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ÖZET 

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL 

 

Son yıllarda ardı ardına yaşanan küresel krizler ve kamu kesiminde yapılan 

köklü değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayışının bir gereği 

olarak kamu ekonomisinin yerini piyasa ekonomisi, merkeziyetçi yapının yerini de daha 

adem-i merkeziyetçi bir yönetim anlayışı almış ve kamu yönetiminde şeffalık, hesap 

verilebilirlik, etkinlik, verimlilik, ekonomiklik, stratejik planlama, performans yönetimi 

ve denetimi gibi ilkeler önem kazanmıştır. İç Denetim ve İç Kontrol, küreselleşme ve 

yerelleşme ile yetki, görev ve sorumlulukları arttırılan il özel idareleri için vazgeçilmez 

bir yönetim ilkesi olma konumunu güçlendirmiştir. Bu bağlamda il özel idarelerinde; iç 

denetçileri iç denetim faaliyetlerinden, üst yöneticiler ise malî yönetim ve iç kontrol 

sisteminin işleyişinden sorumlu tutulmuşlardır. İç denetim ve iç kontrol uygulamaları 

faaliyete geçirilmiş ve sistemli bir şekilde raporlama, iyileştirme çalışmalarına 

başlanmıştır. 
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ABSTRACT 

INTERNAL AUDİT AND INTERNAL CONTROL IN SPECIAL 
PRIVINCIAL ADMINISTRATIONS 

 

By force of the new public concept arising from the radical changes made in 

public sector and the global crises experienced recently one after the other, the public 

economy has been replaced by the market economy and the centralist structure has been 

replaced by a more decentralist administration concept and the principles in public 

administrations such as transparency, accountability, effectiveness, efficiency, 

economy, performance management and inspection have gained importance. Internal 

Inspection and Internal Control have been fortified in order to be in a position of 

inevitable for the special provincial administrations whose authority and the 

responsibilities have been increased with globalization and localization. In this respect, 

in special provincial administrations; the internal inspectors are held responsible from 

the internal inspection activities and the senior management is held responsible from 

financial management and internal control system operation. Internal Audit and Internal 

Control applications have been activated and the reporting and the improving studies 

have been started in a systematic way. 
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0.GİRİŞ 

Sürekli gelişim ve değişime uğrayan Dünyamızda yakın geçmişte ortaya çıkan 

ve dünya ekonomisini derinden etkileyen global krizlerin en temel nedeni olan denetim 

alanında ki boşluklardır. Yapılan çalışmalar sonucunda gerek özel sektörde gerekse 

kamuda yeni yönetim anlayışları ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Kurumların hesap 

verebilirliklerini artırmak, güvenilir bir ortam oluşturmak için düzenlenen yeni 

yaklaşımlar; iç kontrol, iç denetim alanlarında yapılan düzenlemeler ile başlayarak, risk 

odaklı iç denetim anlayışı ve risk odaklı etkili kurumsal yönetişim anlayışını ortaya 

çıkarmıştır. Ülkemizde de global krizlerin etkisinin bir sonucu olarak kamu ve özel 

sektörde köklü değişiklikler yapılmıştır. Katı, hiyerarşik ve bürokratik kamu yönetimi, 

esnek, piyasa tabanlı kamu yönetimine dönüştürülmüştür. Bu durum yönetim tarzında 

basit bir değişiklik olarak algılanmamış, genelde uzun süredir birçok ülkede hakim 

konumda olan klasik kamu yönetiminde bir paradigma değişikliği olarak görülmüştür. 

Kamu kurumlarının hesap verilebilirliğini sağlamak, halkın ve ilgililerinin kamu 

kurumlarına güvenini artırmak ve kamu mallarının etkin ve verimli kullanımını 

sağlamak adına 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır. 

Yerel yönetimlerin hantallaşan çağın gereklerini karşılayamayan yapısı değiştirilmiştir. 

İl özel idarelerinde de 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunuyla yenilikler yapılarak, 5018 

sayılı KMYKK’ na paralel çağdaş bir il özel idaresi oluşturulmaya çalışılmıştır. İl özel 

idaresi kanununda iç denetim ve iç kontrollerin kurulması ve uygulanmasına yer 

verilerek 5302 sayılı Kanunun yetersiz kaldığı noktalarda 5018 sayılı kanuna göre 

hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Çalışmamızın birinci bölümünde İl Özel İdarelerinin organları, mali yapısı, 

tarihçesi ve işleyişi  anlatılarak Yeni Kamu Yönetimi anlayışını getiren 5302 sayılı 

Kanun ile düzenlenen İl Özel İdareleri hakkında genel bir bilgi verilmiştir.   

 İkinci bölümünde, İç denetim ve İç kontrol kavramları açıklanmış, bu 

alanlarında uluslararası kabul gören ve ülkemiz kamu kurumlarında da benimsenen 

Coso iç kontrol modeli ve güncel İç denetim yaklaşımları açıklanmıştır.  
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Üçüncü bölümünde ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun getirdiği yenilikler ve iç denetim, iç kontrol alanlarında kamu alanında ki  

yapılmış olan çalışmalar açıklanmaya çalışılmıştır. 

Dördüncü, son bölümde ise uygulamaya yönelik açıklamalar ve İl Özel 

İdarelerinde yapılan iç denetim faaliyetlerinde kullanılan resmi belgeler ve sistem 

denetiminin yapılışı açıklanarak. Sistem denetimine bir örnek verilmiştir. 
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I.  BÖLÜM İL ÖZEL İDARELERİ 

 

  1. İL ÖZEL İDARESİ KAVRAMI 

İl özel idaresi kavramı, Türk idare tarihinde ilk olarak 1864 yılında Tuna 

Vilayeti için çıkarılan “Vilayet Nizamnamesi” ile ortaya çıkmıştır. Adı geçen 

nizamnamede, “il özel idaresi” kavramı “vilayetin umur-u hususiye” şeklinde ifade 

edilmiştir. Daha sonraları “idare-i hususiye-i vilayet” olarak anılan bu kavram, zamanla 

yine isim değişikliklerine uğramıştır.1 

İdare hukuku ile uğraşan bazı bilim adamaları ve hukukçular, Türk idare 

hukukunda bir kavram kargaşası olmamasına rağmen, il özel idaresi kavramını farklı 

şekillerde anlamışlardır. S. Sami ONAR, “vilayet hükmi şahsi” kavramını kullanmıştır. 

Bu kavramı kullanmasının nedeni “… bu gün Türkiye İdare Teşkilatı’nda vilayet iki 

cephe ve iki mahiyet arz etmektedir… Merkezin bir idare-i taksimat dairesi olan ve 

tevsi—mezuniyet prensibi ile idare edilen merkeziyet cephesi; hükmi şahsiyeti haiz ve 

müstakil bir hukuki varlık olan âdem-i merkeziyet cephesi. Vilayet yahut il, birinci 

bakımdan 5442 sayılı kanuna, ikinci bakımdan ise 1913 tarihli muvakkat kanunun ikinci 

kısmına tabi bulunmaktadır.” Sözleriyle açıklamıştır.2 Lütfi DURAN, “il idaresi” 

kavramını kullanırken, Osman MERİÇ ise, il özel idaresinin temelde bir mahalli idare 

birimi olduğunu ifade etmiş ve “il mahalli idaresi” kavramını tercih etmiştir.3 

 Ancak daha öncede belirtildiği üzere, günümüzde idare hukukçuları ve bilim 

adamlarının çoğu 1913 tarihli kanunda yer alan, “idare-i hususiye-i vilayet” kavramının 

karşılığı olan “il özel idaresi” kavramını kullanmaktadırlar. Zaten, İdare-i Umumiye-i 

Vilayet Kanunu Muvakkati’nin adı da 16 Mayıs 1987 tarih ve 3360 sayılı kanunun 1. 

                                                 
1 Ateş, H., Es, M., Süreklilikten Değişime İl Özel İdareleri, Yüksel, Türkiye’de Yerel Yönetimler, 
Editörler Bozlağan, R., Demirkaya, Y., Nobel Yayın, 2008, s.206. 
2 Onar, S.S., İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. baskı, İstanbul 1966, s. 820. 
3 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 206.  
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maddesi ile “İl Özel İdaresi Kanunu” olarak değiştirilmiş ve yasa koyucu da ad olarak 

“İl Özel İdaresi” kavramını tercih etmiştir.4 

 

1.2. İL ÖZEL İDARESİNİN TANIMI 

İl özel idaresinin tanımını pek çok idare hukukçusu farklı vermiştir. Bu 

tanımlara geçmeden önce il özel idaresinin, 13 Mart 1913 tarihli “İl Özel İdaresi 

Kanunu”ndaki tanımına bakılmakta fayda vardır. Bu kanunun 75. maddesinde il özel 

idaresi, “Vilayet emvali menkule ve gayrimenkule ye mutasarrıf ve iş bu kanun ile 

muayyen ve mahdut ve zaifi hususiye ile mükellef bir şahsı manevi” şeklinde 

tanımlanmıştır. İl özel idaresi kavramının tanımının daha iyi anlaşılabilmesi için, farklı 

bilim adamlarının yapmış oldukları tanımlara da incelemek yararlı olacaktır. 

S. Sami ONAR, “il, coğrafi, iktisadi veya geniş bir alana yapılan kamu 

hizmetleri gibi mahalli ihtiyaçları karşılayan ve iktisadi münasebetlerin, kamu 

hizmetlerinin aynı coğrafi şartları haiz bir alanda gelişmesinden ve yapılmasından 

doğmuş mahalli ihtiyaçlara karşılıktır” diyerek, 1961 Anayasası’ndaki düzenlemeyi esas 

almış ve il özel idarelerinin “mahalli ihtiyaçları karşılayan ve genel karar organları halk 

tarafından seçilen bir kamu tüzel kişisi” şeklinde tanımlamıştır.5  

T. Bekir BALTA, “… alt kademe mahalli idareyi teşkil eden komünlerin 

(belediyelerin) üstünde yer alan, halk tarafından denetlenen, vali tarafından yönetilen 

kamu tüzel kişileri” şeklinde tanımlamıştır.6 

Halil NADAROĞLU, il özel idaresini “… Birçok kent, kasaba ve köyü içeren 

ve genel idare örgütlerinde en yüksek kademeyi oluşturan il biriminin sınırları içindeki 

halkın mahalli nitelikteki bayındırlık, sağlık, eğitim ve iktisat işlerine ait genel 

ihtiyaçlarını giderecek hizmetleri gerçekleştirmekle yükümlü kılınan, tüzel kişiliğe 

                                                 
4 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 206.  
5 Onar, S.S., a.g.e., s. 821. 
6 Balta, T. B., İdare Hukuku I,  Genel Konular,  Ankara 1972, s. 201. 
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sahip bir kamu idaresi” şeklinde tanımlamıştır.7 Şeref GÖZÜBÜYÜK , “il özel 

idareleri, taşınır ve taşınmaz malları olan, kanunun öngördüğü belli ve sınırlı görevleri 

yürütmek üzere kurulan bir tüzel kişilik” ifadesini kullanmıştır.8 

Hamza ATEŞ ve Muharrem ES ise, “… il özel idaresinin genel olarak şöyle 

tanımlanabileceği ortaya çıkmaktadır: İl özel idaresi, taşınır ve taşınmaz mallara ve 

bağımsız gelirlere sahip, karar organı halk tarafından seçilen, bölge halkının ortak ve 

belirli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren, tüzel kişiliğe sahip mahalli idare 

kuruluşudur.” İfadesini kullanmışlardır.9 

 

1.3. İL ÖZEL İDARELERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 

1.3.1. Tanzimat Öncesi Dönem 

Tanzimat’tan önce Osmanlı Devleti’nde, idare sistemi (Batılı – modern- 

anlamda) yerel yönetimlere yer vermiyordu. Sadece eyalet yönetimlerinde yetki 

genişliği söz konusu idi. O dönemin idari bölümlenmesi incelendiğinde, eyalet ve 

sancak yönetimlerinin varlığı dikkat çekmektedir. Ülke eyaletlere, eyaletlerde 

sancaklara bölünmüştür. Eyaletlerin başında beylerbeyi bulunurdu ki, buna “genel vali” 

denmesi yanlış olmaz. Beylerbeyinin yetkileri çok genişti. Kendi bölgesinde 

hükümdarın temsilcisi olup, sadrazamın yetkilerine sahipti. Yetkilerinin genişliği ile 

paralel olarak, sorumlulukları da aynı oranda ağırdı. Beylerbeyi, bölgesinde hukuk 

kurallarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi, yurttaşların haklarının korunması, 

askeri disiplinin sağlanması ve genel güvenlikten sorumluydu. Ayrıca, belli zamanlarda 

halkın şikâyetlerini dinler ve bunlara çözüm arardı. Sancaklarda ise sancakbeyi kadar 

geniş yetkilere sahip değildi.10  

                                                 
7 Nadaroğu, H., Mahalli İdareler, 7. baskı, İstanbul 2001,  s. 262. 
8 Gözübüyük,  Ş., Türkiye’nin İdare Yapısı,  Ankara 1971, s. 123. 
9 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 207.  
10 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 208. 
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Eyalet yönetimi incelendiğinde, eyaletlerin tamamıyla merkeze bağlı 

olmadıkları görülür. O dönemin ulaştırma ve haberleşme imkânları ile Osmanlı 

Devleti’nin yapısal ve örgütsel özellikleri buna imkân vermemekteydi. Bu durumda katı 

bir merkeziyetçilik söz konusu değildi ve o dönemdeki eyaletlerin tüzel kişiliklerinin 

olmaması ve seçilmiş karar ve yürütme organlarının bulunmaması nedeniyle, günümüz 

anlayışına uygun il özel idarelerinin varlığından söz edilmesi mümkün değildir.11 

 

1.3.2. Tanzimat İle Cumhuriyet Arasındaki Dönem 

Tanzimat’ın ilanı ile bir çok alanda yapılan yeniliklerden Osmanlı Devleti’nin 

idari yapısı da etkilenmiştir. Daha önceleri yerel yönetimlere yer vermeyen, eyaletlere 

bölünmüş idari yapı, Tanzimat’la birlikte merkeziyetçi bir sisteme dönüşmüştür. 

Sonuçta, 22 eylül 1858 yılında çıkarılan “Vali, Mutasarrıf ve Kaymakamların 

Vazifelerini Şamil Talimatname” ile, ülke eyaletlere, eyaletler livalara, livalarda 

karyelere bölünmüştür.12 Bu mahalli oluşumların ülkemizdeki ilk yerel yönetim fikrine 

temel oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Halkın idareye fiili iştirakinin sağlanmasına 

dönük bir gelenek oluşmaya başlamış e bu tür uygulamalar münhasıran mahalli idare 

anlayışının ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Bu Meclislerin üyeleri o yörenin ileri 

gelenleri arasından seçimle tespit edildiği için, mahalli bir Meclis olma sıfatına 

sahiplerdi.  

Böylece, merkeziyetçi sistem oturtulmaya çalışılmıştır. 28 Şubat 1856 tarihinde 

ilan edilen Islahat Fermanı’yla, vilayet ve nahiye meclislerine seçilecek Müslüman ve 

Gayrimüslim üyelerin seçimlerine ilişkin hususlar düzenlenerek, vilayetlerin 

oluşturulmasında önemli bir aşama yaşanmıştır. Ancak, yönetimde yaşanan 

merkezileşmenin yerel hizmetleri aksattığı ve merkezi, idareye gereksiz mali külfetler 

yüklenmesine neden olduğu anlaşılmıştır. Sonuçta, yeni bir sistem arayışı içine 

girilerek, günümüz il özel idaresi mevzuatının başlangıcı olarak kabul edilen 1864 

                                                 
11Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 208. 
12 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 208. 
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tarihli “Tuna Vilayeti Nizamnamesi” yayımlanmıştır. Bu nizamname, pilot bölge olarak 

seçilen Tuna Vilayeti’nde uygulamaya konmuştur.13 

Tuna Vilayeti’ndeki uygulamanın sonucunda, 8 Ekim 1864 tarihli “Teşkil-i 

Vilayet Nizamnamesi” hazırlanarak, tüm illerde uygulanmıştır. Özellikle il özel 

idarelerinin biçimlenmesi açısında “Vilayet Nizamnamesi” çok daha belirleyici bir adım 

olmuştur.  Bu nizamnameye göre, ilde “genel idare” kurulmakta ve Vali’nin başkanlık 

edeceği bir de meclis oluşturulmaktadır. Meclis, görüştüğü konu ve sorunlar hakkında 

kararını bildirecek, kararı içeren tutanaklar Vali tarafından başkente gönderilecek, 

hükümetin kabulü ve padişahın onayıyla yürürlüğe girecekti. Genel meclisler yerel 

yönetimin esası olmakla birlikte, tüzel kişilikten ve mal varlığından yoksundurlar. 22 

Ocak 1871 tarihine kadar yürürlükte kalan “Vilayet Nizamnamesi” kabul edilmiştir. Bu 

nizamnameyle, merkeziyetçiliğin artırıldığı görülmektedir. Ayrıca, nizamnameyle 

meclisin görevlerine hastane, ıslahhane yapımı ve onarımı ile eğitimi yaygınlaştırmak 

da dahil edilmiştir.14 

1876 Anayasası’nın 108. maddesinde yer alan “vilayetin usulü idaresi, tevsi-i 

mezuniyet ve tefrik-i vezaif kaidesi üzerine müesses olup, derecat-ı nizam-ı mahsus ile 

tayin kılınacaktır” hükmü ile bu günkü il idaresi kavramının temel dayanakları ortaya 

konmuştur. Yine bu Anayasa’nın 110. maddesi, “genel meclisin görevlerinin özel bir 

kanunla Saptanacağı”nı hüküm altına almıştır. Söz konusu bu özel kanun Teşkil-i 

Vilayet Kanunudur ki, II. Abdulhamid’in 1876 Anayasası’nı yürürlükten kaldırmasıyla, 

bu kanun da tasarı halinde kalmıştır. Ancak, 1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile 

1876 Anayasası tekrar yürürlüğe giriştir. Kanun, il özel idaresini “vilayet emvali 

menkule ve mahdut ve zarfi hususiye ile mükerrer bir şahsı manevi” şakinde 

tanımlamıştır.15 

1913 yılında il özel idarelerine bayındırlık, sağlık, eğitim, ticaret, sanayi, tarım 

ve veteriner işleri yanında geniş görev ve yetkiler verilmiştir. Söz konusu kanun, gerek 

görevler, gerekse kaynak bakımından aslında il genel idaresinden çok il özel idaresini 

                                                 
13 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 208. 
14 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 209. 
15 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 209. 
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düzenlemişti. O yıllarda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu şartlar, I. Dünya Savaşı 

ve onu izleyen gelişmeler, bu kanunun uygulanmasını olumsuz etkilemiştir. 1913 tarihli 

kanunda gelir, gider ve mallarıyla tüzel bir kişilik olarak düzenlenen il özel idarelerine, 

1921 tarihli Teşkilat-ı Kanununda (1921 Anayasası) yer verilmiştir.16 

1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanununun 11. maddesine göre il özel idaresi, 

yerel nitelikli işlerde tüzel kişiliğe ve özerkliğe sahip olup, görev ve yetkileri kanunlarca 

düzenlenecektir. Ayrıca 1921 Anayasası’nın 12,13 ve 14. maddeleri de İl özel 

idarelerinin seçimle iş başına gelecek organlarını düzenlemiştir.17 

 

1.3.3. Cumhuriyet Dönemi 

Ülkelerin idari sistemlerinin temel olarak anayasalarında düzenlendiğini 

biliyoruz. Her ülkenin tarihi geçmişleri e yönetime egemen olan gelenekleri bu manada 

anayasalara da yansımaktadır.18   

1924 Anayasası’nın 89. maddesinde “Türkiye, coğrafya durumu ve ekonomi 

ilişkileri bakımından vilayet, kaza, nahiye ve köylere ayrılmıştır” hükmü 

bulunmaktadır. 191961 Anayasası’ nın 116. Maddesinde yerel yönetimler geniş olarak 

düzenlendi. “Mahalli İdareler, il, belediye veya köy halkının müşterek mahalli 

ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel 

kişileridir. Ayrıca Mahalli idarelerin görevleri, yetkileri, maliyesi, seçimleri, kanunla 

düzenlenebileceği şartı getirildi. Böylece, hükümetlerin kanun yolu dışındaki 

yöntemlerle söz konusu alanlarda tasarrufta bulunmalarının önüne geçilmiş oldu.20  

İl özel idarelerinin yeniden düzenleme konusunda 1967 yılında TODAİE 

bünyesinde bir araştırma grubu oluşturulmuştur. 1971 yılında “İdari Reform Danışma 

                                                 
16 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 209. 
17 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 209. 
18 Can, H. Hüseyin, İl Özel İdarelerinin İşlei Yetki Ve Sorumlulukları, İL Özel İdaresi Yönetimi (İçinde), 
Editör Sabuktay, A., TODAİE yayınları, Haziran 2007, s. 13. 
19 Oktay, T., a.g.e., s. 45. 
20 Oktay, T., a.g.e., s. 47. 
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Kurulu” oluşturularak, hükümet programına göre, kamu kesiminin yeniden 

düzenlenmesi çalışmalarına hız verilmiştir.21 

1982 Anayasası’nda da il özel idareleri konusunda 1961 Anayasası’na benzer 

hükümlerin yer aldığı görülmektedir. 123. Maddesine göre “idarenin  kuruluş ve 

görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanmaktadır.” şeklinde 

temel idari ilkelere yer verilmiş, 127. Maddesine göre, yerel yönetimlerin tanımı, 

kuruluş, görev ve yetkileri hakkında geniş bir açıklama bulunmaktadır. Ancak İl özel 

idarelerinin sorunlarını çözmek konusunda yetersiz kalmıştır. 

