizmetleri ve merkezi düzeyde kontrol ve denetim metodolojisinin 

varlığı aranmaktadır. Müzakerelerin kapatılabilmesi için ise, kamu iç mali kontrol sistemine 

iliĢkin birincil ve ikincil mevzuatın kabul edilmesi, tatmin edici ön mali kontrol 

mekanizmaları, harcama birimlerinde iç denetim hizmetlerinin sağlanması ve merkezi 

uyumlaĢtırma birimlerinin kurulması ile ilgililerin eğitim programına tabi tutulması Ģartları 

aranmaktadır. Ġzlemeye alınacak temel konular ise, birincil ve ikincil mevzuatın uygulamaya 

konulması, ön kontrol mekanizmaları, iç denetim hizmetleri ve merkezi uyumlaĢtırma 

birimlerinin çalıĢmaya baĢlaması, kontrol ve denetim rehberlerinin tamamlanması, katılım 

öncesi yardımlar için geniĢletilmiĢ merkezi olmayan uygulama sisteminin kabul edilmesi 

olarak sıralanmaktadır.
64

 

Mali kontrol faslının gereği olarak, 2003 Aralığında 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi Ve Kontrol Kanunu çıkarıldı ve bu kanunla birlikte, iç denetim, mevzuatımızda 

yerini almıĢ oldu. Takip eden yıllarda da ikincil mevzuat olarak, Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Ġç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika 

Yönetmeliği ve Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik yayınlandı. Denetime rehberlik edecek üçüncül mevzuatın yayımlanması ile 

birlikte, kurumlar iç denetim faaliyetlerine baĢlamıĢlardır. ĠDKK bu çalıĢmalarında özel 

sektör tecrübelerinden yararlanmıĢtır.     

Türkiye‟de uluslararası standartlarda meslekî geliĢim ve paylaĢım platformu 

oluĢturmak ve iç denetim ile ilgili değiĢimi ve geleceği yönetmek için iç denetçilerin ulusal ve 

uluslararası düzeyde meslekî örgütlenmesini sağlamak üzere 19 Eylül 1995 yılında 47 kurucu 

üyenin gayretiyle, Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü ( TĠDE) isminde bir meslek örgütü kuruldu. 

TĠDE, kısa sürede ilgi ve katılımla hızlı bir geliĢim gösterdi ve 1996 yılında ECIIA (Avrupa 

Ġç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu, European Confederation of Institues of Internal 

Auditing) ve IIA üyeliğine kabul edildi. Uluslararası Ġç Denetim Standartları TĠDE tarafından 

                                                 
64 GÖNÜLÇARAR ġenol Ġç denetimin Bürokratik Serencamı  Mali Hukuk Dergisi sayı.135 2008 
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Türkçe‟ ye tercüme ettirilerek yayımlatıldı. Türkiye, mesleğin uluslararası platformlarında 

temsil edilmeye baĢlandı.
65
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. YEREL YÖNETĠMLERDE ĠÇ DENETĠM 

 2.1 YEREL YÖNETĠM KAVRAMININ TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ 

 2.1.1 Yerel Yönetim Kavramı 

 Yerel yönetimler, yetkili oldukları coğrafi alandaki çeĢitli kamu hizmetlerini 

sunma yetki ve sorumluluğu ile donatılan ve bu gayeyle kendilerine idari ve mali özerklik 

tanınan kuruluĢlardır.
66

 

Dünyada kamu yönetimi alanında gelinen noktaya bakıldığında yerelleĢmenin ve 

yerel yönetimlerin öneminin gittikçe arttığı görülmektedir. Yerel kamu hizmetlerinin üretim 

ve sunumunda etkinliğin ve verimliliğin sağlanmak istenmesi ve kamu hizmetlerinden 

faydalananlar adına halka yakın olan birimlerin bu etkinliği optimum Ģekilde yerine 

getirebileceği düĢüncesi, yerelleĢme ve yerel yönetimlerin önemini artırmıĢtır. Bugün hemen 

hemen bütün ülkelerde yerel yönetimler, önde gelen demokratik kurumlar olarak kabul edilir. 

Bunun baĢta gelen nedeni, yerel yönetimlerin halkın kendi kendisini yönetmesine imkân 

veren kurumlar olmasıdır, zira halk bunu kendi eliyle seçmiĢ olduğu organlar aracılığıyla 

yapar.
67

 Ayrıca,  iletiĢim medyası, sosyal medya gibi iletiĢim teknolojisindeki geliĢmeler, 

halkın eğitim seviyesindeki artıĢ, demokrasi düzeyinin yükselmesine ve demokratik yerel 

taleplerin daha güçlü dile getirilmesine zemin hazırlamıĢtır. Halka en yakın olan yönetim 

birimlerinin halk adına kararlar alabilmesi ve kaynakların kullanılmasında söz sahibi 

olabilmesi yönündeki talepler, yerelleĢmenin ve yerel yönetimlerin önemini daha da 

artırmıĢtır.  Bunun neticesi ve yeni kamu yönetimi anlayıĢı gereği  karar alma süreci ve 

yönetim mekanizmasında, merkezden yerele doğru bir yetki aktarımı gerçekleĢmiĢ ve yerel 

yönetimler günümüzün  güçlü bir yönetim birimi olmuĢtur. 

Yerel yönetim belli bir coğrafi alanda kamu gücünün doğrudan yerel toplumsal 

güçler tarafından kullanılmasını içeren bir olgudur
68
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 ARIKBOĞA, Erbay  (2008) Yerel Yönetimler ve Organları; Organlar Arası ĠliĢkilerin Üç Boyutlu 

Analizi, Türkiye‟de Yerel Yönetimler, Editörler: Recep Bozlağan, Yüksel Demirkaya, Ankara: Nobel Yayın 
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Bir baĢka tanıma göre yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda (köy, kent, kasaba, 

il, vb) yaĢayan yerel topluluğun bireylerine, bir arada yaĢamak nedeniyle kendilerini en çok 

ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacıyla kurulan, karar organları (kimi durumlarda 

yürütme organları) yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiĢ görevlere 

ve yetkilere, özel gelire, bütçeye ve personele sahip, merkezi yönetimle olan iliĢkilerinde 

yönetsel özerklikten yararlanan kamu tüzel kiĢileridir.
69

 

1982 Anayasasının 127. maddesinde, yerel yönetimler; „Ġl, belediye veya köy 

halkının mahallî müĢterek ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kuruluĢ esasları kanunla belirtilen ve 

karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan kamu 

tüzel kiĢileridir.‟ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

2.1.2 Yerel Yönetimlerin Özellikleri 

Yerel yönetimlerin tanımlarına baktığımızda, beĢ temel özelliği olduğu görülür.  

Bunları Ģöyle sıralamak mümkündür; 

1. Tüzel kiĢilikleri vardır, 

2. Ayrı bir bütçe ve mal varlıkları vardır. 

3. Seçimle iĢ baĢına gelen karar ve yürütme organları vardır, 

4. Ġdari ve mali özerklikleri vardır, 

5. Merkezi yönetimin idari vesayet denetimine tâbîdirler. 

2.2 TÜRKĠYE‟DE YEREL YÖNETĠMLER 

Bu çalıĢmada, büyükĢehir belediyesi ve belediye yönetimini ele alınmaktadır. Ġl ve 

köy yönetimine çalıĢma kapsamında yer verilmemektedir.  

2.2.1 Belediye 

5393 sayılı BK‟nin 3. maddesi belediyeyi; „Belde sakinlerinin mahallî müşterek 

nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan, idarî ve mâlî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi‟ olarak tanımlamıĢtır. Bu 

tanımda geçen idari ve mali özerklik, sınırsız bir özerklik değildir. Beldenin mahallî müĢterek 

ihtiyaçlarının karĢılanması hususunda karar organının alacağı kararla harekete geçebilen, 

harcama yapabilen, borçlanabilen ve her türlü hukukî ehliyete sahip bir kamu tüzel kiĢisi 
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olduğu kesin olmakla beraber özerklik, idarenin bütünlüğü ilkesini ortadan kaldıracak veya 

zayıflatacak Ģekilde yorumlanamaz. Söz konusu kavramlar yerel yönetimlerin, mahallî 

müĢterek ihtiyaçları karĢılamak amacıyla yetkili organlarının kararı ile kanunlara uygun 

olarak serbestçe karar alma, teĢkilatlanma, personel istihdamı, borçlanma ve benzeri 

alanlardaki yetkilerini ifade etmektedir.
70

 

5393 sayılı BK‟nin 4. maddesine göre; „Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim 

birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde ise, belediye kurulması zorunludur. 

İl ve ilçe merkezlerinde nüfus şartı aranmaksızın belediye kurulur.‟ Aynı kanunun 11. 

maddesine göre; „Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, Danıştay‟ın görüşü alınarak, 

İçişleri Bakanlığı‟nın önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür. Tüzel kişiliği 

kaldırılan belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafından yapılır.‟ Aynı maddenin ilk bendine 

göre „Meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan 

bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel 

kişiliği; genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, 

Danıştay‟ın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı‟nın teklifi üzerine müşterek kararname ile 

kaldırılarak bu belediyeye katılır. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıldıkları 

belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ile köylerin taşınır ve 

taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları belediyeye intikal eder.‟ 

2.2.1.1 Belediyelerin Organları 

Belediyelerin; belediye baĢkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni olmak üzere 

üç organı vardır. 

Belediye baĢkanı, 5393 sayılı BK‟nin 37. maddesine göre; belediye idaresinin baĢı ve 

belediye tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. Belediye baĢkanı, görevinin devamı süresince siyasî 

partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz profesyonel spor kulüplerinin 

baĢkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamazlar. Belediye baĢkanları beĢ yıllığına 

seçilirler. Belediye baĢkanlığı herhangi bir Ģekilde boĢalması halinde, meclis üyeleri arasından 

seçilen yeni belediye baĢkanının görev süresi, yerine seçildiği baĢkanın görev süresi ile 

sınırlıdır yani eski baĢkanın kalan süresini tamamlar. 
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Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır. SeçilmiĢ üyelerden oluĢur. 

Belediyenin hedef ve politikalarının belirlenip uygulanması yetkisine sahiptir. 

Belediye baĢkanı, belediye meclisinin baĢkanıdır. Belediye meclisi baĢkanlık divanı 

ile yönetilir. Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beĢinci gün belediye 

baĢkanının baĢkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli 

oyla meclis birinci ve ikinci baĢkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev 

yapmak üzere seçer. Ġlk iki yıldan sonra seçilecek baĢkanlık divanı yapılacak ilk mahallî 

idareler seçimlerine kadar görev yapar. 

Meclise belediye baĢkanı, katılamaması durumunda meclis birinci baĢkan vekili, 

onun da katılamaması durumunda ikinci baĢkan vekili baĢkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet 

raporunun görüĢüldüğü meclis toplantısı meclis baĢkan vekilinin baĢkanlığında yapılır. 

BaĢkanlık divanında boĢalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere 

yenisi seçilir. Meclis baĢkanı, meclis çalıĢmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Belediye 

meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaĢtırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile 

rastlayan günlerde çalıĢmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı 

alabilir. Meclis toplantıları açıktır. Bütçe görüĢmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi 

gün, diğer toplantıların süresi en çok beĢ gündür. 

Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt 

çoğunluğuyla karar verir. Karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. 

Oylamada eĢitlik çıkması durumunda meclis baĢkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

Gizli oylamalarda eĢitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eĢitliğin bozulmaması 

durumunda meclis baĢkanı tarafından kura çekilir. Oylama gizli, iĢaretle veya ad okunarak 

yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser Ģeklinde olur. 

Kararlar, meclis baĢkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki 

toplantıda üyelere dağıtılır. Belediye baĢkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, 

gerekçesini de belirterek yeniden görüĢülmek üzere beĢ gün içinde  meclise iade edebilir. 

Yeniden görüĢülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüĢülmesi istenip de belediye 

meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleĢir. Belediye baĢkanı, 

meclisin ısrarı ile kesinleĢen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya baĢvurabilir. 

Kararlar kesinleĢtiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare 
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amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Mülki idare 

amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya baĢvurabilir. KesinleĢen meclis 

kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. 

Belediye encümeni, 5393 sayılı BK‟nın 33. maddesine göre iki Ģekilde teĢkil edilir; 

1. Ġl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye 

baĢkanının baĢkanlığında;  belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli 

oyla seçeceği üç üye, mâlî hizmetler birim amiri ve belediye baĢkanının birim amirleri 

arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiĢiden, 

2. Diğer belediyelerde ise, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl 

için gizli oyla seçeceği iki üye, mâlî hizmetler birim amiri ve belediye baĢkanının birim 

amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beĢ kiĢiden oluĢur. 

 Bu düzenleme ile küçük ölçekli belediyelerde daha pratik bir organ oluĢumu 

amaçlanmıĢtır. Encümen, belediyelerin ikinci bir müzakere ve karar organıdır. SeçilmiĢ ve 

atanmıĢ üyelerden müteĢekkildir. Belediye meclisinin aksine, uzmanlık özelliği 

güçlendirilmiĢ, yürütmeye iliĢkin daha dinamik bir karar alma mekanizması haline 

getirilmiĢtir.
71

 Belediye encümenine belediye baĢkanı, baĢkanlık eder. BaĢkanın olmadığı 

durumlarda belediye baĢkanının görevlendireceği baĢkan yardımcısı veya encümen üyesi, 

encümene baĢkanlık eder. 

2.2.1.2 Belediyelerin TeĢkilat Yapısı 

Belediye teĢkilatı, norm kadroya uygun olarak yazı iĢleri, mâlî hizmetler, fen iĢleri ve 

zabıta birimlerinden oluĢur. 

Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile 

geliĢme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak 

gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk iĢleri ve ihtiyaca göre diğer birimler 

oluĢturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleĢtirilmesi belediye meclisinin 

kararıyla olur.  
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2.2.2. BüyükĢehir Belediyesi  

5216 sayılı BġBK‟nın gerekçesine göre büyükĢehir, büyük bir kent ve onu 

çevreleyen birçok uydu kentlerden oluĢmaktadır. Bir merkezin etrafında toplanmıĢ ve devamlı 

büyüyen nüfusun geniĢ bir alanda toplanması büyükĢehir yapılanmasının temel niteliğidir. 

BüyükĢehir diğer kentlere göre daha geniĢtir. BüyükĢehirler, ekonomik, toplumsal, siyasal ve 

kültürel olarak içinde bulundukları ülkenin küçük bir örneğini oluĢtururlar.
72

  

BüyükĢehirlerde ortaya çıkan sorunların gün geçtikçe ağırlaĢması, çözümünü de 

zorlaĢtırmıĢtır. ġehrin tamamını ilgilendiren sorunların çözümü için gerekli olan yetki ve mali 

kaynakların, büyükĢehir içinde yer alan ve aralarında bir koordinasyon bulunmayan çok 

sayıdaki yerel yönetim birimine dağıtılmıĢ olması, sorunları daha da ağırlaĢtırmıĢtır. Bu 

durum, kaynak israfına yol açtığı gibi yönetimdeki etkinlik ve verimliliği de ortadan 

kaldırmıĢtır.  

Türkiye‟de büyükĢehirlerde ortaya çıkan bu sorunları çözebilmek için iki düzeyli 

yönetim modeli uygulamasına geçilmiĢtir. Ġlk olarak 3030 sayılı kanun ile yürürlüğe konulan 

iki düzeyli yönetim sistemine göre büyükĢehir ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri 

oluĢturulmuĢtur. 5216 sayılı BġBK ile, büyükĢehir ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinin yetki 

ve sorumlulukları net bir Ģekilde ortaya konmuĢ, büyükĢehir çapındaki sorunların çözümünde 

ve hizmetlerin yürütülmesinde kaynakların israf edilmesinin önüne geçilmesi, yönetimde 

etkinlik ve verimliliğin sağlanması, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum 

içinde yürütülmesi amaçlanmıĢtır. 

5216 sayılı BġBK‟ya göre büyükĢehir belediyesi; en az üç ilçe veya ilk kademe 

belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan, kanunlarla verilen 

görev ve  sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan idari ve mâlî özerkliğe sahip ve 

karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan kamu tüzel kiĢisidir.  

Belediye tanımında olduğu gibi, bu tanımda da geçen idari ve mali özerklikte, 

sınırsız bir özerklik değildir. BüyükĢehir sınırları içerisinde mahallî müĢterek ihtiyaçlarının 

karĢılanması hususunda karar organının alacağı kararla harekete geçebilen, harcama 

yapabilen, borçlanabilen ve her türlü hukuki ehliyete sahip bir kamu tüzel kiĢisi olduğu kesin 
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olmakla beraber özerklik, idarenin bütünlüğü ilkesini ortadan kaldıracak veya zayıflatacak 

Ģekilde yorumlanamaz. 

Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleĢim 

birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il  belediyeleri, 

fiziki yerleĢim durumları ve ekonomik geliĢmiĢlik düzeyleri de dikkate alınarak kanunla 

büyükĢehir belediyesine dönüĢtürülebilir. 

2.2.2.1 BüyükĢehir Belediyelerinin Organları 

BüyükĢehir belediyeleri, büyükĢehir belediye meclisi, büyükĢehir belediye encümeni 

ve büyükĢehir belediye baĢkanından oluĢmaktadır. 

BüyükĢehir belediye baĢkanı, büyükĢehir belediye idaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğinin 

temsilcisidir. BüyükĢehir belediye baĢkanı, 2972 sayılı ilgili kanunda öngörülen esas ve 

usullere göre büyükĢehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. 

BüyükĢehir belediye baĢkan vekili, Belediye Kanun‟un daki usullere göre belirlenir. 

BüyükĢehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye baĢkanları büyükĢehir belediye baĢkan 

vekili olamaz. 

BüyükĢehir belediye meclisi, büyükĢehir belediyesinin karar organıdır.   BüyükĢehir 

belediye baĢkanı büyükĢehir belediye meclisinin baĢkanı olup,  büyükĢehir içindeki diğer 

belediyelerin baĢkanları, büyükĢehir belediye meclisinin doğal üyesidir. 

BüyükĢehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından 

belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.  Bütçe görüĢmesine rastlayan toplantı süresi 

en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beĢ gündür. 

BüyükĢehir belediye baĢkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, 

yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüĢülmek üzere belediye meclisine iade 

edebilir. Yeniden görüĢülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüĢülmesi istenip de 

büyükĢehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar 

kesinleĢir. BüyükĢehir belediye baĢkanı, meclisin ısrarı ile kesinleĢen kararlar aleyhine  idari 

yargıya baĢvurabilir. BüyükĢehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, 

kesinleĢtiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine 
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gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Mülki idare amiri 

hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine  idari yargı mercilerine baĢvurabilir
73

. 

BüyükĢehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan 

imara iliĢkin kararlar, kararın geliĢinden itibaren üç ay içinde büyükĢehir belediye meclisi 

tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiĢtirilerek 

kabul edildikten sonra büyükĢehir belediye baĢkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükĢehir 

belediye meclisinde görüĢülmeyen kararlar onaylanmıĢ sayılır. 

BüyükĢehir belediye meclisi, kendi üyeleri arasından seçilecek en az beĢ, en çok 

dokuz kiĢiden oluĢan ihtisas komisyonları kurabilir. Ġhtisas komisyonları, her siyasi parti 

grubunun ve bağımsız üyelerin büyükĢehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye 

tam sayısına oranlanması suretiyle oluĢur. Ġmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık 

komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaĢım 

komisyonunun kurulması zorunludur.  

BüyükĢehir belediye encümeni, belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında 

kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beĢ üye ile genel sekreter ve biri mali 

hizmet birim amiri olmak üzere belediye baĢkanı tarafından her yıl birim amirleri arasından 

seçilecek 5 üyeden oluĢur. Encümene belediye baĢkanı, katılamadığı durumlarda genel 

sekreter baĢkanlık yapar.  

2.2.2.2. BüyükĢehir Belediyelerinin TeĢkilat Yapısı 

5216 sayılı BġBK‟nin 21. maddesine göre “Büyükşehir belediyesi teşkilatı; norm 

kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden 

oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi 

meclisinin kararı ile olur.”  

5216 sayılı BġBK, genel sekreterlik kurumuna özel bir önem ve sorumluluk 

vermiĢtir. BġBK‟ ya göre büyükĢehir belediyesinde baĢkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin 

etkili ve verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için genel sekretere yardımcı olmak üzere  nüfusu 

üç milyonun üzerindeki büyükĢehir belediyelerinde en fazla beĢ, diğerlerinde en fazla üç 

genel sekreter yardımcısı atanabilir. 
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BüyükĢehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye baĢkanı adına onun 

direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, 

stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları 

tarafından sağlanır. 

2.3 ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ 

Ġç denetim sürecinin altı bileĢeni vardır: 

1. Üst yönetici, 

2. Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı, 

3. Ġç denetçiler, 

4. Denetlenen birim, 

5. Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı veya Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, 

6. Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu, 
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Ġç denetim süreci dört aĢamadan oluĢmaktadır: 

1. Denetimin planlaması, 

2.  Denetimin yürütülmesi, 

3.  Raporlama, 

4.  Ġzleme. 

2.3.1 Denetimin Planlaması 

Denetim planı iç denetim birimlerince hazırlanır. Kurumların maruz kalabilecekleri 

risklerin sürekli olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle en riskli alanlar tespit edilerek 

denetim plan ve programı hazırlanır. Hazırlanan planda, denetimin maliyeti de göz önüne 

alınarak  denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını 

sağlayacak denetim alanları, gerekli iĢ gücü ve eğitim faaliyetlerini de kapsayacak Ģekilde 

hazırlanır. Üç yıllık hazırlanan denetim planı, yıllık programlarla uygulanır. Denetim planı , 

her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek  gerektiğinde değiĢtirilir.
74

 

Denetim planında ilk olarak denetim evreni tanımlanır. Denetim evreni, bir 

kurumdaki denetlenebilecek tüm alanları ifade eder ki, kurumların tüm faaliyetleri buna 

dahildir. Denetim evreni birim, faaliyet, süreç, proje veya bunlardan bir kaçı ile bir arada 

değerlendirilerek denetlenebilir bölümlere ayrılır ki, bu bölümler denetim alanlarını 

oluĢturur.
75

 Risk değerlendirme çalıĢmaları sonucunda en riskli alanlar belirlenir. Denetim 

yetkisine sahip personel, çalıĢılabilecek iĢ günü, bütçe imkânları vb. denetim kaynakları, 

yüksek risk içeren alanlara daha fazla tahsis edilir. 

 Ġç denetim birimlerince hazırlanan denetim planları, üst yönetici tarafından 

onaylandıktan sonra yürürlüğe girerek uygulamaya konulur. Üç yıllık dönemler itibarıyla 

hazırlanan denetim planları, yıllık denetim programları Ģeklinde düzenlenerek, üst yöneticinin 

onayıyla uygulamaya konulur. Denetim programı denetim faaliyetleri ve diğer (eğitim ve 

danıĢmanlık) faaliyetler olmak üzere iki kısımda düzenlenir. Ġç denetim birimince, 

görevlendirilecek iç denetçiye görevlendirme yazısı, denetlenecek birime ise bilgilendirme 

yazısı gönderilir
76

. 

                                                 
74  Ġç denetçilerin  çalıĢma usul ve esasları hakkında yönetmelik m.39 
75  ĠDKK Kamu Ġç denetim planı ve programı hazırlama rehberi s.6 
76

 http://icdenetim.gov.tr/ic-denetim/ic-denetim-sureci/  (05/03/2011) 
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2.3.2 Denetimin Yürütülmesi 

Görevlendirme yazısını alan iç denetçi,  denetim süre planını ve kontrol listelerini de 

içeren  denetimin amacını belirleyerek denetleyeceği  süreçle ilgili ön araĢtırma yapar ve bilgi 

toplar. Gerekirse denetlenecek birimden bilgi ve belge ister. Denetim süresince 

gerçekleĢtirilen tüm çalıĢmalar; denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan 

testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi, kanıt ve sonuçlar ile raporlama ve izleme 

faaliyetleri çalıĢma kâğıtlarıyla belgelendirilmelidir
77

. 

Tüm bu çalıĢmalarını tamamlayan iç denetçi, saha çalıĢmasına baĢlamadan önce 

denetlenecek birim yöneticisi ve gerekli gördüğü personel ile  denetimin kapsamı, maksadı, 

kullanılacak yöntemler, denetimin tahmini süresi, bu süre içerisinde çalıĢanlardan beklentileri, 

çalıĢanların denetimden beklentileri, denetime yardımcı olacak personel ve denetim 

sonuçlarının raporlanması konularını içeren bir açılış toplantısı yapar
78

.  

AçılıĢ toplantısındaki değerlendirmeler tutanak altına alındıktan sonra iç denetçi elde 

ettiği bilgiler ve bulgular ıĢığında,  denetim altına altığı süreçle ilgili bir risk değerlemesi 

yaparak denetimin kapsamını belirler
79

. 