İl özel idarelerinde yeniden yapılandırma çalışmaları 1980’lerde yeniden 

hızlanmış ve 8.6.1985 tarihinde Ankara İl Genel Meclisi, 22.8.1985 tarihinde Bursa İl 

Genel Meclisi ve 27.09.1985 tarihinde İstanbul İl Genel Meclisi tarafından yapılan 

sempozyumlar ve toplantılar sonucunda çeşitli tasarılar ortaya atılmıştır. Bu tasarıların 

da etkisiyle, “3360 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu” kabul edilmiş ve 26.05.1987 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna rağmen, yeni yasal 

düzenlemenin il özel idarelerinin kurumsal etkinliğini artırması bir yana, bu idarelere 

1987’den önceki düzenlemelerle verilen bazı görevlerin de merkezi yönetim birimlerine 

kaydırıldığı görülmektedir. Gelinen süreçte il özel idareleri, halkın tanımadığı, valiliğin 

bir takım resmi ve rutin işlerinin yürütüldüğü, merkezi yönetimin vesayet denetiminin 

yoğun olarak yaşandığı yönetim birimleri haline gelmiştir. Bir yerel yönetim birimi 

olarak il özel idarelerinin yeniden yapılandırılması ihtiyacı karşılanamamıştır.22 

İl özel idareleri kamuoyu ve halk tarafından yeterince algılanamamış ve 

merkezi yönetimden ziyade bir yerel yönetim olduğu idrak edilememiştir, Halil 

NADAROĞLU’ nun dediği gibi yerel yönetimler içinde en bahtsız kurum il özel 

idareleri olmuştur. Fakat son düzenlemelerle müze ve kütüphanelerin bakımı onarımı ve 

işletilmesi görevi de il özel idarelerine verilmesi ile  bu durumun gelecek yıllarda 

değişme göstereceğine yönelik umutlarımız artmıştır.  

                                                 
21 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 209, s. 211. 
22 Ateş, H., Es, M., a.g.e., s. 209, s. 212. 
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Merkezi yönetimin taşra örgütü olan il yönetimi (vilayet) ile yerel yönetim 

birimi olan il özel idaresi farklı iki yönetim organıdır. Kamuoyu üst düzey 

sorumlusunun vali olması nedeniyle bazen bu iki organı birleştirmekte ve tek bir 

yönetim organı gibi görmektedir. Benzerlik her iki yönetim organının hizmet yürüttüğü 

alanın aynı olmasıdır. İl genel yönetiminin ya da vilayetin başı olan vali aynı zamanda il 

özel idaresinin de başkanıdır. Bu başkanlık hem bir tür idari vesayet anlamındadır, hem 

de il özel idaresinin yürütme organı niteliğindedir. Fakat halk söz konusu benzerlikler 

sebebiyle, “il genel idaresi” ile “il özel İdaresi”ni çoğu zaman birbirine karıştırmaktadır. 

İl genel idaresi, merkezi idarenin taşra teşkilatı anlamına gelmektedir.23  

 

1.4. 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU  

22.02.2005 tarih ve 5302 Sayılı Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu adıyla 

04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

5302 sayılı kanun yerel yönetimlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla yapılan reform 

hareketlerinin gereği düzenlenmiştir. Eski kanuna göre önemli derecede yenilikler 

getirmiştir. Ayrıca Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının gereği, ilgililerin taleplerini 

karşılayan, daha şeffaf bir kamu anlayışını getirmiştir.  

5302 sayılı Kanun, önceki özel idare sisteminden temel farklılıklar taşıyan bir 

il mahalli idare sistemini öngörmektedir. Kanun 6 kısım ve 73 maddeden oluşmaktadır. 

Kanunla, sivil katılıma imkan verilmiş, şeffaf idari uygulamalar zorunlu hale getirilmiş, 

idarenin hesap verilebilir şekilde düzenlenmesi sağlanmış, özel idarenin demokratik 

yapısı güçlendirilmiş ve vatandaş odaklı bir idari yapılanma amaçlanmıştır. Bu Kanun, 

özel idarede valinin konumunu eskisinden farklı bir tarzda düzenleyerek il genel 

meclisine yeni bir nitelik vermiştir.  

Kanunun ihdas ettiği yeni sistemin ana hatlarını şu şekilde özetlememiz 

mümkündür: 

                                                 
23 İstanbul İl Özel İdaresi, Stratejik Plan Kapsamında Genel Durum Değerlendirmesi, 
http://www.ioi.gov.tr, İstanbul 2006, s. 9. 
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1.4.1. İl Özel İdaresinin Niteliği 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 3. maddesine göre; il özel idaresi: İl 

halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar 

organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu 

tüzel kişisidir. Özel idare; il genel meclisi, il encümeni ve validen oluşan bir kamu tüzel 

kişilidir. Bir özel idare, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla 

tüzel kişiliği sona erer. İl özel idaresinin görev alanı il sınırlarını kapsamaktadır.24 

 

1.4.2. İl Özel İdaresinin Yetki ve Görevleri 

50302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun düzenlenmesi çerçevesinde, mahalli ve 

müşterek nitelikte olmak şartıyla ikili bir görev ayrım görülmektedir. Ayrıca, Özel 

İdarenin görev alanları itibariyle önemli bir diğer kanun da, 3202 sayılı Köye Yönelik 

Hizmetler Hakkında Kanun’dur. 

 5302 sayılı kanunun 6. maddesi il özel idaresinin görevlerine ilişkin temel 

düzenlemeleri içermektedir. Önceki kanunlardan temel farkı: Özel idarenin görev ve 

yetkilerinin ayrıntılı olarak sayılması yerine sadece hizmet alanlarının belirtilmesiyle 

yetinilmiştir. Bu yöntem görev ve yetkilerin liste halinde ayrıntılı biçimde düzenlendiği 

“sayma” usulünden vazgeçilerek, ana konular itibariyla belirtildiği “yetki” ilkesine 

geçilmesi anlamına gelmektedir.25 Kanunun iki grupta topladığı görevlerin yerine 

getirilebilmesi için bu görevlerin yerel ve ortak nitelikte olması gerekmektedir26 

 İl Özel İdaresi Kanununun ihdas ettiği hükümler dairesinde; hizmetlerin yerine 

getirilmesinde öncelik sırası,  il özel idaresinin mali durumu, hizmetin ivediliği ve 

verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenecektir. Keza, il özel idaresi 

hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunacaktır. Hizmet 

sunumunda ise; özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemlerin 

                                                 
24 Can,  H., H., a.g.e. s. 16.  
25 Oktay,  T., a.g.e., s. 79. 
26 Şengül, R., Yerel Yönetimler, Umuttepe Yayınları, Kocaeli 2010, s. 52.  
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uygulanması gerekecektir. Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluşları 

arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon, ilin valisi 

tarafından sağlanacaktır. Kanundaki hükme istinaden, 4562 sayılı Organize sanayi 

Bölgeleri Kanunu il Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’na ve organize sanayi bölgelerine 

tanınan yetki ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dışındadır.27   

İl sınırları içindeki görevlerinden kasıt; sağlık, tarım, sanayi, ticaret, ilin çevre 

düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal 

hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme 

yurtları, ilk ve orta öğrenim kurumlarına arsa temini, binalarının yapım, bakım ve 

onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlanmıştır.28 İdari ve mali 

açıdan merkeze bağımlı olan mahalli idareler, kendilerine yasalarla verilen ancak yerine 

getiremedikleri görevlerin gerçekleşmesi için alternatif hizmet arzı yöntemlerine 

başvurmaktadırlar. Mahalli idareler, her geçen gün çeşitli sebeplerle hizmet 

yelpazelerini genişletmelerine rağmen, yeterli mali kaynaklara ve idari özerkliğe sahip 

değildirler. Yeterli mali kaynaklarla donatılmayan ve merkezin ağır vesayeti altında 

olan yerel idareler, daha etkin hizmet sunmak için çeşitli özelleştirme modellerinden 

yararlanmaktadır.29  

Belediye sınırları dışındaki görevler biçiminde yapılan ayrım, belediye sınırları 

içinde il özel idaresi ile belediye arasında ortaya çıkabilecek görev ve yetki çatışmasının 

önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede il özel idaresinin ilin belediye sınırları 

dışında kalan alanlarında sahip olduğu görevler; imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, 

çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor, orman köylerinin 

desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetler olarak 

belirlenmiştir. Köy hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 2005 yılında kaldırılmasıyla, 

köylere yönelik olarak yürütülen hizmetlerin sorumluluğu da İstanbul ve Kocaeli 

dışında il özel idarelerine geçmiştir. 

                                                 
27 Can,  H. H., a.g.e., s. 17. 
28 Oktay,  T., a.g.e., s. 80. 
29 Acartürk, E., Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Alternatif Yöntemler, Balıkesir Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:, Aralık 2001, s. 47. 
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1.5. İL ÖZEL İDARELERİNİN ORGANLARI 

İ.Ö.İ. tüzel kişiliği olan kamu kuruluşlarıdır. Tüm tüzel kişilere de olduğu gibi 

özel idarelerde de tüzel kişilik adına hukuken bağlayıcı eylemlerde bulunacak organlara 

gereksinim vardır. 5302 sayılı Kanunda belirtildiği gibi bu organlar; 

a. İl genel meclisi  

b. İl daimi encümeni ve 

c. Validir. 

1.5.1. İl Genel Meclisi 

 İl genel meclisleri, ülkemizde yönetsel reform sürecinde önemli işlevler ve 

sorumluluklar yüklenmiş ve il özel idarelerinin ana karar organı konumuna 

getirilmişlerdir.30 

5302 sayılı kanunun 9. maddesinde tanımlanmıştır: 

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen 

esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Şeklinde il 

özel idarelerinin karar organı olarak tanımlanmıştır. Meclis üyelerinin seçimi de 

kastedilen ilgili Kanun 1984 tarih ve 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle 

Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır. 

İlgili kanunun 5. maddesinde: Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki 

usule göre hesaplanır. İl genel meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına 

göre: 

• Nüfusu 25.000’e kadar olan ilçelerde 2 

• Nüfusu 25.001’den 50.000’e kadar olan ilçelerde 3 

                                                 
30 Çetin, S., Yerel Yönetim Birimi Olarak Türkiye’de İl Özel İdareleri, Dumlu Pınar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Sayı:25, Aralık 2009, s. 8. 
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• Nüfusu 50.001’den 75.000’e kadar olan ilçelerde 4 

• Nüfusu 75.001’den 100.000’e kadar olan ilçelerde 5 

Asıl üyelik ve aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır. 

Nüfusu 100.000’den yukarı olan ilçelerde fazla her 100.000 nüfus için bir asıl, 

bir yedek üye ilave olunur. Nüfusun 100.000’e bölünmesi hesabında artık sayı 

50.000’den az olursa hesaba katılmaz, 50.000 (dahil)’den fazla olursa artık sayıya da bir 

asıl, bir yedek üyelik hesap edilir. 

İlgili kanunun 9. maddesinde, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. 

maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, 25 yaşını dolduran her Türk 

vatandaşı belediye başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir. 

 

1.5.1.1. İl Genel Meclisinin Görev Ve Yetkileri 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesinde il genel meclisinin 

görev ve yetkileri aşağıdaki gibi sayılmıştır: 

1. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi 

faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.  

2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan 

birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

3. İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar 

plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. 

4. Borçlanmaya karar vermek. 

5. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar 

kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım 

ortaklığı kurulmasına karar vermek.  
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6. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis 

şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç 

yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde 

sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

7. Şartlı bağışları kabul etmek. 

8. Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beşmilyardan yirmibeşmilyar 

Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine 

karar vermek. 

9. İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının 

yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme 

ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. 

10. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 

11. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

12. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının 

kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 

13. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare 

birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. 

14. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere 

katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 

15. İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve 

ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 
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1.5.1.2. Meclis Başkanlık Divanı  

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. maddesinde Meclis Başkanlık 

Divanını tanımlamıştır: 

 İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün kendiliğinden 

toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda, 

üyeleri arasından ve gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan 

vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere 

seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler 

seçimlerine kadar görev yapar. 

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.  

Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda, kalan 

süreyi tamamlamak üzere, yenisi seçilir. 

İl genel meclisine meclis başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci 

başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. 

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 

İl genel meclisinin çalışmalarına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

İl genel meclisine ilişkin dikkat çeken en önemli yenilik, valinin il genel meclis 

başkanlığı görevinin sonlandırılmasıdır. 5302 sayılı kanunla birlikte il genel meclisi 

kendi üyeleri arasından bir başkan seçmektedir. 1913/3360 sayılı kanun döneminde vali, 

il genel meclisinin başkanıydı. Böylece valinin, il genel meclisiyle organik ilişkisi 

kesilmiş ve başkanlık görevi seçilmiş bir üyeye geçmiştir.31 

                                                 
31 Şengül, R., a.g.e., s. 55. 
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Aynı zamanda İl genel meclisinin meclis başkanlık divanı, İl Genel Meclisi 

Çalışma Yönetmeliğinin32 (İGMÇY) 4. maddesinde tanımlanmıştır. Meclis Başkanlık 

divanı:    

• Meclis Başkanı, 

• Meclis I. Başkan Vekili, 

• Meclis II. Başkan Vekili, 

• Kâtip Üyeler 

Şeklinde belirtilmiştir. Başkanlık divanının oluşturulması İGMÇY’ nin 5. 

maddesinde açıklanmıştır: 

Meclis, mahalli idareler seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün en yaşlı 

üyenin başkanlığında kendiliğinden toplanır. Başkan en genç iki üyeyi geçici kâtip 

olarak davet eder. Başkanlıkça yoklama yapılarak salt çoğunluğun mevcut olduğu tespit 

edildikten sonra meclis, meclis başkanını seçer. Meclis başkanı seçildikten sonra en 

yaşlı üye yerini seçilen başkana bırakır. Seçilmiş başkanın başkanlığında, meclis birinci 

ve ikinci başkan vekili seçimi ile en az iki kâtip üyelerin seçimi yapılır. Kâtip üyeler 

seçildikten sonra en genç iki üye de yerlerini seçilmiş katip üyelere bırakır. 

 Ayrıca, bu toplantıda, encümen üye seçimi, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler 

komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonuna, çevre ve sağlık komisyonuna, plan ve 

bütçe komisyonuna ve diğer komisyonlara gerekirse üye seçimi yapılır. 

İstenildiği takdirde il genel meclisi bu toplantıda gerekirse başka ihtisas 

komisyonları da oluşturarak bu komisyonlara da üye seçimi yapabilecektir. Başkanlık 

divanı seçiminin üç gün içinde tamamlanacağı 5302 sayılı kanunda belirtilmiş, meclis 

başkanlık divanı seçiminin üç gün içinde tamamlanamaması halinde ise, İGMÇY’nin 

                                                 
32 İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı, Sayısı: 25961, Resmi Gazete Tarihi: 
09.10.2005, 
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18. maddesinde 5302 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre hareket edileceği 

belirtilmiştir:  

İl genel meclisi; 

1. Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve 

bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa, 

2. İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar 

alırsa, 

İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştayın kararı ile feshedilir. 

İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile 

birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, 

toplantıların ertelenmesi hususunu en geç bir ay içinde karara bağlar. 

Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 

Ayrıca 5302 sayılı Kanun, meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması 

halinde, dönemin sonuna kadar yenisisin seçileceğini, İGMÇY’nin 18. maddesi ise, bu 

seçimin meclisin ilk toplantısının ilk birleşiminde yapılacağını belirtmektedir. Meclis 

başkanlık divanı üyelerinden birinin istifası halinde aralık ayı meclis toplantısının ilk 

birleşiminde seçim yapılarak meclis başkanlığı üyeleri tamamlanarak divan işlemeye 

devam edecektir.   Bu madde ile il genel meclisine kendi başkanını seçme yetkisi 

tanınarak valinin il genel meclisinin başkanı olma uygulamasına son verilmiştir. Valiye 

il özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare 

etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak ile Kanunda sayılan diğer 

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak misyonu tevdi edilmiştir. Böylece özel 

idarenin karar organı olan meclisin bütünüyle seçimle gelmiş olan üyelerden oluşması 

sağlanmıştır. 33 

                                                 
33 Can, H. H., Türk İdare Sistemi İçersinde Yerel Yönetimler Ve Yeni Mahalli İdare Kanunlarının 
Getirdiği sistem, Yerel Yönetim Eğitimleri 1. Kitap, 2005, s.5-6. 
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1.5.1.3. Meclis Toplantısı 

5302 sayılı Kanununun 12. maddesinde meclis toplantılarını tanımlamıştır: 

 İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın 

ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. 

Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. 

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer 

toplantıların süresi en çok beş gündür. 

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere ve 

valiye önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belirlediği yerde toplantı 

yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle halka duyurulur. 

İl genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi 

birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum 

yapılmasına karar verilebilir. Salt çoğunluk belli bir sayının yarısından az olmayan 

çoğunluğu ifade eder. 

İl genel meclisi görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, tutanak başkan ve 

kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli veya görüntülü 

cihazlarla da kaydedilebilir. Özel idare teşkilatı ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının 

birim amirleri gündemdeki konularla ilgili olarak meclis toplantılarına davet edilebilir 

ve bilgi alınabilir. 

3360 sayılı Kanundan farklı olarak bu kanun, meclisin bir aylık tatil hariç yılın 

11 ayında olağan toplantı yapmasını öngörmektedir. Kanun, meclisin her ayın ilk 

haftasında yapacağı aylık mutat toplantılar dışında olağanüstü bir meclis toplantısı 

yapmasını öngörmemiştir.34 

Meclis toplantıların resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise İGMÇY’nin 

6. maddesi hükmü uygulanır: 
                                                 

34 Güngör, H., 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na Göre “İl Genel Meclisi”,İl Özel İdaresi Yönetimi, 
Editör SABUKTAY, A., TODAİE yayınları, Haziran 2007, s. 44. 
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Meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlar ve ara verilmeden tamamlanır. 

Ancak ilk haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma 

günü toplantı günü olarak belirlenebilir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara 

verilebilir.  

Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak 

belirleyebileceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün 

yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı 

günü başkan tarafından tayin edilir. 

Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin 

yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu 

olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir. 

Toplantı süresi bütçenin görüşüldüğü toplantılarda yirmi, diğer toplantılarda 

beş günü aşamaz. Bu süreler uzatılamayacağı gibi olağanüstü toplantı da yapılamaz. 

 Görüşülecek konu bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya 

çağırılır. Birleşim açıldıktan sonra vali tarafından gündeme alınması istenilen konu 

olmadığı ve üyeler tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı 

kapatılır. Bu gün için de meclis üyelerine huzur hakkı ödenir.  

Özel idare teşkilatı ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri 

gündemdeki konularla ilgili olarak meclis toplantılarına davet edilebilir ve bilgi 

alınabilir. “ 5302 sayılı kanun ile encümenin karar organı özelliğine son verilmesi, 

atanmış üyelerin encümende yer almasına da imkan tanındı. Kanunun 25. Maddesinde 

seçilmiş üyeler yanında atanmış görevlilerin de encümen üyesi olabilmesi sağlandı. 

Buna göre yeni yapıda il encümeni, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından 

seçeceği beş üyenin katılımıyla on üyeden oluşmaktadır.”35 

 

                                                 
35 Oktay,  T., a.g.e., s.85. 
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1.5.1.4.Gündem 

5302 sayılı kanunun 12.maddesinde meclis gündemi hakkında açıklamalar yer 

alır: Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden 

bildirilir. Valinin önerdiği hususlar gündeme alınır. Gündem, çeşitli yollarla da halka 

duyurulur.  

İl genel meclisi üyeleri de il özel idaresine ait işlerle ilgili konuların gündeme 

alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği 

takdirde gündeme alınır. 

Kanun, gündemin en az üç gün önceden üyelere duyurulacağını belirtmesine 

rağmen, duyurunun kim tarafından ve hangi usullerle yapılacağı konusunda bir açıklık 

getirmemiştir. İGMÇY’nin 8. maddesi bu konuyu açıklamıştır: 

Gündem, meclis başkanı tarafından belirlenir ve genel sekreterlik  tarafından 

üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Üç günün hesabında duyuru günü ile toplantı 

günü hesaba katılmaz. Meclis üyelerine bildirim, imza karşılığı gündemin teslimi, 

taahhütlü posta, telefon, faks, özel idare web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi 

ispat edici yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır. Telefonla bildirimde, 

bildirimin hangi numaralı telefonla, ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı hususunda 

bildirimi yapan kişi tarafından imzalanmış bir belge düzenlenir.  

Meclis başkanının izinli, raporlu veya görevli olduğu durumlarda gündem 

birinci başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde ikinci başkan vekili tarafından 

belirlenir.  

Gündem, çeşitli yollarla halka da duyurulur. Bu duyuru, meclis toplantı 

salonunun girişine ve özel idare ilân panosuna veya halkın yoğun olarak bulunduğu ve 

gelip geçtiği yerlere ilân asarak; gazete, hoparlör, Internet, radyo ve televizyon yayını 

gibi yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır. 