Sonrasında ise  bireysel çalışma planını hazırlayarak fiili denetime yani saha 

çalıĢmasına baĢlar. Saha çalıĢması; denetim testlerinin uygulanması, bulguların oluĢturulması 

ve önerilerin geliĢtirilmesi, bulguların denetlenen birimle paylaĢılması ve kapanıĢ 

toplantısının yapılması aĢamalarından oluĢur
80

. 

Ġlk olarak bireysel çalıĢma planında belirtilen testler gerçekleĢtirilir. Denetim testi, 

denetim kapsamına alınmasına karar verilen hususlarla ilgili olarak idarece var olduğu 

belirtilen kontrollerin gerektiği gibi çalıĢıp çalıĢmadığının süreçler, kayıtlar ve belgeler 

üzerinden incelenmesidir. Ancak uygulamada sadece yerel yönetimlerde değil, hiçbir kamu 

kurumunda bir risk yönetimi söz konusu olmadığı için bu risklere iliĢkin kontroller de 
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oluĢturulmamıĢtır. Bu dönemde, iç denetçi bunların oluĢturulması konularında da danıĢmanlık 

yapmalıdır. 

Bu çalıĢmalar yazılı hale getirilmeli, gözlem ve araĢtırmalarla desteklenmelidir. Bu 

test, araĢtırma ve gözlemler ile elde edilen bulgular çalıĢma kâğıtlarına geçirilir. Denetim 

testlerinin uygulanmasında kullanılabilecek bazı araĢtırma teknikleri Ģunladır: Yeniden 

hesaplama/uygulama, gözlem, doğrulama, görüĢme,  yayımlanmıĢ rapor veya çalıĢmaların 

değerlendirilmesi, sunulan hizmetlerden bir vatandaĢ olarak yararlanma, anket ve analitik 

inceleme. Ġç denetçi sahada bizzat yaptığı çalıĢmalar neticesinde elde ettiği bulguları 

değerlendirerek, idaresine katma değer sağlayacak Ģekilde tavsiyelerde bulunur
81

. 

Ġç denetçinin, denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre  usulsüzlük ve 

yolsuzluk gibi soruĢturma gerektirecek bir bulguya rastladığında bunu üst yöneticiye 

bildirmesi kanuni bir zorunluluktur. 

Ġç denetçi elde ettiği denetim bulgularını kapanıĢ toplantısında görüĢülmek üzere bir 

yazı ekinde denetlenen birime gönderir. Denetçi ile denetlenen birim, denetim bulguları ve 

bunlar üzerine geliĢtirilen önerileri bir kapanış toplantısında görüĢür ve varılan sonuçlar bir 

tutanağa bağlanır
82

. 

2.3.3 Raporlama  

Ġç denetim raporlama sürecinde  nihai rapordan önce taslak rapor düzenlenir
83

. 

Denetçi ile denetlenen birim arasında denetim bulguları üzerinde kapanıĢ 

toplantısında yapılan görüĢmeler de dikkate alınarak denetçi bir taslak rapor hazırlar. 

Denetçi, taslak denetim raporunu belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere denetime tabi 

tutulan birim yöneticisine bir yazı ekinde verir. Birim yöneticisi, gerektiğinde çalıĢanlardan 

ve ilgililerden görüĢ almak suretiyle raporu, verilen sürede cevaplandırarak denetçiye 

gönderir
84

.  
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Risklerin önem ve düzeyi konusunda denetçi ile birim yöneticisi arasında 

anlaĢmazlık varsa, denetçi bu duruma iliĢkin değerlendirmesini raporuna dahil eder. Risklerin 

önem ve düzeyi konusunda denetçi ile birim yöneticisi aynı görüĢteyse, makul bir sürede 

önlem alınması konusunda anlaĢırlar ve alınacak önlemler denetlenen birimce bir eylem 

planına bağlanır
85

. 

Ġç denetçi, denetlenen birimden alınan cevaplar ile bunlara iliĢkin 

değerlendirmelerini de kapsayan nihai raporunu, iç denetim birimi aracılığıyla üst yöneticiye 

sunar. Ġç denetim birim yöneticisi nihai raporun ilgililere iletilmesinden sorumludur. Raporlar 

üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra, raporda belirtilen birimlere ve strateji 

geliĢtirme birimine gereği için gönderilir
86

. 

Ġç denetçi ile denetlenen birim arasında oluĢacak görüĢ ayrılıkları üst yönetici 

tarafından çözülür. Üst yönetici ile iç denetçi arasında görüĢ ayrılıkları olması halinde ise, 

durum anlaĢmazlığın giderilmesine yardımcı olmak amacıyla kurula iletilir
87

. 

2.3.4 Ġzleme 

Denetim sonuçlarının izlenmesi, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu‟nca çıkarılan 

Kamu Ġç Denetim Raporlama Standartları çerçevesinde yürütülür. Denetim sürecinin 

bütünlüğünü korumak açısından, denetim sonuçlarının izlenmesine iliĢkin temel hususlar 

Ģunlardır
88

: 

1. Ġç denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici iĢlem ve 

tavsiyeler ilgili raporda belirtilen süre içerisinde denetlenen birim tarafından yerine getirilir. 

Düzeltici iĢlemin gerçekleĢtirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda, bu husus 

denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik geliĢmeler ilgili birimce en az altı 

aylık dönemler halinde iç denetim birimine bildirilir. 
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2. Raporda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst yönetici tarafından izlenir. Üst 

yönetici bu görevini iç denetim birimi aracılığıyla da yerine getirebilir. Genel kural bu 

olmakla beraber, uygulamada, bu görevi iç denetim birimleri yerine getirir. 

3. Denetlenen birimlerce, rapor üzerine yapılan iĢlemler veya iĢlem yapılmama 

gerekçeleri iç denetçiye bildirilmek üzere iç denetim birimine gönderilir. 

4. Hazırlanan rapor özeti, nihai rapor üzerine yapılan iĢlemlerle birlikte, üst yönetici 

tarafından raporun kendisine sunulduğu tarihten itibaren iki ay içinde Ġç Denetim 

Koordinasyon Kuruluna  gönderilir. 

5. Ġç denetim raporları, iç denetim birim yöneticisinin izni olmaksızın kurul hariç 

idare dıĢına verilemez. 

2.4.YEREL YÖNETĠMLERDE ĠÇ DENETĠM UYGULAMALARI 

Bu bölümde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ile Ġstanbul Bakırköy Belediyesinin iç 

denetim uygulamaları incelenmektedir. 

2.4.1 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nde Ġç Denetim Uygulamaları 

2.4.1.1 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi  TeĢkilat yapısı 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nde; baĢkan, genel sekreter, genel sekreter 

yardımcıları, daire baĢkanları, müdürler, müdür yardımcıları, Ģefler, memur ve iĢçilerden 

oluĢan sekiz kademeli hiyerarĢik bir yapı bulunmaktadır. Daire baĢkanları taktik, müdürler ise 

operasyonel düzeydeki iĢlemlerin yürütülmesinden sorumludur. BaĢkan, genel sekreter, genel 

sekreter yardımcıları, belediye meclisi ve belediye encümeni gibi birimler de tepe yönetimi, 

yani stratejik düzeyde kararların alındığı ve uygulama talimatının verildiği üst kademeyi 

oluĢturmaktadır. 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nde bir genel sekreter, yedi genel sekreter 

yardımcısı, 22 daire baĢkanı ve 86 müdür bulunmaktadır. Ayrıca doğrudan baĢkana bağlı 

olarak, bir hukuk müĢaviri, bir teftiĢ kurulu baĢkanı ve bir iç denetim birimi baĢkanı da 

bulunmaktadır. ĠBB ‟nin 25 tane de iktisadi teĢekkülü mevcuttur
89

. 
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2.4.1.2 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nin Ġnsan Kaynakları Yapısı 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi personeli; memur, sözleĢmeli ve iĢçi statüsündeki 

çalıĢanlardan oluĢmaktadır. 2012 yıl sonu itibariyle kurumda; 372‟si sözleĢmeli sanatçı olmak 

üzere toplam 6.340 memur, 2.270 sözleĢmeli personel ve 18‟i geçici olmak üzere toplam 

4.403 iĢçi statüsünde, toplam 13.013 personel görev yapmaktadır90. ĠBB‟ ye ait, yedi farklı 

sektörde faaliyet gösteren toplam 25 Ģirkette de 2012 yılı sonu itibarıyla 12.789 kiĢi 

çalıĢmaktadır
91

. 

2.4.1.3 Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġç Denetim Birimi BaĢkalığı 

2.4.1.3.1 ĠBB Ġç Denetim Biriminin Misyon ve Vizyonu 

Misyon : “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonuna ulaşmasına katkı 

sağlamak amacıyla, tüm işlem ve faaliyetlerin stratejik plana, performans ve yatırım 

programlarına, mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesinde; kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılmasında;  risk odaklı; sistem, uygunluk, performans, mali, bilgi 

teknolojisi ve performans denetimi uygulamaları ve danışmanlık faaliyetleriyle kuruma değer 

katmaktır.” 

Vizyon : “Uluslararası ve ulusal standartlarda, öngörülü ve yeniliklere açık iç 

denetim anlayışıyla örnek ve öncü olmak.
92

” 

2.4.1.3.2 ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı‟nın Ġnsan Kaynağı Yapısı 

Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı bünyesinde iç denetçiler, idari ve hizmet personeli 

olmak üzere toplam 19 personel çalıĢmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu gereği 20 iç denetçi kadrosu mevcut olan birimde 31.12.2012  tarihi itibari ile yedi iç 

denetçi görev yapmaktadır. 
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2.4.1.3.3 ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı‟nın KuruluĢu ve Kurum TeĢkilat 

Yapısındaki Yeri 

Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı 5018 sayılı kanun hükümlerine dayanılarak, Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‟nın 13.02.2009 tarihli onayı ile doğrudan üst yöneticiye 

(Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı‟na)  bağlı olarak kurulmuĢtur. 

2.4.1.3.4 ĠBB‟de Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığının Amaç ve Hedefleri 

ĠBB Ġç Denetim Biriminin, ulaĢmayı planladığı temel amaç ve hedefler Ģunlardır
93

: 

1. Etkin bir denetim ortamının oluĢturulması, 

2. Ġç denetimin uygulamalarının geliĢtirilmesi,  

3. Ġç denetimin farkındalığının arttırılması, 

4.Ġç denetçilere uluslararası standartlarda denetim yapabilecek becerinin 

kazandırılması, 

5. Kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılarak idareye maksimum faydanın sağlaması, 

6. Kurumun risk yönetimi, kontrol ortamı ve yönetiĢim süreçlerine maksimum katkı 

sağlaması. 

2.4.1.3.5 ĠBB‟ de Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığının Temel Politika Ve Öncelikleri 

Yukarıda belirtilen amaç ve hedefler göz önüne alındığında, ĠBB Ġç Denetim 

Biriminin 2012 yılında uygulanan temel politika ve öncelikleri Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır
94

; 

1. Denetimlerin süreç bazlı ve risk odaklı gerçekleĢtirilmesi,  

2. Denetlenen birimlerin denetimlerde katılımcı rol oynamasının sağlanması, 

3.Ġç denetim konusunda yurt içi ve yurt dıĢı çalıĢmaların ve iyi uygulama 

örneklerinin araĢtırılması, 

4.Ġç denetim faaliyetlerinde koordinasyon ve etkinliği sağlamak, kırtasiyeciliği 

azaltmak için bilgi teknolojilerinden faydalanılması. 
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2.4.1.4 ĠBB‟  de Ġç Denetim Faaliyetleri 

2009 yılı Ģubat ayında kurulan ĠBB Ġç Denetim Birimince 2009  yılında,  birim alt 

yapısının oluĢturulmasına yönelik fiziksel imkânların sağlanması ve gerekli personelin 

görevlendirilmesine paralel olarak iĢ ve görev tanımları yapılmıĢ ve idari faaliyetlere iliĢkin 

süreçler oluĢturulmuĢtur. Araç, gereç ve malzeme temini sağlanmıĢtır. Buna ek olarak birim 

iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalıĢmalar yapılmıĢ, birim faaliyetlerine yönelik 

süreli yayınlara abonelik sağlanmıĢ, yerli ve yabancı kaynaklar temin edilerek Ġç Denetim 

Birimi BaĢkanlığı kütüphanesi kurulmuĢtur. 

Birimin iĢleyiĢi, iç denetçilerin ve üst yöneticinin iç denetime iliĢkin görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esaslarının yer aldığı birim yönergesi hazırlanmıĢtır.  

Ġç denetçi kadrolarına nitelikli iç denetçilerin atanmasını sağlamak amacıyla ĠBB Ġç 

Denetim Birimi BaĢkanlığı “iç denetçi atama kriterlerini” belirlemeye yönelik çalıĢmalar 

yapılmıĢtır.  

Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı “özel etik kuralları” belirlenmiĢ ve iĢe yeni baĢlayan 

personelin birimi tanımasına ve faaliyetleri kavramasına yönelik olarak Ġç Denetim Birimi 

BaĢkanlığı Oryantasyon Dokümanı hazırlanmıĢtır
95

. 

2.4.1.4.1 Ġç Denetçi Atama kriterlerinin Belirlenmesi 

ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı iç denetçi atama kriterleri belirlenerek üst yönetici 

olan Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı tarafından onaylanmıĢtır. Zorunlu ve tercih sebebi 

sayılabilecek kriterler aĢağıda belirtilmektedir.  

Zorunlu Kriterler: 

1. Kamu Ġç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.  

2. Ġç denetçi olarak baĢvurulan tarih itibari ile 45 yaĢını geçmemiĢ olmak. 

3. Memuriyeti boyunca 80 puanın altında sicil notu almamıĢ olmak. 

4. Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamıĢ olmak.  

5. Kurulun belirlediği etik kurallara uygun özgeçmiĢe sahip olmak. 

Tercih Sebebi Kriterler: 

1. Yerel yönetimler konusunda en az beĢ yıllık deneyime sahip olmak. 
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2. Merkezi yönetimde (Bakanlık, MüsteĢarlık, Genel Müdürlük) iç denetçi olarak 

görev yapmıĢ olmak. 

3. Denetim alanında uluslararası geçerliliği olan sertifikalardan bir veya birkaçına 

sahip olmak. 

4. Bilgi teknolojileri denetimi yapacak olan iç denetçiler alanları ile ilgili uluslararası 

sertifikalardan bir ve ya birkaçına sahip olmak. 

5. SMMM ve YMM belgelerine sahip olmak. 

6. Lisansüstü eğitimi yapmıĢ olmak. 

7.Yabancı dil biliyor olmak. (Son iki yıl içinde yapılmıĢ olan KPDS ve ÜDS 

sınavlarından en az 50 veya TOEFL, EILTS gibi sınavlardan KPDS 50 eĢdeğerinde puan 

almıĢ olmak) 

8. Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı‟nın mevcut iç denetçi profili ve kurumun faaliyet 

alanı göz önünde bulundurularak, kuruma değer katmak adına belirlenen ihtiyaçlar 

doğrultusunda;  Ġktisat, ĠĢletme, Maliye, Hukuk, Ġstatistik, Mimarlık, Mühendislik vb. (ĠnĢaat 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 

Çevre Mühendisliği,) alanlarında lisans/lisansüstü eğitim almıĢ olmak. 

2.4.1.4.2 Ġç Denetim Biriminin Tanıtım ÇalıĢmaları 

Ġç denetimin ve ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı‟nın kurum bünyesinde tanıtımına 

yönelik birim bazlı sunumlar ve çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. ĠBB koordinasyon 

toplantılarında birimi ve iç denetim faaliyetlerini tanıtıcı sunumlar yapılmıĢtır. Ayrıca, iç 

denetimin kurum genelinde bilinirliğinin arttırılması ve iç denetim faaliyetinin kurumda 

sağlıklı bir Ģekilde yerleĢmesine yönelik tanıtım broĢürü hazırlanmıĢ ve kurum içinde bütün 

birimlere dağıtılmıĢtır
96

.  

2.4.1.5 Ġç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması 

2011-2013 Yılı Denetim Planının etkin bir Ģekilde hazırlanabilmesi amacıyla 

kurumun ana ve alt süreçlerine ek olarak detay süreçleri çıkartılmıĢ ve denetim evreni etkin 

bir denetimi mümkün kılacak denetim alanlarına bölünmüĢtür. Bu denetim alanlarından risk 

puanı, denetçi görüĢü ve üst yönetici görüĢü kriterlerine göre denetim plan ve programına 

alınacak olanlar belirlenmiĢtir.  
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2.4.1.5.1 Denetim Evreninin Belirlenmesi 

ĠBB organizasyon yapısı ve 2010-2014 dönemi Stratejik Planı dikkate alınarak 

hazırlanan kurumun denetim evreninde 24 temel faaliyet alanı belirlenmiĢtir. Bu temel 

süreçler Tablo 1‟de gösterilmiĢtir.     

Tablo 1  

Temel Süreçler  

1

1 
Strateji geliĢtirme ve planlama  

1

13 
Karar ve onay süreçleri 

2

2 
Projelendirme ve proje uygulama 

1

14 
Sürdürülebilir süreç yönetimi uygulama akıĢı 

3

3 
Tedarik yönetimi  

1

15 
Ġmar yönetimi 

4

4 
 Mâlî  kaynakların yönetimi 

1

16 
UlaĢım hizmetleri yönetimi 

5

5 
Ġnsan kaynakları yönetimi 

1

17 
Sosyal destek hizmetleri yönetimi 

6

6 
BiliĢim hizmetleri önetimi 

1

18 
Sağlık hizmetleri yönetimi 

7

7 
Kurum içi/dıĢı iliĢkiler yönetimi  

1

19 
Çevre yönetimi 

8

8 
Destek hizmetleri yönetimi 

2

20 
Kültür hizmetleri yönetimi 

9

9 
ĠĢtirakler Yönetimi 

2

21 
Kent ve toplum düzeni yönetimi 

1

10 
Hukuki süreçlerin yönetimi 

2

22 
Afet yönetimi 

1
Döküman ve arĢiv yönetimi 

2
Risk yönetimi 
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Kaynak: ĠBB 2013 Ġç Denetim Programı 

 

2.4.1.5.2 Denetim Alanlarının Belirlenmesi 

ĠBB organizasyon yapısı ve 2010-2014 dönemi Stratejik Planı dikkate alınarak 

hazırlanan kurumun denetim evreninde 24 temel faaliyet alanı ve 58  denetim alanı 

belirlenmiĢtir.  

2.4.1.5.3 Risk Kriterlerinin Belirlenmesi 

Belirlenen her bir denetim alanı ile ilgili maruz kalınabilecek temel riskler 

tanımlanmıĢtır. Risklerin belirlenmesi aĢamasında mevzuat, ĠBB 2010-2014 dönemi Stratejik 

Planı, misyonu, vizyonu, hedefleri, SWOT analizleri, ilgili müdürlüklerin yönetmelikleri, 

faaliyet alanları, iĢ süreçleri ve lokasyon gibi anahtar bilgiler ve veriler değerlendirilmiĢtir.  

ĠBB denetim alanlarına iliĢkin riskler etki faktörleri ve olasılık kriterleri açısından 

değerlendirilmiĢtir. 1-5 arası puanlar verilerek yapılan değerlendirmede 1 en düĢük etkiyi, 5 

ise en yüksek etkiyi ifade etmektedir.  

2.4.1.5.4 Denetim Alanlarının Öncelik Sırasına konulması 

2013 yılı için denetim alanında yer alan süreçler toplam risk puanı sıralaması ve 

Kurumun mevcut gereksinimleri göz önünde bulundurularak seçilmiĢtir. Risk değerlendirmesi 

alt süreçler bazında yapılmıĢ olup, denetlenecek olan detay süreçler iç denetçilerin yapacağı 

saha çalıĢması sırasında belirlenecektir. 2013 yılı denetim programında yer alması planlanan 

güvence ve danıĢmanlık faaliyetleri Tablo 2 de belirtilmiĢtir
97

. 
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12 
Denetim 

2

24 

VatandaĢ baĢvurularının yönetimi 

Süreçleri(Birim Bazlı) 
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Tablo 2 

2013 Yılında Denelenecek Süreçler 

Temel Süreçler Alt Süreçler 

BiliĢim Hizmetleri Yönetimi 
Bilgi Güvenliği Yönetimi (Bilgi Güvenliği 

Sertifikasyon: ISO 27001) 

Strateji GeliĢtirme ve Planlama Performans Programının Hazırlanması 

Tedarik Yönetimi 
Alım Konusu ĠĢin Kontrol ve Muayenesinin 

Yapılması 

Doküman ve ArĢiv Yönetimi Kurum ArĢiv Yönetimi 

Ġmar Yönetimi 
6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yapılması 

Gereken ĠĢlemler 

Destek Hizmetleri Yönetimi ÇalıĢan Sağlığı ve ĠĢ Güvenliğinin Sağlanması 

Kültür Hizmetleri Yönetimi 
Kültürel Mekanların Projelendirilmesi 

Kültürel Mekan Projelerinin GerçekleĢtirilmesi 

Tedarik Yönetimi Ġhale (Yapım ĠĢleri) 

Strateji GeliĢtirme ve Planlama Ġç Kontrol Eylem Planının Uygulanması 

Çevre Yönetimi 
YeĢil Alan Yönetimi 

YeĢil Alan Üretimi 

Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi Cenaze Hizmetlerinin  GerçekleĢtirilmesi 

Kaynak: ĠBB 2013 Ġç Denetim Programı 

 

2.4.1.5.5 Birim Yönetimi ve Gözetim Faaliyetleri 

Birimin yönetimi Ġç Denetim Birimi BaĢkanı‟nın, gözetim faaliyetleri ise Ġç Denetim 

Birimi BaĢkanı ve iç denetim programı kapsamında görevlendirilecek olan iç denetçilerin 

sorumluluğundadır.   

Ġç Denetim Birimi BaĢkanı, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve 

etkinliğini sürekli gözetleyen, kurulun düzenlemelerine uygun bir kalite güvence ve geliĢtirme 

programı hazırlamak ve sürekliliğini sağlamakla sorumludur. 

Yönetim faaliyetleri kapsamında Birim BaĢkanının; birimin idari iĢlerinin 

yürütülmesi, harcama yetkilisi görevi ve bütçesinin yönetim sorumluluğu da bulunmaktadır. 
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Birim BaĢkanı, üst yöneticinin iç denetçi performans değerlendirmesi ve sertifika 

derecelendirmesine altlık teĢkil edecek bilgilerin üst yöneticiye sunulmasından, birimde 

çalıĢan personelin performans değerlendirmesi ve yönetiminden sorumludur. Ġç denetçilerin 

program dâhilindeki ve dıĢındaki görevlendirmelerini yapmak, iç denetim yıllık faaliyet 

raporunu hazırlamak, seçili denetim alanlarının denetlenmesinden sonra tespit edilen 

bulguları, önerileri ve raporları kontrol etmek ve denetim ve danıĢmanlık faaliyetlerinin 

kalitesini sağlamak da Birim BaĢkanı‟nın birim yönetimi faaliyetleri görevlerindendir
98

. 

2.4.1.5.6 ĠBB Ġç Denetim Biriminin Kabiliyet ve Kapasitesinin Değerlendirilmesi  

ĠBB Ġç Denetim Biriminin 2012 yılı faaliyet raporuna göre, birimin üstünlük ve 

zayıflıkları aĢağıda belirtilmektedir:
99

 

Üstünlükler: 

1. 5018 sayılı kanun ile Maliye Bakanlığı tarafından iç kontrol sistemi 

uygulamalarının baĢlatılmıĢ olması, 

2. ĠBB ana hizmet alanları ile ana, alt ve detay süreçlerin büyük ölçüde 

tanımlanmıĢ olması, 

3. Ġç denetime yönelik birincil, ikincil ve üçüncül mevzuatın büyük ölçüde 

yürürlüğe girmiĢ olması,  

4. Ġç denetimin kurumsal yapı içerisinde üst yöneticiye bağlı olması, 

5. Ġç denetçi sertifikasyonunun dinamik bir yapıda olması, sertifikaların 

derecelendirilmesi ve derecelendirme Ģartlarının mesleki geliĢim odaklı olması,   

6. Ġç denetimin sertifikalı denetçiler tarafından yapılan ve uzmanlık gerektiren bir 

meslek olması, 

7. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi birimlerinin denetim geleneğine yatkın olması, 

8. Ġç denetimin makul güvence ve danıĢmanlık hizmeti olarak mevzuatta 

tanımlanmıĢ olması, 

9. Ġç denetimin uluslararası standartlarının varlığı ve uluslararası kabul görmüĢ 

bir uygulama olması, 

10. Denetime iliĢkin raporlama ağının, raporlamaya iliĢkin esas ve usullerin 

mevzuatta tanımlanmıĢ olması, 
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11. Ġç denetim alanında uluslararası alanda geniĢ bir bilgi birikiminin var olması ve 

bunun sonucu olarak iyi uygulama örneklerinden faydalanma imkânının varlığı, 

12. Denetimin denetlenecek birimlerle iletiĢim halinde, ortak ve paylaĢımcı bir 

çalıĢma ortamında yürütülmesi,  

13. 5018 sayılı kanunun geçici 5. maddesine göre atanan iç denetçilerin büyük 

bölümünün güçlü bir denetim kültürü ve tecrübesine sahip olması. 