Valinin önerdiği hususlar gündeme alınır. Vali, gündeme alınmasını istediği 

konuları yazılı olarak meclis başkanlığına bildirir. Meclis başkanı meclis toplantı 
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halinde değilse ilk yapılacak meclis toplantısı gündemine ilave ederek üyelere duyurur. 

Meclis toplantı halinde ise o toplantı gündeminin son maddesi olarak görüşülür.36 

Meclis toplantıları sırasında üyeler de il özel idaresine ait işlerle ilgili konuların 

gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü 

ile gündeme alınır.  

1.5.1.5. Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı 

5302 sayılı kanunun 14. maddesinde Toplantı ve karar yeter sayısı ile ilgili 

açıklamalar yer alır: 

 İl genel meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların 

salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte 

birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu 

taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, 

eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur'a çekilir. 

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı 

takdirde, başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere 

meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye 

sayısı ile yapılır. 

Görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin isteği üzerine yapılacak 

yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, ikinci fıkradaki hükümler 

uygulanır. 

Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli 

üyeler, tayin edecekleri kişi eliyle oy kullanabilir. 

Oylama; gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya 

çekimser şeklinde olur. Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve 

                                                 
36 Güngör, H., a.g.e., s. 50. 
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bir sonraki toplantıda üyelere dağıtılır. Oy kullanma usulü ve çeşitleri İGMÇY 

13.maddesinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır: 

Mecliste oylama usulleri gizli, işaretle ve açık oylama olmak üzere üç türlüdür. 

Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Ancak, gizli oy kullanmaya fiziki bakımdan engelli 

olanlar tayin edecekleri kişiler eliyle oy kullanabilirler. 

a) Gizli oylama : Meclis üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin 

adlarını yada bir teklif hakkında, kabul, çekimser veya ret yazıp tanıtıcı hiçbir işaret 

koymadan sandığa atmasıdır.  

Gizli oylamalarda kullanılacak oy pusulaları zarfla birlikte başkanlıkça 

mühürlü şekilde düzenlenir. Oylama bittikten sonra katip üyeler tarafından sandıktan 

çıkan zarflar sayılır ve üye sayısından fazla olmadığı tespit edildikten sonra açılır. Oy 

pusulaları sayıldıktan sonra, başkanlık divanı tarafından sonuç açıklanır. Oylarda eşitlik 

halinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine eşitlik olursa meclis başkanınca kuraya 

başvurulur. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kağıtlar 

bir torbaya konularak meclis başkanı  tarafından çekilmek suretiyle yapılır. Torbadan 

çekilen isim  kazanmış olur.  

Başkanlık divanı, encümen üyeliği ve denetim komisyonu üyeliği seçimleri 

gizli oylama ile yapılır. Başka konularda da meclis kararı ile gizli oylama yapılabilir.  

b) İşaretle oylama: Meclis üyesinin elini yukarı kaldırarak veya ayağa 

kalkarak kabul, çekimser veya ret şeklinde oyunu açıklamasıdır.  

İşaretle oylamada oyları tespit etmek başkanlık divanına aittir. Çoğunluk olup 

olmadığı hususunda tereddüt olursa, bir defa daha oylama yapılır. Tereddüt 

giderilemediği takdirde ad okunmak suretiyle açık oylamaya başvurulur. 

c) Açık oylama: Üzerinde üyelerin ad ve soyadları yazılı oy pusulalarının 

sandığa atılması veya varsa elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması ya da 

üyelerin adlarının okunması üzerine, adı okunan üyenin ayağa kalkarak kabul, çekimser 

veya ret demesi suretiyle yapılan oylamadır. 
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Sandık kullanılarak yapılan oylamada, sandık katip üyeler tarafından meclis 

önünde açılır. Oy pusulaları sayılır ve oy çeşitleri tutanağa ayrı ayrı geçirildikten sonra 

başkanlık divanı tarafından sonuç açıklanır. 

Encümenin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar 

yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşit çıkması 

durumunda başkanın bulunduğu  taraf çoğunluk sayılmaktadır.37 

İGMÇY 16. maddesinde ise meclis tutanaklarının düzenlenmesi ve kararların 

yazılması açıklanmıştır: 

Meclis görüşmeleri katip üyeler veya divanın sorumluluğundaki görevlilerce 

tutanağa geçirilir ve başkanlık divanı tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin 

kararıyla sesli veya görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. 

Kararlar, tutanaklara dayalı olarak yazılır, başkan ve katip üyelerce imzalanır. 

Meclis kararlarına her yıl birden başlamak üzere birbirini izleyen karar numarası verilir. 

Vali tarafından geri gönderildiği için yeniden görüşülen kararlara yeniden karar 

numarası verilir. Kararlar, bir sonraki toplantıda üyelere dağıtılır. Ayrıca, kararların aslı 

bir dosyada muhafaza edilir. Kapalı oturumlarda içeri görevli alınmamış ise tutanak ve 

kararlar katip üyeler tarafından yazılır. 

 

1.5.1.6. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi 

5302 sayılı kanunun 15. maddesinde meclis kararlarının kesinleşmesi konusu 

açıklanmıştır: 

 İl genel meclisi kararları, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka 

aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek 

                                                 
37 Şengül, R., a.g.e. s. 63. 
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üzere il genel meclisine iade edebilir.38 Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe 

girmez. 

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de 

il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. 

Vali, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya 

başvurabilir. 

Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün 

içinde çeşitli yollarla halka duyurulur. 

1.5.2. İl Daimi Encümeni  

5302 sayılı kanunun 25. maddesinde İl encümeninin seçim şekli ve valinin 

encümenindeki konumunu açıklar: İl encümeni valinin başkanlığında, il genel 

meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri 

malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği 

beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık 

eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri 

vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. 

Vali , kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü 

encümen kararını, bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteme hakkına sahiptir.39 

1.5.2.1. Encümenin Görev Ve Yetkileri 

5302 sayılı kanunun 26.maddesinde Encümenin görev ve yetkileri şu şekilde 

sıralanmıştır: 

    a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı 

inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. 

                                                 
38 Oktay, T., a.g.e., s. 83. 
39 Oktay, T., a.g.e., s. 86. 
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    b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını 

almak ve uygulamak. 

    c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

    d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma 

yapmak. 

    e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

    f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına 

kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. 

    g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları 

uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

    h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış 

saatlerini belirlemek. 

    i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. 

    j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

1.5.2.2. Encümen Toplantısı 

5302 sayılı kanunun 27. maddesinde il encümen toplantılarını açıklar: 

Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte 

toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. 

 Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt 

çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf 

çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. 

Encümen gündemini vali belirler. Yeni bir düzenleme olarak encümen üyeleri 

de gündem maddesi önerebilmektedir. Encümenin her hafta toplanması öngörülmüştür. 

Ayrıca konuların sürüncemede kalmasını önleyici bir mekanizma olarak, encümende 
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gündeme gelen konuların en geç bir hafta içinde görüşülüp karara bağlanması şartı 

getirilmiştir.40 

Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü 

encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, 

kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen kararının 

uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte 

on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştay’ca en geç altmış gün içinde karara bağlanır.41 

Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve 

kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına 

katılamazlar. 

 

1.5.3. Vali 

Birçok Osmanlı belgesinde beylerbeyi ve sancak beyi için “vülat” tabiri 

kullanılıyordu. Vülat kelimesi Arapça velayet isminin çoğuludur. Velayetin bir anlamı 

da başkasına sözünü geçirmedir. Bu manada vali, bir vilayeti idare eden ve burada 

sözünü geçiren en büyük memur anlamına gelmektedir. Türk Hukuk Lügatinde velayet, 

başkası üzerinde tasarrufa haiz olmak biçiminde tarif edilmekte ve umum emval ve 

efrada şamil olan velayete “Velayeti Amme” denildiği belirtilerek valinin velayetinin bu 

şekilde bir velayet olduğu ifade edilmektedir.42 Vali, ülkenin idari taksimatında en 

büyük birim olan ilin/vilayetin en büyük idare amiridir. 

Vali hem genel yönetimin ildeki başı, hem de il özel idaresinin başı ve yürütme 

organıdır. Merkezi yönetimce atanır. Vali, İl Özel İdaresinin görevlerini İl Özel İdaresi 

Müdürlüğü ve merkezi yönetimin ildeki örgütleri aracılığı ile yürütür. 43   

5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 4.maddesinde ise;  

                                                 
40 Oktay, T., a.g.e., s. 85. 
41 Şengül, R., a.g.e. s. 64. 
42 Türk Hukuk Lügati, Başbakanlık Yayını, Başbakanlık Ankara,1998. 
43 Keleş, R., Yerinden Yönetim ve Siyaset,  İstanbul 2006, s. 157. 
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İl genel idaresinin başı ve mercii validir. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına 

göre illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatın her birinin başında bulunanlar 

il idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilin ikinci derecede 

memurlarıdır. Bu teşkilat valinin emri altındadır. 

 Hakimler Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda yazılı yargıç, Cumhuriyet 

savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla bu kanunlarda yazılı adalet memurları, askeri 

birlikler, askeri fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve şubeleri bu madde hükmünden 

müstesnadır. 5302 sayılı kanunun 29.maddesinde Vali “Vali, il özel idaresinin başı ve 

tüzel kişiliğinin temsilcisidir” şeklinde tanımlanmıştır. Vali, il’de merkezi idarenin 

yürütme organıdır. Vali Bakanlar Kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanır ve 

merkezi idarenin ildeki en büyük temsilcisi konumundadır. Hem merkezi idare 

temsilcisi konumunda olan hem de yerel bir yönetim birimi olan İ.Ö.İ.'nin başında görev 

yapması bu yerel idare biriminin özerkliği konusunda tartışmalara yol açmaktadır.  

 

1.5.3.2. Valinin Görev Ve Yetkileri 

Valinin görev ve yetkileri üç grupta ele alınabilir. Bunlardan birincisi valinin İl 

genel meclisi ile olan ilişkileridir. Vali il genel meclisine başkanlık eder, meclisi belli 

zamanlarda toplantıya çağırır, meclisin gündemini belirler, il genel meclisinin her 

toplantı yılı başında aldığı kararların uygulanması ve yürütülmesine ilişkin raporları 

İçişleri bakanlığına gönderir, il genel meclisi kararlarına karşı Danışta ya itiraz edebilir, 

İl Genel Meclis Üye tam sayısının yarısına düşmesi halinde durumu ilçe seçim kuruluna 

bildirir.  

İkinci grupta valinin il daimi encümeni ile olan ilişkileri ele alınabilir. Vali, il 

daimi encümenine başkanlık eder, encümenin kararlarını yasalara, tüzüklere, 

yönetmeliklere veya kamu yararına aykırı gördüğü takdirde, kararı takip eden ilk 

toplantıda gündeme alabilir, kesinleşen encümen kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 

Vali uygulamanın iptali için idari yargı mercilerine başvurabilir. Üçüncü grupta valinin 

yürütmeye ilişkin görevleri ele alınabilir. Vali, İ.Ö.İ.'ne verilen hizmetlerde yürütme 

yetkisini İ.Ö.İ. müdürlüğü ve merkezi idare teşkilatının ildeki kuruluşları aracılığı ile 
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kullanır. Kesin hesapları hazırlatıp il genel meclisine sunar. Her yıl il genel meclisi 

toplantısından önce İ.Ö.İ. bütçesini düzenletir, il daimi encümeninde incelendikten 

sonra il genel meclisine verir, il genel meclisinin kabul ettiği bütçeyi İçişleri bakanlığına 

gönderir. İ.Ö.İ.bütçesi olağan gelirlerinin üçte birini aşmayan borçlanmalar için, il genel 

meclisine tavsiyelerde bulunur. Vali il bütçesinin ita amiridir.44 Vali, il genel meclisi ve 

il daimi encümenindeki üyeler sayesinde ilin sorunlarını, potansiyelini, halkın talep ve 

şikayetlerini öğrenme ve bunların çözümlenmesi konusunda fırsat ve imkanlar elde 

etmektedir. İl özel yönetiminin imkanlarının yetersiz kalması durumunda, vali, merkezi 

yönetimin il kuruluşlarını devreye sokmakta; böylece merkezi yönetimin, yerel 

temsilcilerle ve dolayısıyla halkla daha yakın ilişki kurmasını ve bu ilişkileri 

geliştirmesini sağlamaktadır. Bu bakımdan il özel yönetimleri, valinin pozisyonunu 

güçlendiren ve etkinliğini artıran bir modeldir.45   

5442 sayılı Kanununun 9. maddesinde valinin görevleri şu şekilde 

sıralanmıştır. Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın 

mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. 

Bu sıfatla : 

a. Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur.  

b. Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere re'sen emir ve talimat 

verirler. Bakanlar, valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde 

bulunabilirler. 

c. Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare 

teşkilatına ait bütün işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere ait 

işler için ilgili Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya 

                                                 
44 Aydınlı, H., İbrahim,  Aydın, Y., Demokrasi Tartışmaları Çerçevesinde İl Özel Yönetimlerinde Valinin 
Konumu, Mevzuat Dergisi, Sayı 73, Ocak 2004, s. 118. 
45 Eryılmaz, B., Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması, Birleşik Yayıncılık, İstanbul 1997, s.133. 

 



30 

 

muhaberede bulunurlar. Ancak valiler teknik hususlarda idare şube başkanlarına vali 

adına imza yetkisi verebilirler. 

d. Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını 

ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. 

Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir. 

e. Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi 

kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler 

çıkarabilir ve bunları ilan ederler. 

f. Vali, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat 

dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, 

belediye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder. Bu 

denetleme ve teftişi Bakanlık veya genel müdürlük müfettişleriyle veya bu dairelerin 

amir ve memurlarıyla de yaptırabilir. 

g. İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve 

denetlemekten sorumludur.Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin 

yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya 

daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir. 

h. Vali, il içindeki idare ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına 

dâhil memur ve müstahdemlerden asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla ilin genel 

ve mahalli hizmetlerine müteallik işlerin görülmesini isteyebilir. Bu memurlar verilen 

işleri yapmakla ödevlidirler. Vali, keyfiyetten ilgili Bakanlığa ve tüzelkişiliği haiz genel 

müdürlüğe bilgi verir. 

i. Vali, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini ve ödeme işlerinin 

muntazam bir şekilde yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için 

tedbirler alır ve uygular, lüzumunda bu maksatla ilgili Bakanlıklara ve genel 

müdürlüklere tekliflerde bulunur. 

j. Vali, Devlet, il, belediye, köy ve diğer kamu tüzelkişiliklerine ait genel 

ve özel mülklerin yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını, iyi halde tutulmasını, 
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değerlenmesini ve iyi halde idaresini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını ilgililerden 

ister ve denetler. 

k. Vali, il, ilçe, bucak merkezlerinde ve çevrelerinde kiralı, kirasız binalarda 

vazife gören bütün Devlet dairelerini mahallin hizmet şartlarına ve Hazine menfaatine 

en uygun şekilde bir veya birkaç binada toplamak üzere gereken tedbirleri aldırır ve 

uygulanmasını denetler. 

l. Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık 

yapar ve tebrikleri kabul eder.46 

5302 sayılı kanunun 30. maddesinde ise belirtilen Valinin görev ve yetkileri 

şunlardır: 

a. İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını 

sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. 

b. İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin 

kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi 

faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek 

ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

c. İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı 

olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

d. İl encümenine başkanlık etmek. 

e. İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

f. İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

h. İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. 

                                                 
46 Can, H. H., a.g.e. s. 83.,  
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i. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan 

aktarmaları yapmak. 

j. İl özel idaresi personelini atamak. 

k. İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. 

l. Şartsız bağışları kabul etmek. 

m. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri 

almak. 

n. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. 

o. Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni 

kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.47 

 

1.5.3.4. Yetki Devri 

5302 sayılı kanunun 32. maddesinde yetki devri açıklanmıştır: Vali, görev ve 

yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan il özel 

idaresi görevlileri ile ilçelerde kaymakamlara devredebilir. 

 

1.5.4. İhtisas Komisyonları 

İGMÇY’nin 20. maddesinde ihtisas komisyonlarının işleyişi açıklanmıştır: 

Meclis, bir yıl görev yapmak üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş 

üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plan ve bütçe komisyonu ile imar ve 

bayındırlık komisyonu en çok yedi üyeden oluşur. Meclis, komisyonlara üye 

seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. Plan ve bütçe 

                                                 
47 Can, H. H., a.g.e. s. 91., 
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komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, eğitim, kültür ve sosyal hizmetler 

komisyonu ile çevre ve sağlık komisyonunun kurulması zorunludur.  

 Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye 

sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas 

komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday 

olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür. Komisyonların toplam üye 

sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen 

siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev 

alabilirler. Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere 

yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan 

üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. 

İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip 

günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar 

ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu 

meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı 

takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. 

İhtisas komisyonları toplantılarına Kanunda belirtilen kişi, kurum ve 

kuruluşların katılımına ilişkin usul ve esaslar hakkında meclis önceden genel bir karar 

alabileceği gibi herhangi bir komisyon toplantısı için ayrıca bir karar da alabilir. 

Meclisin bir karar almadığı durumlarda komisyon uygun görüldüğü takdirde katılım 

için gerekli tedbirleri alır. 

 Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas 

komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu 

ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir. 

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere 

belediye meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. Gerektiğinde bir konu 

meclis başkanınca birden fazla komisyona havale edilebilir. 
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5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun da yer alan 16. maddesinde de ihtisas 

komisyonları benzer bir şekilde açıklanmıştır: 

 İl genel meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en 

az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plân ve Bütçe ile İmar 

ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir. 

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel 

meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. 

Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve 

sağlık komisyonu ile plân ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur. İhtisas 

komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra il 

genel meclisinde karara bağlanır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden 

yararlanılabilir. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve 

isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. 

 

1.5.4.1. Denetim Komisyonu 

İGMÇY’nin 21. maddesinde denetim komisyonlarının işleyişi 

açıklanmıştır:Meclis, her yılın Ocak ayı toplantısında, üyeleri arasından gizli oyla üye 

sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. 

Denetim komisyonu, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki 

üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyona üye 

seçiminde ihtisas komisyonlarına üye seçimindeki usul ve esaslar uygulanır. 

Denetim komisyonu kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili seçer. 

Denetim komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt 

çoğunluğu ile karar alır. 

Denetim komisyonu, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde 

çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin 
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onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen 

bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. 

Komisyon, çalışmasını Şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve raporunu, izleyen 

ayın on beşine kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında 

denetim raporunu okutmak suretiyle meclisin bilgisine sunar. 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından 

yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

5302 sayılı Kanununun 17. maddesinde de denetim komisyonları açıklanmıştır: 

İl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir 

önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri 

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

komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel 

meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. 

Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve 

çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla 

kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve 

belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon, çalışmasını şubat ayı 

sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın onbeşine kadar meclis 

başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı 

tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

 

1.5.5. İl Özel İdaresi Teşkilâtı 

İl özel idaresine önceki dönemlerde yöneltilen temel eleştiriler arasında teşkilat 

yapısının yetersizliği gelmekteydi. Özerk olması gereken bir yerel yönetim kuruluşunun 

kanunla kendisine verilecek görevleri yerine getirecek bir teşkilata sahip olmaması 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın felsefesine uygun değildi. Merkezi 

yönetimin taşra teşkilatındaki personeli vasıtasıyla hizmetlerini görmesi il özel 
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idaresinin özerkliğini sınırlayan bir olguydu. 5302 sayılı kanunla bu kısıtlılığı aşmak 

üzere il özel idaresinin teşkilat yapısı yeniden ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir.48 

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, 

mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin 

amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve 

yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların 

uygulanmasını gözetir ve sağlar. Bazen il özel idareleri strateji belirlemenin ötesine 

geçerek TBMM ya da hükümet tarafından henüz siyasi bir kararın alınmadığı alanlarda 

politika oluşturmaktadır. Örneğin İstanbul İl Özel İdaresinin “ AB Sürecine Katkı 

Sağlama” başlığı altında birinci stratejik amacını “gerek iç ve gerekse dış hizmet 

birimlerinde verilen hizmetin kalitesini yükseltmek için AB müktesebatı uygulamalarını 

hızla yürürlüğe almak” olarak belirlemiştir. Oysa İstanbul il özel idaresi’ nin Meclis ve 

hükümet kararı olmadıkça kendi başına böyle bir karar alma yetkisi yoktur.49 

Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı 

sorumludur. 

Toplam nüfusu 3.000.000'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu 

bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas 

edilebilir. 

İlçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare 

teşkilâtı oluşturulabilir. 

İç denetim, iç denetçi ve görevleriyle ilgili düzenlemeler, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63,64 ve 65. maddelerinde açıklanmıştır. Kamu 

idarelerinin genelinde iç denetim sistemi getirilmiş, fakat 5018 sayılı kanunun 67. 

maddesinin (i) bendine göre, işlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak 

suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına 

karar verme görevi iç denetim koordinasyon kuruluna aittir denilmiştir. 