 

Zayıflıklar: 

1. Ġç denetim hususunda üst yöneticilere bilgilendirme ve yönlendirmenin yeterli 

derecede yapılamaması,  

2. Kurulun idari ve kurumsal kapasitesinin güçlü olmaması, 

3. Kamu kurumlarının organizasyon yapılarında denetim komitelerinin 

bulunmaması, 

4. Üçüncül düzey mevzuatın henüz tamamlanmamıĢ olması (Bilgi Teknolojileri 

Denetim Rehberi, Ġç Denetçilerin YurtdıĢı Yüksek Lisans Eğitimi Usul ve Esasları, YurtdıĢı 

Birimlerinin Denetimi Rehberi vb.), 

5. Ġç denetim birim yöneticilerine yönelik kadro düzenlemelerinin mevzuatta 

düzenlenmemiĢ olması,  

6. Ġç denetim biriminde iç denetçiler dıĢında istihdam edilecek personele (uzman, 

memur, iĢçi vb.) iliĢkin bir düzenlemenin yapılmamıĢ olması, 

7. Sertifika sahibi iç denetçi sayısının yetersiz olması, 

8. Geçici maddeye göre yapılan atamalarda kriterlerin (yaĢ, pozisyon vb.) etkin 

bir Ģekilde belirlenmemiĢ olması, 

9. Harcama birimlerinin iç kontrol sistemlerinin kurulmasına yönelik 

çalıĢmalarının henüz tamamlanmamıĢ olması,  

10. Kurumsal ve kentsel risklerin bütüncül bir yaklaĢımla belirlenmemiĢ olması,  

11. Kurumlarda kurumsal risk yönetim bilincinin ve organizasyonunun 

bulunmaması, 
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12. Üst yönetimden baĢlayarak farklı kurumsal kademelerde hedeflerin 

bütünlüğünün incelenmesi ve faaliyetlerin geliĢiminin izlenmesi konusunda aynı seviyede 

algının olmaması, 

13. Ġç denetime yönelik birincil, ikincil ve üçüncül mevzuat yürürlüğe girmesine 

rağmen bu mevzuatta öngörülen Ģartların kurumlar düzeyinde henüz sağlanamamıĢ olması (iç 

kontrol sisteminin henüz kurulmamıĢ olması vb.), 

14. Kurum içi kademelerde ihtiyaç duyulan bilgi ve verilerin analiz edilerek ilgili 

birim ve makamlar tarafından doğru ve güncel bir Ģekilde kullanımını sağlayacak otomasyon 

destekli yönetim bilgi sistemlerinin yeterli düzeyde olmaması, 

15. Ġç denetimin risk yönetimindeki rolünün mevzuatta net olarak tanımlı 

olmaması, 

16. Ġç denetim ve teftiĢ biriminin görev ayrımının net yapılmamıĢ olması ve 

olumsuz rekabetlerinin sürmesi, 

17. ĠDKK‟nin “gerektiğinde çalıĢma ve ihtisas grupları oluĢturulmasını 

kararlaĢtırmak” Ģeklinde belirtilmiĢ olan yetkisine yönelik bir çalıĢmasının bulunmaması, 

18. Ġç denetçilerin geleneksel denetim alıĢkanlıklarını sürdürmeleri ihtimali, 

19. Ġç denetim mevzuatı ile uluslararası standartlar ve AB norm ve uygulamaları 

arasında bazı uyumsuzlukların bulunması.  

 

2.4.1.5.7 ĠBB Ġç Denetim Birimince 2012 Yılında Yapılan Denetim Faaliyetleri 

ĠBB Ġç Denetim Birimince, 2012 yılında dokuz adet sistem ve bir adet bilgi 

teknolojileri denetimi gerçekleĢtirilmiĢtir.   

 

Gerçekleştirilen Sistem Denetimleri: 

 

1. Hallerin yönetilmesi, 

2. YaĢlı ve çocuklara yönelik hizmetlerin gerçekleĢtirilmesi, 

3. Halka yönelik sağlık hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi, 

4. Veteriner hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi, 



54 

 

5. Gelirlerin yönetimi 

6. Ġç kontrol sisteminin kurulması 

7. Dava takibi 

8. Afet/acil duruma hazırlık ve planlama 

9. Afet/acil durum destek hizmetleri 

 

 Gerçekleştirilen bilgi teknolojileri denetimleri: 

1. Bilgi güvenliği yönetimi. 

 

Ġlgili süreçlerin sistem denetimi kapsamında değerlendirilmesi ile; 

1. Denetlenen süreçlerin ilgili mevzuata uygunluğunun, 

2. Denetlenen süreçlerde kaynakların etkinliği, verimliliği ve ekonomikliği, 

3. Denetlenen birimlerin süreçlerine iliĢkin iç kontrol sistemi ve faaliyetlerinin; 

organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaĢımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit 

edilmesi, kalite ve uygunluğunun araĢtırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin 

yeterliğinin,  

4. Denetlenen süreçlere iliĢkin kontrollerin; yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol 

ortamına katkısı ve etik hassasiyet bakımından değerlendirilmesi, 

 

Bilgi teknolojisi denetimi ile; 

1. Ġdarenin faaliyetlerinin ve kullanılan bilgi teknolojilerinin etkililik, etkinlik, 

gizlilik, bütünlük, doğruluk, eriĢilebilirlik, uygunluk ve güvenilirlik kriterleri çerçevesinde 

değerlendirilmesi, 

2. Bilginin toplanmasında, iĢlenmesinde, depolanmasında, iletilmesinde, 

kullanıcıların hizmetine sunulmasında ve yönetilmesinde bilgi güvenliğinin etkinliğinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Denetim çalıĢmaları sırasında süreç sahipleri ile yapılan görüĢmelere ek olarak 

aĢağıdaki yöntem ve analiz tekniklerinden en az biri ve gerekli görüldüğü yerlerde birden 

fazlası kullanılmıĢtır.  
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1. Gözlem 

2. GörüĢme 

3. YayınlanmıĢ çalıĢmaların/raporların değerlendirilmesi 

4. Doğrulama 

5. Analitik inceleme 

6. Doküman inceleme 

7. Uygulama yazılımlarının incelenmesi 

Denetimlere iliĢkin bilgiler Tablo 3‟te gösterilmiĢtir.    

Tablo 3 

Risk Sayısı 

Denetlenen Süreç Risk Sayısı 

Hallerin Yönetilmesi Süreci 11 

YaĢlı ve Çocuklara Yönelik Hizmetlerin GerçekleĢtirilmesi Süreci 14 

Halka Yönelik Sağlık Hizmetlerinin GerçekleĢtirilmesi Süreci 7 

Veteriner Hizmetlerinin GerçekleĢtirilmesi Süreci 5 

Gelirlerin Yönetimi Süreci 14 

Bilgi Güvenliği Yönetimi Süreci 17 

Ġç Kontrol Sisteminin Kurulması Süreci 52 

Dava Takibi Süreci 16 

Afet/Acil Duruma Hazırlık ve Planlama Süreci 11 

Afet/Acil Durum Destek Hizmetleri Süreci 15 

Kaynak: ĠBB 2012 Ġç Denetim Faaliyet Raporu 

 Ġç denetçiler tarafından yapılan denetimler sırasında belirtilen süreçlere iliĢkin  

önem düzeyi yüksek 100 adet olmak üzere toplam 117 adet bulgu tespit edilmiĢ ve 154 adet 

öneri geliĢtirilmiĢtir. Tespit edilen bulgu ve geliĢtirilen önerilere iliĢkin bulgu ve öneri sayıları 

aĢağıda Tablo 4‟te gösterilmiĢtir
100

. 

 

                                                 
100

 ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı a.g.e. s.12 
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Tablo 4 

Bulgu Ve Öneri Sayısı 

Denetlenen Süreç 
Bulgu 

Sayısı 

Önem Düzeyi Yüksek  

Bulgu Sayısı 

Öneri 

Sayısı 

Hallerin Yönetilmesi Süreci 11 10 11 

YaĢlı ve Çocuklara Yönelik Hizmetlerin 

GerçekleĢtirilmesi Süreci 
25 25 25 

Halka Yönelik Sağlık Hizmetlerinin 

GerçekleĢtirilmesi Süreci 
77 7 17 

Veteriner Hizmetlerinin GerçekleĢtirilmesi 

Süreci 
66 4 9 

Gelirlerin Yönetimi Süreci 6 5 7 

Bilgi Güvenliği Yönetimi Süreci 12 12 15 

Ġç Kontrol Sisteminin Kurulması Süreci 12 12 12 

Dava Takibi Süreci 14 5 18 

Afet/Acil Duruma Hazırlık ve Planlama Süreci 16 12 24 

Afet/Acil Durum Destek Hizmetleri Süreci 8 8 16 

Kaynak: ĠBB 2012 Ġç Denetim Faaliyet Raporu 

 

2.4.1.5.8 GerçekleĢtirilen DanıĢmalık Faaliyetleri 

ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı tarafından üç farklı alanda danıĢmanlık faaliyeti 

hizmeti verilmiĢtir. Ġç Denetim Birimi BaĢkanı, Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme 

Kurulu‟nda yer almıĢ ve kurum bünyesinde iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması 

konusunda danıĢmanlık hizmeti vermiĢtir. 

Yeni kamu yönetimi sistemi içerisinde denetimin yeri konulu inceleme-araĢtırma 

raporu kurum yönetimine sunularak rehberlik hizmeti verilmiĢtir. ĠBB Ġç Denetim Birimi 

BaĢkanlığı tarafından danıĢmanlık faaliyetleri kapsamında 2012 yılı içerisinde ĠBB Basın 

Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı‟na bir danıĢmanlık hizmeti verilmiĢtir
101

. 

                                                 
101

 ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı a.g.e. s.13 



57 

 

2.4.2 Bakırköy Belediyesi Ġç Denetim Uygulamaları 

Bakırköy: Osmaniye, Yenimahalle, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Zeytinlik, YeĢilköy, 

YeĢilyurt, Ataköy 2-5. Kısım, Ataköy 3-4-11. Kısım, Ataköy 1. kısım ve Ataköy 7-8-9. 

Kısım, Cevizlik, Basınköy, ġenlikköy ve Sakızağacı mahallelerinden oluĢur. Ġlçenin nüfusu, 

2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sayımında 104.924 erkek ve 116.412 

kadın olmak üzere toplam 221.336 kiĢi olarak tespit edilmiĢtir. KomĢu ilçelerin merkezi 

konumunda bulunmasından dolayı gündüz nüfusunun, 1,5 -2 milyona kadar arttığı 

gözlenmektedir
102

. 

2.4.2.1 Bakırköy Belediyesi TeĢkilat Yapısı 

Bakırköy Belediyesi‟nde; baĢkan, baĢkan yardımcıları, müdürler, Ģefler, memur ve 

iĢçilerden oluĢan beĢ kademeli hiyerarĢik bir yapı bulunmaktadır. Bakırköy Belediyesinde 

dört baĢkan yardımcısı, on dördü baĢkan yardımcılarına, altı tanesi de doğrudan baĢkana bağlı 

olmak üzere 20 tane müdürlük bulunmaktadır. Ayrıca yine doğrudan baĢkana bağlı, uzmanlar, 

sivil savunma uzmanlığı ve iç denetçiler de bulunmaktadır
103

. 

2.4.2.2 Bakırköy Belediyesinde Ġnsan Kaynakları Yapısı 

Bakırköy Belediyesi personeli; memur, sözleĢmeli ve iĢçi statüsündeki çalıĢanlardan 

oluĢmaktadır. 2012 yılı sonu itibariyle kurumda; 268 memur, 31 sözleĢmeli personel ve 241 

iĢçi statüsünde, toplam 540 personel görev yapmaktadır
104

. 

2.4.2.3 Bakırköy Belediyesinde Ġç Denetim Faaliyetleri 

2.4.2.3.1 Bakırköy Belediyesi‟nde Ġç Denetim Kaynağı 

Bakırköy Belediyesi‟nde üç iç denetçi kadrosu bulunmakta olup, bu kadrolardan ikisi 

doludur
105

.  

2.4.2.3.2 Bakırköy Belediyesi‟nde Ġç Denetim Birim BaĢkanlığının BulunmayıĢı 

Bakırköy Belediyesi‟nde 31/12/2012 tarihi itibariyle iki iç denetçi görev 

yapmaktadır. 19/04/2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan Kamu Ġç 

                                                 
102

Bakırköy Belediyesi 2012 faaliyet raporu 

http://sayfalar.bakirkoy.bel.tr/RaporlarBelgeler/2012faaliyet.pdf (16/05/2013) 
103

 http://www.bakirkoy.bel.tr/sayfaicerik.aspx?sid=1 (16/05/2013) 
104

 Bakırköy Belediyesi 2012 faaliyet raporu 

http://sayfalar.bakirkoy.bel.tr/RaporlarBelgeler/2012faaliyet.pdf (16/05/2013)  
105

 Bakırköy Belediyesi 2013-2015 Ġç Denetim Planı, s.5 

http://sayfalar.bakirkoy.bel.tr/RaporlarBelgeler/2012faaliyet.pdf
http://www.bakirkoy.bel.tr/sayfaicerik.aspx?sid=1
http://sayfalar.bakirkoy.bel.tr/RaporlarBelgeler/2012faaliyet.pdf
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Denetim Genel Tebliği‟nin 8. maddesine göre; atanan iç denetçi sayısı üç ve üzerinde 

belirlenen idarelerin iç denetim birimi baĢkanlığı kurmalarına kurul tarafından genel uygun 

görüĢ verilmiĢtir
106

. Bu sebeple Bakırköy Belediyesi‟nde iç denetim faaliyetleri bir baĢkanlık 

veya birim kapsamında icra edilmemektedir. Bir iç denetçi koordinatör olarak 

görevlendirilmiĢtir. 

 

2.4.2.3.3 Denetim Alanlarının Belirlenmesi 

Bakırköy Belediyesi iç denetçileri, belediyenin 2010-2014 dönemi stratejik planını 

da dikkate alarak belediyede denetlenebilecek 34 adet alan belirlemiĢlerdir. Bu alanlar Tablo 

5‟te gösterilmiĢtir. 

Tablo 5 

Bakırköy Belediyesi Denetim Alanları 

SIRA NO DENETĠM ALANLARI 

1 Satın alma iĢlemleri. 

2 Pazarlık usulüyle mal alımı yapılması. 

3 Ön ödeme iĢlemler. 

4 TaĢınır iĢlemleri. 

5 BaĢkanlık makamı ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi ve temsil ağırlama ve tanıtma iĢlemleri. 

6 

Kent konseyi çalıĢmalarına ayni ve nakdi yardımda bulunulması, Bakırköy gençlik eğitim 

merkezine (Bakgem) eğitim destek hizmeti verilmesi, çözüm masası ile ilgili faaliyetleri 

yürütülmesi. 

7 
Kurumun insan gücü planlaması ve politikası üzerine çalıĢmalar yapılması, personel özlük 

iĢlemlerinin yürütülmesi, eğitim ve sosyal etkinlik düzenlenmesi. 

8 
Sanatevi ve kent müzesi ile ilgili iĢlemlerinin yapılması, iĢçi toplu sözleĢmesi ile ilgili 

iĢlemlerinin yapılması ve rutin insan kaynakları iĢlemleri. 

                                                 
106

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20

130419.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130419.htm 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130419.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130419.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130419.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130419.htm
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9 
Belediye karar organlarının çalıĢmalarını düzenleme, asker ailelerine yardım süreci ve 

evlendirme iĢ ve iĢlemlerinin yapılması. 

10 

Müdürlüklerden gelen baĢkanlık onayı uyarınca adli ve idari yargıda dava açılması ve 

neticelendirilmesi, adli ve idari yargıda belediye aleyhine açılan davalarda belediyeyi savunmak 

ve davayı neticelendirmek. 

11 

Belediye alacaklarının tahsili hakkında verilen mahkeme kararlar uyarınca ilamlı takip ve 

müdürlüklerden gelen baĢkanlık onayı uyarınca alacağın tahsili için icra takibi yapmak ve 

neticelendirmek, müdürlüklerden gelen baĢkanlık onayı uyarınca sorulan hususlarda hukuki 

görüĢ bildirmek. 

12 

Ġmar planı gereği meydan, yol, otopark, park vb. kamu hizmetine ayrılan yerlerin 

kamulaĢtırılması iĢlemlerini yapmak. Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hallerde taĢınmaz mal 

kiralanması yapmak. Ġmar planı gereği yol fazlası(yoldan ihdas) satıĢ iĢlemlerinin yapılması 

belediyemize ait taĢınmazların kira ve ecrimisil gelirlerinin takibinin yapılması, Bakırköy ilçesi 

sınırlarında yapılan iĢgallerin tespit edilmesi, belediyemize ait taĢınmazların her türlü tapu 

iĢlemlerini yürütmek ve gerekli yazıĢmaları yapmak, taĢınmaz devirlerini gerçekleĢtirmek. 

13 

Basın ilan bürosu faaliyetleri, tanıtım faaliyetleri, Bakırköy gündemi dergisi içerik hazırlığı 

(derginin ön çalıĢması, hazırlanması), halkla iliĢkiler faaliyetleri, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler 

Müdürlüğü genel faaliyet konuları. 

14 Çevre koruma ve kontrol faaliyetleri, sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleri. 

15 

Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek, 8-18 yaĢ arası öğrenciler ve engellilere yönelik  yaz 

kampı ve termal kamp düzenlemek, yüzme, basketbol, voleybol etkinlikleri, engellilere yönelik 

sağlık ve sosyal alanlarda hizmet vermek. 

16 
Ġlkokul -  orta okul - lise düzeyindeki öğrencilere nakdi eğitim yardımı yapmak, kreĢ hizmeti 

vermek, yükseköğrenim kız öğrencilerine barınma hizmeti vermek. 

17 

Yol yapım-bakım onarım çalıĢmaları, alt yapı çalıĢmaları yapım-bakım onarım, kazı izinleri ve 

takipleri, hizmet binaları yapımı, bakım, onarımı, sağlık ocağı, okul cami ve benzeri kamu 

kurumlarının bakım onarım iĢlerinin gerçekleĢtirilmesi. 

18 

Stratejik plan, performans programı ve bütçe ile ilgili iĢlemlerini yürütmek, muhasebeleĢtirme 

iĢlemlerini yürütmek, ön mali kontrol iĢlemlerinin yapılması, personelin mali hakları ile ilgili 

yapılacak iĢlemler. 
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19 Belediye gelirlerinin tahakkuk iĢlemleri. 

20 Belediye bilgi iĢlem iĢlemleri. 

21 

Elektrik, doğalgaz vb. aboneliklerinin yapılması veya iptali, sabit aboneliklere iliĢkin 

ödemelerin yapılması (doğalgaz, elektrik vb.), hizmet binasının temizlik iĢlerinin yürütülmesi 

(malzeme temini de dahil), idarenin haberleĢme araçlarının yönetimi (telsiz, röle), personel ve 

vatandaĢın kullanımına yönelik içme suyu ihtiyacının karĢılanması, belediye makine 

teçhizatlarının arıza tespiti ve küçük bakım onarımlarına destek verilmesi, belediyemiz merkez 

binası garajının kullanımı ile buradaki hizmet araçlarının ve çalıĢanların göreve çıkıĢlarını 

düzenlenmesi, belediye hizmet binasındaki öğle yemeği servisinin sağlanması. 

22 ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi. 

23 

Yeni oyun parkı, yeĢil alan, spor alanı ve rekreasyon alanı yapımı, mevcut park, park dıĢı yeĢil 

alan, spor alanı, rekreasyon alanı ve ortak yeĢil alanların bakımı, kent mobilyası ve donatı 

elemanı temini ve montajı, resmi bayramlarda yol ve meydanlara bayrak asılması ve süslenmesi. 

24 

Memurların tedavi, muayene ve hastane sevklerinin yapılması, cenaze iĢlemleri, halka verilen 

koruyucu hekimlik hizmetleri, huzurevi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlıklı yaĢam merkezindeki 

spor aktiviteleri. 

25 Veterinerlik hizmetlerini yürütmek. 

26 

Evsel atıkların toplanması ve çöp aktarma istasyonu ile bertaraf tesislerine nakledilmesini 

sağlamak, sert zeminlerin temizlik çalıĢmalarını yapmak, evsel atık konteynırlarının yıkanması 

ile bakım iĢlemlerinin yapılması. 

27 

Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili faaliyetler, zabıtanın imar ile ilgili faaliyetler (denetim, 

yıkım iĢlemleri gibi somutlaĢtıralım bu adları) sağlık, trafik, yardım, tahkikat, ihbar ve 

Ģikayetlerle ilgili faaliyetleri ve posta yoluyla tebliği mümkün olmayan tebligatların, 7201 sayılı 

tebligat kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde yapılması. 

28 
Halkın kültürel üretiminin, sanat düzeyinin ve bilincinin yükselmesinde katkıda bulunmak. 

salonların tahsis iĢlemleri, tiyatro ile ilgili basın yayın ve halkla iliĢkiler faaliyetleri. 

29 

Eğitim ve sosyal etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayın kapasitesinin arttırılması, 

vatandaĢın kültürel birikimini arttıracak aktiviteler gerçekleĢtirilmesi sosyal ve kültürel kursların 

verilmesi. 
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30 

Belediyemizin tüm ulaĢım hizmetlerinin sağlanması, araçların tamir, bakım ve onarımları ile 

kaza sonrası tüm iĢlemlerini yürütmek, belediyeye ait araçların sicil dosyasını tutmak, 

belediyemiz dahilindeki tüm araçların akaryakıt ihtiyaçlarının karĢılanması. 

31 

Belediyemiz meclis kararı doğrultusunda ilçemiz resmi eğitim öğretim kurumları ile kamu 

kurumlarının bazı ihtiyaçlarının müdürlüğümüzce karĢılanması, müdürlüğümüzce yürütülen 

kaynak ve demir iĢleri, branda afiĢ baskı iĢlemlerinin yapılması ve imalatı yapılan ürünler  . 

32 Ġmar planlarına iliĢkin iĢlemlerin yapılması. 

33 Ġmar ruhsatlarına iliĢkin iĢlemlerin yapılması. 

34 Yapı denetim iĢlemlerinin yapılması. 

Kaynak: Bakırköy Belediyesi 2013-2015 Ġç Denetim Planı 

 

2.4.2.3.4 Risk Kriterleri ve Ağırlıkları 

Bakırköy Belediyesi faaliyetlerinin risk değerlendirmesi yapılırken; bütçe 

büyüklüğü, faaliyetlerin karmaĢıklığı ile imaj ve itibar riski olmak üzere üç kriter 

kullanılmıĢtır. Bütçe büyüklüğü için %40 risk ağırlığı öngörülürken, imaj ve itibar riskiyle 

faaliyetlerin karmaĢıklığı için %30‟ ar risk ağırlığı öngörülmüĢtür. Risk değerlendirmelerine 

göre belirlenmiĢ risk puanları aĢağıdaki tablolarda gösterilmektedir
107

. 

2.4.2.3.4.1 Bütçe Büyüklüğü 

Denetim konusu faaliyet ve hizmete bütçeyle verilen kaynaklar ile tahakkuk ve tahsil 

edilen gelirin büyüklüğü, kayıp ve zararların gerçekleĢme olasılığını arttırır. Süreç 

kapsamındaki iĢ ve iĢlemleri gerçekleĢtirmek üzere bütçeyle tahsis edilen kaynak ile süreç 

kapsamında tahakkuk ve tahsil edilen kaynağın büyüklüğü, gerçekleĢebilecek kayıp ve zararın 

büyüklüğünü de aynı oranda arttırır. Buna göre bütçe büyüklükleri göz önüne alındığında, 

belirlenen risk puanları Tablo 6‟da gösterilmiĢtir
108

. 
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Tablo 6 

Bütçe Büyüklüklerine Göre Risk Puanları 

 

Faaliyet Ġçin Yapılan Gider 

 

Risk 

Puanı 

30.000'den az 1 

30.001- 105.000 2 

105.001-250.000 3 

250.001-1.000.000 4 

1.000.001  üzeri 5 

Kaynak: Bakırköy Belediyesi 2013-2015 Ġç Denetim Planı, Risk Kriterleri Çizelgesi 

 

2.4.2.3.4.2 Faaliyetlerin KarmaĢıklığı 

Bazı faaliyetler yapısı gereği karmaĢık olabildiği gibi yapısal, iĢlevsel ve teknik 

değiĢiklikler de faaliyetleri geçici olarak karmaĢık hale getirebilir. Faaliyetlerin karmaĢıklığı 

ise kontrollerin uygulanmasını zorlaĢtırarak hata yapılma olasılığını artırabilir. Buna göre 

faaliyetlerin karmaĢıklığı göz önüne alındığında, belirlenen risk puanları Tablo 7‟de 

gösterilmiĢtir
109

. 