                                                 
48 Şengül, R., a.g.e. s. 65. 
49 Akdoğan, A., Stratejik Planlama Yerine Planlama Stratejisi: Yedi İl Özel İdaresinin Stratejik 
Planlarının Karşılaştırılması,  Mülkiye Dergisi, Sayı: 256, Güz 2007, s. 151. 
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1.5.6. İl Özel İdaresinin Gelirleri 

Yerel yönetim kuruluşlarının, yüklendikleri görevlerini etkin düzeyde yerine 

getirebilmeleri, gerekli idari ve mali koşullara sahip kılınmalarını zorunlu hale 

getirmektedir.  Etkin bir mali paylaşım, verilen görevleri gerçekleştirmeye yetecek 

düzeyde mali kaynaklara sahip olunmasını gerektirir.50 İstanbul İl özel idarelerinin iki 

ana gelir kaynağı vardır. Bunlardan birincisi, merkezi yönetimin genel bütçe 

gelirlerinden yapılan para transferleridir. İkincisi ise kurumun mal yönetiminden 

(gayrimenkul kiraları, kum ve maden gelirlerinden) elde ettiği gelirlerdir.   

Gelir kaynakları 5302 sayılı Kanun’un 42. maddesinde sayılmıştır.  Genel 

bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden il özel idarelerine %1.12’si oranında pay 

verilmektedir.51 Aktarılan tutarlar merkezi yönetim tarafından belirlenmektedir.  

İstanbul ilinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtının %1.12’si Maliye Bakanlığı 

Merkez saymanlığı tarafından ertesi ayın sonuna kadar İstanbul İl Özel İdaresi hesabına 

yatırılmaktadır. Bu oranın %2,5’e çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştur. İller 

Bankası kendisine borçlu il özel idarelerinin vadesi gelmiş borç taksitlerini genel 

bütçeden bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye yetkilidir. 5302 sayılı Kanunun 42. 

maddesinde sayılan gelir kaynakları aşağıdaki gibidir: 

a. Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları. 

b. Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar. 

c. Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. 

d. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle 

değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler. 

e. İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek 

hizmet karşılığı ücretler. 

                                                 
50 Akdoğan, A., Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2007, s. 409. 
51 Güner, A., Yılmaz, S., Mali Yerelleşme Teori ve Uygulama üzerine Yazılar, 2006, s. 121. 
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f. Faiz ve ceza gelirleri. 

g. Bağışlar. 

h. Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler. 

i. Diğer gelirler. 

İl özel idarelerinin gelir kaynaklarından ilki genel bütçe vergi gelirlerinden il 

özel idarelerine aktarılan paylardır: Genel bütçe vergi gelirlerinden il özel idarelerine 

%1.20 oranında pay verilmesi, 1981 yılında kabul edilen 2380 sayılı kanunla kabul 

edilmiştir. Bu oran kanunun ilk şeklinde %1 iken, daha sonra %2.30’a yükselmiştir. Bu 

oran 1985 yılında tekrar değiştirilerek %1.70’e indirilmiştir. 1987 yılına kadar %1 

olarak uygulanmıştır. 1987 yılında bütçe kanununa koyulan bir hükümle %1.20 olarak 

uygulanmıştır. 1991 yılında ise %1.70’e çıkarılan pay 2001 yapılan bir değişiklikle il 

özel idarelerinin aldığı bu pay %1.12’ye düşürülmüştür. 2003 yılında bütçe kanununun 

51. maddesine konulan bir hüküm ile 2003 yılı için %1 olarak uygulanmıştır. 

09.05.1984 tarihli 3004 sayılı Kanunla bu paylar il özel idareleri için %2.30’a 

çıkarılmıştır.  

il özel idaresi öz gelirleri olan “İl Özel İdaresi Vergi, Resim, Harç ve Katılım 

Payları” çeşitli kanunlara göre belirlenmiştir. Bu gelirler: 

• İl özel idarelerinin harç gelirleri; 3194 sayılı imar kanunu gereğince 

verilecek inşaat ruhsat ile yapı kullanım izninden alınan harçlar, 1901 Tarihli 

Taşocakları Nizamnamesi gereğince, taşocakları işletmelerinden izin ve ruhsat harcı, 

• İl özel idarelerinin pay gelirleri 1901 tarihli Taşocakları Nizamnamesi 

gereğince, taşocaklarından çıkarılıp işletilen ve satılan maddelerin satış bedellerinden 

alınan %15 pay, 

• Özel idarelerce yönetilen basımevi, fidanlık gibi kurumlar hasılat ile özel 

idarelerin in katıldıkları ortaklıklardan(ÖZİDAŞ AŞ, Vilayetler Turizm ve Ticaret AŞ, 

Formula-1 ve Bilmertaş) alınan paylar,  
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• 3039 sayılı Çeltik Ekim Yasasının 10 ve 31. maddeleri gereğince çeltik 

ekimi yapanlardan alınan ücret ve ceza gelirleri, 

• 7336 sayılı Devlet Orman İşletmelerinden ve kereste fabrikalarından 

satılan orman mallarından il özel idaresi için Hisse alınması hakkında kanunun 1. 

maddesi gereğince, tomruk ve mamul kereste satışından alınan %3 oranında ücret, 

• İl özel idaresi yasasının 80. maddesinin 4 ve 9. fıkrası ve 3004 sayılı 

iskelelerin ne suretle idare edileceğine dair yasanın 1,2 ve 5.maddeleri gereğince, iskele, 

kayık ve sallardan alınan geçiş ücretleri gelirleridir.52 

Bir diğer gelir unsuru da Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak devlet 

yardımları çeşitlilik arz eder. Bu bağışlar genellikle il özel idarelerine görev addeden 

bakanlıklar tarafından Gerçekleştirilir. Keza il özel idarelerinin gelirleri il özel 

idarelerine verilen görevleri karşılayamayacak niteliktedir. Bu yardımların ne şekilde 

dağıtıldığı konusunda kanuni bir düzenleme mevcut değildir. İl özel idarelerine 

bakanlıklar tarafından yapılan yardımlar: 

• 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu 76. maddesine göre inşaat ve 

okul giderleri için devlet bütçelerine konulan ödeneklerin il özel idarelerine aktarılması. 

• 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun 9. maddesine göre hayvan 

ırklarının ıslahı amacıyla il özel idareleri bütçesince ödenek konması ve yetersiz kalan 

özel idarelere de Bakanlıkça yardım yapılması. 

• 6200 sayılı kanunun 2. maddesine göre Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’nce il ve köy içme suları için para ve malzeme yardımı yapılması. 

• Karayolları genel müdürlüğü bütçesinden, ilin iç yollarının yapılması için 

çeşitli yardımlar yapılması. 

                                                 
52 Bülbül, D., Yerel Yönetimler Maliyesi, Gazi Kitabevi Ekim 2006, s. 131. 
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• Köy yolları, içme suları bakım, yapım ve onarım için il özel idareleri 

bütçesine konan ödenekler yetersiz kaldığında, Devlet bütçesine konan ödeneklerin bir 

bölümünün il özel idarelerine aktarılması. 

• Devlet planlama teşkilatı bütçesinde yer alan ödenekten kalkınmada 

öncelikli yöreler il özel idarelerine yapılan yardımlar. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm amaçlı altyapı uygulamaları için 

bütçeden yapılan yardımlar. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığınca il özel idareleri tarafından düzenlenecek 

kültür etkinliklerine yapılan yardım. 

• Acil destek programından il özel idarelerine yardım. 

• Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinden aktarılan 

ödenekler. 

• Maliye Bakanlığı bütçesinin transfer harcama kaleminden yapılan 

yardımlar. 

• İl özel idarelerinin diğer gelirleri şunlardır: 

• İl özel idarelerinin teşebbüs ve faaliyetini şirket, basımevi, fidanlık vb. 

karşılığında elde ettikleri gelirler.  

• Taşınır taşınmaz malların kira satışında elde edilen gelirler. 

• İskele, kayık ve sallardan alınan geçiş ücretleri. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile tarihi yerlere giriş ve gezi 

ücretleri. 

• Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan, il özel idaresinin görev ve 

yetki alanına giren konularda kanunların verdiği yetki alanına giren konularda 
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kanunların verdiği yetkiye dayanılarak alınan ve kararlara aykırı davrananlara verilen 

para cezaları. 

İl özel idareleri gelirleri açısından gerek merkezi yönetim birimleriyle 

kıyaslanırsa gerekse yerel yönetim birimleri ile kıyaslanırsa özellikle yerel yönetimler 

arasında en zayıf kalan kurumdur. Daha öncede belirttiğimiz gibi yerel yönetim 

birimleri içerisinde üslenmiş oldukları görevleri karşılayabilecek gelir düzeyine hiçbir 

zaman ulaşamadıkları görülmektedir. Bu sorunun çözülebilmesi için Merkezi Yönetim 

ve yerel yönetimlerin kendi aralarındaki hizmet ve gelir bölüşümü ve diğer konular ile 

ilgili ihtilafların ortadan kaldırılması ve bu konularda uzlaşma ve koordinasyonun 

sağlanması için İdareler Arası Hizmet ve Mali İlişkiler Koordinatörlüğü kurulmalıdır.53 

1.5.7. İl Özel İdaresinin Giderleri 

İl özel idaresinin giderleri 5302 sayılı kanunun 6. ve 7. maddelerinde sayılan 

görev ve yetkilerin yerine getirilmesi ve yürütülmesi için 43. maddede sayılan 

giderlerden oluşmuştur. İl özel idaresinin giderleri şunlardır: 

1. İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, 

bakımı ve onarımı için yapılan giderler. 

2. İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen 

maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer 

giderler. 

3. Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 

4. Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve 

diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

                                                 
53 Aktan, C. C., Türkiye’ de Merkezi Yönetim Ve Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması, 
www.canaktan.org, 2001, s. 8. 
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5. İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya 

köylerin aralarında kurdukları birliklere yapılacak yardımlar. 

6. İl özel idaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili 

ortaklık payı, üyelik aidatı giderleri. 

7. Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. 

8. Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 

yardımlar. 

9. Dava takip ve icra giderleri. 

10. Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 

11. Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak 

ödemeler. 

12. Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle 

birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. 

13. Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

14. Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve 

araştırması giderleri. 

15. Doğal afet giderleri. 

16. Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer 

giderler. 

Ayrıca 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180. maddesi gereğince kesinleşmiş 

öz gelirin %012i nispetinde konulacak mahkeme kararına dayanan belge karşılığı 

barolara yapılacak yardım giderleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ile valiliklere verilen 

görevlerin ifası için yapılan harcamalardır.54 İl özel idaresi harcamaları bütçelerinde cari 

                                                 
54 Bülbül, D., a.g.e., s.135. 
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harcamaları, yatırım harcamaları, sermaye teşkili ve transfer harcamaları olmak üzere üç 

bölümde gösterilir. Cari harcamalar, personel, ödenekler, yönetim, kurum ve diğer 

harcamalardan oluşur, yatırım harcamaları; etüt ve proje, yapı tesis ve büyük onarım, 

kurum harcamaları ve çeşitli harcamalardan oluşur. Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları ise; kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri, kamulaştırma ve 

taşınmaz mallar satın alımları, iktisadi transferler, mali transferler, sosyal transferler ve 

borç ödemelerinden oluşmaktadır.55 

1.5.8. İl Özel İdaresi Bütçesi 

5302 sayılı kanunun 44. maddesinde bütçenin nasıl hazırlanacağı 

belirlenmiştir: İlin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, il özel idaresinin 

malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin 

toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. 

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe 

yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. 

Vali ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, 

tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. 5018 sayılı kanunun 3. maddesinde 

bütçenin genel tanımı: “Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile 

bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe 

konulan belgeyi” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. 

1.5.8.1. Bütçenin Hazırlanması Ve Kabulü 

5302 sayılı kanunun 45. maddesinde  Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı 

eylül ayı başında il encümenine sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle 

birlikte kasım ayının birinci gününden önce il genel meclisine sunar. İl genel meclisi 

bütçe tasarısını yıl başından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis 

bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. 

“5018 sayılı kanunda bütçe hazırlık süreci bütün ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 

                                                 
55 Bülbül, D., a.g.e., s.136. 
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hazırlanan dokümanları da kapsayacak şekilde daha geniş ve ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir.”56 Genel bütçe vergi gelirlerinden il Özel idaresine pay vermek yerine, 

bütçesine hazine yardımı verilmesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle, 

götürü gelir payları dağıtılmak yerine, kimin, neye ihtiyacı varsa ve ihtiyaçla orantılı 

kaynak tahsisleri imkan dahilinde girmiş olacaktır. Her il kendi bütçesinin sahibi 

olacağı için merkezden ödeme emri bekleme durumu da olmayacaktır.57 

1.5.8.2. Harcama Yetkilisi              

5302 sayılı kanunun 46. maddesinde ise harcama yetkilileri belirtilmiştir: İl 

özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir  harcama biriminin  en üst yöneticisi 

harcama yetkilisidir. İlçelerde bu yetki kaymakam tarafından kullanılır. İlçelere 

gönderilecek ödeneklerin, il özel idaresi malî kontrol yetkilisi tarafından vize edilmesi 

yeterlidir. Bu ödeneklerin harcanması sırasında ayrıca harcama öncesi kontrol işlemi 

yapılmaz. 5018 sayılı kanunun 31. Maddesinde ise; Bütçeye ödenek tahsis edilen her bir 

harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.58  Harcama yetkilileri, harcama 

talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata 

uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu 

kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.59 

1.5.8.3.   Kesin Hesap 

5302 sayılı kanunun 47. maddesinde kesin hesap açıklanmıştır: Her yıl 

bütçesinin kesin hesabı, vali tarafından hesap döneminin bitiminden sonra gelen mart 

ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap il genel meclisinin mayıs ayı toplantısında 

görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye 

ilişkin hükümler uygulanır. 

                                                 
56 Arslan, A., 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Kamu Harcama Sisteminde 
Yapılan Düzenlemeler, Maliye Dergisi, Sayı 145, Ocak-Nisan 2004,  s. 5. 
57 Bayar, D., Yönetim, Yerel Yönetim Ve İl Özel İdaresi İçin Bir Model Önerisi, Sayıştay Dergisi, Sayı 
48, s. 20. 
58 Çöker, F., Yerel Yönetimlerde Mali Yapılanma II, Mali Hukuk Dergisi, Sayı 23, Mayıs- Haziran 2006,  
s. 51. 
59 Durak, K., 1050 Ve 5018 Sayılı Kanunların Kapsamı Ve Harcama Öncesi Kontrol Süreci, 
http://www.alomaliye.com, 22 Mart 2005, s. 3. 
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1.5.8.4. Bütçe 

5302 sayılı kanunun 48. maddesinde ise bütçenin hangi yönetmelikle 

düzenleneceği açıklanmıştır:  

İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller Maliye 

Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

Yerel yönetimlerin bütçeleri ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununun 11. maddesinde üst yöneticiler ve sorumlulukları tanımlanmıştır: 

Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel 

idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî 

Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.  

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma 

planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet 

gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını 

sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol 

sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve 

sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı 

sorumludurlar. Kalkınma planına örnek verecek olursak; Orta vadeli program 

döneminde; 5018 sayılı kanun uyarınca çıkarılması gereken ikincil mevzuatın 

uygulamaya konulması, kanunda öngörülen harcama öncesi kontrol ve iç denetimle 

ilgili yetkilerin harcamacı kurumlara devrinin geçiş dönemi sonuna kadar sağlanması 

üst yöneticinin sorumluluğundadır.60 

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler 

birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.  

                                                 
60 Çobanoğlu, İ., Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanununa Göre Hazırlanan Orta Vadeli Programın 
Öngördüğü Hedefler, Mali Hukuk Dergisi, Sayı:119, Eylül-Ekim 2005, s. 15. 
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1.5.9. İl Özel İdarelerinde Denetim: 

Bu konu 3. bölümde; İl özel idarelerinde iç denetim ve iç kontrol bölümünde 

açıklanacaktır. 
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II. BÖLÜM İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL 

2.1. İÇ DENETİM KAVRAMI  

İç denetim kavramını daha iyi açıklayabilmek için öncelikle denetim ve kontrol 

kavramları üzerinde durulması gerekir. 

 

2.1.1. Denetim ve kontrol kavramları 

Denetim ve kontrol kavramları literatürümüzde yaygın olarak eş anlamlı olarak 

kullanılmaktadır. Bu nedenle yayınlanmış işletme yönetimine ilişkin kitaplarda, 

yönetimin son fonksiyonu bazen denetim bazen kontrol bazen de kontrol (denetim) 

biçiminde yer almaktadır. Aynı zamanda denetimin muhasebe denetimi, kontrolün de 

muhasebe anlamında kullanıldığını ve bağımsız dış denetimi anlatan muhasebe denetimi 

kitaplarının zaman zaman denetim adını taşıdığını görüyoruz. 

Kontrol kavramı, “denetim” anlamına gelen Latincede ve İngilizcede “Control” 

kelimesi ile ilgilidir. Pek çok yazarımızca kullanılan bu yorum kontrol kavramını 

denetim kavramı ile açıklamaktadır. Ancak bunun kaynağında kontrol kavramının, 

içerisine denetim kavramını da alan çok geniş bir anlam ifade etmesi yatmaktadır. 

Kontrol çok geniş ve kapsayıcı bir kavramdır. Revizyon, teftiş, denetleme, 

auditing(dinleme) ve ekspertiz terimlerinin tümünde “kontrol anlamı” vardır.61  

Anglo- Sakson ülkelerinde bağımsız muhasebe uzmanlarının yaptığı denetim 

“Audit” olarak adlandırılmaktadır. Auditing ise “Auditi” yapmaktır. Bizim 

literatürümüzde bağımsız muhasebe uzmanlarının yaptığı denetim anlamında da 

“denetim” kavramı kullanılmaktadır. Burada sözü edilen dış denetim ( bağımsız 

denetim) veya muhasebe denetimidir. 

                                                 
61 Yılancı, F.M., İç Denetim Türkiye’ in 500 Büyük Sanayi İşletmesi Üzerine bir Araştırma, 2. Baskı , 
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Eylül 2006, s. 3. 
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Bugün kontrol en genel anlamıyla “bir kişinin, bir örgütün veya bir konunun 

üzerinde egemenlik kurmayı ve onu istenilen yöne yöneltmeyi sağlayan yöntem ve 

davranıştır.” Kontrol, bir sistem içerisinde yerleştirilmiş halde bulunan faaliyetleri ifade 

eder. Daha çok işlem ve kayıtların yapıldığı sırada uygulanır ve süreklilik arz eder. 

Kontrol şirketin uyum ve reaksiyon gösterme yeteneğinin artmasını ve koordinasyon 

özelliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir.62 

Diğer taraftan olaya yönetim işlevleri açısından, yönetim kaygısıyla bakan 

tanımlarda özellikle yönetim ve organizasyon ve işletmecilik bilgisine giriş kitaplarında 

bilgi vurgulamasından çok, “sonuçların belirlenmesi” ön plana çıkmaktadır. Denetleme 

belirlenen standartlara uyulup uyulmadığının saptanmasıdır. Bu anlamda denetim 

süreci, Standartların belirlenmesi, Sonuçların belirlenmesi, Karşılaştırma, Olumlu ya da 

olumsuz sapmaların belirlenmesi,  Olumsuz sapmaların düzeltilmesi aşamalarını 

içermektedir. Görüldüğü gibi burada bilgiden söz edilmemekte “sonuçların 

belirlenmesi” ifadesi kullanılmaktadır. Bu fark dışında iki tanım benzer şeylere dikkat 

çekmektedir.Sonuç olarak, Denetim işletmede kontrolü sağlamada önemli bir araçtır. 

Kontrol ise içerisine denetimi de alan ancak çok daha geniş anlam ifade eden bir 

süreçtir.63  

2.2. İÇ DENETİM 

 

2.2.1. İç Denetimin Tanımı 

İç Denetim daha önce sözünü ettiğimiz genel denetim tanımları açısından 

yaklaştığımızda işletme faaliyetlerinin önceden belirlenen standartlara uygunluğunun 

işletme içi birimlerce araştırılması, sapmaların tespiti ve düzeltilmesi süreci olmaktadır. 

Daha detaylı bir tanımlamaya göre İç Denetim, işletme faaliyetlerinin kuruluş amaçları 

doğrultusunda, verimlilik ve rekabet gücünü artıracak biçimde yönlendirilmesini, 

işletme varlıklarının rasyonel olarak yönetilmesini, yatırım ve yönetim danışmanlığını, 

                                                 
62 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 4. 
63 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 5. 
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işletmede hata ve hilelerin önlenmesini sağlamaya yönelik ve yönetime bağlı ancak 

yürüttüğü faaliyet yönünden bağımsız denetçiler tarafından yürütülen denetimdir. Bu 

tanımda iç denetimin, standartlara uygunluğu sağlamanın ötesinde hedefler taşıdığından 

söz edilmektedir. Ancak buna rağmen iç denetimle ilgili şu genel tanımın iki binli 

yıllara kadar geçerliliğini koruduğunu görüyoruz:64 

“İç Denetim, örgüte hizmet etmek üzere onun faaliyetlerini incelemek ve 

değerlemek için örgüt içerisinde oluşturulmuş bağımsız bir değerleme 

fonksiyonudur.”65  

2000’lerin başında yaşanan muhasebe skandalları iç denetimin kapsamına 

işletme risklerinin de alınması gerçeği yanında, finansal sonuçlara ilişkin sorumluluğun 

yönetimde olması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.66 Kurumlarda meydana gelen herhangi 

bir hile ve usulsüzlük fiilini gerçekleştiren çalışanların yanı sıra, kurum üst yöneticileri 

de hesap verilebilirlik adına çalışanlar kadar sorumlu tutulmuştur. 

Son olarak 2003 yılında “ iç denetim,bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve 

onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık 

faaliyetidir” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca iç denetimin amacı, “kurumun risk 

yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek 

amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına 

ulaşmasına yardımcı olmak” şeklinde ifade edilmiştir.67 

İç Denetim Tanımının Unsurları 

• Objektif (bağımsız ve tarafsız)olunması, 

• Güvence ve danışmanlık hizmeti verilmesi, 

• Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak, 

                                                 
64 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 6. 
65 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 6. 
66 Pehlivanlı, D., Modern İç Denetim Güncel İç Denetim Uygulamaları, Beta Yayınları, İstanbul 2010, 
s.8. 
67 Uluslararası İç Denetim Standartları, Mesleki Uygulama Çerçevesi, Deloitte, İstanbul 2008, s. 4. 
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• Kurumun hedeflerinin geliştirilmesine yardımcı olunması, 

• Risk yönetimi, iç kontrol süreçleri ve yönetsel süreçlerin denetimi, 

• Sistematik ve disiplinli çalışma, 

Bu tanımlama iç denetçiler ile iç denetimden beklentilerin, işletmelerin ve 

teknolojinin içerisinde bulunduğu büyük değişim nedeniyle ulaştığı noktayı 

göstermektedir. Artık iç denetimden, geriden gelip bir şeyler olduktan sonra tespitte 

bulunması değil, öne geçip öngörülerde bulunması sadece riskleri değil yanı sıra 

fırsatları da ortaya koyması bekleniyor. Kuşkusuz bu tanımlamanın daha önceki 

tanımlamalardan en önemli farkı bu noktadır. Artık bir inceleme ve değerlendirmeden 

çok, değer katma ve geliştirme işlevi ön plana çıkmış durumdadır. Bu değer katma ve 

geliştirme işlevinin yerine getirilebilmesi için iç denetimin ilgilenmesi gereken üç temel 

alan söz konusudur. Bunlar;68Bağımsızlık ve objektiflik, iç denetimin kurum içinde 

oluşturulmuş olması veya kurum dışından sağlanmış olması ayrımı gözetilmeksizin, 

denetçiler görev alanlarına giren konularda ve alacakları kararlarda bağımsız ve objektif 

hareket etmelidirler.69 

Bağımsızlık ve objektifliğin sağlanabilmesi ancak iç denetimin normal 

hiyerarşi dışında tutulması ile mümkün olabilecektir. Uygulamada iç denetim birim 

yöneticisinin fonksiyonel olarak denetim komitesine raporlama zorunluluğu bu sorunun 

çözümüne yönelik bir adımdır. İç denetim birimi idari olarak da kurumun en üst 

yöneticisine (CEO, başkan veya Vali, Belediye başkanı) raporlama yapmalıdır.70 

Güvence ve Danışmanlık, faaliyetleri de dahil edilerek iç denetimin kapsamı 

genişletilmiştir. Bu eklemelerle birlikte iç denetim birimi proaktif ve müşteri odaklı hale 

gelmiş ayrıca kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim sorunları hakkında yönetime 

danışmanlık ve güvence hizmeti vermeye başlamıştır.71 

                                                 
68 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 7. 
69 Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 8. 
70 Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 8. 
71 Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 8. 
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Kurumsal yönetim; Kurumun değerini arttırmayı hedef alan, hesap verebilirlik 

mekanizmasının kurulduğu, etkin bir yönetim ve kontrol yapısını içeren doğru görev ve 

yetkilerin doğru kişi ve birimlerde toplandığı yönetim yapısını ifade eder.72 

Tanım iç denetim faaliyetlerinin pro-aktif olarak yürütülmesi gerekliliğine ışık 

tutmaktadır. Geleneksel denetim olay meydana geldikten sonra tepki verirken; kurumsal 

risk yönetimi temelli denetim, yaklaşımıyla birlikte olayın ortaya çıkma olasılığı üzerine 

iç denetim faaliyeti önlemlerini almakta ve kurumun amaçlarına ulaşmasına katkıda 

bulunmaktadır. Denetimin pro-aktif hareket etmesinde, KRY sisteminden aktarılacak 

verilerin ve KRY safhalarından risk tanımlama aşamasında ne kadar titiz çalışıldığının 

etkisi küçümsenemez.73 

Karar almada ve hizmet sunumunda katılımcı yönetime geçilmesi ile 

çalışanlara daha fazla yetki verilmesi ile sorumluluğun kontrolü ihtiyacın doğması; 

hizmet üretim ve sunumu maliyetini düşürme amacıyla kurumsal sistem ve süreçlerinin 

tekrar gözden geçirilmesi ve kuruma katkısı olmayan faaliyetlerin elimine edilmesi 

ihtiyacının doğması hem özel sektör hem de kamu kurumlarında iç denetim ihtiyacını 

ortaya çıkması ile iç denetim anlayışının gelişmesine sebep olarak 

gösterilebilmektedir.74 

İç denetimin tarihi gelişimi iç denetim tanımına yapılan eklemeler ve 

çıkarmalar incelmediğinde daha net olarak anlaşılmaktadır. Yıllar itibariyle tanımlar 

incelendiğinde iç denetimin muhasebe kayıtlarının kontrolü, uygunluk değerlendirmesi, 

süreçlerin incelenmesi, kontrollerin değerlendirilmesi, iç kontrol sistemi etkinliğinin 

raporlanması, risk yönetiminin değerlendirilmesi, risk ve kontroller hakkında güvence 

aşamalarından geçerek son olarak kurumsal risk yönetimi temelli çalışır hale geldiği 

görülmektedir. İç denetimin kurumsal risk yönetimi temelli çalışması tarihsel olarak 

geçmişte odaklanılan alanların ihmal edildiği anlamına gelmemelidir. Günümüzde odak 

                                                 
72 Keleş, H., Kamuda Etkin Bir İç Denetim İçin Temel Şartlar, www.tkgm.go.tr, s. 4. 
73 Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 9. 
74 Acar, İ. Atilla, Şahin, E. Ayşe, Plan- Bütçe İlişkisi Açısından İç Denetim, Maliye Dergisi Sayı 156, 
Ocak Haziran 2009, s. 83. 
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nokta risk yönetimi sürecine kaymıştır ve sonuç olarak geçmiş yıllardaki odak noktalar 

iç denetimin rutin faaliyetleri haline dönüşmüştür. 

 

2.3. İÇ DENETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE DEĞİŞEN ROLÜ 

İç Denetimin tarihsel olarak çok eskilere dayandığı ve ilk olarak 13. yüzyılda 

Venedik, Milano, Floransa gibi büyük İtalyan Ticaret Merkezlerinde rastlandığından 

söz edilmekle beraber Kıta Avrupa’sı ülkelerinde denetim ve iç denetim akademik 

açıdan ilk olarak 1900’lü yıllarda ele alınmaya başlanmıştır. İç Denetimin bir fonksiyon 

olarak modern işletme örgütlerinde görünmeye başlaması ise 1940’lı yıllara 

rastlamaktadır. Özellikle İç Denetim mesleğinin gelişmesi ve dünya üzerinde 

örgütlenmesinde 1941 yılında, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere 

Kurulan Uluslar arası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) büyük rolü olmuştur.75 

Bugün dünyada 120’den fazla ülkede kurulu bulunan ulusal denetçiler 

enstitülerinde 70.000 dolayında üye bulunmaktadır. (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 

02.11.2001) Diğer taraftan Avrupa ülkeleri Enstitülerinin oluşturduğu Avrupa İç 

Denetim Enstitüleri Konfederasyonu’nda da (ECIIA) 28 Avrupa ülkesi ve İsrail temsil 

edilmekte olup 12.500’ den fazla kayıtlı üyesi bulunmaktadır.76Bu iki kurum iç denetim 

faaliyetlerinin uluslar arası otoriteleri konumundadırlar. 

1995 yılında ise Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) kurulmuş yaklaşık 1000 

üyesi bulunan dernek statüsünde çalışan bir kuruluştur. Enstitü düzenlediği mesleki 

toplantılar, eğitimler, iletişim seminerleri ile mesleğin örgütlenmesi ve meslek 

mensuplarının eğitim ve iletişimini sağlamaktadır. Enstitü ayrıca “iç denetçi sertifikası” 

için yurtdışında yapılan  sınav organizasyonunun ülkemizde Türkçe olarak yapılmasını 

sağlayarak da meslek mensuplarına önemli bir hizmet sunmaktadır.  

                                                 
75 Önder, F., Türk Hukukunda İç Denetim ve Uluslararası Standartlara Uyumu, Asil Yayın Dağıtım,  
Ankara 2008, s. 31. 
76 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 7. 
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İç Denetimin işletme organizasyonları içinde yer almaya başladığı yıllarda iç 

denetimin görevi işletme faaliyetlerinden doğan kontrol ihtiyacını karşılamaktır. İç 

Denetçiler tarafından bu görevi yerine getirmek için yapılan çalışmalar muhasebe 

kayıtlarının işletmenin gerçek ekonomik faaliyetlerini yansıtıp yansıtmadığını, işletme 

politikalarına ve prosedürlerine uygunluğun sağlanıp sağlanmadığını araştırmak ve 

aritmetik işlemlerin ve kayıtların puantajını yapmak olmuştur. Bu nedenlerle 

başlangıçta iç denetim örgüt içerisinde sınırlı bir sorumluluğa sahip, işletme 

faaliyetlerinin dar bir alanı üzerinde etkili olabiliyordu.77 

Zaman içerisinde iç denetim faaliyetlerinin tüm faaliyet türleri üzerine doğru 

genişlediğini görüyoruz. Modern örgütlerde iç denetim üst yönetime bağlı olarak görev 

yapan kurmay bir bölüm olarak hizmet yapmaktadır. Zaman zaman iç denetimin şu 

faaliyetleri yerine getirmekle görevli olduğu ve bu şekilde düzenlenmesi gerektiği 

düşünülmektedir: 

• Finansal kontrollerin, muhasebe kontrollerinin ve diğer faaliyetlerle ilgili 

kontrollerin sıhhatini, yeterliliğini ve uygulamasını dikkatle gözden geçirerek 

değerlemek ve uygun maliyetli etkin kontrol sistemlerini geliştirmek ve uygulatmak, 

• Faaliyet ve işlemlerin belirlenmiş politikalara, planlara ve yönergelere 

uygunluğunu soruşturmak, 

• İşletmenin varlıklarının her türlü zararlara karşı korunmakta olduğunu 

araştırmak, 

• Yönetimin düzenleyip sunduğu her türlü bilginin doğruluk ve 

güvenilirliğini araştırmak, 

• Üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesi ile ilgili faaliyetlerin 

(başarının) kalitesini araştırmak, 

                                                 
77 Yılancı, F. M., a.g.e., s. 8. 
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• Faaliyetlerle ilgili gerekli iyileştirme önlemlerini yönetime tavsiye 

etmek.78 

Her işletmede, yöneticiler sahip oldukları yetki ve sorumluluklarının bir 

kısmını kendilerine bağlı olarak çalışan kişilere devrederler. Tüm yöneticilerin, 

çalışanların görevlerini etkin ve verimli bir biçimde yerine getirip getirmediklerini ve 

işletmenin hedeflerinin de bir parçasını oluşturan bireysel hedeflere ulaşıp 

ulaşmadıklarını öğrenmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilenme faaliyetinde ne 

yöneticilerin kişisel çabaları, ne de astların kendi faaliyetlerini raporlamaları mevcut 

olan çıkar çatışması nedeniyle beklenen yararı sağlar.79  

2000 yılında yeniden düzenlenen iç denetim tanımı ise, değişen dünya 

koşullarında iç denetçilerden beklenen geliştirici ve yapıcı rolün daha da artırıldığını 

göstermektedir. 

İşletme çevrelerinde ortaya çıkan çeşitli değişiklikler işletme yönetimlerinden 

yeni beklentiler ve artan talepler doğurmaktadır. Bu beklentilerden en önemlileri olarak 

risk yönetimi, kurumsallık, kontrol gibi kavramların ön plana çıktığını görüyoruz. Bu 

talepler karşısında, iç denetçilerin bu konularda anahtar rol oynaya bilecekleri düşüncesi 

gelişmiş ve iç denetçilerin çalışma alanları kontrolle sınırlı kalmayıp risk yönetimi ve 

kurumsallığı da kapsayacak biçimde genişlemiştir. Böylece iç denetim açısından üçüncü 

aşama diyebileceğiz yeni bir dönem ortaya çıkmıştır.80 

Bu aşamada iç denetimden neler beklendiğini şöyle sıralayabiliriz: 

• İspatlanabilir bir ilave değer hizmeti, 

• İşletme strateji ve faaliyetleriyle aynı çizgide olmak, 

• Yönetimin önüne geçmek ve yapıcı öğütlerde bulunmak, 

• Önemli kontrol konularına odaklanmak, 

• Tavsiyelerin yerine getirilmesi, 
                                                 

78 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 9. 
79 Korkmaz, U., Kamuda İç Denetim I, Bütçe Dünyası, Sayı:25, Bahar 2007, s. 4. 
80 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 8. 
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• Etkin ve verimli iç denetim faaliyetleri,81 

Bu beklentiler karşısında iç denetçilerin işletme içerisindeki rolü de değişmiş iç 

denetçilerden olumlu faaliyetlerin bekçisi rolünden çok nasihatçi rolü oynaması beklenir 

hale gelmiştir. Bunun sonucunda iç denetçilerden bir kontrol mekanizması olarak 

denetim yapması değil, kendi kendini kontrol eden bir mekanizma (self-assesment) 

olması beklenmektedir. Çünkü artık o, işletmenin geçmişini değerlemek ve onaylamakla 

uğraşmamalı işletme amaçları ve stratejileriyle aynı doğrultuda ve anda hareket 

edebilmelidir. İç denetçiler, artık tüm sistemleri ve elektronik güvenliğin düzenlenmesi 

ve geliştirilmesinde danışman rolü oynamaktadır. İç denetimle ilgili diğer bir rol 

değişikliği de, özel konularda sadece iç uzmanlarla yetinilmemesi, gerektiğinde 

işletmenin Cosourcing veya autsorscing yollarından yararlanmasıyla ilgilidir.82 

Geçmişte iç denetim yalnızca işletme içerisindeki finansal usullere uygunluk denetimi 

iken, günümüzde finansal konularda olduğu kadar finansal olmayan konularda da 

verimliliğin ve etkinliğin sağlanmasını içermektedir.83 

2.4. Genişleyen İç Kontrol ve İç denetim Çerçevesi 

2000 yılına kadar yaşanan süreçte, iç kontrol alanında yapılan çalışmaların 

zamanla daha sıkı raporlama gereksinimlerinden daha gevşek raporlamaya kaydığı öte 

yandan kapsamın ise genişlediği dikkatleri çekmektedir. Raporlama gereksinimine 

yönelik bu ilişkinin Sarbanes-Oxley yasası ve COSO Kurumsal Risk Yönetimi    

Çerçevesi ile birlikte değiştiği ve raporlama gereksiniminin arttığı gözlenmektedir. 

Kuşkusuz bu durum muhasebe skandalları ile sonuçlanan ve raporların kurum CEO’ları 

tarafından imzalanmadığı diğer bir ifadeyle raporlara ilişkin sorumlulukların yöneticiler 

tarafından üstlenilmek istenilmemesi gerçeğiyle doğrudan ilişkilidir.   

Aşağıda yer alan şekil iç kontrol ve iç denetim alanında yaşanan gelişimin 

yönünü göstermektedir. Son olarak, Sarbanes- Oxley yasası ile beraber, yönetim kurulu 

ve üst düzey yöneticilerin ilgi alanına finansal risklerin yanı sıra operasyonel ve 

                                                 
81 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 9. 
82 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 9. 
83 Kurnaz,  N., Çetinoğlu, T., İç Denetim güncel Yaklaşımlar, Umuttepe Yayınları, İstanbul Mayıs 2010, 
s. 31. 
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çevresel risklerde girmiştir. Bu anlamda yasa ile COSO tarafından yayınlanan KRY 

çerçevesi öncesinde ilgililerin dikkati bütün olarak risklere toplamak istenilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                            

        

                            Şekil 1: Genişleyen İç Kontrol Çerçevesi84 

COSO iç kontrol çerçevesi ile beraber faaliyet temelli riskleri dikkate alan 

yaklaşım Sarbanes- Oxley yasası ile beraber kapsam ve raporlama gereksinmeleri 

bakımından zenginleşmiş ve KRY çerçevesi ile de risk yönetimi faaliyetleri ve iç 

denetim biriminin olası katkıları ve veri paylaşım alanları belirginleşmiştir. Şekil, 

kapsam ve raporlama gereksinimlerinin genişlediğini ve artık önümüzdeki süreçte 

risklerin ve risk yönetiminin iç kontrol ve denetim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası 

haline geleceğini özetlemektedir.85 

İşletmelerin zamanla gelişen ihtiyaçları ve gereksinimlerinin değişmesiyle iç 

denetimin geçirdiği evrim; 

Geleneksel iç denetimden risk yönetimi temelli iç denetime uzanan süreç; 

kuşkusuz işletmelerin değişen ihtiyaçlarından, küreselleşme sürecinin işletmeler 

                                                 
84 Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 13. 
85 Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 13. 
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üzerindeki etkilerinden, yaşanan teknoloji ağırlıklı değişimlerden ve bunun sonucu 

değişen iç ve dış ortamdan son olarak da denetim sisteminin kendini sorgulamasına ve 

yenilemesine-değişimine neden olan muhasebe-ekonomi temelli krizlerden 

etkilenmiştir.Bunların yanı sıra risk yönetiminde yaşanan gelişmeler de kaçınılmaz 

olarak iç denetimi etkilemiştir. Etkileşimin ana noktası risklerin yönetiminde 

kontrollerin önemi ve risk yönetimi sisteminin izlenmesi ve etkinlik değerlemesine olan 

ihtiyaçtır. 86 

Denetimde yaşanan değişim, farklılaşan denetim yaklaşımlarından izlenebilir. 

Uluslar arası İç Denetçiler Enstitüsü’nün kurulmasından sonra yaklaşık son 60 yılda 

kabul gören denetim yaklaşımları şu şekilde sıralanabilir:  

• Kontrol temelli denetim, 

• Süreç temelli denetim, 

• Risk temelli denetim, 

• Risk yönetimi temelli denetim.87 

1980’li yılların öncesinde yaygın olarak kabul gören ilk iç denetim yaklaşımı 

kontrol temelli denetimdir. Bağımsız denetimin bir uzantısı olarak da ifade edilebilecek 

olan kontrol temelli denetimde denetçi kanunlara, yönetmeliklere, politika ve 

prensiplere uygunluğu onaylar, bağımsız denetimin kapsamını daraltmak için gerekli 

test ve doğrulama işlemlerini gerçekleştirir, ayrıca anahtar kontrollerin kurum 

faaliyetlerini destekleyip desteklemediğini doğrular. Kontrol temelli denetim; 

Yönetmeliklere ve mevzuata uygunluğu hedefleyen, uygunluk için denetim ve 

kılavuzların anlaşılması yaklaşımını benimseyen, uygunluk istisnalarının ve hatalarının 

belirlenmesine odaklanan, kanıt toplama tekniği olarak uygunluk testleri ve istatistik 

temelli anlamlılık ve kestirimci testleri kullanan, kılavuzla ilgili istisnalar veya hatalar 

hakkında tavsiyelerde bulunan bir iç denetim yaklaşımıdır.88 

                                                 
86 Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 13. 
87 Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 14. 
88 Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 14. 
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Denetim alanında kabul gören ikinci yaklaşım operasyonel denetim olarak da 

ifade edilen süreç temelli denetim yaklaşımıdır ve 1980’li yıllarda ön plana çıkmıştır. 

Süreç temelli denetim, kurum içi süreçlerin, faaliyetlerin etkinliği, etkililiği ve 

tasarımlarının değerlendirilmesine önem vermektedir. Bu yaklaşım, kontrol temelli 

denetimle karşılaştırıldığında iç denetçileri kuruma artı değer sağlama yönünde daha 

fazla desteklemektedir. Süreç temelli denetim; süreçlerin etkililiğini ve verimliliğini 

sağlamayı hedefleyen, mevcut süreçlerin ve en iyi uygulamaların karşılaştırılması 

yaklaşımını belirleyen, ve bu karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan farklara odaklanan, 

ve bu ortaya çıkan farkları değerlendirmeye yönelik danışmanlık yaklaşımı ve bazı 

uygunluk testleri uygulayan, testler sonucunda özel faaliyet amaçları ile ilgili boşluklar 

hakkında tavsiyelerde bulunan iç denetim yaklaşımıdır.89  

Risk temelli denetim terimi 1992 yılında COSO tarafından yayınlanan “İç 

Kontrol Çerçevesi” isimli raporla birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram 

denetim kaynaklarının sınırsız olmadığını ve münhasıran denetimin de bir kaynak 

tükettiğini, denetlenmesi gereken birim ve süreçlerin her birinin ayrı  ve farklı risklere 

maruz bulunduğunu ve denetlenecek birim ve süreçlerin göreceli olarak farklı önem 

derecesine sahip olduğu varsayımlarına dayanır.90 

Zamanla yaşanan değişim, iç denetimde odak noktanın uyumluluk risklerinden 

işletme kökenli risklere kaymasına neden olmuştur. Fakat bu durum uyumluluk 

risklerinin ihmal edildiği anlamına gelmemektedir. Bu yeni süreç risk yönetimi temelli 

iç denetim olarak ifade edilebilir. Risk yönetimi temelli denetim;kurum hedeflerine 

ulaşma ve risklerin etkilerinin en aza indirilmesi risk yönetimi faaliyetlerinin etkililiğini 

hedefleyen, hedeflerin anlaşılması, ilgili risklerin tanımlanması, tolerans seviyelerinin 

anlaşılması, performans ve risk ölçümlerinin tanımlanması ve risk yönetimi etkinliğinin 

değerlendirilmesi yaklaşımını benimseyen, mevcut ve istenen risk yönetimi etkinliği 

arasındaki boşlukların belirlenmesine odaklanan, anahtar hedefler ve ilgili risklere 

odaklanmış anlamlılık ve uygunluk testlerinin bileşimini uygulayan, temel iş hedefleri 

                                                 
89 Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 14. 
90 Kaya, H. A., İç Denetim, Bildiri, http://www.kidder.org.tr, 26 Nisan 2007, s. 5. 
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ve risklerle ilişkili risk yönetimi etkinliği boşlukları hakkında ilgililere tavsiyeler sunan 

iç denetim yaklaşımıdır.    