 

Tablo 7 

Faaliyetlerin KarmaĢıklığına Göre Risk Puanları 

Risk Seviyeleri 
Risk 

Puanı 

Süreç çok basit, rutin iĢlemlerden oluĢuyor. Özel eğitim 

gerektirmiyor. 
1 

Süreç rutin iĢlemlerden oluĢuyor, personel kısa eğitimler ile 

istenilen uzmanlık seviyesine getirilebiliyor. 
2 

ĠĢlemlerin çoğu sistem tarafından gerçekleĢtiriliyor. Nadiren de 

olsa istisna iĢlemler çıkabiliyor. Yetkin personel için gerekli 

3 
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uzmanlık seviyesi çok yüksek değil ve standart eğitimler ile 

sağlanabiliyor. 

ĠĢlemler karmaĢık, istisnalar sıkça ortaya çıkabiliyor. Ġhtiyaç 

duyulan personelin bir dizi eğitimden geçirilmesi gerekiyor, 

gereken uzmanlık düzeyi yüksek. 

4 

ĠĢlemler çoğunlukla birbirinden farklı ve iyi yetiĢmiĢ tecrübeli 

elemana ihtiyaç duyuluyor. Genel bir iĢ akıĢı tasarlamak pek 

mümkün değil. Kullanılan sistemler, yapılan iĢ uzmanlık 

gerektiriyor ve sürekli eğitim ile personelin yetiĢtirilmesi 

gerekiyor. 

5 

Kaynak: Bakırköy Belediyesi 2013-2015 Ġç Denetim Planı, Risk Kriterleri Çizelgesi 

 

2.4.2.3.4.3 Ġmaj ve Ġtibar Riski 

 

Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek hatalı, mevzuata aykırı 

ve usulsüz iĢlemlerin, kurumun paydaĢları üzerinde ciddi bir güvensizlik duygusuna 

dolayısıyla kurum faaliyetlerinden desteğin çekilmesine neden olabileceği risklerdir. 

Buna göre imaj ve itibar risk seviyeleri göz önüne alındığında, belirlenen risk puanları tablo 

8‟de  gösterilmiĢtir
110

. 

 

Tablo 8 

Ġmaj ve Ġtibar Risk Seviyelerine Göre Risk Puanları 

Risk Seviyeleri 
Risk 

Puanı 

Kurumun imaj ve itibarına bir etkisi olmaz. 1 

Kurumun imaj ve itibarına az bir etkisi olur.  2 

Kurumun imaj ve itibarını olumsuz etkiler. 

Etkisi kısa sürelidir. 
3 

Kurumun imaj ve itibarına ciddi bir etkisi 

olur. Etkisi uzun sürelidir 
4 

Kurumun faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini 

tehdit edecektir. Etkisi kalıcıdır. 
5 

Kaynak: Bakırköy Belediyesi 2013-2015 Ġç Denetim Planı, Risk Kriterleri Çizelgesi 
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2.4.2.3.5 Bakırköy Belediyesi 2013-2015 Ġç Denetim Planı 

 

Denetlenecek alanlar, risk kriterlerine göre değerlendirildikten sonra en riskli 

alandan en az riskli alana göre sıralanmıĢ ve Bakırköy Belediyesi 2013-2015 iç denetim planı, 

örmek olması  açısından aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 9 

Bakırköy Belediyesi  2013-2015 Ġç Denetim Planı 

ĠÇ DENETĠM FAALĠYETLERĠ 
Risk 

Önceliği 

YILLAR 

2013 2014 2015 

Denetim Faaliyetleri       

  

Denetim Alanları         

Yol yapım-bakım onarım çalıĢmaları, alt yapı çalıĢmaları yapım-bakım 

onarım, kazı izinleri ve takipleri, hizmet binaları yapımı, bakım, onarımı, 

sağlık ocağı, okul cami ve benzeri kamu kurumlarının bakım onarım 

iĢlerinin gerçekleĢtirilmesi. 4,5 46   

Stratejik plan, performans programı ve bütçe ile ilgili iĢlemlerini 

yürütmek, muhasebeleĢtirme iĢlemlerini yürütmek, ön mali kontrol 

iĢlemlerinin yapılması, personelin mali hakları ile ilgili yapılacak iĢlemler 4,5 46   

Belediye bilgi iĢlem iĢlemleri 4,5 -- -- -- 

Evsel atıkların toplanması ve çöp aktarma istasyonu ile bertaraf tesislerine 

nakledilmesini sağlamak, sert zeminlerin temizlik çalıĢmalarını yapmak, 

evsel atık konteynırlarının yıkanması ile bakım iĢlemlerinin yapılması, 4,5 39   

Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili faaliyetler, zabıtanın imar ile ilgili 

faaliyetler (denetim, yıkım iĢlemleri gibi somutlaĢtıralım bu adları) sağlık, 

trafik, yardım, tahkikat, ihbar ve Ģikayetlerle ilgili faaliyetleri ve posta 

yoluyla tebliği mümkün olmayan tebligatların, 7201 sayılı tebligat kanunu 

4,5 46   
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ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde yapılması. 

Halkın kültürel üretiminin, sanat düzeyinin ve bilincinin yükselmesinde 

katkıda bulunmak, salonların tahsis ĠĢlemleri, tiyatro ile ilgili basın yayın 

ve halkla iliĢkiler faaliyetleri 4,5 46   

Çevre koruma ve kontrol faaliyetleri, sosyal yardım ve sosyal hizmet 

faaliyetleri 4,3 46   

Müdürlüklerden gelen baĢkanlık onayı uyarınca adli ve idari yargıda dava 

açılması ve neticelendirilmesi, adli ve idari yargıda belediye aleyhine 

açılan davalarda belediyeyi savunmak ve davayı neticelendirmek. 4,1 -- -- -- 

Ġmar planı gereği meydan, yol, otopark, park vb. Kamu hizmetine ayrılan 

yerlerin kamulaĢtırılması iĢlemlerini yapmak. Belediyemizin ihtiyaç 

duyduğu hallerde taĢınmaz mal kiralanması yapmak. Ġmar planı gereği yol 

fazlası (yoldan ihdas) satıĢ iĢlemlerinin yapılması belediyemize ait 

taĢınmazların kira ve ecri-misil gelirlerinin takibinin yapılması, Bakırköy 

ilçesi sınırlarında yapılan iĢgallerin tespit edilmesi, belediyemize ait 

taĢınmazların her türlü tapu iĢlemlerini yürütmek ve gerekli yazıĢmaları 

yapmak, taĢınmaz devirlerini gerçekleĢtirmek. 4,1 -- -- -- 

Yeni oyun parkı, yeĢil alan, spor alanı ve rekreasyon alanı yapımı, mevcut 

park, park dıĢı yeĢil alan, spor alanı, rekreasyon alanı ve ortak yeĢil 

alanların bakımı, kent mobilyası ve donatı elemanı temini ve montajı, 

resmi bayramlarda yol ve meydanlara bayrak asılması ve süslenmesi. 4  30  

Memurların tedavi, muayene ve hastane sevklerinin yapılması, cenaze 

iĢlemleri, halka verilen koruyucu hekimlik hizmetleri, huzurevi 

hizmetlerinin yürütülmesi, sağlıklı yaĢam merkezindeki spor aktiviteleri. 4  30  

Veterinerlik hizmetlerini yürütmek. 4 -- -- -- 

Basın ilan bürosu faaliyetleri, tanıtım faaliyetleri, Bakırköy gündemi 

dergisi içerik hazırlığı (derginin ön çalıĢması, hazırlanması), halkla 

iliĢkiler faaliyetleri, basın yayın ve halkla iliĢkiler müdürlüğü genel 

faaliyet konuları. 3,9  30  

ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi. 3,9  30  
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Belediye karar organlarının çalıĢmalarını düzenleme, asker ailelerine 

yardım süreci ve evlendirme iĢ ve iĢlemlerinin yapılması. 3,8  30  

BaĢkanlık makamı ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi ve temsil 

ağırlama ve tanıtma iĢlemleri. 3,6  30  

Satın alma iĢlemleri. 3,5   30 

Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek, 8-18 yaĢ arası öğrenciler ve 

engellilere yönelik yaz kampı ve termal kamp düzenlemek, yüzme, 

basketbol, voleybol etkinlikleri, engellilere yönelik sağlık ve sosyal 

alanlarda hizmet vermek. 3,4   30 

Ġlkokul -  orta okul - lise düzeyindeki öğrencilere nakdi eğitim yardımı 

yapmak, kreĢ hizmeti vermek, yükseköğrenim kız öğrencilerine barınma 

hizmeti vermek. 3,4   30 

Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat iĢlemleri. 3,3 46   

Belediyemizin tüm ulaĢım hizmetlerinin sağlanması, araçların tamir, 

bakım ve onarımları ile kaza sonrası tüm iĢlemlerini yürütmek, belediyeye 

ait araçların sicil dosyasını tutmak , belediyemiz dahilindeki tüm araçların 

akaryakıt ihtiyaçlarının karĢılanması. 3,2 -- -- -- 

Belediyemiz meclis kararı doğrultusunda ilçemiz resmi eğitim öğretim 

kurumları ile kamu kurumlarının bazı ihtiyaçlarının müdürlüğümüzce 

karĢılanması, müdürlüğümüzce yürütülen kaynak ve demir iĢleri, branda 

afiĢ baskı iĢlemlerinin yapılması ve imalatı yapılan ürünler   3,1   30 

Ġmar ruhsatlarına iliĢkin iĢlemlerin yapılması 2,9   30 

Elektrik, doğalgaz vb. aboneliklerinin yapılması veya iptali, sabit 

aboneliklere iliĢkin ödemelerin yapılması (doğalgaz, elektrik vb.), hizmet 

binasının temizlik iĢlerinin yürütülmesi (malzeme temini de dahil), 

idarenin haberleĢme araçlarının yönetimi (telsiz, röle), personel ve 

vatandaĢın kullanımına yönelik içme suyu ihtiyacının karĢılanması, 

belediye makine teçhizatlarının arıza tespiti ve küçük bakım onarımlarına 

destek verilmesi, belediyemiz merkez binası garajının kullanımı ile 

buradaki hizmet araçlarının ve çalıĢanların göreve çıkıĢlarını 

düzenlenmesi, belediye hizmet binasındaki öğle yemeği servisinin 

2,8 -- -- -- 
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sağlanması. 

Kurumun insan gücü planlaması ve politikası üzerine çalıĢmalar 

yapılması, personel özlük iĢlemlerinin yürütülmesi, eğitim ve sosyal 

etkinlik düzenlenmesi 2,6    

imar planlarına iliĢkin iĢlemlerin yapılması. 2,5    

Yapı denetim iĢlemlerinin yapılması. 2,5 -- -- -- 

Kent konseyi çalıĢmalarına ayni ve nakdi yardımda bulunulması, 

Bakırköy gençlik eğitim merkezine (Bakgem) eğitim destek hizmeti 

verilmesi, çözüm masası ile ilgili faaliyetleri yürütülmesi. 2,4 -- -- -- 

Belediye alacaklarının tahsili hakkında verilen mahkeme kararlar uyarınca 

ilamlı takip ve müdürlüklerden gelen baĢkanlık onayı uyarınca alacağın 

tahsili için icra takibi yapmak ve neticelendirmek, müdürlüklerden gelen 

baĢkanlık onayı uyarınca sorulan hususlarda hukuki görüĢ bildirmek. 2,3 -- -- -- 

Eğitim ve sosyal etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayın 

kapasitesinin arttırılması, vatandaĢın kültürel birikimini arttıracak 

aktiviteler gerçekleĢtirilmesi sosyal ve kültürel kursların verilmesi. 2,3 -- -- -- 

Sanatevi ve kent müzesi ile ilgili iĢlemlerinin yapılması, iĢçi toplu 

sözleĢmesi ile ilgili iĢlemlerinin yapılması ve rutin insan kaynakları 

iĢlemleri. 2,1 -- -- -- 

TaĢınır ĠĢlemleri. 1,6   30 

Ön Ödeme ĠĢlemleri 1,3 39   

Toplam denetim faaliyeti (Adam(2)*Gün) 

4

97 490 490 

DanıĢmanlık faaliyetleri 

-

-- 80 80 

Eğitim faaliyetleri 

9

6 40 40 

Ġhtiyat için ayrılan denetim kaynağı 

4

7 60 60 
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Program dıĢı denetim faaliyetleri 7 40 40 

Program dıĢı danıĢmanlık faaliyetleri 

4

0 20 20 

Toplam denetim kaynağı (Adam(2)*Gün)  

6

40 670 670 

Öngörülen yıllık izin süresi (30*2) 

6

0 60 60 

Toplam süre (365*2)  

7

00 730 

7

30 

Kaynak: Bakırköy Belediyesi 2013-2015 Ġç Denetim Planı 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ‟NDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ ÜZERĠNE BĠR ALAN ARAġTIRMASI 

Bu bölümde çalıĢma kapsamında yürütülen bir alan araĢtırması hakkında bilgi 

verilmektedir. Dört kısımdan oluĢan bu çalıĢmanın ilk kısmında araĢtırmanın metodolojisi 

hakkında bilgi verilmektedir. Bu kapsamda araĢtırmanın konusu, amacı, yöntemi konularında 

bilgiler verilmektedir. Ġkinci kısımda ĠSKĠ Genel Müdürlüğü tanıtılırken üçüncü kısımda ise 

ĠSKĠ‟deki iç denetim faaliyetlerine yer verilmektedir. Dördüncü kısımda ise araĢtırma 

kapsamında elde edilen veriler analiz edilerek yorumlanmaktadır. 
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3.1 ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

3.1.1 AraĢtırmanın Konusu ve Amacı 

ĠSKĠ‟de iç denetim uygulamaları baĢlayana kadar  kurum içinde sadece müfettiĢlerce 

denetim yapılırdı. Geleneksel denetim anlayıĢının gereği olarak  müfettiĢlerce, belge üzerinde, 

geçmiĢe yönelik olarak, kiĢi ve olayları sorgulayan tarzda teftiĢler gerçekleĢtirilmekteydi. Ġç 

denetim uygulamalarıyla beraber kiĢi ve olaylar yerine süreçleri esas alan, risk odaklı, 

uluslararası standartlara uygun, kurum yönetimine ve paydaĢlarına makul güvence veren yeni 

bir denetim anlayıĢı da hayata geçti.  Bu araĢtırmanın konusu,  yeni denetim anlayıĢının ĠSKĠ  

yöneticilerince nasıl algılandığı, iç denetimin yöneticiler nezdinde bir farkındalık oluĢturup 

oluĢturulmadığının tespit edilmesidir. 

Bu çalıĢma ile, ĠSKĠ yöneticilerince, iç denetim faaliyetlerinin algısı,  iç denetimin 

kuruma faydalı olup olmadığı algısı ve iç denetçilere yönelik algılarının, buna bağlı olarak ta 

ĠSKĠ‟deki iç denetim uygulamalarındaki sorunların tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. 

3.1.2 Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın yapıldığı zamana kadar ĠSKĠ‟deki tüm daire baĢkanlıklarda ve doğal 

olarak tüm müdürlüklerde  en az bir defa iç denetim uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın evrenini ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟ndeki müdür ve daire baĢkanları 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma evreninin bu kiĢilerden oluĢmasının sebebi yönetici 

pozisyonundaki müdür ve daire baĢkanlarının, birimlerinde gerçekleĢtirilen iç denetim 

uygulamalarının bir tarafı olmalarından kaynaklanmaktadır.  

Örneklem olarak araĢtırma evreninin tamamı seçilmiĢ ve anket formları toplam 119 

kiĢilik araĢtırma evrenini oluĢturan  tüm daire baĢkanı ve müdürlere ulaĢtırılmıĢtır. Daire 

baĢkanları ile telefonla görüĢülerek anket formu e-posta adreslerine gönderilmiĢtir.  Anket 

formları müdürlere, bağlı oldukları daire baĢkanları aracılığıyla ulaĢtırılmıĢtır. 

3.1.3 Anket Formu  

Anket formu üç bölüm ve toplam 10 sorudan oluĢmaktadır. Birinci bölümde iç 

denetim faaliyetlerinin algısını sorgulayıcı üç soru, ikinci bölümde iç denetim 

uygulamalarının kuruma faydalarını sorgulan dört soru ve üçüncü bölümde de  yöneticilerin iç 

denetçilere yönelik algısını sorgulayan üç soru sorulmuĢtur. ( Anket soruları Ekler kısmında 

yer almaktadır). 
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 Anket formu hazırlanırken soruların bir kısmı tarafımızdan üretilirken, bir 

kısmında da  baĢka çalıĢmaların anket uygulamalarından faydalanılmıĢtır. 

3.1.4 Anket Yöntemi 

Anket formları toplam 119 kiĢilik araĢtırma evrenini oluĢturan  tüm daire baĢkanı ve 

müdürlerin elektronik posta adreslerine ulaĢtırılmıĢtır. Toplam 94 yönetici anket formunu 

doldurarak geri dönüĢ yapmıĢtır. 

Ankette beĢli likert ölçeği kullanılmıĢtır. Yöneticilere “kesinlikle katılıyorum, 

katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum” seçeneklerle sorulan sorulara 

ne ölçüde katılıp katılmadıkları sorulmuĢtur. 

3.1.5 Veri Analizi 

Veri toplama ve veri giriĢi tamamlanan anketler SPSS‟de (Statistical Packages for 

the Social Sciences, Sosyal Bilimler için Ġstatistik Paketi) analiz edilmiĢtir. Tüm sorulara 

iliĢkin verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıĢtır. Her bir soru için yüzdelik 

dağılımları gösteren grafikler çizilmiĢtir. Ayrıca tüm sorular için ortalama puan 

hesaplanmıĢtır. Ortalama puan hesabında ağırlıklı aritmetik ortalama formülü kullanılmıĢtır. 

Ortalama hesabında, aĢağıdaki puanlama esas alınmıĢtır; 

Hiç katılmıyorum  = 1 Puan 

Katılmıyorum       = 2 Puan 

Kararsızım           = 3 Puan 

Katılıyorum       = 4 Puan 

Kesinlikle katılıyorum = 5 Puan 

BoĢ olmayan bir veri seti olarak; 

(x1, x2, x3, x4, x5 ) yani ifadelerin karĢılık geldiği puanlar, 

Her bir elemanın ağırlığı olarak ise frekans değerleri alınmıĢtır. 

(f1, f2, f3, f4, f5 ) 

Buna göre ağırlıklı ortalama formülü aĢağıdaki gibidir; 
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Elde edilen ortalama puanlar aĢağıdaki gibi değerlendirilmiĢtir 

1 - 1,8 puan = Kesinlikle katılmıyorum 

1,9 - 2,6 puan = Katılmıyorum 

2,7 – 3,4 puan = Kararsızım 

3,5 – 4,2 puan = Katılıyorum 

4,3 – 5 puan = Kesinlikle katılıyorum 

 

 

 

3.2  ĠSKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3.2.1 ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟nün Tarihçesi 

M.Ö. 658 yılında Sarayburnu ve çevresinde kurulan Ġstanbul‟un  kuruluĢ 

dönemindeki  su ihtiyacı, yeraltı kaynaklarından sağlanıyordu.  Roma Ġmparatorluğu 

zamanında sur dıĢında, Halkalı ve Belgrad  Ormanları‟ndan Ģehre doğru  su kemeri diye 

bilinen su yolları, ayrıca kuraklık ve savaĢ  risklerine karĢı, üstü açık (çukurbostan) ve kapalı 

sarnıçlar yapılmıĢtır. 

Ġstanbul‟un fethedilmesiyle birlikte  Ģehrin nüfusu artmıĢ ve  mevcut  su  tesisleri  

yetersiz kalınca Fatih Sultan Mehmet Han, ilk olarak önceden yapılmıĢ tesisleri  ıslah ettirmiĢ, 

sonrasında ise Osmanlı Su medeniyetinin temeli olan  yeni su yolları ve su tesislerini süratle 

inĢa ettirmiĢtir. Daha sonra bir çok padiĢah ve devlet erkânı da hem yeni su tesisleri, hem de 

mevcut su yollarına yeni kollar yaptırmıĢtır. 

Zamanla nüfusun artmasıyla birlikte yine su sıkıntıları çekilmeye baĢlanınca PadiĢah 

Kanuni Sultan Süleyman bu sorunun halledilmesi için Mimar Sinan'ı görevlendirdi. Böylece 

1555 senesinde KırkçeĢme Su Tesisleri'nin inĢasına baĢlandı. 1563'te tamamlanan tesislerde  

Uzun Kemer, Eğri Kemer, Güzelce Kemer, Mağlova Kemeri olmak üzere dört kemer bulunur. 



72 

 

O zamanlar; Alibey ve Kâğıthane Derelerinin mecralarından toplanan sular, havuzlarda 

biriktirilerek Eğrikapı' ya getiriliyor, oradan da Ģehre taĢınıyordu. O tarihlerde aĢırı basınca 

dayanıklı su boruları bulunmadığından, vadilere kemerler inĢa edilerek sular bunların 

üzerinden akıtılıyordu. Bu tesisler yapılırken ana kaynağın tespitinde, su yollarının, 

kemerlerin ve havuzların inĢasında yapılan ince ölçü ve hesaplamalar, bugünkü modern 

aletlerle yapılan hesaplar kadar doğru ve hassastı. 

Hızla geliĢen ve nüfusu artan Ġstanbul'un hem yetersiz kalan su ihtiyacını karĢılamak, 

hem de yeni yapılan modern binalara basınçlı su vermek gayesiyle Sultan Abdulaziz 

tarafından 1868 yılında Fransız Ģirketine imtiyaz verilerek "Dersaadet Anonim Su ġirketi" 

(Terkos ġirketi) kurulmuĢtur. Böylece, bu Ģirketin memba, dere ve yeraltı sularını toplayıp, 

isale etmesi ve Terkos Gölünden alınacak suyun arıtılarak Ģehre ulaĢtırılması ve dağıtılması 

kabul edilmiĢtir. Anadolu yakasının su ihtiyacını karĢılamak üzere Üsküdar-Kadıköy Su 

ġirketi 1888 yılında kurulmuĢtur. 

Ancak zamanla bu imtiyazlı su Ģirketleri, haklarının azamisini alıp, görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınınca su meselesinin bu Ģirketler eliyle çözüme 

kavuĢmayacağı kanaatine varılmıĢ ve Terkos ġirketi 1932 yılında, Üsküdar - Kadıköy Su 

ġirketi ise 1937 yılında satın alınarak, Ġstanbul Sular Ġdaresi (ĠSĠ)'ne devredilmiĢtir. 

Zaman geçtikçe Ġstanbul‟un altyapısı geliĢtirilememiĢ ve yapılan gecekondu tarzı 

mahalleler, hizmetin götürülmesini daha da zorlaĢtırmıĢtır. Artan nüfusun su ve kanalizasyon 

ihtiyacını karĢılamaya ĠSĠ' nin gücü yetmeyince daha geniĢ yetki ve imkanlarla yeni bir 

idarenin kurulması ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Bu yeni idarenin ismi 1981 yılında 2560 sayılı 

Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun 

ile  kurulan Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi (ĠSKĠ)dir. 

ĠSKĠ, 2560 sayılı kanunla Ġstanbul Valiliği denetiminde kurulmuĢ ve 1984 yılında 

3009 sayılı kanunla Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi bünyesine alınmıĢtır. 2005 yılında 

yürürlüğe giren 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu  ile ĠSKĠ Genel Müdürlüğü'nün 

hizmet alanı geniĢlemiĢ ve hizmet verilen ilçe sayısı 27'den 39'a çıkmıĢtır. ġehrin faydalandığı 

su kaynaklarının bir kısmının Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi'nin sınırları haricinde olması 
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sebebiyle de, ĠSKĠ'nin görev alanı Bakanlar Kurulu (BKK) kararıyla Istranca Dereleri 

havzalarını da kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir
111

. 

3.2.2 ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟nün  Misyon ve Vizyonu 

Misyon; “İçme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak 

etkin, verimli ve kaliteli olarak yürütmek.
112

” 

Vizyon; “İstanbul‟un su medeniyetinden güç alarak, su yönetiminde insanı ve 

çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider kurum olmak.
113

” 

3.2.3 ĠSKĠ Genel Müdürlüğü Ġle Ġlgili Ġstatistiki Bilgiler 

ĠSKĠ‟nin 2013 yılı bütçesi  ĠBB Meclisi‟nde 3.548.000.000 TL olarak kabul 

edilmiĢtir
114

. Diğer istatistiki veriler aĢağıdaki gibidir;  

Hizmet Verilen Nüfus                         : 13,6 Milyon 

Toplam Hizmet Alanı                          : 5.461 km² 

Abone Sayısı                                        : 4.769.005 

Su ġebeke Uzunluğu                           : 17.349 km 

Ġsale Hattı Uzunluğu                           : 20.070 km 

Su Kaynaklarının Verimi                    : 1.353.000.000 m³ / yıl 

ġehre Verilen Ortalama Su                 : 2.400.000 m³ / gün 

Ġçmesuyu Arıtma Tesisi Sayısı            : 13 Adet 

Ġçmesuyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi : 4 Milyon 395 Bin 600 m³ / gün 

Su Depolarının Hacmi                         : 1.435.580 m³ 

Kanal ġebeke Uzunluğu      : 13.911 km 

Kolektör Uzunluğu        : 573 km 

Tünel Uzunluğu         : 84 km 
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 Ġstanbul‟da Tarihte Su Yönetimi http://www.iski.gov.tr/Web/statik.aspx?KID=1001112 

(04/06/2013) 
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Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı        : 52 adet 

Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi           : 5.446.085 m³ / gün 

 

3.2.4 ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟nün TeĢkilat Yapısı 

3.2.4.1 Yönetim Organları 

ĠSKĠ Yönetimi 2560 sayılı kanunun 3. maddesine göre dört temel organdan 

oluĢmaktadır. Bunlar; genel kurul, yönetim kurulu, denetçiler ve genel müdürlük‟tür
115

. 