Risk yönetimi temelli denetim, işletme hedeflerinin geniş çerçevede ele 

alındığı, risk yönetimi kapasitesinin genişlediği ve risk yatıştırma-tutumu tekniklerinin 

zenginleştirildiği risk odaklı denetimin kapsam ve araçlarının gelişmiş halidir.91 

Denetimde farklılaşan odak noktası ve denetim yaklaşımlarına rağmen 

uygulamada dört denetim yaklaşımının da birlikte fakat kurumların, sektörlerin ve doğal 

olarak ülkelerin farklılaşan ihtiyaçları doğrultusunda farklı ağırlıklarda kullanıldığı 

gözlemlenmektedir.92  

 

2.5. İÇ KONTROL 

Yönetimin temel fonksiyonlarından bir tanesi kontroldür. Sektör 

uygulamalarında benimsenen ve öncelikli olarak kabul edilen başlıca üç iç kontrol 

modeli vardır. Akla gelen başlıca iç kontrol modelleri COSO, COCO ve COBİT’ dir.93 

İç Denetimin değer katma ve geliştirme işlevinin yerine getirilebilmesi için iç denetimin 

ilgi alanına giren iç kontrol sistemlerine yönelik bir çok rapor ve model yayınlanmıştır 

dünyada en fazla genel kabul gören kontrol modeli COSO İç Kontrol Çerçevesi’dir ve 

ülkemizde de bağımsız denetim ve kamu denetimi alanlarında kabul edilen kontrol 

sistemi COSO İç Kontrol Çerçevesidir.  

Tanıma göre iç kontrolün başlıca özellikleri; 

• İç kontrol bir süreçtir:İç kontrol yönetim faaliyetleri içine yerleştirilmiş, 

temel bir başlangıç ve sonuç noktası olmayan bir süreçtir. 

                                                 
91 Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 14. 
92  Pehlivanlı, D., a.g.e., s. 17. 
93 Yaman , A., Kamu İç Kontrol sisteminin Başarı Faktörleri, Mali Hukuk Dergisi, Sayı 138,Kasım-
Aralık 2008, s. 3. 
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• Çalışanlar tarafından yürütülür: iç kontrol sadece belgeler ve formlara 

dayanan bir süreç değildir. İç kontrol, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler dahil 

olmak üzere bütün kurum çalışanları tarafından yürütülen bir sistemdir.  

• Makul bir güvence sağlar: İç kontrol sistemi hiçbir zaman mutlak 

güvence sağlamaz ancak kabul edilebilir düzeyde yani makul güvence sağlar. 

• Amaçların başarılması için bir araçtır: İç kontrol kurum hedeflerine 

ulaşılabilmesi için gerekli alt yapıyı sağlayan, işletme sistemi içinde bir alt sistemdir. 

• İç denetçiler öncelikle iç kontrol sistemleri üzerine odaklanmalıdır. İç 

denetçi kurum faaliyetlerini ve finansal sonuçlarını değerlendirirken temelde iç kontrol 

sisteminin etkinlik derecesini ölçmektedir. İyi bir iç kontrol sistemi sayesinde; kurum 

amaçlarına ulaşılabilmesi için uygun bir altyapı sunulur, işletme süreçlerinden elde 

edilecek veriler doğru ve kanıt özelliği olur, yasalara ve işletme politikalarına uyum 

sağlanır, kaynakların kullanımında etkinlik sağlanır ve işletme varlıkları korunur.94 

2.5.1. İç Kontrol Tanımı 

işletme faaliyetlerinin etkililiğini ve verimliliği, finansal raporlamanın 

güvenilirliği ve ilgili yasalara ve düzenlemelere uygunluk hususlarında amaçlara 

ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda makul güvence sağlamak amacıyla oluşturulan 

süreçtir.95 

2.5.2. Amaçları 

• Faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, 

• Finansal raporlamanın güvenilirliği, 

• İlgili yasalara ve düzenlemelere uygunluk, 

• Varlıkların korunması. 

• Önceden belirlenmiş amaçlara ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak, 

                                                 
94 Keskin, D.A., İç Kontrol Sistemi Kontrol Öz Değerlendirme, Beta yayınları, Aralık 2006, s. 39. 
95 Uluslararası İç Denetim Standartları, Mesleki Uygulama Çerçevesi, Deloitte, İstanbul 2008, s. 3.  
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• Hata ve hilelerin, suiistimallerin yapılmasını önlemek ve yapılmış hata, 

hile ve suiistimalleri ortaya  çıkarmak 

Oluşturulmasındaki temel amaç hileli finansal raporlamaya yol açan faktörleri 

tanımlamak ve bunların adım adım azaltılmasını sağlamak iken, Kurumların üç temel 

amacı vardır. Bu amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit için üst yönetim tarafından 

tasarlanan ve tüm çalışanlar tarafından etkilenen süreç; iç kontroldür. İşletmelerin temel 

hedefleri makul güvence sağlayarak varlıklarını sürekli kılmaktır. 

İç kontrol işletmenin tüm faaliyetlerinin içinde yer alır. İşin yapılış şekliyle iç 

içedir. İç kontrol süreçlerin hepsini içine alan bir süreçtir; tek bir olay veya tek bir 

durum değildir. Planlama, yürütme, gözetim gibi temel fonksiyonlar iç kontrolün 

bütünleşik ve ayrılmaz parçalarıdır. İç kontrol yönetim tarafından kullanılan bir araçtır. 

Asla yönetici yerine geçmez. İşletmenin temel birimlerine uygulanmalı ve süreklilik arz 

etmelidir. Eğer işletmenin iç kontrolleri düzgün oluşturulmuşsa; kalite çalışmaları için 

çok fazla kaynak harcamaya gerek kalmaz. Kalite standartlarını yükselterek işletmeyi 

daha rekabetçi ve çevik bir yapıya kavuşturur. 

 

2.5.3. İç Kontrollerin Kapsamı 

İşletmenin, amaçları ve kontrol mekanizmasının tamamını çalışanlar oluşturur. 

Dolayısıyla İç kontrol çalışanların yaptıkları ve söyledikleriyle başarılır. İç kontrol 

çalışanlardan etkilenir çalışanlarda iç kontrolleri etkilerler. 
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2.6. COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ  

İç kontrol sisteminin etkinliği çeşitli faktörlerden etkilenir. COSO iç kontrol 

çerçevesinde bu faktörler iç kontrol sisteminin anahtar öğeleri şeklinde ifade edilmiştir. 

Bunlar sırasıyla ; 

• Etik değerler 

• Yönetim kurulunun önemi 

• Yönetim felsefesi ve faaliyet tarzı 

• Organizasyonel yapı  

• Finansal raporlamanın yetkinliğine ilişkin taahhüt 

• Yetki ve sorumluluk 

• İnsan kaynakları uygulamaları 

• Finansal raporlama sistemine ait risklerin tanımlanması ve analizi 

• Hata riskinin değerlemesi 

• Kontrol faaliyetleri  

• Risk değerleme sürecine yönelik kontrol faaliyetleri 

• Kontrol faaliyetlerinin tasarımı ve geliştirilmesi 

• Bilgi teknolojileri 

• Bilgi ihtiyaçları 

• Bilgi sistemi üzerinde kontroller 

• Yönetim kurulu ve üst yönetimin iletişim tarzı 

• İşletme dışı taraflarla iletişim 

• Sürekli izlemeler 

• Ayrık değerlendirmeler 

• Raporlama eksiklikleri 

• Yönetim kurulu ve denetim komitesi 
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• Diğer personel 

İç kontrol sistemi üç boyutlu ve birbiriyle etkileşimli çalışacak şekilde 

tasarlanmıştır. Tanımda da yer aldığı şekliyle iç kontrol sisteminin amaçları küpün 

dikey katmanında “operasyonlar, mali raporlama ve uygunluk” olarak yer almıştır. 

Küpün yatay katmanı, “kontrol ortamı, risk değerleme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve 

iletişim ile izleme” den meydana gelmektedir. Küpün üçüncü boyutu ise “bölümler ve 

faaliyetler” şeklinde ayrımlandırılmıştır. 

 

      Şekil 2: COSO İç Kontrol Piramidi ve İç kontrol küpü 

 CoSo Küpünü yatay eksen ve dikey eksen olarak iki ana başlıkta açıklayalım. 

2.6.1. İç Kontrol Çerçevesi Yatay Bileşenleri 

İç kontrol tanımında yer alan hedeflere ulaşılabilmesi birbiri ile ilişkili beş 

bileşenin varlığına bağlıdır. İç kontrol sisteminin bileşenleri (COSO Modeli); kontrol 
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ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme olmak üzere 

toplam beş unsurdan oluşur.96 

2.6.1.1. Kontrol ortamı 

İşletmenin kontrol bilincidir.97İç kontrol sisteminin temel bir unsuru olan 

kontrol ortamı; organizasyonun yapısı ve çalışma tarzı ile risklerin nasıl 

değerlendirildiği ile ilgilidir. Kurum geçmişi ve kültürü kontrol ortamının oluşturulması 

sürecine direkt etkide bulunmaktır. Etkin bir iç kontrol çevresi çalışanların kendi 

sorumluluklarını ve yetkilerini anladıkları ve etik davranmayı benimsedikleri zaman 

oluşabilmektedir. Yönetim, işletmenin kontrol çevresini standartlar, çalışmalar ve etkili 

şekilde paylaşılmış yazılı politikalar ve prosedürler, etik değerler ve davranış 

standartları aracılığı ile etkilemektedir. Yönetim ve çalışanlar, bütün bir örgüt içinde iç 

kontrole ve dikkatli bir yönetime yönelik olarak pozitif ve destekleyici bir tavrı 

geliştiren ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidirler. 

2.6.1.1.1.Kontrol ortamına yön veren faktörler  

Dürüstlük Ve Etik Değerler: kontrol ortamının temel elemanıdır, kontrol 

ortamı dürüstlük ve etik değerlerden direkt olarak etkilenmektedir. Diğer iç kontrol 

unsurlarının düzenlenişi üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Bu faktörler üst yönetim 

tarafından tanımlanırlar. Bir teşebbüs de genel kabul gören değer yargıları ve yönetimin 

yönetme biçimindeki tercihler, teşebbüs amaçları ve onlara ulaşma biçimini 

şekillendirir. Yönetimin dürüstlük ve etik değerlere bakış açısını yansıtan bu tercihler ve 

değer yargıları zamanla davranış standartları haline gelir. İşletmelerin toplum içerisinde 

iyi bir şöhrete sahip olabilmeleri için, davranış standartlarının yasalara uygunluğun 

ötesinde ahlaki değerlere ve dürüstlüğe dayandırılması gerekir.98 

Örgüt içerisine etik davranışlarla ilgili yeni bir yaklaşım yaymanın en iyi yolu 

yönetimin tüm örgüt yapısına örnek davranışlar sergilemesidir. Yönetim çalışanlarına 

                                                 
96 Alptürk, E., Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi, Maliye ve hukuk yayınları, 
Ankara Ocak 2008., s. 17. 
97 Keskin, D. A., a.g.e., s. 40.  
98 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 42.  
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örnek olmalıdır. Çalışanlar bu örnek davranışları görerek yeni yaklaşımı kabullenip 

uygulamaya geçireceklerdir. Bir yandan da yönetim yeni yaklaşımın yazılı davranış 

kuralları olarak da çalışanlara duyurulması gerekir. İşletmelerde oluşturulacak yazılı 

davranış kuralları, etik değerlerin iç paydaşlar(çalışanlar) ve işletmenin dış paydaşlarına 

(tedarikçiler, müşteriler vb.) iletilmesinde ön şarttır.  

Uzmanlık: Mesleki unvanları alarak, Kanunun belirttiği mesleki yeterliliği 

kanıtlamış olan meslek mensupları, meslek unvanlarının getirdiği saygı ve güvene 

yakışır bir şekilde hareket etmek zorunadırlar.99bir mesleğe özgü tanımlanmış görevleri 

yerine getirmek için gerekli olan beceriye ve bilgiye sahip olmak olarak tanımlanabilir. 
100 Tanımlanmış görevlerin başarılabilmesi için gerekli olan bilgi ve beceri düzeyinin 

belirlenmesi bir yönetim kararıdır. Yönetim karar alırken işletmenin amaçlarını ve bu 

amaçlara ulaşmak için yapılan plan ve stratejileri dikkate almalıdır. Yüksek beceri ve 

bilgi gerektiren görevler için işletme uzmanlaşmış elemana ihtiyaç duyar ve buda 

işletmeye daha fazla maliyet yükler. Bu nedenle iş, beklenen bilgi-beceri düzeyi 

arasındaki uyum dikkatli bir biçimde tespit edilmelidir. Eğer işletmede uygun işlere 

uygun kişiler yerleştiriliyor ve ya işin gerektirdiği uzmanlık personele eğitimler yolu ile 

veriliyor ise uzmanlığa gereken önem veriliyor demektir. 

İşin gerektirdiği niteliklere sahip olmayan çalışan sayısının artması o 

organizasyonda kontrol ortamının bozulduğunu gösterir. İç denetçiler bu 

uyumsuzlukları belirlediğinde üst yönetime raporlamalıdır. Üst yönetim ise Çalışan 

bilgi ve becerileri ile iş uyumunu gözden geçirerek yeniden düzenlemelidir. 

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesinin Faaliyetleri: Kontrol çerçevesini 

etkileyen önemli bir faktörde yönetim kuru ve denetim komiteleridir. Yönetim kurulu 

işletmede yönetim ile pay sahipleri arasında işlev gören işletmenin icrai faaliyetlerinden 

bağımsız olan birimidir. Kurulun üyelerinin eğitim ve deneyimleri, yönetimden 

bağımsızlık derecesi, faaliyetlerine olan bağlılık ve araştırma derecesi, faaliyetlerinin 

uygunluğu gibi faktörler kontrol çevresini direkt olarak etkiler. Ayrıca yönetim kurulu, 

yönetimden beklenen plan ve performans beklentilerini oluşturur ve bunları takip eder. 
                                                 

99 Erdoğan, M., Denetim, Eskişehir 2001,s. 31. 
100 Yılancı, F.M., a.g.e., s. 45. 
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Bu konudaki etkinliği iç ve dış denetçilerle olan ilişkileri diğer kontrol ortamını 

etkileyen önemli konulardır.  

Denetim komitesi ise yönetim kurulunun alt birimlerinden birisidir. Bu 

komitede yönetimden bağımsız olmalı ve iç denetim birimiyle ilişkilidir. Yönetim 

kurulu ve denetim komitesinin yönetimden bağımsız olabilmesi, dışarıdan üyelerle 

sağlanabilir. Dışarıdan sağlanan üyelerin sayısı işletmelerin durumuna göre 

değişebilir.İç denetçiler yönetime bağlı olarak çalışmalarına karşın, denetim komitesi ile 

de raporlama ilişkilerine sahiptir. Denetim komitesi iç denetim biriminden aldığı 

raporlar sayesinde yönetim üzerinde kontrol, sorgulama ve yol gösterici rollerini en iyi 

şekilde yerine getirebilecektir. 

Yönetim Felsefesi Ve Çalışma Tarzı: Özellikle yöneticilerin bakış açısı ve 

çalışma tarzı, işletmenin risk kabulünü ve yönetim biçimini etkiler ve belirler. 

İşletmedeki önemli risk alanlarını dikkate alan ve buna göre politikalarını belirleyen bir 

işletme ile, hiçbir risk faktörünü göz önüne almayan dolayısıyla her türlü ekonomik 

yasal, yeni ürün gibi değişiklikler ve bunların yarattığı sonuçlarla karşı karşıya olan bir 

işletmenin iç kontrol görüntüleri arasında fark olacaktır. Başka bir değişle informal 

yönetilen bir işletmede kontrol faaliyetleri yöneticilerin yüz yüze görüşmeleriyle 

yapılırken, daha formel bir yönetim yazılı politikalar, performans göstergeleri, istisna 

raporlarını kullanacaktır. 

Yönetimin finansal raporlamaya karşı tutumu, geliştirilen muhasebe tahminleri 

konusundaki tutuculuğu, veri işlemeye karşı tutumu, muhasebe ve çalışanlar 

konusundaki tutumu ve dürüstlüğü, yönetim felsefesi ve çalışma tarzının kontrol 

ortamını etkileyen diğer unsurlarıdır. Yöneticiler iç kontrol sisteminin kurulmasında 

esas sorumluluğa sahip kişilerdir.101 

Örgütsel Yapı: Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak için, azami etkinliği 

sağlayacak bütün örgütsel bölümler arasında görevlerin tahsis edilmesi ve bu örgüt 

elemanlarının çalışmalarının koordine edilmesi ile oluşur. Bu yapı, işletmenin 

                                                 
101 Özoğlu, B., Mercan, C., Çakıroğlu, S., Bir Güvence ve Danışmanlık Hizmeti, İBB İç Denetim Birimi 
Başkanlığı Yayınları No:1, İstanbul Ocak 2010, s. 240. 
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planlanmış amaçlara ulaşmak için yaptığı planlama, yöneltme, kontrol ve gözetim gibi 

eylemler için bir çatı vazifesi görür. 

Örgütsel yapının kuruluş koşullarına uygun biçimde kurulması ve bu yapının 

amaçlara etkin ve verimli biçimde hizmet etmesi bazı ilkelerin dikkate alınmasına 

bağlıdır. Bu İlkeler: 

• İş bölümünden yararlanma, 

• Kontrolü kolaylaştırma, 

• Faaliyetlerin benzerliği ve yakın ilgisi, 

• Yürütme ile denetimi birbirinden ayırma, 

• Önemli işe yüksek mevki verme ve önderliği, 

• Zaman bakımından düzenleştirmeye ve ekonomikliğe önem verme, 

• Politika amacına uygunluk, 

• Birbirini denetleyecek bölümleri kesinlikle birbirinden ayırma gibi 

sıralanabilir.102  

   Bu ilkelerden özellikle iç denetim açısından önemli olanları ,kontrolü 

kolaylaştırma,    yürütme ile denetimi birbirinden ayırma ve birbirini denetleyecek 

bölümleri kesinlikle birbirinden ayırmaya dikkat edilmelidir. 

Yetki ve  sorumlulukların dağılımı:  Yetki ve sorumluluk dağılımı, örgütsel 

bölümler arasında görevlerin dağılımı sırasında alt ve üst yönetim kademelerine yetki ve 

sorumluluk dağılımının derecesiyle ilgili bir yönetim felsefesidir. Yetki ve sorumluluk 

verilmesini ve buna bağlı olarak raporlama ilişkileri ve yetki hiyerarşisi oluşturmasını 

kapsar. O bir anlamda işletmelerdeki bireylerin veya takımların, kendilerine verilen 

yetkiler çerçevesinde problemlerin ortaya çıkarılıp çözülmesinde inisiyatif 

kullanmalarının teşvik ediliş derecesini de gösterir. Aynı zamanda, görevlerin yerine 

getirilmesini sağlamak için sağlanan kaynaklar, anahtar personelin bilgi ve deneyimi, 

                                                 
102 Yılancı, F. M., a.g.e., s. 47. 
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tanımlanmış uygun işletme politikalarıyla da ilgilidir. Kontrol ortamı bireylerin 

sorumluluklarının derecesinden son derece etkilenir. İç denetçi de çalışmaları sırasında 

incelemekte olduğu düzeydeki yetki ve sorumluluk dağılımını dikkate alacak ve 

çalışmalarını buna göre yönlendirecektir.  

İnsan kaynakları politikaları:  Bir anlamda işletmenin çalışanlarına 

dürüstlük, etik davranışlar ve uzmanlıkla ilgili beklenti düzeyleriyle ilgili mesajların 

gönderilmesidir. Profesyonelliği geliştirmek ve günlük uygulamada şeffaflığı 

sağlayarak etik bir ortamın özendirilmesinde esaslı bir role sahiptir. Böylece liyakat 

esasına dayanması gereken işe alma, performans değerleme ve yükselme süreçleri 

görünür hale gelir.103 

İnsan kaynakları politikaları kontrol ortamı için önemli unsurlardan biridir. 