3.2.4.1.1 Genel Kurul 

Ġstanbul Büyük ġehir Belediye Meclisi, ĠSKĠ Genel Kurulu olarak görevli ve 

yetkilidir
116

. 

3.2.4.1.2 Yönetim Kurulu 

2560 sayılı kanunun 7. maddesine göre yönetim kurulu bir baĢkanla beĢ üyeden 

oluĢur. Büyük ġehir Belediye BaĢkanı yönetim kurulunun baĢkanıdır. Genel müdür ile genel 

müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eĢitlik halinde yaĢlı bulunan 

Yönetim krulunun tabii üyesidirler. Yönetim kurulunun diğer üç üyesi Ġstanbul Büyük ġehir 

Belediye BaĢkanının teklifi ve ĠçiĢleri Bakanının onayı ile atanır
117

. 

3.2.4.1.3 Denetçiler 

2560 sayılı kanunun 10. maddesine göre ĠSKĠ'nin iĢlemlerini hizmet süreleri içinde 

denetlemek üzere genel kurul tarafından  iki denetçi seçilir. Denetçiler, hukuk, ekonomi, 

mühendislik ve iĢletme alanlarından birinden yüksek öğrenim görmüĢ ve bu konularda en az 

10 yıl çalıĢmıĢ olan arasından iki yıllığına seçilirler
118

. 
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http://www.iski.gov.tr/Web/UserFiles/File/mevzuat/pdf/ISKI%20Kurulus%20Ve%20Gorevleri%20
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http://www.iski.gov.tr/Web/UserFiles/File/mevzuat/pdf/ISKI%20Kurulus%20Ve%20Gorevleri%20Hakkinda%20Kanun.pdf
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3.2.4.1.4 Genel Müdürlük 

2560 sayılı kanunun 11. maddesine göre “İSKİ Genel Müdürü İstanbul Büyük Şehir 

Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürlük 

hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4'ü geçmemek 

üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel Müdür yardımcıları Genel 

Müdürün teklifi üzerine İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar. Genel 

müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl 

uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.”
119

 

3.2.4.2 HiyerarĢik Yapılanma 

ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟nde, stratejik, taktik ve operasyonel düzeyde yer almak üzere 

yönetim kurulu, genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire baĢkanları, müdürler, Ģefler ile 

memur, sözleĢmeli ve iĢçilerden oluĢan yedi kademeli hiyerarĢik bir yapı bulunmaktadır. 

Yatırım plan ve programının oluĢturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans 

programının Ģekillendirilmesi, hizmet politika ve prosedürlerinin belirlenmesi gibi stratejik 

düzeydeki kararlar genel kurul, yönetim kurulu, genel müdür ve yardımcıları gibi tepe 

yönetimce alınmaktadır. Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin 

yürütülmesine iliĢkin taktik kararların alındığı ve uygulamasının gözetildiği taktik düzey, orta 

kademe yönetici Ģeklinde nitelenebilecek daire baĢkanlarından oluĢmaktadır. Stratejik ve 

taktik düzeyde alınan kararlar, ilk kademe yönetim birimi olan ve operasyonel düzeyi 

oluĢturan  müdürler ve Ģeflerce yürütülmektedir
120

.  

 ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟nde genel müdür, dört genel müdür yardımcısı, 21 

daire baĢkanı 120 Ģube müdürü bulunmaktadır. Ayrıca doğrudan genel müdüre bağlı olarak 

hukuk müĢaviri, teftiĢ kurulu baĢkanı ve iç denetim birimi baĢkanı da bulunmaktadır
121

. 
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3.2.5 ĠSKĠ‟de Ġnsan Kaynakları Yapısı 

ĠSKĠ personeli; memur, sözleĢmeli ve iĢçi statüsündeki çalıĢanlardan oluĢmaktadır. 

2012 yılı sonu itibariyle kurumda; 2.523 memur, 523 sözleĢmeli personel ve 4.759 iĢçi 

statüsünde, toplam 7.580 personel görev yapmaktadır
122

. 

3.3 ĠSKĠ‟DE ĠÇ DENETĠM 

3.3.1 ĠSKĠ Ġç Denetim Birimin Misyon ve Vizyonu 

Misyon: “Kurumun misyon ve vizyonuna ulaşmak için tüm işlem ve faaliyetlerin 

stratejik plana, performans ve yatırım programlarına, mevzuata uygun olarak planlanması ve 

yürütülmesinde risk odaklı; uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetim 

uygulamalarıyla nesnel güvence sağlanarak kuruma değer katmaktır”. 

Vizyon: “Uluslararası standartlarda denetim tekniklerini kullanarak, öngörülü ve 

yeniliklere açık bir denetim anlayışı ile örnek ve öncü bir denetim sistemi idealindeyiz”
123

.  

3.3.2 ĠSKĠ Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığının Ġnsan Kaynakları   

Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı bünyesinde iç denetçiler, idari ve hizmet personeli 

olmak üzere toplam 15 personel çalıĢmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu gereği beĢ iç denetçi kadrosu mevcut olan birimde 31.12.2012  tarihi itibari ile beĢ iç 

denetçi görev yapmaktadır. 

3.3.3 ĠSKĠ‟de Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı‟nın KuruluĢu ve Kurum TeĢkilat 

Yapısındaki Yeri 

Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı 5018 sayılı kanun hükümlerine dayanılarak 13 

Temmuz 2007 tarihli ve 1636 sayılı ĠSKĠ Genel Kurulu Kararı ile doğrudan üst yöneticiye 

bağlı bir birim olarak kurulmuĢ, ĠSKĠ teĢkilat yapısında yerini almıĢtır. 

3.3.4 Ġç Denetim Faaliyetlerinin Amaç ve Hedefleri 

ĠSKĠ Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin amaç ve politikalara, stratejik planlara, 

performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlamasını ve yürütülmesini; 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenirliğini, bütünlüğünü 
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ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlamakta ve bu amaçların 

gerçekleĢtirilmesini hedeflemektedir.   

ĠSKĠ Genel Müdürlüğü 2011-2015 Stratejik Planının Stratejik Alan 4‟te yer alan 

“Yönetim ve Organizasyon” baĢlığı altındaki „Su ve Kanalizasyon yönetimine ilişkin politika 

üretimi ve faaliyetlerinin yürütülmesini etkili bir biçimde gerçekleştirecek insan kaynağı 

yönetiminin sağlanması‟ içerikli stratejik amacın gerçekleĢmesi için Ġç Denetim Birimi 

sorumluluğunda olan “Tüm birimlerde iç denetim faaliyetini gerçekleĢtirmek” Ģeklindeki 

hedef doğrultusunda çalıĢmak Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığının ana stratejik amacı olarak yer 

almıĢtır. 

Ġç Denetim Biriminin stratejik amacı; yıllar itibariyle etkin ve verimli bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilen denetim ve danıĢmanlık hizmetleri marifetiyle mensubu olduğumuz Ġdaremiz 

geliĢtirilmesi yolunda katma değer üretmeye devam etmektir, bu gayenin tahakkuku için 

gerekli faaliyetler sürdürülmektedir
124

.   

3.3.5   Temel Politika ve Öncelikler 

Ġdaremiz “ĠSKĠ Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının” uygulanması 

ve Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyumunun sağlaması temel politikamız olacaktır. 

Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyumunun sağlaması sürecinde denetim ve 

danıĢmanlık faaliyetlerinde bulunulması, BaĢkanlığımız görev ve sorumluluklarının yerine 

getirilmesi, önceliklerimiz olarak benimsenmektedir
125

. 

3.3.6  ĠSKĠ‟de Ġç Denetim Faaliyetleri 

3.3.6.1 2008 Yılı Ġç Denetim Faaliyetleri 

2007 yılında kurulan ĠSKĠ Ġç Denetim Birimince 2007  yılında,  birim alt yapısının 

oluĢturulmasına yönelik olarak fiziksel imkânların sağlanmıĢ, gerekli personel 

görevlendirilmiĢ, araç, gereç ve malzeme temini sağlanmıĢtır.  

2008 yılı içerisinde, Maliye Bakanlığı ĠDKK koordinesinde yapılan „kamu iç 

denetçileri sertifika eğitimleri‟ne tüm iç denetçiler katılmıĢlardır.  
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Üst yönetici tarafından verilen inceleme emirlerine binaen 22 adet denetim raporu 

düzenlenmiĢtir. DanıĢmanlık faaliyetleri kapsamında: 

1. Kurum birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının tespit edildiği birim 

yönergelerinin hazırlanması, 

2. ĠSKĠ‟nin iĢlem süreçlerinin analiz faaliyetlerinin baĢlatılması, 

3.ĠSKĠ ĠĢ Sağlığı ve Çevre Güvenliği projesinin yürütülmesinde koordinatörlük 

üstlenilmesi, 

4. SayıĢtay denetimleri sonucu gönderilen sorguların değerlendirilmesi, 

5. Su ve Kanalizasyon Ġdareleri 4. ĠstiĢare toplantısına katılma konularında görev 

almıĢlardır
126

. 

3.3.6.2 2009 Yılı Ġç Denetim Faaliyetleri 

3.3.6.2.1 Denetim Evreninin Belirlenmesi  

 Ġç Denetim Birimi tarafından 2009-2011 Ġç Denetim Planı hazırlanmıĢtır. Bu 

kapsamda öncelikle kurumca yürütülen faaliyetlerden denetlenebileceklerin tümü yani 

denetim evreni belirleme çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġç denetçilerin mesleki tecrübeleriyle 

oluĢturulan  ve 72 baĢlık altında toplanan denetim evreni aĢağıdaki gibidir;
127

 

1. Su faturası, tahakkuk ve tahsilât faaliyetleri,  

2. Abonelik iĢlemleri faaliyetleri, 

3. Su kapama ve açma faaliyetleri, 

4. Su kayıp ve kaçaklarının belirlenmesi ve önlenmesi faaliyetleri, 

5. Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen bedellerin tahsilâtı faaliyetleri, 

6. Ġcra takibi ve tahsilat faaliyetleri, 

7. Personele yapılan ödemelerin takibi faaliyetleri, 

8. Otomasyon için yazılım üretme faaliyetleri, 

                                                 
126

 ĠSKĠ Ġç Denetim Birimi 2008 Faaliyet Raporu 
127

 ĠSKĠ 2009-2011 Ġç Denetim Planı 



79 

 

9. Muhasebe kayıtları tutma faaliyetleri, 

10. Nakit para ve kıymetli evrak yönetimi faaliyetleri, 

11. Finansman faaliyetleri, 

12. Ön mâlî kontrol faaliyetleri, 

13. Ödeme faaliyetleri, 

14. Atık su hatları yenileme ve onarım faaliyetleri, 

15. Su Ģebekesi hatları yenileme ve onarım faaliyetleri, 

16. Sayaç, vana ve bağlantı malzemeleri temin, değiĢtirme ve bakım faaliyetleri, 

17. Kanal açma faaliyetleri, 

18. Fosseptik çekim hizmet faaliyetleri, 

19. Jeolojik etüt ve sondaj faaliyetleri, 

20. Su toplanması, arıtılması ve dağıtılması için gerekli tesislerin ve ihtiyaç duyulan 

inĢaatların planlanması ve inĢası faaliyetleri, 

21. Atık suların toplanması, arıtılması ve uzaklaĢtırılması için gerekli tesislerin 

planlanması ve inĢası faaliyetleri, 

22. Yağmur suyunu toplama ve uzaklaĢtırma faaliyetleri, 

23. Su arıtma faaliyetleri, 

24. Su ve atık su analiz faaliyetleri, 

25. Arıtma iĢlemleri sonrasında oluĢacak kirlenmeleri önleme faaliyetleri, 

26. Su havzalarında su kirliliğinin önlenmesi ve kontrol faaliyetleri, 

27. Endüstriyel atık sulardan kaynaklanan kirlenmeleri önleme ve kontrol 

faaliyetleri, 

28. Derin su sondaj kuyuları açma ve iĢletme faaliyetleri, 

29. Göletlerden su temini faaliyetleri, 

30. Atık su arıtma faaliyetleri, 

31. Çapı 700 mm ve üstü olan atık su kolektörlerini iĢletme faaliyetleri, 

32. Dere temizliği ve ıslahı faaliyetleri, 

33. Çapı 400 mm ve üstü ham su ve temiz su isale hatlarını iĢletme faaliyetleri, 



80 

 

34. Vakıf suyu hizmetlerinin sağlanması, tarihi su yapılarının korunması faaliyetler, 

35. ĠSKĠ görüĢü verme faaliyetleri, 

36. Davaların takibi faaliyetleri, 

37. Personelin iĢe alım, özlük iĢlerinin takibi, atama ve tayin faaliyetleri, 

38. Personel eğitim faaliyetleri, 

39. Bilgisayar donanım ihtiyacının tespiti ve temini faaliyetleri, 

40. Bilgi verilerinin toplanması, saklanması ve raporlanması faaliyetleri, 

41. HaberleĢme faaliyetleri, 

42. TaĢınır ve taĢınmaz malların tema cetvellerinin düzenlenmesi faaliyetleri, 

43. Bütçe hazırlama ve değerlendirme faaliyetleri, 

44. Stratejik plan ve performans programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi 

faaliyetleri, 

45. Kullanım dıĢı malzemenin elden çıkarılması faaliyetleri, 

46. Her türlü malzeme ihtiyacının belirlenmesi, satın alınması, depolanması ve 

dağıtılması faaliyetleri, 

47. Personel taĢıma hizmetleri faaliyetleri, 

48. Güvenlik hizmetleri faaliyetleri, 

49. Yemek üretimi ve dağıtımı hizmeti faaliyetleri, 

50. Temizlik hizmetleri faaliyetleri, 

51. Lojman tahsis faaliyetleri, 

52. Tüm evrakların kayıt, sevk, takip ve arĢivlenmesi iĢlemleri faaliyetleri, 

53. Motorlu araç ihtiyaçlarının tespiti, temini, tamir bakımı faaliyetleri, 

54. Yapıların tamir bakım ve onarımı faaliyetleri, 

55. Peyzaj ve ağaçlandırma faaliyetleri, 

56. Akaryakıt alımı ve dağıtımı faaliyetleri, 

57. Sosyal tesislerin iĢletilmesi faaliyetleri, 

58. KamulaĢtırma iĢlemleri faaliyetleri, 

59. TaĢınmaz malların yönetimi, 
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60. Elektrik mekanik sistemlerin oluĢturulması, yenilenmesi tamir ve bakımının 

yapılması faaliyetleri, 

61. Elektrik ve doğalgaz alınması ve kullanılması faaliyetleri, 

62. Yayım faaliyetleri, 

63. Basın ile iletiĢim faaliyetleri, 

64. BĠMER gelen Ģikâyetleri cevaplama faaliyetleri, 

65. Kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri, 

66. Bilgi edinme kanunu gereği yapılan faaliyetler, 

67. Abone memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri, 

68. Sağlık hizmetleri , 

69. Yönetim kurulu sekretarya hizmetleri, 

70. Sivil savunma hizmetleri, 

71. Yapım ihale iĢlemleri, 

72. ġartname iĢlemleri. 

 

3.3.6.2.2 Risk Değerleme ÇalıĢmaları ile Denetim Alanlarının Belirlenmesi 

ĠSKĠ‟de o dönemde iĢ ve iĢlemlerin süreç ve risk analizleri yapılmamıĢ olduğundan, 

genel kabul görmüĢ kriterler yönünden risk değerleme çalıĢmaları gerçekleĢtirilememiĢ, risk 

haritaları oluĢturulamamıĢtır. Ġç denetçilerin mesleki tecrübelerine göre denetim evrenindeki 

riskli görülen süreçler tespit edilerek denetim alanı belirlenmiĢtir
128

. 

3.3.6.2.3 Denetim ve DanıĢmanlık Faaliyetleri 

2009 yılında Abone ĠĢleri Daire‟lerine bağlı Ģube müdürlüklerinde yürütülen 

süreçlerin değerlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin tespit edilerek yaygınlaĢtırılması, 

Ģubeler arasında uygulama birliğinin sağlanması ile tüm müĢteri hizmetlerinin daha etkin, 

verimli ve ekonomik Ģekilde sunulmasını temin etmek için abone hizmetlerini faaliyetlerinin 

sistem ve performans denetimi gerçekleĢtirilmiĢtir.  Denetim sonunda 67 öneri geliĢtirilmiĢ, 

tüm öneriler üst yönetim tarafından onaylanmıĢtır. 
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DanıĢmanlık kapsamında  ise yedisi rapora bağlanmak üzere toplam 13 görev yerine 

getirilmiĢtir
129

. 

3.3.6.3  2010 Yılı Ġç Denetim Faaliyetleri 

2010 yılı içerisinde dokuz daire baĢkanlığı uhdesinde bulunan çeĢitli süreçler sistem 

ve performans denetimine tabi tutulmuĢtur. DanıĢmanlık kapsamın dört adet rapor 

düzenlenmiĢtir.  

ĠSKĠ iç kontrol sisteminin, kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyumunu saplamak 

amacıyla Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı‟nın hazırlanması ve uygulanması 

konularında da  danıĢmanlık hizmeti verilmiĢtir
130

. 

3.3.6.4  2011 Yılı Ġç Denetim Faaliyetleri 

ĠSKĠ‟de  2011 yılında altı daire baĢkanlığı uhdesinde bulunan çeĢitli süreçler sistem ve 

performans denetimine tabi tutulmuĢtur. DanıĢmanlık faaliyetleri kapsamında “ĠSKĠ Hizmet  

Standartları Tablosu” ile “ĠSKĠ Hizmet Envanteri Tablosu” oluĢturma çalıĢmalarını fiilen 

gerçekleĢtirerek bu konuda bir inceleme raporu düzenlenmiĢtir. ĠSKĠ‟nin hizmetlerinin 

yürütülmesine esas teĢkil eden yönetmelik, yönerge ve genelgelerin 41‟inde; ihdas, iptal ve 

revize iĢlemleri konularında da danıĢmanlık desteği verilmiĢtir. 

2009 ve 2010 yıllarında Ġç Denetime alınan birimler hakkında düzenlenen raporlarda 

önerilen ve Üst Yönetici tarafından uygun görülen tavsiyelerin yerine getirilip getirilmediği 

izlemeye alınmıĢ ve bu konuyla ilgili olarak  her bir birim için Ġç Denetim Sonuç Ġzleme 

raporu düzenlenmiĢtir
131

. 

3.3.6.5 2012 Yılı Ġç Denetim Faaliyetleri 

3.3.6.5.1  2012-2014 Ġç Denetim Planının Hazırlanması 

2012-2014 Yılı Denetim Planının etkin bir Ģekilde hazırlanabilmesi amacıyla 

kurumun ana ve alt süreçlerine ek olarak detay süreçleri çıkartılmıĢ ve denetim evreni etkin 

bir denetimi mümkün kılacak denetim alanlarına bölünmüĢtür. 
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3.3.6.5.2 Denetim Evreninin Belirlenmesi  

ĠSKĠ‟de iki çeĢit denetim evreni oluĢturulmuĢtur. Ġlki birim denetimine imkan veren 

ve tüm harcama birimlerinin yer aldığı denetim evreni, diğeri ise bu birimlerin görev, yetki ve 

sorumluluklarına dâhil olan 15 adet birincil derecede, 65 adet ikincil derecede ve toplam 290 

maddelik faaliyet süreçlerinin yer aldığı denetim evrenidir
132

.  ĠSKĠ birimlerine göre denetim 

evreni Tablo 10‟da, ĠSKĠ süreçlerine göre denetim evrenine  ise  çalıĢmamızın ekler kısmında 

yer verilmiĢtir. 

Tablo 10 

ĠSKĠ Birimlerine Göre denetim Evreni 

No Birim  Adı 

1 TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 

2 I. Hukuk MüĢavirliği 

3 Abone ĠĢleri Asya Dairesi BaĢkanlığı 

4 Abone ĠĢleri Avrupa 1. Bölge Dairesi BaĢkanlığı 

5 Abone ĠĢleri Avrupa 2. Bölge Dairesi BaĢkanlığı 

6 Atık su Arıtma Dairesi BaĢkanlığı 

7 Atık su ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı 

8 Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı 

9 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı 

10 Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı 

11 Elektrik Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

12 Emlak ve Ġstimlâk Dairesi BaĢkanlığı 

13 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 

14 Kanalizasyon Dairesi BaĢkanlığı 

15 Plan Proje Dairesi BaĢkanlığı 
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16 Planlama ve Yatırım Dairesi BaĢkanlığı 

17 Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 

18 Su Arıtma Dairesi BaĢkanlığı 

19 Su ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı 

20 Su Ġsale ve Dağıtım Dairesi BaĢkanlığı 

21 Ticaret ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı 

22 Özel Kalem Müdürlüğü 

23 Zabıt ve Kararlar ġube Müdürlüğü 

24 Basın Yayın ġube Müdürlüğü 

25 Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 

26 Sağlık ve ĠĢ Güvenliği ġube Müdürlüğü 

27 Reorganizasyon ÇalıĢmaları Kapsamında Kurulacak Diğer Harcama Birimleri. 

Kaynak: ĠSKĠ 2012-2014 Ġç Denetim Planı  

  

3.3.6.5.3 Risk Kriterlerinin Belirlenmesi 

 ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟nde faaliyetlerinin risk değerlendirmesi yapılırken; 

bütçe büyüklüğü, personel sayısı, faaliyetlerin karmaĢıklığı, yapısal, iĢlevsel ve teknik 

değiĢiklikler üzere dört kriter kullanılmıĢtır. Bütçe büyüklüğü için %40 risk ağırlığı 

öngörülürken personel sayısı için %30, faaliyetlerin karmaĢıklığı için %15, yapısal, iĢlevsel 

ve teknik değiĢiklikler için %15 risk ağırlığı öngörülmüĢtür. Risk kriterleri ve değerlendirme 

ölçeği ile risk değerlendirmelerine göre belirlenmiĢ risk puanları aĢağıdaki tablolarda 

gösterilmektedir 

Tablo 11 

Risk Kriterleri ve Değerlendirme Ölçeği  

Risk Seviyeleri Risk Puanı 
A

ğırlık 

Ris

k Seviyeleri 

a) Büyüklükleri 
(Milyon TL) 

100‟den fazla 5 40 

60-100 4 

 

20-60 3 

5-20 2 

5‟den az 1 
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b) ĠĢlem Hacmi Ve 

Personel Sayısı 

ĠĢlem Hacmi Yüksek-Personel Sayısı 

Çok Yetersiz 
5 30 

 
4 

 
 

3 

 
2 

ĠĢlem Hacmi ve Personel Sayısı Dengeli 1 

c) Faaliyetlerin 

KarmaĢıklığı 

Çok KarıĢık Faaliyetler 5 15 

 
4 

 
 

3 

 
2 

KarıĢık Olmayan Faaliyetler 1 

d) Yapısal, ĠĢlevsel Ve 

Teknik DeğiĢiklikler 

Çok Sık DeğiĢiklik Var 5 15 

 
4 

 
 

3 

 
2 

Nadiren DeğiĢiklik Var 1 

Kaynak: ĠSKĠ 2012-2014 Ġç Denetim Planı, Risk Kriterleri Çizelgesi 

Bütçe Büyüklüğü (Risk Ağırlığı % 40): Kamu idaresine bütçeyle verilen kaynakların 

büyüklüğü kayıp ve zararların gerçekleĢme ihtimalini arttırır. 

 

 

 

Tablo 12 

Bütçe Büyüklüklerine  Göre Risk Pua Risk Kriterleri ve Değerlendirme Ölçeği  
Puanları 

Sıra 

No 
Tahsis Edilen Bütçe Büyüklüğü Verilecek Risk Puanı 

1 1 TL -5.000.000 TL Arası 1 Risk Puanı 

2 5.000.000 TL – 20.000.000 TL Arası 2 Risk Puanı 

3 20.000.000 TL – 60.000.000 TL Arası 3 Risk Puanı 

4 60.000.000 TL – 100.000.000 TL Arası 4 Risk Puanı 

5 100.000.000 TL den Fazla 5 Risk Puanı 

Kaynak: ĠSKĠ 2012-2014 Ġç Denetim Planı, Risk Kriterleri Çizelgesi 

 

Personel Sayısı (Risk Ağırlığı % 30): ĠĢlem hacminin büyüklüğü karĢısında personel 

sayısının yetersizliği hata yapılma ihtimalini artırarak idareyi riskli bir konuma getirebilir. 
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Tablo 13 

Personel Sayısına Göre Risk Puanları  

Sıra 

No 
Personel Sayısı Verilecek Risk Puanı 

1 1-100 Personel Arası 1 Risk Puanı 

2 100-250 Personel Arası 2 Risk Puanı 

3 250-500 Personel Arası 3 Risk Puanı 

4 500-750 Persone Arası 4 Risk Puanı 

5 750 Personelden Fazla Personel 5 Risk Puanı 

Kaynak: ĠSKĠ 2012-2014 Ġç Denetim Planı, Risk Kriterleri Çizelgesi 

 

Faaliyetlerin KarmaĢıklığı (Risk Ağırlığı % 15): Ġdarenin faaliyetlerinin 

karmaĢıklığı, kontrollerin uygulanmasını zorlaĢtırarak hata yapılma ihtimalini artırabilir. 

  

Tablo 14 

Faaliyetlerin karmaĢıklığına Göre Risk Puanları 

Sıra 

No 
Faaliyetlerin KarmaĢıklık Seviyesi Verilecek Risk Puanı 

1 Karmakarma Ģık  KarmaĢık Değil 1 Risk Puanı 

2 Nisbeten KarmaĢık 2 Risk Puanı 

3 KarmaĢık 3 Risk Puanı 

4 Çok KarmaĢık 4 Risk Puanı 

5 Çok AĢırı KarmaĢık 5 Risk Puanı 

Kaynak: ĠSKĠ 2012-2014 Ġç Denetim Planı, Risk Kriterleri Çizelgesi 

Yapısal, ĠĢlevsel ve Teknik DeğiĢiklikler (Risk Ağırlığı % 15): Yeni birim ve 

faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve insan kaynaklarındaki önemli 

değiĢiklikler yüksek risk içerdiğinden öncelikli olarak denetim kapsamına alınması 

gereken alanlardır.   
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Tablo 15  

Yapısal, ĠĢlevsel ve Teknik değiĢikliklere Göre Risk Puanları 

Sıra 

No 
DeğiĢikliklerin Seviyesi Verilecek Risk Puanı 

1 Nadiren DeğiĢiklik Oluyor. 1 Risk Puanı 

2 DeğiĢiklik Oluyor. 2 Risk Puanı 

3 DeğiĢikler YoğunlaĢıyor. 3 Risk Puanı 

4 
DeğiĢikliklerdeki YoğunlaĢmalar Artarak Devam 

Ediyor. 
4 Risk Puanı 

5 Çok Sık DeğiĢiklik Oluyor. 5 Risk Puanı 

Kaynak: ĠSKĠ 2012-2014 Ġç Denetim Planı, Risk Kriterleri Çizelgesi 

 

3.3.6.5.4 2012  Yılı Denetim ve DanıĢmanlık Faaliyetleri 

ĠSKĠ‟de  2012 yılında yedi daire baĢkanlığı uhdesinde bulunan yedi adet süreç baĢlığı 

altındaki toplam 172 faaliyet süreci sistem ve performans denetimine tâbi tutulmuĢtur. 

DanıĢmanlık faaliyetleri kapsamında 2011 yılında oluĢturulan “ĠSKĠ Hizmet Standartları 

Tabloları” ve “ĠSKĠ Hizmet Envanteri Tabloları” 2012 yılında gözden geçirilmiĢ, “ĠSKĠ 

Hizmet Standartları Tabloları” güncelleĢtirilmiĢtir. ĠSKĠ Genel Müdürlüğü iç kontrol 

sisteminin kuruluĢ çalıĢmalarına danıĢmanlık desteği verilmiĢtir. 

ĠSKĠ‟nin hizmetlerinin yürütülmesine esas teĢkil eden yönetmelik, yönerge ve 

genelgelerin 33‟ünde; ihdas, iptal ve revize iĢlemleri konularında da danıĢmanlık desteği 

verilmiĢtir
133

. 

 

3.4 ARAġTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLAR 

AraĢtırmada elde edilen bulgular ĠSKĠ‟deki iç denetim faaliyetlerinin algısının, iç 

denetim uygulamalarının kuruma faydalarının ve  yöneticilerin iç denetçilere yönelik algısının 

tespiti amacıyla kullanılmaktadır. 
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3.4.1 Ġç Denetim Faaliyetlerinin Algısına ĠliĢkin Bulguların Analizi 

 

 

 

Tablo 16  

Ġç Denetim Ġle TeftiĢ  UygulamalarıArasındaki Fark Algısı 

Kurumunuzdaki iç Denetim faaliyeti, 

teftiĢ faaliyetinden farklı olarak icra 

edilmektedir. 

Frekans  Yüzde  

Kesinlikle katılmıyorum 3 3,3  

Katılmıyorum 4 4,3 

Kararsızım 13 13,8 

Katılıyorum 55 58,5 

Kesinlikle katılıyorum 19 20,2 

 94 100  

Ortalama  3,88 Puan  
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Grafik 1. Ġç denetim Ġle teftiĢ Uygulamaları Arasındaki Fark 

  Kaynak: Tez kapsamında hazırlanmıĢtır. 

 

Daire baĢkanı ve müdürlerin %3.3‟ü kesinlikle katılmıyorum, %4.3‟ü katılmıyorum, 

%13.8‟i kararsızım, %58.5‟i katılıyorum, %20.2‟si de kesinlikle katılıyorum yanıtını 

vermiĢtir. Ortalama puan 5 üzerinden 3.88 olarak hesaplanmıĢtır, bu puanın karĢılığı 

„katılıyorum‟ ifadesidir.  

ĠSKĠ yöneticileri, kurumdaki iç denetim faaliyetinin, teftiĢ faaliyetinden farklı olarak 

icra edildiğini düĢünmektedir Bu verilerden yola çıkılarak, ĠSKĠ‟deki iç denetim 

faaliyetlerinin bir farkındalık oluĢturduğu söylenebilir. 

 

Tablo 17 

 Ġç Denetimin DanıĢmanlık Yönü  

Ġç Denetim Birimi Kurumunuzda etkin 

bir danıĢmanlık faaliyeti icra 

etmektedir. 

Frekans  Yüzde  

Kesinlikle katılmıyorum 4 4,3 

Katılmıyorum 21 22,3 
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Kararsızım 22 23,4 

Katılıyorum 39 41,5 

Kesinlikle katılıyorum 8 8,5 

 94 100  

Ortalama  3,28 Puan  

 

Grafik 2. Ġç denetimin DanıĢmanlık Yönü Algısı 

  Kaynak: Tez kapsamında hazırlanmıĢtır. 

 

Daire baĢkanı ve müdürlerin %4.3‟ü kesinlikle katılmıyorum, %22.3‟ü katılmıyorum, 

%23.4‟ü kararsızım, %41.5‟i katılıyorum, %8.5‟i de kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiĢtir. 

Ortalama puan 5 üzerinden 3.28 olarak hesaplanmıĢtır, bu puanın karĢılığı „kararsızım‟ 

ifadesidir.  

Ġç denetim biriminin etkin bir danıĢmanlık faaliyeti icra ettiğine kesinlikle 

katılmayanları, katılmayanları ve karasızları birleĢtirdiğimizde ankete katılanların %50‟si iç 

denetimin bir danıĢmalık faaliyeti olduğuna katılmamıĢlardır. Bu verilerden yola çıkarak Ġç 

denetim biriminin kurumda etkin bir danıĢmanlık faaliyeti icra ettiği ile ilgili, daire baĢkanı ve 

müdürler kararsız kaldıkları söylenebilir.  
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Tablo 18  

Denetim Sırasında Denetlenenlerin Fikirlerinin Alınması Algısı 

Biriminizde iç denetim faaliyeti icra 

edilirken iç denetçiler tarafından 

bizlerin de fikirleri alınmaktadır 

Frekans  Yüzde  

Kesinlikle katılmıyorum 7 7,4 

Katılmıyorum 6 6,4 

Kararsızım 5 5,4 

Katılıyorum 54 57,4 

Kesinlikle katılıyorum 22 23,4 

 94 100  

Ortalama  3,83 Puan  

 

 

Grafik 3. Denetim Sırasında Denetlenenlerin Fikirlerinin Alınması Algısı 
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Kaynak: Tez kapsamında hazırlanmıĢtır. 

 

Daire baĢkanı ve müdürlerin %7.4‟ü kesinlikle katılmıyorum, %6.4‟ü  katılmıyorum, 

%5.4‟ü kararsızım, %57.4‟ü katılıyorum, %23.4‟ü de kesinlikle katılıyorum yanıtını 

vermiĢtir. Ortalama puan 5 üzerinden 3.83 olarak hesaplanmıĢtır, bu puanın karĢılığı 

„katılıyorum‟ ifadesidir.  

Daire baĢkanı ve müdürler, birimlerinde iç denetim uygulaması yapılırken, iç 

denetçilerin kendileriyle irtibat halinde olduklarını, denetimlerde kendi fikirlerinin de 

alındığını belirtmiĢtir.  

 

3.4.2 Ġç Denetimin Faydalarının Algısına ĠliĢkin Bulguların Analizi 

 

Tablo 19 

Ġç Denetimin etkin Olarak Yürütülmesi Algısı 

Kurumunuzda iç denetim faaliyeti etkin 

olarak yürütülmekte ve kurumunuza 

değer katmaktadır 

Frekans  Yüzde  

Kesinlikle katılmıyorum 3 3,1 

Katılmıyorum 6 6,4 

Kararsızım 23 24,5 

Katılıyorum 51 54,3 

Kesinlikle katılıyorum 11 11,7 

       94     100  

Ortalama  3,65 Puan  
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Grafik 4. Ġç Denetimin Etkin Olarak Yürütülmesi Algısı 

Kaynak: Tez kapsamında hazırlanmıĢtır. 

 

Daire baĢkanı ve müdürlerin %3.1‟i kesinlikle katılmıyorum, %6.4‟ü  katılmıyorum, 

%24.5‟i kararsızım, %54.3‟ü katılıyorum, %11.7‟si de kesinlikle katılıyorum yanıtını 

vermiĢtir. Ortalama puan 5 üzerinden 3.65 olarak hesaplanmıĢtır, bu puanın karĢılığı 

„katılıyorum‟ ifadesidir. 

Daire baĢkanı ve müdürlerin, kurumdaki iç denetim faaliyetlerinin etkin olarak 

yürütüldüğünü ve iĢlemlerin yürütülmesinde rehberlik ettiğini ve kuruma değer kattığını 

düĢünmektedir.  
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Tablo 20 

Ġç Denetimin Risklerin Belirlenip Yönetilmesine Yardımcı Olması algısı 

Kurumunuzdaki iç denetim faaliyeti, 

faaliyet süreçlerinizin risklerinin 

belirlenmesine ve yönetilmesine 

yardımcı olmaktadır 

Frekans  Yüzde  

Kesinlikle katılmıyorum - - 

Katılmıyorum 11 11,7 

Kararsızım 25 26,6 

Katılıyorum 47 50,0 

Kesinlikle katılıyorum 11 11,7 

       94     100  

Ortalama  3,62 Puan  

 

 

Grafik 5. Ġç Denetimin  Risklerin Belirlenip Yönetilmesine Yardımcı Olması Algısı 

Kaynak: Tez kapsamında hazırlanmıĢtır. 
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Daire baĢkanı ve müdürlerin %11.7‟si katılmıyorum, %26.6‟sı kararsızım, %50‟si 

katılıyorum, %11.7‟si de kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiĢtir. Ortalama puan 5 üzerinden 

3.62 olarak hesaplanmıĢtır, bu puanın karĢılığı „katılıyorum‟ ifadesidir.  

Daire baĢkanı ve müdürler, kurumdaki iç denetim faaliyetinin,  kurumun faaliyet 

süreçlerinin risklerini belirleme ve yönetme konusunda yardımcı olduğunu düĢünmektedir.  

 

 

Tablo 21 

Ġç Denetimin, Hata ve Yolsuzlukları Ortaya Çıkarmayı Amaçladığı Algısı  
 

Kurumunuzdaki iç denetim faaliyetleri, 

hata, usulsüzlükleri ve yanlıĢlıkları 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır 

Frekans  Yüzde  

Kesinlikle katılmıyorum 6 6,5 

Katılmıyorum 21 22,6 

Kararsızım 18 19,4 

Katılıyorum 43  45,2 

Kesinlikle katılıyorum 6 6,7 

       94     100  

Ortalama  3,23 Puan  
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Grafik 6. Ġç Denetimin, Hata ve Yolsuzlukları Ortaya Çıkarmayı Amaçladığı Algısı 

Kaynak: Tez kapsamında hazırlanmıĢtır. 

 

Daire baĢkanı ve müdürlerin %6.5‟i kesinlikle katılmıyorum, %22.6‟sı katılmıyorum, 

%19.4‟ü kararsızım, %45.2‟si katılıyorum, %6.7‟si de kesinlikle katılıyorum yanıtını 

vermiĢtir. Ortalama puan 5 üzerinden 3.23 olarak hesaplanmıĢtır, bu puanın karĢılığı 

„kararsızım‟ ifadesidir.  

Daire baĢkanı ve müdürler kurumdaki iç denetim faaliyetlerinin, kendi iĢ süreçlerinin 

risklerinin belirlenmesine yardımcı olduğunu, kurumun faaliyetlerine değer kattığını, teftiĢ 

faaliyetleri ile  arasında metodoloji farkının olduğunu kabul etmekle beraber, iç denetim 

faaliyetlerinin hata, usulsüzlük ve yanlıĢlıkları ortaya çıkarmayı amaçlıyor olması konusunda 

kararsız kalmıĢtır.  

 

 

 



97 

 

Tablo 22 

Ġç denetim Raporlarının Rehberlik Edici Etkisi Algısı 

 

Ġç denetim sonuçlarındaki 

(raporlarında)öneriler, faaliyetlerinin 

iyileĢtirici ve rehberlik edici niteliktedir 

Frekans  Yüzde  

Kesinlikle katılmıyorum 3 3,2 

Katılmıyorum 14 14,9 

Kararsızım 12 12,8 

Katılıyorum 54 57,4 

Kesinlikle katılıyorum 11 11,7 

 
      

94 

    

100  

Ortalama  3,60 Puan  

 

Grafik 7.  Ġç Denetim Raporlarının Rehberlik Edici Etkisi Algısı 

Kaynak: Tez kapsamında hazırlanmıĢtır. 
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Daire baĢkanı ve müdürlerin %3.2‟si kesinlikle katılmıyorum, %14.9‟u katılmıyorum, 

%12.8‟i kararsızım, %57.4‟ü katılıyorum, %11.7‟si de kesinlikle katılıyorum yanıtını 

vermiĢtir. Ortalama puan 5 üzerinden 3.60 olarak hesaplanmıĢtır, bu puanın karĢılığı 

„katılıyorum‟ ifadesidir.  

Daire baĢkanı ve müdürler, iç denetim sonuçlarındaki önerilerin, faaliyetleri geliĢtirici, 

iyileĢtirici ve rehberlik edici nitelikte olduğunu düĢünmektedir.  

3.4.3 Yöneticilerin Ġç Denetçilere Yönelik Algısına ĠliĢkin Bulguların Analizi 

 

Tablo 23 

Ġç Denetçilerin Mesleki Yetkinlik Algısı  

 

Kurumunuzdaki iç denetçiler, iç 

denetçilik mesleğinin gerektirdiği 

yetkinlik ve tecrübeye sahiptir. 

Frekans  Yüzde  

Kesinlikle katılmıyorum 4 4,3 

Katılmıyorum 3 3,2 

Kararsızım 16 17,2 

Katılıyorum 58  61,3 

Kesinlikle katılıyorum 13 14,0 

 94 100  

Ortalama  3,77 Puan  
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Grafik 8. Ġç Denetçilerin Mesleki Yekinlik Algısı 

Kaynak:Tez kapsamında hazırlanmıĢtır. 

 

Daire baĢkanı ve müdürlerin %4.3‟ü kesinlikle katılmıyorum, %3.2‟si katılmıyorum, 

%17.2‟si kararsızım, %61.3‟ü katılıyorum, %14‟ü de kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiĢtir. 

Ortalama puan 5 üzerinden 3.77 olarak hesaplanmıĢtır, bu puanın karĢılığı „katılıyorum‟ 

ifadesidir.  

Daire baĢkanı ve müdürler kurumdaki iç denetçilerin, iç denetçilik mesleğinin 

gerektirdiği yetkinlik ve tecrübeye sahip olduğunu düĢünmektedir. 
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Tablo 24 

Ġç Denetimin, Faaliyetlerin ĠyileĢtirilmesine Yardımcı Olduğu Algısı  
Ġç denetçiler, klasik denetimden farklı 

olarak faaliyetlerinizin iyileĢtirilmesine 

yardımcı olmaktadır 

Frekans  Yüzde  

Kesinlikle katılmıyorum 2 2,2 

Katılmıyorum 9 9,6 

Kararsızım 24 25,5 

Katılıyorum 41  43,6 

Kesinlikle katılıyorum 18 19,1 

       94     100  

Ortalama  3,68 Puan  

 

Grafik 9.  Ġç Denetimin, Faaliyetlerin ĠyileĢtirilmesine  Yardımcı Olduğu Algısı 

Kaynak: Tez kapsamında hazırlanmıĢtır. 

Daire baĢkanı ve müdürlerin %2.2‟si kesinlikle katılmıyorum, %9.6‟sı  katılmıyorum, 

%25.5‟i kararsızım, %43.6‟sı katılıyorum, %19.1‟i de kesinlikle katılıyorum yanıtını 

vermiĢtir. Ortalama puan 5 üzerinden 3.68 olarak hesaplanmıĢtır, bu puanın karĢılığı 

„katılıyorum‟ ifadesidir.  
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Daire baĢkanı ve müdür, iç denetçilerin klasik denetimden farklı olarak faaliyetlerin 

iyileĢtirilmesinde, geliĢtirilmesinde yardımcı olduğunu düĢünmektedir. 

 
Tablo 25  

Ġç Denetçilerin Performansının Ölçülmesi Gerektiği Algısı 
Denetlenenler kadar iç denetçilerin de 

denetim performansının ölçülmesi 

gerekmektedir 

Frekans  Yüzde  

Kesinlikle katılmıyorum 3 3,3 

Katılmıyorum 5 5,3 

Kararsızım 8 8,5 

Katılıyorum 57  60,6 

Kesinlikle katılıyorum 21 22,3 

       94     100  

Ortalama  3,94 Puan  

 

Grafik 10.  Ġç Denetçilerin Performansının Ölçülmesi Gerektiği Algısı 

Kaynak: Tez kapsamında hazırlanmıĢtır. 
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Daire baĢkanı ve müdürlerin %3.2‟si kesinlikle katılmıyorum, %5.3‟ü katılmıyorum, 

%8.5‟i kararsızım, %60.6‟sı katılıyorum, %22.3‟ü de kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiĢtir. 

Ortalama puan 5 üzerinden 3.94 olarak hesaplanmıĢtır, bu puanın karĢılığı „katılıyorum‟ 

ifadesidir.  

Daire baĢkanı ve müdürler, iç denetçilerin de denetim performanslarının ölçülmesi 

gerektiğini düĢünmektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sonuç 

Yeni kamu yönetimi, anlayıĢının gereği olarak, Türkiye de yapılan reformların en 

önemlilerinden biri 5018 sayılı Kamu Mâlî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu‟nun çıkarılmıĢ 

olmasıdır. Böylece Türkiye‟nin mali yönetim ve kontrol yapısı hem Avrupa Birliği ile 

uyumlaĢtırılmıĢ, hem de uluslar arası standartlarda geçerliliği olan bir yapıya kavuĢmuĢtur.  

Stratejik plan ve performans programları ile  hedef ve amaçların önceden belirlenmesi, 

kamu kaynaklar bu amaçlara harcanması, performans ölçütlerinin getirilmesi, harcama 

süreçlerinde  yetki-sorumluluk dengesinin sağlanması, mâlî yönetimde Ģeffaflığın sağlanması, 

bunun sonucu olarak hesap verebilirlik mekanizmasının kurulması, böylece Avrupa Birliği 

normlarına uygun bir mâlî yönetim ve kontrol sisteminin kurulması amaçlanmıĢtır.                                           

Yapılan reformlarla birlikte kamu kurumları stratejik planlarını yıllık performans 

programlarını faaliyetlerinin bütçelerini önceden açıklamakta böylece hesap verebilirlik önem 

kazanmaktadır 

 Kamu kurumlarının bütçelerini, bütçe gerçekleĢmelerini, faaliyetlerini, stratejik 

planlarını, ihalelerini kurumsal internet sitelerinde yayınlamalarını zorunlu hale getirilmesi 

saydamlık alanında atılan önemli bir adımdır. ĠletiĢim teknolojisinin geliĢmesi internet 

kullanımının yaygınlaĢması, sosyal medyanın yoğun olarak kullanılması saydamlığı sağlayan 

önemli araçlardır.  

 Kamu kurumlarınca yapılan her faaliyetin kamuoyunca her an görülebilme 

imkânına kavuĢması kurumların yönetici ve çalıĢanlarını stratejik plan ve performans 

programlarındaki hedeflere varmalarında tetikleyici bir rol oynamaktadır. 

 

Tez çalıĢmamızın konusunu oluĢturan iç denetim, kamu yönetimi reformlarının önemli 

kavramlarından biridir. Ġç denetim ile birlikte ilk defa uluslar arası denetim standartları, 

meslek ahlak kuralları, ulusal ve uluslar arası meslek örgütü olan ve tüm geliĢmiĢ ülkelerde 

uygulanmakta olan bir denetim anlayıĢı kamu yönetimimizde yer almıĢtır. 
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ÇalıĢmamızın ilk bölümünde iç denetim sistemiyle ilgili bilgiler verilmiĢtir. Yerel 

yönetimlerdeki iç denetim uygulamalarının anlaĢılabilmesi için iç denetimin ne olduğunun 

bilinmesi gerektiği düĢünülmektedir.  Ġç denetim kurumların faaliyetlerini geliĢtirmek ve 

onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danıĢmanlık 

faaliyetidir. Kurumların risk yönetim, kontrol ve yönetiĢim süreçlerinin etkinliği 

değerlendirmek ve geliĢtirmek amacına yönelik olarak sistemli ve disiplinli bir yaklaĢım 

getirerek kurumların amaçlarına ulaĢmasına yardımcı olur. Kamu kaynaklarının ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirerek rehberlik 

yapmayı amaçlar. Ġç denetim tüm bu faaliyetlerini genel kabul görmüĢ standartlara göre 

gerçekleĢtirir.  

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde yerel yönetimler konusunda kavramsal bir çerçeve 

çizilmiĢ ve bu kapsamda yerel yönetim kavramı, tanımı ve özellikleri hakkında bilgiler 

verilmiĢtir. Türkiye‟deki yerel yönetimlerden belediye ve büyükĢehir belediyesi 

örgütlenmeleri hakkında bilgiler verilmiĢtir. Bu kapsamda belediye ve büyükĢehir 

belediyelerinin örgüt yapıları ile görev ve sorumluluklarına geniĢ yer verilmiĢtir.  Bu bölümde 

ayrıca planlama, yürütme, uygulama ve izleme bölümlerinden oluĢan iç denetim süreci 

hakkında bilgi verilmiĢtir. Yerel yönetimler ile iç denetim süreci hakkında bilgiler 

verilmesinin, bu kurumlardaki iç denetim uygulamalarının daha iyi anlaĢılacağına katkı 

sağlayacaktır. Bu bölümün son kısmında ise  bir büyükĢehir belediyesi ile bir ilçe 

belediyesindeki iç denetim uygulamalarının, iç denetimin kurumsal yapınsın incelenmesi 

hedeflenmiĢtir. Bu kapsamda Türkiye‟nin en büyük bütçeye, personele ve iĢ yüküne sahip 

belediyesin olan Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ile 1926 kuruluĢ yılıyla Türkiye‟nin en eski 

belediyelerinden olan Bakırköy Belediyesi‟ndeki iç denetim uygulamaları incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın son bölümünde ise ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟ndeki iç denetim uygulamaları 

incelenmiĢtir. ĠSKĠ en büyük bütçe, en fazla personel, en fazla yatırım bütçesi, karmaĢık ve 

çok fazla sayıda iĢ ve iĢlemler ile hizmet verdiği nüfus açısından sadece Türkiye‟deki su ve 

kanal idareleri içinde en büyük kurum olmakla kalmayıp dünyadaki su ve kanal idareleri 

içinde de  önemli bir yer de bulunmaktadır. Yerel yönetimlerdeki iç denetim uygulamalarında  

ĠSKĠ‟nin seçilmesinin amacı, hem bu alanda bir araĢtırmanın yapılmamıĢ olmasından 

kaynaklanan boĢluğu doldurmaya katkı sağlamak, hem de 6360 sayılı kanunla kurulanlarla 
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beraber toplam 30 büyükĢehir belediyesindeki su ve kanal idareleri için yol gösterici bazı 

bilgiler sunmaktır. 