Çünkü insan bir kontrol ortamının temel faktörüdür. İnsan kaynaklarını seçerken 

donanımlı personel seçmek çok önemlidir. Değişen koşullara adapte olabilecek kişiler 

tercih edilmeli, sadece işe alırken eğitim vermek yeterli değil çalışanların günün 

koşullarına ayak uydurabilmesi için sürekli gelişmelerle paralel olarak eğitim almalılar. 

Çünkü insan kaynaklarıyla ilgili politikalar örgütteki her bireyi ve bu bireylerde diğer 

kontrol çerçevesi ve iç kontrol unsurlarını etkilemektedir. 

2.6.1.2. Risk Değerlendirme 

Tüm kurumlar örgüt içinde her düzeyde riskle karşı karşıyadır.Potansiyel hata 

tiplerini tanımlama ve bu hataları ortaya çıkarma ve önleme için stratejik olarak kontrol 

politika ve prosedürlerini oluşturmak olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca işletme 

amaçlarına ulaşırken, karşılaşılabilecek risklerin tanımlanıp analiz edilmesi ve risklerin 

ne şekilde yönetilmesine karar vermek için, bir temel oluşturulmasını da ifade 

etmektedir. Dolayısıyla risklerin belirlenebilmesi için öncelikle kurumların amaçlarının 

belirlenmesi gereklidir. Daha sonra bu amaçlara ulaşmak için riskleri belirlenmeli ve 

analiz edilmelidir.  104 

                                                 
103 Yılancı, F. M., a.g.e., s. 55. 
104 Özeren, B., INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi ( Çeviri ), Temmuz 2006, s. 18. 
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Amaçların belirlenmesi: Günümüzde işletmeler, gittikçe düzeyi artan dinamik 

bir çevrede faaliyet göstermektedirler. Böyle bir çevrede yaşamak için, şirketlerin 

amaçlarını dikkatlice belirlemeleri ve bunlara erişmek için sistematik planlar 

oluşturmaları  kritik önem taşımaktadır. Bu çabalar işletmeleri, amaçlar hiyerarşisi 

diyebileceğimiz kapsamlı bir planlamaya doğru götürmüştür. Bu hiyerarşik yapıda üst 

yöneticiler uzun vadeli veya stratejik planlamayla ilgilenmeli, orta ve alt yöneticiler ise 

faaliyet planlamasına ve performans sonuçlarına odaklanmalıdırlar. Böylece, örgütün 

tüm departmanları kendi amaçlarını ve bunlara ulaşma yollarını ortaya koyan bir süreç 

karşımıza çıkmaktadır.105  

                Şekil 3: Stratejik Yönetim Modelinde Strateji Formülasyonu106 

 Açıklama: Amaçlar üst yönetimin genel kurum amaçlarını belirlemesi ile 

plan, bütçe ve prosedürler oluşturularak risklerin kolaylıkla belirlenmesi sağlar. Ayrıca 

kurum amaçlar hiyerarşisini belirlemekle, bir kurum, bir bölüm, bir fonksiyon, bir 

departman veya bir birey için kritik başarı faktörlerini de belirlemiş olmaktadır. Çünkü 

amaçlar yönetimin performansının belirlenmesinde bir ölçme aracı niteliği taşımaktadır. 

Yukarıdaki şekilde örnek bir strateji formulasyonu gösterilmiştir. 

kurumların üç temel amacı vardır:  

                                                 
105 Söyler, İ., Kamu Sektöründe Stratejik Y. Uygulanabilir mi?, Maliye Dergisi, Sayı152,2007, s. 155. 
106 Keskin, D. A., a.g.e., s. 5. 
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Faaliyet amaçları: Bir işletmenin varlığının temel nedenini teşkil eden 

ulaşmak istediği misyonunu gösterir. Daha öncede söz edildiği gibi, bu ana hedef 

çerçevesinde ilintili alt amaçlarıyla bağlantılı olarak faaliyetsel amaçlar  hiyerarşisi 

oluşturulur. Faaliyet amaçlarına örnek olarak; işletme faaliyetlerinin etkililiği ve 

verimliliği, başarı ve karlılık hedeflerini ve kaynakların verimli kullanımını 

gösterebiliriz. “Kurumun ulaşmak istediği finansal ve mevzuata uygunluk hedefleri 

sıralanır.”107 Kurumun faaliyet amaçları açık değilse veya iyi tanımlanmamışsa 

kaynaklar israf edilmiş olur. 

Finansal Raporlama Amaçları:  Finansal raporlama amaçları, işletmenin 

düzenlemiş olduğu mali raporlarların güvenilirliği ve hileli finansal raporlamanın 

önlenmesidir. Kurum paydaşları kurumun kendilerine güvenilir finansal tablolar 

sunmasını ister. Güvenilir finansal tablolarda Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine 

göre hazırlanır, tersi durumlarda risklerin çok olduğu belirlenir. 

Mevzuata Uygunluk Amaçları: İşletmeler, faaliyetlerini yasalara ve diğer 

düzenlemelere uygun biçimde yöneltmelidirler. Bunlar, pazarlamayla ilgili, fiyatlanma 

ile ilgili, vergi ile ilgili, iş gören hakları veya uluslar arası ticaretlerle ilgili gerekler 

olabilir. Bu yasalar ve düzenlemeler, bir işletmenin uygunluk amaçlarını oluşturmada 

kullanabileceği minimum standartları oluşturur. 

Bu amaçların tamamı ortak noktada birleşebilir veya birbirlerini 

tamamlayabilir. Amaçlar kurumsal açıdan birbirine , kurumun kapasitesine ve kurumun 

olası beklentilerine uygun olmalıdır. Kurumsal amaçlar alt amaçlara bölünebilir, 

kurumun genel stratejileriyle uyumlu ve örgütün faaliyetleriyle bağlantılı olmalıdır. 

Amaçların sayısı fazla ise amaç-kaynak ilişkisine bakılarak önem derecesi yüksek 

olanlara öncelik verilmelidir. 

 

 
                                                 

107 Saltık, N., İç Kontrol Öz Değerlendirme Çalıma Raporu, İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, 
Ankara 2006, s. 9. 
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• Risk Değerlemesi 

Risklerin tespiti: Kurum riskleri temelde ikiye ayrılır:  

• kurumsal düzeyindeki riskler: Tüm işletmeyi etkileyen risklerdir. Tüm 

işletmeler büyüklüğü, yapısı, doğası, endüstrisine bakılmaksızın, iç ve dış kaynaklardan 

gelen, yönetilmesi zorunlu risklerle karşı karşıyadır. Çünkü ekonomik ve endüstriyel 

koşullar sürekli değişmektedir ve yönetim değişimle uyumlu riskleri tanımlamak ve 

onlarla başa çıkmak için değişen ortama karşı mücadele etmek zorundaır.108 

Eylemsel düzeydeki riskler: Bu riskler, malların istenen özelliklerde 

olmamasını veya ihtiyaç duyulan niteliklerle üretilmemesini kapsayacaktır. 

• Risk Analizi: Önemli etkisi veya gerçekleşme olasılığı düşük olan riskler 

ve önemli etkisi veya gerçekleşme olasılığı yüksek olan risklere göre büyük, orta ve 

küçük risk seviyeleri belirlenir. Risk analizlerinde niceliksel, niteliksel ve istatistiksel 

veriler çok önemlidir. Bu verilere kurumların formal yada informal bilgi sistemlerinden 

yararlanılır. Veri bankaları, süreçler ve raporlamalar dan elde edilen bilgilerle risk 

analizleri gerçekleştirilir. Dolayısıyla her kurumun bilgi işleme süreçleri olmalıdır. Bu 

süreçler A’dan Z’ye tüm kurum faaliyetlerini bütünsel olarak iç denetçiye sunabilme 

özelliğine sahip olmalıdır. İç denetçi bu süreçleri analiz ederek oluşabilecek riskler ile 

ilgili süreçlerin bu riskleri optimize etme seviyesini belirleyebilmelidir. Risk 

bünyesinde sadece tehditleri değil aynı zamanda fırsatları da bulundurur. Riski işletme 

lehine kullanabilme becerisi ise fırsatları ifade etmektedir.109 

2.6.1.3. Kontrol Faaliyetleri:  

Kontrol faaliyetleri; yönetimin kararlarının gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğinden emin olmak için yürütülen politika ve prosedürlerdir. Kontrol 

faaliyetleri sayesinde kurumun hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek risklere karşı  

                                                 
108 Duman, S., İç Kontrol Sisteminin oluşturulmasında Etkili Olan Faktörler Ve Tekstil sektöründe örnek 
uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2006, s. 39. 
109 Keskin, D. A., a.g.e., s. 16. 
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gerekli önlemler alınmış olmaktadır. Kontrol faaliyetleri sadece bir üst yönetim faaliyeti 

değil kurumun her seviyesinde ve her fonksiyonel birim için söz konusudur.  

Kontrol faaliyetlerine örnek olarak aşağıdaki uygulamalar verilebilir; 

• Yetkilendirme  

• Onaylama 

• Doğrulama 

• Hesapların mutabakatı 

• Faaliyetlerin performansının ve performans ölçütlerinin gözden 
geçirilmesi 

• Uyumluluk kontrolleri 

• Belgelere sıralı numara verilmesi 

• Kaynaklara ve kayıtlara erişimin kısıtlanması 

• Bilgi sistemi güvenliği 

• Görevlerin ayrımı  

 Genel kontrolleri genel olarak şu şekilde sınıflandırırız: 

• Önleyici kontroller: hata ve hile gibi istenmeyen risklerin ortaya çıkma 

ihtimalini optimize etmek üzere oluşturulurlar. Riskin gelişmesi ve istenmeyen sonucun 

gerçekleşmesi olasılığını sınırlamak üzere tasarlanır.110 

• Düzeltici kontroller: ortaya çıkması engellenemeyen hataların ve hilelerin 

sonuçlarını düzeltici önlemler alınmasını ifade eder. 

• Yönlendirici kontroller: kurumun gerçekleştirmek istediği amaçlarına 

ulaşılmasından emin olmak için tasarlanmış kontrol faaliyetlerine yönlendirici kontrol 

denir. 

                                                 
110 INTOSAI Mesleki Standartlar Komitesi, Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi Kurum Risk 
Yönetimi Hakkında Tamamlayıcı Ek Bilgiler, Yörüker, Sacit (Çev.), Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi İç 
Kontrol Bülteni, Sayı:2, Temmuz - Aralık 2008, s. 20. 
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• Saptayıcı kontrol: hatalar ve hileler meydana geldikten sonra bu hata ve 

hile unsurlarını tespit edici kontroller ise oluşan sonuçların belirlenmesine yönelik 

kontrol faaliyetleridir. 

2.6.1.4. Bilgi ve iletişim 

İşletme çalışanlarının sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli 

bilgiler; belirli bir formatta ve zamanında iletişime hazır olmalıdırlar. Bilgi sistemi 

sayesinde üretilen raporlar aracılığıyla işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi ve bu 

faaliyetlerin kontrolü mümkün olmaktadır. İşletme çalışanlarının çeşitli kararlar 

alabilmeleri için gerekli bilgi sadece işletme içi kökenli bilgi değildir işletme dışı 

bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. 

Organizasyondaki etkili iletişim teknik yönlü olmamalı; hem yukardan-aşağıya  

aşağıdan-yukarıya, yatay hem de çapraz olmalıdır. Çalışmaların kontrole ilişkin 

sorumluluklarını etkin yerine getirebilmesi üst yönetimin kontrole ilişkin mesajını açık 

ve net olarak vermesi ile mümkün olacaktır. Böylelikle çalışanlar iç kontrol sistemi 

içindeki rollerini ve etkileşim içinde sistemin nasıl çalıştığını anlayabilecekler. 

Dosya ve dosya yönetimi hususundaki iç prosedürler, dosyalamaya ilişkin 

genel standartlara ve dosya yönetimine uygun hale getirilmelidir.111 

Bilgi ve iletişim sadece işletme içi olarak düşünülmemeli müşteriler, 

düzenleyici otorite ve ortaklar gibi işletme harici taraflar da en etkili araç yıllık faaliyet 

raporları ve kurumsal yönetim uyum raporlarıdır. Bilgi ve iletişim ilişkili iç ve dış 

bilgilerin belirlenmesi, işlenmesi ve kurum içinde zamanında iletilmesini gerektirir. 112 

Bilgi ve iletişim sistemi resmi veya gayri resmi olabilir. Ayrıca iletişim; kurumun 

büyüklüğüne bağlı olarak yazılı veya sözlü olabilir. 

                                                 
111 Çeviren Yörüker, S., Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi Kurum Risk Yönetimi Hakkında 
Tamamlayıcı Ek Bilgiler, Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi İç Kontrol Bülteni, Sayı2, 2008, s. 20. 
112 Arslan, I., İç Kontrol Seminer Notları, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Isparta 
2009, s. 14. 
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2.6.1.5. Gözlemleme  

İç kontrol sisteminin performansının, kalitesinin ve kontrollerin tasarımı ve 

işleyişinin gözden geçirilerek alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesidir. “Her 

Genel Müdürlük, yönetimin belirlediği prosedürlerin etkili biçimde yürütülmesini 

sağlamak için uygun görüldüğü hallerde, işlemlerin bir örneğinin işlem sonrası 

kontrolünü de  sağlayacak şekilde uygun gözetim düzenlemeleri yapmalıdır.113İzleme 

sürekli, ayrık ve karmaşık izleme şeklinde olabilir. Sürekli izleme faaliyetler 

yürütülürken gerçekleştirilen izlemedir. Bu tür izlemeye yönetim ve danışmanın 

tarafından düzenli olarak yapılan izlemeler ve işi yapan personel tarafından 

gerçekleştirilen diğer izleme faaliyetleri örnek verilebilir. 

Ayrık izleme ise daha çok iç denetim birimi tarafından gerekleştirilen veya 

faaliyeti gerçekleştiren kişilerden bağımsız kişilerce gerçekleştirilen izleme ve kontrol 

faaliyetleridir. Ayrık izlemelerin kapsamı ve sıklığı başlangıç risk değerlendirmelerine 

ve sürekli izlemelerin etkinliğine bağlıdır. Uygulamada çoğunlukla sürekli ve ayrık 

izlemeler birlikte kullanılmaktadır. 

 

2.6.2. İç Kontrol Çerçevesi Dikey Bileşenleri 

COSO küpünün dikey bileşenleri ise iç kontrol sisteminin amaçlarından 

meydana gelmektedir ve aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

• Faaliyetler 

• Mali raporlama 

• uygunluk 

Belirtilen amaçlar bütün COSO küpünün üçüncü boyutunda belirtilen 

faaliyetleri kapsamaktadır. 

 

                                                 
113 Saltık, N., a.g.e., s. 40. 
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2.7. ULUSLAR ARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI  

Mesleki uygulama çerçevesi, Uluslar arası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) 

Yönetim Kurulu Tarafından 1999 yılının Haziran ayında kabul edilmiştir. Daha sonra 

farklılaşan denetim yaklaşımlarının gereği sürekli güncellenmiştir. 

Özellikle, Mesleki Uygulama Çerçevesinin amacı, mevcut ve geliştirilmekte 

olan uygulama kılavuzunu bütün yönleriyle, iç denetçilerin istedikleri anda 

ulaşabileceği şekilde düzenlemiştir. Bu standartlar İç denetim performansının izlenmesi 

ve değerlendirilmesi için gerekli temeli oluşturur ve objektif güvence sağlayan bir 

sistematik metodoloji getirir. Hem IIA ve bağlı kuruluşların üyelerinin hem de bütün 

kalifiye iç denetçilerin uluslar arası standartlara uymaları zorunludur. Uluslararası İç 

Denetim Standartları nitelik ve performans standartları olarak ikiye ayrılır:114    

2.7.1. Nitelik Standartları 

1000 Amaç, yetki ve sorumluluklar 

• 1100 Bağımsızlık ve objektiflik 

• 1110 Kurum içi bağımsızlık: Denetçi adına çalıştığı kurumu denetlerken, 

herhangi bir baskı ve zorlama altında kalmadan bağımsız ve objektif olarak denetimi 

gerçekleştirmelidir. 

• 1120 Bireysel objektiflik: Denetçi bireysel çıkarlarını kurum çıkarlarının 

üstünde tutmadan, tarafsız ve ön yargısız bir şekilde davranmalıdır. 

• 1130 Bağımsızlık ve objektifliği bozan etkenler 

• 1200  Yeterlilik ve azami mesleki özen ve dikkat 

• 1210 Yeterlilik: İç denetçiler kişisel sorumluluklarını yerine getirmek 

için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmalıdır. 

                                                 
114 Uluslararası İç Denetim Standartları, Mesleki Uygulama Çerçevesi, Deloitte, İstanbul 2008,  s. 19-34. 
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• 1220 Azami mesleki özen ve dikkat: Denetçi denetim işlemini, ihtiyatlı 

davranarak ve tüm risklere karşı gerek gördüğü tüm teknolojik gelişmelerden 

yararlanarak özenli bir şekilde yapmalıdır. 

• 1230 Sürekli mesleki gelişim: Sürekli değişen teknolojiye ayak 

uydurarak denetim alanında gerçekleştirilen yenilikleri, mevzuat ve standartları takip 

ederek vasıflarını artırmalı ve güncellemelidir. 

• 1300 Kalite güvence ve geliştirme programı:  

• 1310 Kalite programı değerlendirmeleri: İç denetçi iç denetim 

faaliyetlerini kapsayan, etkinliğini sürekli izleyen ve değerlendiren kalite güvence ve 

geliştirme programı hazırlamalı ve bunu sürdürmelidir. Performans değerlendirmesi  ve 

Özdeğerlendirme yapılarak içerden sürekli kalite ve güvence sistemi izlenmeli aynı 

zamanda da kurum dışından, bağımsız bilirkişiler, uzmanlar ve yetkili merciler den de 

belirli periyotlar ile dış değerlendirmeler yaptırmalıdır. 

• 1320 Kalite programı hakkında raporlama: denetçi dış değerleme 

raporlarını  üst makamlara raporlamalıdır. 

• 1330 “Standartlara uygun yapılmıştır” ibaresinin kullanılması: Denetçiler 

faaliyetlerinin “ Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun 

yapıldığını” belirtmeleri teşvik edilir.   

 

2.7.2. Performans Standartları 

• 2000 İç denetim faaliyetinin yönetimi 

• 2010 Planlama: İç denetim yöneticisi kurumun hedeflerine uygun olarak, 

iç denetim faaliyetlerinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmalıdır. 

• 2020 bildirim ve onay: İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetlerinin 

planlarını ve kaynak ihtiyaçlarını, düzenleme ve onay için üst yöneticilere bildirmelidir. 
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• 2030 Kaynak yönetimi: İç denetçi denetim planını aksatmayacak şekilde 

bütçe planını yapmalı denetimi aksatıcı kaynak problemlerini önlemelidir. 

• 2040 Politika ve prosedürler: İç denetim yöneticisi, denetim faaliyetlerini 

etkili ve verimli gerçekleştirmek adına politika ve prosedürleri belirlemelidir. 

• 2050 eşgüdüm: denetçi İç ve dış sağlayıcılarla bağlantı kurarak aynı 

denetim çalışmalarının tekrarlanmasını önlemelidir. 

• 2060 yönetim kurulu, Denetim kurulu ve Üst yönetime Raporlamalar: İç 

denetçi ilgili üst yöneticilere periyodik olarak raporlama yaparak genel anlamda 

faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, yasalara ve mevzuata uygunluğun sağlanıp 

sağlanmaması ve amaçların ve hedeflerin gerçekleşme oranlarını, ortaya çıkan veya 

çıkabilecek olan riskleri belirtmelidir. 

• 2100 İşin niteliği 

• 2110 Risk yönetimi: İç denetim faaliyeti kurumların karşılaşabileceği 

riskleri titizlikle tespit edebilmeli ve kurumsal risk yönetimini sağlayabilmeli. 

• 2120 Kontrol: İç denetim faaliyeti, kurumun etkin kontrollere sahip 

olmasına yardımcı olmalıdır. 

• Yönetişim: Kurum içinde olması gereken bilgi ve iletişimi sağlayan ve 

etik ve diğer değerlerin gelişmesini sağlayan, hesap verebilir bir kurum kimliği 

sağlayabilen iç dentim faaliyetleri düzenlenmelidir. 

• 2200 Görev planlaması:  

• İç denetçiler her bir denetim faaliyetini, etkili ve verimli bir şekilde 

gerçekleştirmeyi sağlayan denetim planlaması yapmalıdırlar. 

• 2201 Planlamada dikkate alınması gerekenler: Denetlenecek olan faaliyet 

ya da birimin hedeflerini ve performanslarını kontrol etmesini araçları. Risk yönetimi 

gerçekleştirerek risk leri kontrolde tutabilmeyi ve riskleri fırsatlara çevirebilmeyi 
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sağlayabilmesine dikkat edilmelidir. Faaliyetlerin risk ve kontrol sistemlerinin sürekli 

gelişmesini sağlayıp sağlamadığına dikkat edilmelidir. 

• 2220 Görev kapsamı: Görevin kapsamı, görevin amaçlarına 

ulaşabilmesini sağlayabilecek seviyede olmalıdır. 

• 2230 Görev kaynaklarının tahsisi: İç denetçiler, görevleri iyi 

tanımlayarak görevlerin amaçlarına tam olarak ulaşabilmesini sağlamalıdır. 