ĠSKĠ yöneticilerince iç denetim nasıl anlaĢıldığının, iç denetim algısının incelendiği 

alan araĢtırmasında Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

1. ĠSKĠ‟de iç denetim uygulamalarıyla  teftiĢ uygulamaları arasındaki fark 

yöneticilerce de görülmüĢtür. Bu anlamda, iç denetim uygulamaları bir 

farkındalık oluĢturmuĢtur. 

2. DanıĢmanlık faaliyetleri ĠSKĠ Ġç Denetim Biriminin çalıĢmalarında önemli bir 

yer tutmasına rağmen, ĠSKĠ yöneticilerince, kurumda etkin bir danıĢmanlık 

faaliyeti yürütüldüğü konusunda kararsızlık vardır.  Ġç Denetim Birimi‟nin, 

teftiĢ- iç denetim arasındaki farkın bilinmesinde olduğu gibi danıĢmanlık 

alanında da farkındalığını ortaya koyacak çalıĢmalar yapmalıdır. 

3. ĠSKĠ Yöneticileri, iç denetim faaliyeti yürütülürken, kendi görüĢlerinin de 

alındığını belirtmiĢlerdir. Ġç denetçiler yaptıkların denetim sırasında, 

denetlenen birimlerdeki yönetici ve çalıĢanların da fikirlerini almaktadırlar. 

Dolayısıyla denetleyen ve denetlenenin karĢı karĢıya değil, aynı hedefe 

beraberce giden kiĢiler olarak görülmesi, kurumdaki denetime bakıĢ açısını da 

bir ölçüde değiĢtirmiĢtir.  

4. ĠSKĠ‟deki daire baĢkanı ve müdürler, iç denetim etkin bir Ģekilde 

yürütüldüğünü belirtmiĢlerdir. Ġç denetim, iĢlemlerin yürütülmesinde 

çalıĢanlara rehberlik etmekte ve kurum faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. 

5. Daire baĢkanı ve müdürlerden, kendi faaliyet süreçlerinin risklerinin 

belirlenmesinde ve yönetilmesinde Ġç denetimin katkısının değerlendirilmesi 

istenmiĢ ve iç denetimin, risk yönetimi konusunda yöneticilere yardımcı 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

6. ĠSKĠ Yöneticileri kurumdaki iç denetim faaliyetlerinin, kendi iĢ süreçlerinin 

risklerinin belirlenmesine yardımcı olduğunu, kurumun faaliyetlerine değer 

kattığını, teftiĢ faaliyetleri ile  arasında metodoloji farkının olduğunu kabul 

etmekle beraber, iç denetim faaliyetlerinin hata, usulsüzlük ve yanlıĢlıkları 

ortaya çıkarmayı amaçlıyor olması konusunda kararsız kalmıĢtır. Bu durum iç 
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denetçilerin eski mesleklerinin müfettiĢ olması sebebiyle, teftiĢ kültüründen 

tam olarak sıyrılamamasından kaynaklanmıĢ olabileceği gibi, yöneticilerin de 

her ne kadar teftiĢ ile iç denetim arasındaki farkı görüyor olsalar da 

denetlenmelerinden kaynaklanan bir refleksle verilmiĢ cevaplarda olabilir. 

7.  Ġç denetim faaliyeti sonucunda üretilen raporların, yöneticiler için 

sorumluluklarında olan faaliyetleri geliĢtirici, iyileĢtirici ve rehberlik edici  

yönü olduğu  değerlendirilmesinde bulunulmuĢtur. Ġç denetimin yazdığı 

raporlar sadece tespitlerden ibaret olmayıp, riskleri ortaya koyup nasıl 

yönetilmesi gerektiğini gösterip hedeflerine varmalarına yardımcı olmaktadır. 

8. Yöneticilerden iç denetçilerin yetkinliğini  değerlendirmeleri istenmiĢ ve ĠSKĠ 

iç denetçilerinin, iç denetçilik mesleğinin gerektirdiği yetkinliğe, tecrübeye 

sahip olduklarının kabul edildiği sonucuna varılmıĢtır. Sonuç bu olmakla 

beraber iç denetçilerin, Uluslar arası Kamu  Ġç Denetçi Sertifikasını almaları bu 

durumu tescil etmiĢ olacaktır. 

9. Ġç denetçilerin kurum çalıĢmalarına katkı verdiği, kurum faaliyetlerinin 

iyileĢtirilmesine yardımcı olduğu değerlendirilmektedir. 

10. Daire baĢkanı ve müdürler, her ne kadar iç denetçilerin, mesleğin gerektirdiği 

yetkinliğe sahip olduklarını düĢünüyor olsalar da, kendileri kadar iç 

denetçilerin de performanslarının ölçülmesi gerektiğini değerlendirmektedirler. 

Bu sonuç, denetçilerin de denetlenme psikolojisini bilmeleri açısından 

önemlidir. 

 

ĠSKĠ, Dünya Sağlık Örgütü‟nün belirlediği kriterlere sahip sağlıklı suyu  temin etme 

ile kullanılmıĢ suyu, çevreye zarar vermeden uzaklaĢtırmak gibi insanların en temel ihtiyacını 

karĢılamaktadır. ĠSKĠ bu cesameti ile bir çok risk ile karĢı karĢıyadır.   

ĠSKĠ Ġç Denetim Birimi, ĠSKĠ‟nin faaliyet ve iĢlemlerinde hataların önlenmesinde 

yardımcı olmak,  risklerinin yönetilmesinde metodolojik olarak katkı sağlamak, iç kontrol 

sisteminin kurulmasında danıĢmanlık vererek kurumda bir farkındalık oluĢturmayı 

amaçlamaktadır. Bu sebeple faaliyet ve süreçleri mevzuata, stratejik plan ve performans 

programlarına göre değerlendirerek sonuçlarını yönetime ve ilgili kiĢilere raporlamaktadır. 
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Ġç denetim ile kurumların kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli yönetmeleri 

konusunda rehberlik etmeleri, danıĢmanlık ve nesnel güvence vermeleri amaçlanmaktadır. Ġç 

denetçiler denetim ve danıĢmanlık faaliyetleri ile kurumların yönetiĢim, risk yönetimi ve iĢ 

kontrol sistemlerini değerlendirirler.  

Ġç kontrol ve risk yönetimi gibi tam olarak anlaĢılamayan diğer bir kavram iç 

denetimdir. Üst yöneticiler iç denetimi de diğer denetim türlerinden biri olarak görmekte ve 

yeni bir denetim mekanizmasını uygulamalarına maruz kalmamak için iç denetçi atamalarında 

isteksiz davranmıĢlardır. Ġhdas edilen iç denetçi kadrolarının büyük bir kısmına atama 

yapılmamıĢtır. Yerel yönetimlerde belediye baĢkanlarının büyük bir kısmı kurumlarına tahsis 

edilen iç denetçi kadrolarına ya hiç atama yapmamıĢlar ya da çok az atama yapmıĢlardır. 

Bunda iç denetim mantığının tam olarak anlaĢılamamasının yanında bazı belediyelerdeki iç 

denetim adına ortaya konulan kötü uygulama örnekleri de önemli rol oynamıĢtır. 

Ġç denetim uygulamaları incelenen Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, Bakırköy 

Belediyesi ve Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi örneklerinde de görüleceği üzere, iç 

denetim mantalitesi iç denetçiler tarafından anlaĢılmıĢtır. 

Öneriler 

BaĢarılı bir iç denetim uygulaması için kurumlarda iç kontrol ve risk yönetimi 

sistemlerinin oluĢturulması gerekmektedir. Fakat bu sistemlerin kurulması kolay 

görülmemektedir. Çünkü hem iç kontrol hem de risk yönetimi kavramları üst yöneticiler için 

soyut kavramlardır. Kanaatimizce, üst yönetici adına bu sistemleri kurmakla görevli olan 

strateji baĢkanlıklarınca da bu kavramlar tam olarak anlaĢılamamıĢtır. Bunun neticesi olarak 

ta, iç kontrol ve risk yönetimi anlayıĢı kamu kurumlarında henüz tam anlamıyla uygulamaya 

konulamamıĢtır. Bu sistemlerin uygulamaya konulmasının bir amaç veya sonuç olmadığı, 

kurumların hedeflerine ulaĢması ve misyonlarını gerçekleĢtirmelerini sağlayacak bir süreç, bir 

kültür olduğu bilinirse kanaatimizce üst yöneticiler bu yönetim araçlarını mutlaka kullanmak 

isteyeceklerdir.  
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Ġç denetçiler aslında kurumların icrai faaliyetlerine katılamazlar. Asıl bu olmakla 

beraber üst yöneticiler çoğu zaman iç denetçilere icraya dair görevler vermektedirler. 

Kanaatimizce iç denetçilerin bu görevleri meslekleriyle bağdaĢmayacağı gerekçesiyle hemen 

reddetmeleri doğru değildir. Ġç denetimin, uluslar arası standartlara göre tam olarak iĢlerlik 

sağlayacağı zamana kadar üst yönetimce verilen görevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Aksi halde üst yönetici verdiği görevi yerine getirmeyen iç denetime güvenmeyecek, bu da iç 

denetimi bir partner olarak görmesini engelleyeceği gibi iç denetimin tam olarak 

uygulanmasını da geciktirecektir. 

Doğru kurgulanmıĢ, uluslararası yöntem ve standartlarda uygulanan iç denetimin 

kamu kurumlarının idari yönetim ekinliğini ve verimliliğini arttıracak, kamu kaynaklarının 

yasal uygunluk sınırları içerisinde ve rasyonel bir Ģekilde kullanılmasına yardımcı olacaktır. 

Belediye baĢkanları kendileri için çok önemli ve iĢlevsel olan iç denetimi kullanarak, 

kurumsal risk yönetim sistemini ve iç kontrol sistemini kurabilir, risk yönetimi ve iç kontrol 

sistemlerini sürekli değerlendirerek, ellerindeki kaynakları etkin, ekonomik ve verimli 

kullanabilir. Bunun için kurumlarına tahsis edilmiĢ iç denetim kadrolarına atama yapabilirler. 

Yerel yönetimler iç denetim uygulamalarına yönelik literatürde eksiklikler vardır.  

Yerel yönetimlerde kurumsal risk yönetimi,  iç kontrol sisteminin dizaynı, üst yöneticilerin 

risk yönetimi, iç kontrol gibi kavramları doğru kullanabilmeleri, belediyelerdeki iç denetim ve 

iç kontrol arasındaki iliĢkiler, sistemin uygulanmasının önündeki mevzuat sorunları gibi 

alanlarda yeni çalıĢmaların yapılması, yerli literatürün oluĢturulmasına katkı sağlayacaktır. 
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EKLER 

EK:1 

KAMU ĠÇ DENETĠM STANDARTLARI 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesinde, “iç 

denetçi bu görevlerini, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası 

kabul görmüĢ kontrol ve denetim standartlarına uygun Ģekilde yerine getirir” hükmüne yer 

verilmiĢtir. 

Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu, 8/7/2011 tarih ve 14 sayılı Kararıyla, Kamu Ġç 

Denetim Standartlarını belirlemiĢ bulunmaktadır. 5018 sayılı Kanun ve Ġç Denetçilerin 

ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, iç denetim yöneticileri ve iç 

denetçilerin bu Standartlara uymaları zorunludur. 

Kamu Ġç Denetim Standartlarının (Standartlar) belirlenmesinde, Uluslararası Ġç 

Denetçiler Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” esas 

alınmıĢtır. Standartlar, iç denetçilerin niteliklerini ve iç denetim faaliyetinde uygulanması 

gereken süreçleri belirlemektedir. 

Standartlar; iç denetimin uygulanmasına iliĢkin temel ilkeleri tanımlamak, uygulamaya 

yönelik bir çerçeve oluĢturmak, iç denetimin kalitesinin değerlendirilmesi için gereken 

ölçütleri belirlemek, kurumsal iĢlem ve süreçlerin geliĢimini desteklemek suretiyle iç 

denetimin katma değerinin artırılmasını amaçlar. 

Ġç denetimin kalitesinin idarenin içinde ve dıĢında kabul görebilmesi için Standartların 

iç denetçiler tarafından iyi anlaĢılması ve denetim faaliyetlerinin icrasında bu standartlara 

bağlı kalınması büyük önem taĢımaktadır. 

Standartlarda öngörülmeyen durumlarda, Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) 

belirlemiĢ olduğu Uygulama Önerilerine uyulması tavsiye edilmektedir. 

Standartlar, nitelik standartları ve çalıĢma standartlarından oluĢur. Nitelik standartları iç 

denetim faaliyeti ve iç denetçilerin sahip olması gereken özelliklere, çalıĢma standartları ise iç 

denetim faaliyetinin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve sonuçlarının izlenmesine 

yöneliktir. Güvence/denetim (G) ve danıĢmanlık (D) faaliyetlerine uygulanabilecek 

gereklilikleri gösteren Nitelik ve Performans Standartları, bir idaredeki iç denetim 

faaliyetlerinin bütününe tatbik edilmek üzere hazırlanmıĢtır. 

Standartlarda geçen üst düzey yönetici ifadesinden, idarelerin teĢkilat kanunlarında 

gösterilen birimlerin (ana hizmet, yardımcı hizmet, danıĢma ve denetim gibi) en üst 

yöneticisinin anlaĢılması gerekmektedir. 

 

NĠTELĠK STANDARTLARI 

 

1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 

Ġç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, Ġç Denetimin Tanımına, Meslek 

Ahlak Kurallarına ve Kamu Ġç Denetim Standartlarına (Standartlar) uygun olarak her kamu 
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idaresi için üst yöneticinin onayı ile çıkarılacak bir yönerge ile belirlenmek zorundadır. Ġç 

denetim yöneticisi, iç denetim yönergesini dönemsel olarak gözden geçirmek ve üst 

yöneticiye onay için sunmak zorundadır. 

1000.G1 - Ġdareye sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim yönergesinde 

belirtilmek zorundadır. Ġdare dıĢındaki taraflara güvence hizmeti sağlanacaksa, bunun niteliği 

de yönergede açıklanmak zorundadır. 

1000.D1 - DanıĢmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek 

zorundadır. 

1010 – Ġç Denetim Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Standartlara Ġç 

Denetim Birim Yönergesinde Yer Verilmesi 

Ġç Denetim Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Standartlara uyma zorunluluğuna, 

iç denetim yönergesinde yer verilmek zorundadır. Ġç denetim yöneticisi, Ġç Denetim Tanımını, 

Meslek Ahlak Kurallarını ve Kamu Ġç Denetim Standartlarını üst yönetici ve üst yönetime 

açıklamalıdır. 

1100 - Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

Ġç denetim faaliyeti bağımsız olmak zorundadır ve iç denetçiler görevlerini yerine 

getirirken tarafsız davranmak zorundadır. 

1110 - Ġdare Ġçi Bağımsızlık 

Ġç denetim yöneticisi, doğrudan üst yöneticiye raporlama yapmak zorundadır. 

1110.G1 - Ġç denetim faaliyeti, iç denetimin kapsamının belirlenmesi, yürütülmesi ve 

sonuçlarının paylaĢılması ve raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak ve serbest 

olmak zorundadır. 

 

1111 – Üst Yöneticiyle Doğrudan ĠletiĢim 

Ġç denetim yöneticisi üst yönetici ile doğrudan iletiĢim ve etkileĢimde olmak 

zorundadır. 

1120 - Bireysel Tarafsızlık 

Ġç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir Ģekilde davranmak ve her türlü çıkar 

çatıĢmasından kaçınmak zorundadır. 

1130 - Bağımsızlık veya Tarafsızlığın Bozulması 

Bağımsızlığın veya tarafsızlığın fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu 

takdirde, durum ilgili taraflara açıklanmak zorundadır. Bu açıklamanın kapsamı, bozucu 

etkenin niteliğine bağlıdır. 

1130.G1 - Ġç denetçiler, daha önce sorumlu olduğu faaliyetlere iliĢkin denetim görevi 

yapmaktan kaçınmak zorundadır. Bir iç denetçinin son bir yıl içinde sorumlu olduğu idari bir 

faaliyet hakkında denetim hizmeti vermesinin, tarafsızlığını bozacağı varsayılır. 

1130.D1 - Ġç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları idari faaliyetlere iliĢkin 

danıĢmanlık hizmeti verebilir. 

1130.D2 - Ġç denetçiler, önerilen danıĢmanlık hizmetleriyle ilgili bağımsızlıklarına ve 

tarafsızlıklarına zarar verecek hususlar söz konusu ise, görevi kabul etmeden önce 

danıĢmanlık hizmetini talep edene bu durumu açıklamak zorundadırlar. 
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1200 – Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

Görevler yetkin kiĢilerce, azami mesleki özen ve dikkatle yerine getirilmek zorundadır. 

1210 – Yetkinlik 

Ġç denetçiler, kiĢisel sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer 

niteliklere sahip olmak zorundadır. Ġç denetim faaliyeti de kurumsal sorumluluklarını yerine 

getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer niteliklere sahip olmak veya bunları edinmek 

zorundadır. 

1210.G1 - Ġç denetçiler, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi 

ve becerilerin veya diğer niteliklerin hepsine sahip değilse, iç denetim yöneticisi idare 

içindeki veya dıĢındaki uzmanlardan denetim görevinin hedeflerine ulaĢmasını sağlamak 

üzere nitelikli tavsiye ve yardım temin etmek zorundadır. 

1210.G2 - Ġç denetçiler, suiistimal risklerini ve bu risklerin yönetilmesini 

değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır. Ancak iç denetçilerden esas 

görevi ve sorumluluğu suiistimalleri tespit etmek ve soruĢturmak olan bir kiĢinin uzmanlığına 

sahip olması beklenmez. 

1210.G3 - Ġç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için kilit bilgi teknolojisi 

riskleri ve kontrolleriyle ilgili yeterli bilgiye ve teknoloji tabanlı denetim tekniklerine sahip 

olmak zorundadır. Ancak, bütün iç denetçilerin, asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi 

olan denetçiler kadar uzmanlığa sahip olmaları beklenmez. 

1210.D1 - Ġç denetim yöneticisi, iç denetçilerin görevin kısmen veya tamamen 

gerçekleĢtirilmesi için gereken bilgiye, beceriye ve diğer niteliklere sahip olmadığı 

durumlarda, danıĢmanlık görevini reddetmek veya yeterli tavsiye ve yardımı temin etmek 

zorundadır. 

1220 - Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

Ġç denetçiler, makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden beklenen beceriye 

sahip olmak ve azamî özen ve dikkati göstermek zorundadır. Azamî meslekî özen ve dikkat, 

hiç hata yapılmayacağı anlamına gelmez. 

1220.G1 – Ġç denetçiler, aĢağıdaki hususları göz önüne alarak azamî meslekî özen ve 

dikkati göstermek zorundadır: 

• Görevin amaçlarına ulaĢmak için gereken çalıĢmanın kapsamı. 

• Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların nisbî karmaĢıklığı, gerekliliği veya 

önemi. 

• YönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkililiği ve yeterliliği. 

• Önemli hata, suiistimal veya aykırılıkların olma ihtimali. 

• Güvence görevinin, potansiyel faydalarına karĢı maliyeti. 

1220.G2 - Ġç denetçiler azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, teknoloji destekli 

denetim ve diğer veri analiz tekniklerini kullanmayı dikkate almak zorundadır. 

1220.G3 - Ġç denetçiler, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek önemli 

risklere karĢı dikkatli olmak zorundadır. Ancak, güvence faaliyetleri, azamî meslekî özen ve 

dikkatle uygulansa bile, tek baĢına bütün önemli risklerin teĢhis edilebilmesini garanti etmez. 



117 

 

1220.D1 - Ġç denetçiler bir danıĢmanlık görevi sırasında, aĢağıdaki hususları göz önüne 

alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermek zorundadır: 

• Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dahil danıĢmanlık 

hizmetini talep edenlerin ihtiyaç ve beklentileri. 

• Görev amaçlarına ulaĢabilmek için gerekli çalıĢmanın boyutu ve nisbî karmaĢıklığı. 

• DanıĢmanlık görevinin, potansiyel faydalarına karĢı maliyeti. 

1230 - Sürekli Mesleki GeliĢim 

Ġç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer niteliklerini sürekli meslekî geliĢimle 

arttırmak ve güçlendirmek zorundadır. 

1300 - Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı 

Ġç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence 

ve geliĢtirme programı hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır. 

1310 - Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programının Gereklilikleri 

Kalite güvence ve geliĢtirme programı, hem iç hem de dıĢ değerlendirmeleri içermek 

zorundadır. 

1311 - Ġç Değerlendirmeler 

Ġç değerlendirmeler; 

• Ġç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlenmesini, 

• Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya kurum içinde iç 

denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip kiĢilerce yapılan dönemsel gözden 

geçirmeleri kapsamak zorundadır. 

1312 - DıĢ Değerlendirmeler 

DıĢ değerlendirmelerin en az beĢ yılda bir, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) 

tarafından idare dıĢından nitelikli ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya ekibine 

yaptırılması zorunludur. 

Ġç denetim yöneticisi, üst yönetici ve Kurul ile aĢağıdaki hususları tartıĢmak zorundadır: 

• DıĢ değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik ihtiyaç. 

• Menfaat çatıĢması ihtimali de dikkate alınarak dıĢ gözden geçirme uzmanı veya 

ekibinin bağımsızlığı. 

1320 - Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı Hakkında Raporlama 

Ġç denetim yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliĢtirme programının sonuçlarını 

üst yöneticiye ve Kurula iletmek zorundadır. Ayrıca, iç denetim yöneticisi, dıĢ değerlendirme 

sonuçlarını bakanlıklar ve bağlı idarelerde bakana sunmak zorundadır. 

1321 - "Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur" Ġbaresinin Kullanılması 

Ġç denetim yöneticisi raporlamalarında, iç ve dıĢ kalite değerlendirmelerini kapsayacak 

Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı sonuçlarının desteklemesi Ģartıyla, iç denetim 

faaliyetlerinin Kamu Ġç Denetim Standartlarına uygun olduğunu belirtebilir. 

1322 - Aykırılıkların Açıklanması 

Ġç Kalite Değerlendirmesi sonuçlarına göre; Ġç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak 

Kurallarına ya da Standartlara aykırılık, iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve faaliyetini 
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etkilediği belirlendiğinde, aykırılık ve etkileri iç denetim yöneticisi tarafından üst yöneticiye 

ve Kurula açıklanmak zorundadır. 

 

ÇALIġMA STANDARTLARI 

 

2000 - Ġç Denetim Faaliyetinin Yönetimi 

Ġç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını 

sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır. 

2010 - Planlama 

Ġç denetim yöneticisi, idarenin hedeflerine uygun olarak, iç denetim faaliyetinin 

önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmak zorundadır. 

2010.G1 - Ġç denetim planı, en az yılda bir kez yapılan yazılı bir risk değerlendirmesine 

dayanmak zorundadır. Üst yönetici ile üst düzey yöneticiler bu sürece dahil edilerek görüĢleri 

alınmak zorundadır. 

2010.G2 - Ġç denetim yöneticisi, üst düzey yöneticilerin görüĢ ve kanaatlerini almak, 

beklentilerini göz önünde bulundurmak zorundadır. 

Ayrıca, iç denetim planının hazırlanmasında, idarenin Stratejik Planı ile Kamu Ġç 

Denetimi Strateji Belgesinin dikkate alınması zorunludur. 

2010.D1 - Ġç denetim yöneticisi, danıĢmanlık görevinin risk yönetimini geliĢtirme, 

katma değer yaratma ve faaliyetleri geliĢtirme potansiyelini değerlendirerek, talep edilen 

danıĢmanlık görevlerini kabul etmeyi düĢünmelidir. Kabul edilen bu görevler, iç denetim 

planına dahil edilmek zorundadır. 

2020 - Bildirim ve Onay 

Ġç denetim yöneticisi, önemli değiĢiklikler de dahil, iç denetim faaliyetinin plan ve 

programları ile kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yöneticiye bildirmek 

zorundadır. Ġç denetim yöneticisi, kaynak sınırlandırmalarının etkilerini de üst yöneticiye 

bildirmek zorundadır. 

2030 - Kaynak Yönetimi 

Ġç denetim yöneticisi, onaylı planın uygulanabilmesi için, iç denetim kaynaklarının 

uygun ve yeterli olmasını ve etkili bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır. 

2040 - Politika ve Prosedürler 

Ġç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek amacıyla politika ve 

prosedürleri belirlemek zorundadır. 

2050 - Koordinasyon 

Ġç denetim yöneticisi; aynı çalıĢmaların gereksiz yere tekrarlanmasını asgarîye indirmek 

ve iĢin kapsamını en uygun Ģekilde belirlemek amacıyla, dıĢ denetim ile gerekli bilgileri 

paylaĢmalı ve faaliyetleri koordineli Ģekilde sürdürmelidir. 

2060 - Üst Yönetici ve Bakana Raporlamalar 

Ġç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amacı, görev, yetki ve sorumlulukları ve 

planın uygulama sonuçlarını üst yönetici ile bakanlıklar ve bağlı idarelerde bakana dönemsel 

raporlar halinde sunmak zorundadır. 
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Bu raporlar, suistimal risklerini, yönetiĢim sorunlarını ve üst düzey yöneticiler ve üst 

yöneticinin ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği diğer konuların da dahil olduğu 

önemli riskleri ve kontrol sorunlarını içermek zorundadır. 

2100 - ĠĢin Niteliği 

Ġç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaĢımla, yönetiĢim, risk yönetimi ve 

kontrol süreçlerini değerlendirmek ve bu süreçlerin iyileĢtirilmesine katkıda bulunmak 

zorundadır. 

2110 - YönetiĢim 

Ġç denetim faaliyeti, aĢağıdaki hedeflerin gerçekleĢtirilmesi amacıyla yönetiĢim sürecini 

değerlendirmek ve iyileĢtirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmak zorundadır: 

• Ġdare içinde gerekli etik değerlerin geliĢtirilmesi. 

• Etkili bir kurumsal performans yönetiminin ve hesap verebilirliğin sağlanması. 

• Risk ve kontrol bilgilerinin idarenin ilgili alanlarına iletilmesi. 

• Üst yönetici ve üst düzey yönetim ile iç ve dıĢ denetçilerin faaliyetleri arasında 

iĢbirliğinin ve bunlar arasında gerekli bilgilerin paylaĢımının sağlanması. 

2110.A1 - Ġç denetim faaliyeti, idarenin etikle ilgili amaç, program ve faaliyetlerinin 

tasarımını, uygulanmasını ve etkililiğini değerlendirmek zorundadır. 

2110.A2 - Ġç denetim faaliyeti, idarenin bilgi teknolojileri yönetiĢiminin, idarenin 

strateji ve amaçlarını destekleyip desteklemediğini değerlendirmek zorundadır. 

2120 - Risk Yönetimi 

Ġç denetim faaliyeti; risk yönetimi süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve 

iyileĢtirilmesine katkıda bulunmak zorundadır. 

2120.G1 - Ġç denetim faaliyeti, aĢağıdaki hususları dikkate alarak, idarenin yönetiĢim 

süreçlerinin, faaliyetlerinin ve bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri değerlendirmek 

zorundadır: 

• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu. 

• Programların ve faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, 

• Varlıkların korunması. 

• Mevzuat, politika ve prosedürlere ve sözleĢmelere uyum. 

2120.G2 - Ġç denetim faaliyeti, suiistimalin gerçekleĢme ihtimalini ve idarenin 

suiistimal riskini nasıl yönettiğini değerlendirmek zorundadır. 

2120.D1 - Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevleri sırasında, görevin amaçlarıyla iliĢkili 

riskleri değerlendirmek ve diğer önemli risklere karĢı dikkatli olmak zorundadır. 

2120.D2 - Ġç denetçiler, danıĢmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, 

idarenin risk yönetim süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır. 

2120.D3 - Ġç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin kurulmasında veya geliĢtirilmesinde 

yönetime danıĢmanlık hizmeti verirken, “riskleri fiilen yönetmek suretiyle yönetim 

sorumluluğu almaktan” kaçınmak zorundadırlar. 

2130 - Kontrol 
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Ġç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli 

geliĢimini teĢvik etmek suretiyle, idarenin etkili kontrollere sahip olmasına yardımcı olmak 

zorundadır. 

2130.G1 - Ġç denetim faaliyeti, idarenin yönetiĢim, faaliyet ve bilgi sistemlerine iliĢkin 

risklere karĢı mevcut kontrollerinin yeterliliğini ve etkililiğini aĢağıdaki hususlar çerçevesinde 

değerlendirmek zorundadır: 

• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu. 

• Programların ve faaliyetlerin etkililik ve verimliliği. 

• Varlıkların korunması. 

• Mevzuata, politika ve prosedürlere ve sözleĢmelere uyum. 

2130.D1 - Ġç denetçiler; danıĢmanlık görevlerinden elde ettikleri kontrol bilgilerini, 

idarenin kontrol süreçlerinin değerlendirilmesinde kullanmak zorundadır. 

2200 - Görev Planlaması 

Ġç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı, süre planı ve kaynak dağılımı 

hususlarını da dikkate alan bir çalıĢma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır. 

 

 

 

2201 - Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler 

Bir görev planlanırken, iç denetçiler aĢağıdaki hususları dikkate almak zorundadır: 

• Görev konusu faaliyetin hedefleri ve performansının, yönetim tarafından kontrol 

edilmesi sırasında yararlanılan araçlar. 

• Görev konusu faaliyetin yönetimine iliĢkin önemli riskler ve bu risklerin potansiyel 

etkilerini kabul edilebilir bir seviyede tutmanın yol ve araçları. 

• Kamu Ġç Kontrol Standartlarına kıyasla, ilgili faaliyetin risk yönetimi ve kontrol 

süreçlerinin yeterliliği ve etkililiği. 

• Görev konusu faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli geliĢme sağlama 

fırsatları. 

2201.G1 - Ġdare dıĢında yürütülecek bir denetim görevi planlanırken iç denetçiler, 

görevlendirmenin amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları (denetim görevi 

kayıtlarına eriĢime ve sonuçların dağıtımına getirilecek kısıtlamalar dahil) ve diğer karĢılıklı 

beklentiler konusunda söz konusu taraflarla yazılı bir anlaĢma yapmak zorundadır. 

2201.D1 - Ġç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek 

sorumluluklar ve beklentiler hakkında, danıĢmanlık hizmeti verecekleri ilgili yöneticiyle 

mutabakata varmak ve çok önemli görevlendirmelerde bu mutabakatı yazılı hâle getirmek 

zorundadır. 

2210 - Görev Amaçları 

Amaçlar, her bir denetim ve danıĢmanlık görevi için belirlenmek zorundadır. 

2210.G1 - Ġç denetçiler, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesini 

yapmak zorundadır. Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtmak 

zorundadır. 
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2210.G2 - Ġç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hatâların, suistimallerin, 

mevzuata aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini göz önüne almak 

zorundadır. 

2210.G3 - Kontrollerin değerlendirilmesi için yeterli kriterlere ihtiyaç vardır. Ġç 

denetçiler, hedef ve amaçlara ulaĢılıp ulaĢılmadığını belirlemek için yönetimin oluĢturduğu 

kriterlerin yeterlilik derecesini ortaya koymak zorundadır. Bu kriterler yeterliyse, iç denetçiler 

de kendi değerlendirmelerinde bunları kullanmak; kriterler yeterli değilse, iç denetçiler uygun 

değerlendirme kriterleri geliĢtirmek için yönetimle birlikte çalıĢmak zorundadırlar. 

2210.D1 - DanıĢmanlık görevi amaçlarının belirlenmesinde, ilgili yöneticiyle mutabık 

kalındığı ölçüde, yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin de göz önünde 

bulundurulması zorunludur. 

2210.D2 - DanıĢmanlık görev amaçları, idarenin değerleri, stratejileri ve hedefleriyle 

uyumlu olmak zorundadır. 

2220 - Görev Kapsamı 

Görevin kapsamı, görevin amaçlarına ulaĢılmasına yetecek seviyede olmak zorundadır. 

2220.G1 – Görevin kapsamı, ilgili sistemlerin, kayıtların, personel ve maddî varlıkların 

dikkate alınmasını (üçüncü tarafların sahip oldukları dahil) içermek zorundadır. 

2220.G2 – Bir güvence görevi esnasında önemli danıĢmanlık fırsatları çıkarsa, görevin 

amaçları, kapsamı, karĢılıklı sorumluluklar ve diğer beklentilerle ilgili yazılı bir anlaĢma 

hazırlanmalı ve danıĢmanlık görevinin sonuçları, danıĢmanlık standartlarına uygun olarak 

raporlanmalıdır. 

2220.D1 – Ġç denetçiler danıĢmanlık görevlerini yürütürken, görevin kapsamının, 

üzerinde mutabık kalınan amaçlarla uyumlu olmasını sağlamak zorundadır. Ġç denetçiler, 

görev sırasında kapsamla ilgili çekinceleri olursa, göreve devam edilip edilmeyeceğini 

belirlemek üzere, bunları ilgili yöneticiyle değerlendirmek zorundadır. 

2220.D2 – DanıĢmanlık görevleri sırasında, iç denetçiler, görev amaçlarıyla uyumlu bir 

Ģekilde önemli kontroller ve kontrol zaafiyetleri konusunda dikkatli olmak zorundadırlar. 

2230 - Görev Kaynaklarının Tahsisi 

Ġç denetçiler, görevin niteliği, karmaĢıklığı, süre kısıtı ve mevcut kaynakları dikkate 

alarak görevin amaçlarına ulaĢmak için uygun ve yeterli kaynakları belirlemek zorundadır. 

2240 – Görev ĠĢ Programı 

Ġç denetçiler, görev amaçlarına ulaĢmalarını sağlayacak iĢ programları hazırlamak ve 

kayıtlı hâle getirmek zorundadırlar. 

2240.G1 – ĠĢ programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, 

değerlendirme ve kayıtlı hale getirme prosedürlerini içermek zorundadır. ĠĢ programı, saha 

çalıĢmasına baĢlanmadan önce onaylanmak zorunda olup, programda yapılan değiĢiklikler 

için de derhal onay alınmak zorundadır. 

2240.D1 – DanıĢmanlık görevleri için hazırlanan iĢ programlarının Ģekli ve içeriği, 

görevin niteliğine bağlı olarak değiĢebilir. 

2300 - Görevin Yürütülmesi 
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Ġç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaĢmak için yeterli bilgileri belirlemek, 

analiz etmek, değerlendirmek ve kayıtlı hale getirmek zorundadır. 

2310 - Bilgilerin Belirlenmesi 

Ġç denetçiler, görev amaçlarına ulaĢmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan 

bilgileri belirlemek zorundadır. 

2320 - Analiz ve Değerlendirme 

Ġç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev sonuçlarını, uygun analiz ve 

değerlendirmelere dayandırmak zorundadır. 

2330 - Bilgilerin Kaydedilmesi 

Ġç denetçiler, vardıkları kanaatlere ve görev sonuçlarına dayanak teĢkil eden bütün 

bilgileri kayıtlı hale getirmek zorundadır. 

2330.G1 – Ġç denetim yöneticisi, görev kayıtlarına eriĢimi kontrol etmek zorundadır. Ġç 

denetim yöneticisi, gerektiğinde bu kayıtları kurum dıĢı taraflara vermeden önce üst 

yöneticinin onayını ve/veya hukuk müĢavirliğinin görüĢünü almak zorundadır. 

2330.G2 – Ġç denetim yöneticisi, görev kayıtlarının saklanmasına iliĢkin esasları, 

kayıtların hangi ortamda muhafaza edildiğine bakılmaksızın, belirlemek zorundadır. Bu 

esaslar, idarenin temel ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır. 

2330.D1 - Ġç denetim yöneticisi, danıĢmanlık görevi kayıtlarının tutulması, saklanması 

ve idare içi ve dıĢı taraflara sunulmasını düzenleyen politikaları belirlemek zorundadır. Bu 

politikalar, idarenin düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır. 

2340 - Görevin Gözetimi 

Görevler; görevin amaçlarına ulaĢılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve iç 

denetçilerin mesleki geliĢimini sağlayacak bir tarzda gözetlenmek zorundadır. 

 

 

2400 - Sonuçların Raporlanması 

Ġç denetçiler, görev sonuçlarını raporlamak zorundadır. 

2410 - Raporlama Kriterleri 

Raporlar, varılan sonuçlar, uygulanabilir öneriler ve eylem planlarının yanı sıra görevin 

hedeflerini ve kapsamını da içermek zorundadır. 

2410.G1 – Görevin sonuçlarını gösteren nihai rapor, iç denetçinin görüĢ ve kanaatlerini 

de içermek zorundadır. Bu görüĢ ve kanaatler, üst yöneticinin ve üst düzey yöneticilerin 

beklentilerini dikkate almak ve faydalı, ilgili, yeterli ve güvenilir bilgilerle desteklenmek 

zorundadır. 

2410.G2 – Ġç denetçilerin, denetlenen faaliyete iliĢkin iyi uygulamalara ve baĢarılı 

performansa denetim raporlarında yer vermesi teĢvik edilir. 

2410.G3 – Görev sonuçları idare dıĢındaki taraflara bildirilirken, söz konusu bildirim, 

sonuçların dağıtımı ve kullanımı konusundaki kısıtlamaları da içermek zorundadır. 

2410.D1 – DanıĢmanlık görevi sonuçlarının raporlanmasının Ģekil ve içeriği, 

görevlendirmenin niteliğine ve ilgili yöneticinin ihtiyaçlarına bağlı olarak değiĢir. 

2420 - Raporlamanın Kalitesi 
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Raporların; doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı ve tam olması ile zamanında sunulması 

zorunludur. 

2421 - Hata ve Eksiklikler 

Nihai raporlar önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, iç denetim yöneticisi, bu raporu 

alan bütün taraflara düzeltilmiĢ bilgileri iletmek zorundadır. 

2430 - “Kamu İç Denetim Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır” Ġbaresinin 

Kullanılması 

Ġç denetçiler, iç ve dıĢ kalite değerlendirmelerini kapsayacak Kalite Güvence ve 

GeliĢtirme Programı sonuçlarının desteklemesi Ģartıyla, görevlerinin "Kamu Ġç Denetim 

Standartları'na Uygun Olarak" yapıldığına dair ibareye raporlarında yer verebilirler. 

2431 - Aykırılıkların Açıklanması 

Ġç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına veya Standartlara aykırılık belli bir 

görevi etkilediğinde, görev sonuçları raporlanırken (iç denetim yöneticisi tarafından) 

aĢağıdaki hususlar özel durum olarak açıklanmak zorundadır: 

• Tam olarak uyumun sağlanamadığı Meslek Ahlak Kuralı ve/veya Standart. 

• Aykırılığın sebepleri. 

• Aykırılığın göreve ve görev sonuçlarının raporlanmasına etkisi. 

2440 - Sonuçların Dağıtımı 

Ġç denetim yöneticisi, görev sonuçlarını ilgili taraflara dağıtmak zorundadır. 

2440.G1 – Ġç denetim yöneticisi, denetim önerilerini yerine getirecek yöneticilere nihai 

görev sonuçlarının raporlanmasından sorumludur. 

2440.G2 – Ġç denetim yöneticisi, aksi yasal olarak düzenlenmediği takdirde, görev 

sonuçlarını kurum dıĢındaki taraflara göndermeden önce aĢağıdaki hususları yerine getirmek 

zorundadır: 

• Ġdare açısından oluĢabilecek muhtemel riskleri değerlendirmek. 

• Uygun bir Ģekilde üst yönetici ve/veya hukuk müĢaviri ile istiĢare etmek. 

• Sonuçların kullanımını kısıtlayarak dağıtımı kontrol altına almak. 

2440.D1 – Ġç denetim yöneticisi, danıĢmanlık görevlerinin nihai sonuçlarının ilgili 

yöneticilere raporlanmasından sorumludur. 

2440.D2 – DanıĢmanlık görevleri sırasında, yönetiĢim, risk yönetimi ve kontrol 

sorunları tespit edilebilir. Bu sorunlar, idare için önemli hâle geldiğinde üst yöneticiye ve üst 

düzey yöneticilere bildirilmek zorundadır. 

2450 – Kapsamlı GörüĢ 

Kapsamlı bir görüĢ ortaya konulacaksa, üst yöneticinin ve üst düzey yöneticilerin 

beklentilerinin dikkate alınması ve faydalı, ilgili, yeterli ve güvenilir bilgilerle desteklenmesi 

zorunludur. 

2500 - Ġlerlemenin Ġzlenmesi 

Ġç denetim yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların uygulanma durumunun 

izlenmesi için bir sistem kurmak ve uygulamak zorundadır. 

2500.G1 – Ġç denetim yöneticisi, üst düzey yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir Ģekilde 

uyguladığından veya üst düzey yöneticilerin gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi 
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kabul ettiğinden emin olmak ve geliĢmeleri izlemek amacına yönelik bir takip süreci kurmak 

zorundadır. 

2500.D1 – Ġç denetim yöneticisi, ilgili yöneticilerle mutabık kalındığı ölçüde, 

danıĢmanlık görevlerinin sonuçlarını izlemek zorundadır. 

2600 - Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi 

Ġç denetim yöneticisi, üst düzey yöneticinin idare için kabul edilemeyecek düzeyde bir 

artık riski üstlenmeyi kabul ettiğine kanaat getirdiği takdirde, konuyu üst düzey yöneticiyle 

müzakere etmek zorundadır. Artık riskle ilgili olarak bir mutabakata varılamazsa, iç denetim 

yöneticisi, konuyu, çözümlenmesi için üst yöneticiye rapor etmek zorundadır. 
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EK:2 

KAMU ĠÇ DENETÇĠLERĠ MESLEK AHLAK KURALLARI 

I. GĠRĠġ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 67. maddesinin (k) bendinde 

iç denetçilerin uyacakları etik kuralların Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunca (Kurul) 

belirleneceği hükme bağlanmıĢtır. Ayrıca, Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 9. maddesinde iç denetçilerin Kurul tarafından belirlenen denetim standartlarına 

ve etik kurallara uymakla yükümlü olduğu, bu standart ve kuralların da uluslararası genel 

kabul görmüĢ standart ve kurallar dikkate alınarak belirleneceği ifade edilmiĢtir. 

Bu çerçevede, meslek ahlak kuralları, kamu iç denetim uygulamalarında meslek 

ahlak kültürünün geliĢtirilmesi amacıyla Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) Meslek 

Ahlak Kuralları esas alınarak ve diğer uluslararası mesleki kuruluĢların metinlerinden de 

yararlanılarak oluĢturulmuĢtur.  

Ġç denetim; kamu idarelerinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve 

danıĢmanlık faaliyetidir. Ġç denetim, bir idarenin kontrol, risk yönetimi ve yönetim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli 

bir yaklaĢım getirerek idarenin amaçlarına ulaĢmasına yardımcı olur.  

Meslek ahlak kuralları; iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili 'Ġlkeler' ile iç 

denetçilerden beklenen davranıĢ tarzını tanımlayan 'DavranıĢ Kuralları' ndan oluĢur.  

Bu meslek ahlak kuralları, iç denetçi tarafından mesleğe giriĢte okunup imzalanarak 

iç denetim birimi ile üst yöneticiye sunulur.  

II. ĠLKELER 

Ġç denetçilerden aĢağıdaki ilkelere uymaları beklenir.  



126 

 

1. Dürüstlük : Ġç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları kanaat ve 

değerlendirmelere itimat edilmesine zemin oluĢturur.  

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık : Ġç denetçiler, yaptıkları denetimlerle ilgili 

bilgi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst düzeyde mesleki tarafsızlık sergiler. Ġç 

denetçiler ilgili tüm Ģartların değerlendirmesini adil ve önyargısız bir Ģekilde yapar ve kendisi 

veya diğerlerinin menfaatlerinden etkilenmez.  

3. Gizlilik : Ġç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğine saygı 

gösterir, hukuki ve mesleki zorunluluk olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz.  

4. Yetkinlik (Ehil olma) : Ġç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde 

gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyarlar. 

III. DAVRANIġ KURALLARI 

1. Dürüstlük 

Ġç denetçiler faaliyetlerini yürütürken : 

1.1.Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder.  

 1.2. Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını 

yapar.  

 1.3. Kanun dıĢı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği 

ve idare açısından yüz kızartıcı eylemlere giriĢmez.  

 1.4. Ġdarenin meĢru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunur.  

 1.5. Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurur.  

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 

Ġç denetçiler:  

2.1. Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve 

tarafsızdır.  

             2.2.Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur.  
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             2.3. Bireysel ya da kurumsal iç veya dıĢ menfaat ve baskılara karĢı durur.  

 2.4. Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüĢleri alır, ancak 

kararlarını özgür iradesiyle oluĢturur.  

 2.5. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar (sonuçlar yalnızca elde 

edilen kanıtlara dayalı olmalı ve denetim standartlarına uygun olarak birleĢtirilmelidir).  

 2.6. Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir 

faaliyet veya iliĢkinin içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin çıkarlarıyla çatıĢabilecek 

faaliyet veya iliĢkiler için de geçerlidir.  

 2.7. Denetçinin profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya zedeleyebilecek 

hiçbir menfaat kabul etmez.  

 2.8. Bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete iliĢkin raporun 

sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koyar.  

3. Gizlilik 

Ġç denetçiler:  

3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda 

ihtiyatlı olur. Ancak, yasadıĢı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat 

gereği yetkili makamlara bildirir.  

 3.2. Sahip oldukları bilgileri, kiĢisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya da 

idarenin meĢru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmaz.  

4. Yetkinlik 

Ġç denetçiler:  

4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları iĢleri 

üstlenir.  

 4.2. Ġç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir Ģekilde yerine 

getirir.  

 4.3. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliĢtirir.  
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IV. UYGULANABĠLĠRLĠK VE YÜRÜTME 

Meslek ahlak kuralları, iç denetim hizmeti veren iç denetim birimi ve iç denetçileri 

bağlar. Kamu iç denetçi sertifikasına sahip olan veya iç denetçi adayı olanlar için bu 

kuralların ihlali, Kurulun yönetmelik ve idari düzenlemelerine göre değerlendirilir ve 

sonuçlandırılır. Olumsuz bir davranıĢın meslek ahlak kurallarında açıkça yasaklanmamıĢ 

olması, o davranıĢın kabul edilebilir veya doğru olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmaz.  

Ġç denetçiler, davranıĢlarını meslektaĢlarıyla iĢbirliği ve iyi iliĢkileri destekleyecek 

Ģekilde yönlendirmelidir.  

Ġç denetçiler:  

1. Diğer iç denetçilerle iĢbirliği sağlayarak denetim mesleğinin geliĢmesine katkı sağlar.  

2. Diğer iç denetçilerle makul ve dengeli iliĢkiler kurar.  

V. ÇIKAR ÇATIġMASI 

Ġç denetçiler denetlenen birime denetim dıĢında danıĢmanlık veya baĢka hizmetler 

veriyorsa, bu hizmetlerin çıkar çatıĢmasına yol açmamasına özen gösterir. 

Ġç denetçiler:  

1. Bu tür hizmetlerin yönetimin özgün yetki ve sorumluluk alanına girmediğinden emin 

olmalı ve bu konular kesinlikle denetlenen birimin yönetimine bırakılmalıdır. 

2. Bağımsızlık ve tarafsızlıklarını etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan herhangi bir 

menfaati reddeder.  

3. Denetlenen birimin yöneticileri, personeli ve ilgili diğer taraflarla, bağımsız 

davranmasını tehdit eden, etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan iliĢkilerden 

kaçınır. Bu husus, idarenin çıkarlarıyla çatıĢan iliĢki ve faaliyetleri de içerir.  

4. Resmi konumlarını özel amaçları için kullanmaz ve yolsuzluk riski içeren veya 

denetçilerin tarafsızlık ve bağımsızlıkları hakkında Ģüphe uyandıracak iliĢkilerden 

kaçınır. 
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EK:3 

ANKET FORMU 

Ġç denetim faaliyetinin, kurumunuzda ne 

kadar etkin olduğunu belirlemek üzere 

hazırlanmıĢ aĢağıdaki ifadelerden sizce uygun 

olanı iĢaretleyiniz 
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1. Kurumumuzdaki iç denetçiler, iç denetçilik 

mesleğinin gerektirdiği yetkinlik ve tecrübeye 

sahiptir. 

     

2. Kurumumuzdaki iç denetim faaliyeti, teftiĢ 

faaliyetinden farklı olarak icra edilmektedir. 

     

3. Kurumumuzdaki iç denetim faaliyeti, faaliyet 

süreçlerinizin risklerinin belirlenmesine ve 

yönetilmesine yardımcı olmaktadır. 

     

4. Kurumumuzdaki iç denetim faaliyetleri, hata, 

usulsüzlük ve yanlıĢlıkları ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır.   

     

5. Ġç denetim birimi kurumumuzda etkin bir 

danıĢmanlık faaliyeti icra etmektedir. 

     

6. Ġç denetim sonuçlarındaki  (raporlarında) 

öneriler, faaliyetlerinizi iyileĢtirici ve rehberlik edici 

niteliktedir. 

     

7. Denetlenenler kadar iç denetçilerin de 

denetim performansının ölçülmesi gerekmektedir. 

     

8. Biriminizde iç denetim faaliyeti icra edilirken 

denetçiler tarafından bizlerin de fikirleri alınmaktadır.  

     

9. Ġç denetçiler klasik denetimden farklı olarak 

faaliyetlerinizin iyileĢtirilmesinde yardımcı 

olmaktadır. 
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10. Kurumumuzda iç denetim faaliyeti etkin 

olarak yürütülmekte ve kurumumuza değer 

katmaktadır. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