• 2300  Görevin yapılması:  

• İç denetçiler üstlendikleri görevlerin hedeflerini gerçekleştirmek için 

yeterli bilgileri örneklemeli, güvenilirliğini test etmeli, sonuçları değerlendirmeli ve 

belgelendirmelidir. 

• 2340 Görevin gözetim ve kontrolü: Görevlerin amaçlarına ulaşmasını, 

kalite güvencenin sağlanmasını ve personelin sürekli gelişimini sağlayacak tarzda 

gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir. 

• 2400 Sonuçların raporlanması: İç denetçilerin görev sonuçlarını 

raporlaması gerekir. 

• 2410 raporlama kıstasları: Raporlamalar, denetim sonuçları, yapılan 

tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının yanında görevin hedeflerini ve kapsamını da 

içermelidir. 

• 2420 Raporlamaların kalitesi: Raporlamalar, doğru, tarafsız, anlaşılır, 

özlü, yapıcı, tam olmalı ve ilgili döneminde sunulmalıdır. 

• 2421 Hata ve eksiklikler: Eğer nihai denetim raporunda hata ve ya 

eksiklik söz konusu ise, İç Denetim Yöneticisi haatlı ve eksik raporun ilgililerine 

düzeltilmiş bilgileri iletmelidir. 
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• 2430 Görevlendirmelerde standartlara aykırılıkların açıklanması: 

Herhangi bi istisnai durum varsa, tam olarak uyulamayan standartlar, farklılıkların 

sebepleri, farklılığın göreve etkileri açıklanmalı. 

• 2440 Sonuçların raporlanması: İç Denetim Yöneticisi, görev sonuçlarını 

ilgili taraflara raporlamalıdır. 

• 2500 İlerlemenin gözlenmesi: 

İç Denetim Yöneticisi, Yönetime sunulan rapor sonuçlarının takibini 

yapabilecek bir sistem oluşturmalı ve gerçekleştirmelidir. 

•  2600 Yönetimin artık (bakiye) Riskleri Üstlenmesi:  

İç Denetim yöneticisi, artık risk düzeyinin kurum tarafından kabul 

edilemeyecek düzeyde olsa da üst yönetim tarafından  kabul edilmesini tartışmalı ve 

gerekirse denetim komitesi ve yönetim kuruluna rapor etmelidir. 
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III. BÖLÜM İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM VE 

İÇ KONTROL 

  

3.1. İL ÖZEL İDARELERİNİN DENETİMİ 

1980’li ve 1990’lı yıllar da kamu yönetiminde meydana gelen köklü 

değişikliklerin nedenlerini özetlersek, üç açık adı verilen temel sebepler; bütçe açığı , 

güven açığı ve performans açığı şeklinde sıralanabilir. Bu açıkların giderek büyümesi 

bir krize yada kriz havasına yol açmaktadır.Genel olarak mali, ekonomik ya da 

performansa dayalı bir kriz havasının olduğu ortamlarda reform daha kolay uygulamaya 

konulmaktadır. Çeşitli ülkeler kriz ortamını kamu yönetimi reformunun başlangıcı için 

bir fırsat olarak değerlendirmişlerdir.  

Kamu yönetimi reformuna yol açan önemli nedenlerden biri de kamu 

hizmetlerinden yararlananlar ve vergiler yoluyla hizmetin finansmanını sağlayanlar 

olarak vatandaşların, kamudan beklentilerinin artmasıdır. Vergi ödeyiciler olarak 

vatandaşlar daha kaliteli mal ve hizmet sunumu talep etmekte, ödediği vergilerin 

karşılığını görmek istemektedirler. Bir yandan da uluslar arası alanda yaşanan 

gelişmeler ve küreselleşme olgusu da kamu yönetiminde yeni arayışları destekler 

niteliktedir. Küreselleşme ile birlikte kamu yönetimi sisteminin, ulusal boyutunun 

ötesinde uluslar arası düzlemde etki ve tepkide bulunabilecek kararlar ve uygulamalar 

içinde olması gerekmektedir. Özellikle kalkınmış ülkelerin sosyal göstergelerinde 

meydana gelen değişim reform arayışlarının başka bir nedenidir. Nüfus artışının 

durması, üretken nüfusla yaşlı nüfus arasında dengenin bozulması ve bunun sonucu 

olarak sosyal güvenlik harcamalarında ortaya çıkan artış ve bunun gelecekte yol açacağı 

sorunlar kamu kesiminin sorgulanması sonucunu doğurmuştur. Kuramsal ve akademik 

alanda yaşanan gelişmeler ve yapılan çalışmalar da yeni arayışlara katkıda bulunan 

önemli bir unsurdur.115 Bu riskleri yönetebilmek adına kamu kurum ve kuruluşlarında 

                                                 
115 Güner, M. F., Kamu İdarelerinin Etkin Yönetiminde İç Kontrol uygulamalarının Rolü, Maliye Dergisi, 
Sayı 157, Temmuz Aralık 2009, s. 3. 



81 

 

Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 2003 yılında kabul edilmiştir. Bu kanun ile 

birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında İlk defa iç denetim ve  iç kontrol kavramları 

uygulanmaya başlanmıştır. 

İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan 

ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip 

kamu tüzel kişisi olan il özel idarelerinin eylem ve işlemleri üzerinde gerek kendi 

yapıları içerisinde oluşturulan birimler gerekse merkezi idarenin çeşitli birimleri 

tarafından denetimler yapılmaktadır. 

İl özel idarelerinin durumunu değerlendirmek, aksayan yönlerini saptamak için, 

denetleyenler açısından iki tür denetim şekli vardır. İç denetim ve dış denetimdir. İç 

denetim, İç denetim kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma 

değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti 

vermektir. Dış denetim ise yönetimin, kurum dışından kişi, kurum ve kuruluşlarca 

denetlenmesidir. 

 

3.2. DENETİMİN AMACI 

İl özel idarelerinde denetimin amacının ne olduğu hususuna, 5302 sayılı 

kanunun 37. maddesinde yer verilmiştir: İl özel idarelerinin denetimi; faaliyet ve 

işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve il özel idaresi 

teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı 

duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, 

önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına 

göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak 

değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. 116 

Kanun, denetimin uluslar arası standartlara uygun bir tanımını yapmıştır. Genel 

kabul görmüş kurallara göre denetimden 37. maddede açıklanan amaçlara hizmet etmesi 

                                                 
116 Güngör, H., İl Özel İdaresi Mevzuatı, Ankara 2008, s. 269. 
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beklenir. Denetimle ilgili teoride yer alan bu kurallar kanun hükmü olarak yer almıştır. 

Kanunun 37. maddesinde yer alan bazı ifadelerin altını çizmek gerekir. Bunlar aynı 

zamanda denetimin anahtar kelimeleridir. Burada açıklanan amaçlar bütün denetimler ( 

iç, dış, vb.) için geçerlidir: 

• Denetim, hata bulmaya ve kişileri cezalandırmaya yönelik olmamalı, 

idarenin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmalıdır. 

• Denetim, yol gösterici ve eğitici olmalı, çalışanların ve il özel idare 

teşkilatının gelişmesine yardımcı olmalıdır. 

• Denetim, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı 

duruma gelmesine rehberlik etmelidir. 

• Denetim, hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş 

amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak 

analiz etmeli, karşılaştırmalı ve ölçmelidir. 

• Denetimin çok önemli bir özelliği de, elde ettiği bilgilerin her kez 

tarafından kabul edilebilir nitelikte kanıtlanmış bulgular olmasının ve bu kanıtlara 

dayalı olarak objektif olarak değerlendirme yapılmasının gerekmesidir. 

• Denetim sonucunda elde edilen bulgular ve öneriler rapor haline 

getirilerek ilgililere duyurulmalıdır. 

 
3.3. DENETİMİN KAPSAMI VE TÜRLERİ 

5302 sayılı kanunun 38. maddesinde denetimin kapsamı açıklanmıştır; İl özel 

idarelerinde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî 

ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, il özel idaresinin malî işlemler 

dışında kalan diğer idarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne  ve  kalkınma plânı ve 

stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği 

elemanlar tarafından  da denetlenir. İl özel idarelerine bağlı kuruluş ve işletmeleri 
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yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve 

meclisin bilgisine sunulur. 117 

İl özel idarelerinde yapılan denetimlerin 5302 sayılı İl Özel İdareleri 

Kanununda, 5018 sayılı Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunlarında belirtildiğini 

görüyoruz. Ayrıca il özel idarelerinde ki idari vesayetten de söz etmemiz gerekir. 

 

3.3.1. İdari Vesayet,  

İl özel idareleri üzerinde yapılacak denetimin kapsamını ve türlerini 

açıklamadan idari vesayetten bahsetmek gerekir. Bazen vesayet denetimi olarak da ifade 

edilen “idari vesayet” kavramı, Anayasa’nın 127/5. maddesinde “merkezi idare, mahalli 

idareler üzerinde hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, 

kamu görevlerinde birliğin sağlanması toplum yararının korunması ve mahalli 

ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla kanunda belirtilen esas ve usuller 

dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.” Şeklinde düzenlenmiştir. 118 

Anayasa hükmüne göre merkezi yönetime yerel yönetimler üzerinde; 

Yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesi içinde sağlanması,  

Kamu görevlerinde birliğin saptanması, 

Toplum yararının korunması, 

Yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması, 

Nedenleriyle vesayet denetimi hakkı tanınmıştır. Ancak bu dört unsur başı ve 

sonu belirsiz çok genel esaslardır. Bu esaslara dayanarak her türlü idari sınırlama veya 

kısıtlama getirme ve her şeyi izin veya onaya bağlama olanağı bulunmaktadır. Bu tür 

kısıtlamalar hizmet etkinliğini engellemekte, dolayısıyla toplumun yararını ve yerel 

gereksinimlerin gereği gibi karşılanmamasını sağlamaktadır. 

                                                 
117 Güngör, H., a.g.e., s. 270. 
118 Güngör, H., a.g.e., s. 270. 
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il özel idarelerinin karar, eylem v işlemleri ile organları kanunlarda öngörülen 

esaslar dahilinde merkezi idarenin denetimine tabidir. Bu denetim idari vesayet yöntemi 

ile gerçekleştirilmektedir.  

1. Önceden izin alma yetkisi: Yerel yönetimler bazı eylem ve işlemleri 

gerçekleştirmeden önce vesayet makamından izin almaları gerekmektedir. Vesayet 

makamından izin alınmadan bu eylem ve işleri gerçekleştiremezler. 

2. Onama Yetkisi: Vesayet makamının sahip olabileceği ikinci yetki 

(kanunla verilmiş olmak kaydıyla), “onama” yetkisidir. Onama iptalden faklı olarak, 

alınmış ama henüz yürürlüğe girmemiş kararlarla ilgilidir. Onama var olan işleme 

geçerlilik kazandıran bir işlemdir. Onama işlemi için kanunlarda belirli bir süre 

belirlenir. Bu süre içinde onama işlemi yapılmamış ise işlemin onandığı var sayılır. 

Buna “zımni onama ” denir. Ancak, kanun bunun aksini de öngörebilir. 

3. Kararın yeniden görüşülmesini isteme yetkisi (geciktirici veya zorlaştırıcı 

veto yetkisi): Vesayet makamının sahip olabileceği bir diğer yetkide, kararın yeniden 

görüşülmesini isteme yetkisidir. Vesayet makamının kendisinin vesayetine tabi işlemler 

üzerinde vesayet yetkisi bu kararlar aleyhine idari yargıya başvurmaktan ibaret de 

olabilir. 

4. Erteleme Yetkisi: Vesayet makamına tanınabilecek bir diğer yetki de 

kararın yürütülmesini erteleme veya “askıya alma” yetkisidir. Bu yetkiyle icra-i olan ve 

yürürlüğe giren bir işlemin, geçerliliği bir süre için askıya alınır. Diğer bir ifade ile 

yürütülmesi durdurulur veya ertelenir. 

5. Düzeltme (değiştirerek onama) yetkisi: Vesayet makamının sahip 

olabileceği bir diğer yetki, düzeltme veya değiştirerek onama yetkisidir. Ancak vesayet 

makamının, yerinden yönetim kuruluşunun yerine geçerek işlem yapma yetkisi, yani 

genel bir değiştirme yetkisi yoktur. Değiştirerek onamada, değiştirmenin veya diğer bir 

ifadeyle “düzelteme” nin kapsamı sorunu önemli bir sorundur. Yapılan değişikliğin 

kapsamı sınırlı olmalı, bu yolla ortaya yeni bir karar çıkmamalıdır. Aksi halde 

düzeltmeden değil ikameden bahsetmek gerekir ki, aşağıda ayrıca belirteceğimiz gibi 
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vesayette ikame, yani vesayet makamının idaresini, yerinden yönetim kuruluşunun 

iradesi yerine geçirmek caiz değildir. 

• Vesayet yetkisinin içermediği yetkiler: Yukarıda gördüğümüz gibi, 

vesayet yetkisi, kanun tarafından öngörülen bozma, onama, erteleme, değiştirerek 

onama gibi sınırlı yetkileri içerir. Vesayet makamı şu yetkilere sahip değildir. Vesayet 

makamının, kural olarak, işlemi “düzeltme” yetkisi yoktur. Yani, vesayet makamı, 

vesayet yetkisini kullandığı durumlarda, örneğin işlemi onamadığı durumda, yerinden 

yönetim kuruluşunun yerine geçerek onun adına işlem yapma yetkisi “ikame” yetkisi 

kural olarak yoktur. Bununla birlikte, kanunla bazı istisnai hallerde bunun aksi 

öngörülmüş olabilir. Vesayet makamının “emir ve talimat verme” yetkisi yoktur. Çünkü 

vesayet yetkisi, yerinden yönetim kuruluşunun karar alma hürriyetini ortadan kaldıran, 

merkezi idarenin iradesini yerinden yönetim kuruluşuna empoze eden bir yetki değildir.  

İl genel meclisinin yürütmeye ilişkin bütün kararlarının önce vali’nin 

onayından geçmesi gerekir. Vali, onaylamadığı kararlara kanunda belirtilen süre içinde 

Danıştay nezdinde itiraz edebilir. İl genel meclisinin bazı kararları da Hükümetin ve ya 

ilgili bir bakanlığın onayına tabi tutulmuştur. Örneğin il genel meclisinin bor almaya 

karar vermesi halinde, bu kararın gerçekleştirilebilmesi için, borcun miktarına göre 

değişmek kaydıyla, Bakanlar Kurulu Kararına ve ya özel bir kanun çıkartılmasına 

ihtiyaç vardır. 

Valinin hukuka aykırı bulduğu meclis kararını tekrar görüşülmek üzere iade 

etme yetkisine sahip olması da, kuşkusuz bu konudaki vesayet denetiminin hala 

korunduğunun bir göstergesidir. Ancak böyle olmakla birlikte, vali bu yetkisini gerekçe 

ihtiva edecek bir şekilde kullanmak mecburiyetindedir.119İl özel idarelerinin eylem ve 

işlemleri de hem İçişleri Bakanlığına bağlı mülkiye müfettişleri, hem de Sayıştay 

denetçileri tarafından teftiş ve tetkik olunmaktadır. Kanunlara aykırı durumların 

saptanması halinde ilgililer hakkında kanunlarda öngörülen esaslar dairesinde işlem 

yapılmaktadır.   

                                                 
119 Kaplan, G., Yeni İl Özel İdaresi Kanununa Göre İl Genel Meclisi ve  Encümeni Kararları Üzerinde 
Vesayet Denetimi,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:54, Sayı:3, 2005, s. 141. 
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Danıştay, Vali’nin başvurusu ve İçişleri Bakanlığının isteği üzerine il genel 

meclisinin feshine karar verebilir. Böyle bir sonucun hangi sebeplerden doğabileceği il 

özel idarelerinin organik kanunu olan 1913 tarihli Kanunun değişik 125. maddesinde 

belirtilmiştir. Örneğin, il genel meclisinin kanunen belli olan haller dışında olağan ve 

olağanüstü toplantılar yapması, kanunla belirtilen yerden başka bir yerde toplanması, 

siyasi meseleleri müzakere etmesi veya siyasi temennilerde bulunması sözü geçen 

Kanunda sayılan fesih sebeplerinden bazılarıdır. Belirtilen ilk iki durumda, vali ayrıca 

toplantıları dağıtmak yetkisine de sahiptir. Görüldüğü gibi Merkezi yönetim kendi ajanı 

olarak atadığı vali ve merkezi yönetim teşkilatlarında çalışan mülkiye müfettişleri ve 

Sayıştay denetçileri tarafından il özel idarelerini denetimi altında tutar.  

Denetim kavramını birçok açıdan sınıflandırmak mümkündür. Bu 

sınıflandırmanın en temel olanı ise iç ve dış denetim ayrımıdır. İç ve dış denetim ayrımı 

statü yönünden bir ayrımdır. İl Özel İdareleri Kanunu’nun da böyle bir ayrım yapılarak 

iç ve dış denetim yapılacağı belirtilmiştir. İç ve dış denetimin çok farklı tanımları 

yapılmıştır. İç ve dış denetimin ayrımını yapacak olursak: Herhangi bir kurumu 

denetleyen kişi aynı zamanda denetim yaptığı işletmeden ücretini alıyorsa bu kişinin 

yaptığı denetim iç denetim, eğer denetçi denetlediği kurumun ücretli elemanı değil ise 

bu kişinin yaptığı denetime dış (bağımsız) denetim olarak adlandırılır.  

3.3.2. İç Denetim 

İç denetim kavramı ilk olarak 1940 yıllarında ortaya çıkmıştır. İç denetim 

otoritelerinin güncel iç denetim tanımı “İç denetim, bir kamu kurumunun faaliyetlerini 

geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve 

danışmanlık faaliyetidir” şeklinde tanımlanmıştır. İç denetim, kurumun risk yönetimi, 

kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına 

yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına 

yardımcı olur.120  

                                                 
120 Uluslar Arası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü- 
The IIA Research Foundation, Deloitte, İstanbul 2008, s. 4. 



87 

 

Şeklindedir. Ülkemiz de ise yeni bir kavram olan İç Denetim; 24/12/2003 tarih 

ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile birlikte Kamu mevzuatımıza girmiş bulunmaktadır. İç Denetim; 

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

yönetilmesi, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet 

göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini 

sağlamak  amaçlarına hizmet eden İç Kontrol sisteminin bir parçasıdır.121 

 

3.3.3. Dış Denetim  

Kuruluşların finansal tablolarının ve bu tabloların dayanağını oluşturan tüm 

defter ve belgelerin, iç kontrol sisteminin, ehliyetli kişiler tarafından, tarafsız olarak, 

kanıt toplanarak, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe ve denetim 

standartları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre denetlenmesi ve denetleme sonucunda 

finansal tabloların güvenilirliği konusunda görüş oluşturarak bu görüşlerin denetim 

raporları aracılığı ile işletme ilgililerine duyurulması sürecidir.122 

 

3.4. 5018 SAYILI KANUNA GÖRE İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ VE DIŞ 

DENETİM  

Kalkınma planları ile bütçeler arasında sıkı bir bağ kurulamaması, bazı malî 

işlemlerin bütçelerde yer almaması, bütçe uygulamalarının malî yılla sınırlı olması ve 

çok yıllı bütçeleme sisteminin olmaması sistemin başlıca eksiklikleri olarak ön plana 

çıkmaktadır. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla, mevcut sistemin 

değiştirilerek daha etkin olması, Ulusal Program ve Politika Belgesi'nde de yer aldığı 

üzere uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu malî 

yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmış; diğer taraftan Kanunla, bütçe 
                                                 

121 Soydan,  K., İç Denetim Nedir?, 1-2-3 sayılı  Orman Mühendisliği Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2008,  s. 
38. 
122 Akdoğan, N., Muhasebe denetiminde denetim  standartları, İşletmelerde denetim sempozyumu, 
Ankara 1988, s. 4.  
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kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe 

hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde şeffaflığın 

sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-

sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması 

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

oluşturulması öngörülmüştür.123 

5393 sayılı Kanunun 38. maddesinde yer alan iç ve dış denetim 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda açıklanan iç ve dış denetimdir. İlgili 

kanun maddesinde iç ve dış denetimin de 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre 

yapılacağını belirtmiştir. Kurum içinde kademeli olarak; Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol 

ile iç denetçiler tarafından yapılacak olan iç denetim olmak üzere toplam üçlü denetim 

sistemi getirilmiştir.124 

a. İç Denetim: 5018 sayılı Yasa’nın 63. maddesi iç denetimi; “kamu 

idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve 

rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 

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

risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek 

yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş 

standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.” Şeklinde açıklamıştır. 

İç denetim iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetim alanında daimi bir 

merkezi uyumlaştırma birimi henüz kurulmamıştır. Ancak bu fonksiyon hali hazırda İç 

Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından yürütülmektedir.125Kamu idarelerinin yapısı 

ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 

                                                 
123 Saraç, O., Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, 
Maliye Dergisi-Sayı 148,/ Ocak-Nisan, 2005, S. 3. 
124 Yıldırım, A., 5018 Sayılı Kamu Mali yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Getirdiği Yenilikler, Beklenen 
Mahalli İdareler Dergisi Sayı:158, Eylül 2007, s. 45. 
125 Başpınar, A., Kamuda İç Denetim Ve Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu, Mali Hukuk Dergisi, Sayı 
132, Kasım-Aralık 2007, s. 37. 
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uygun görüşü üzerine doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları 

kurulabilir. 

İç denetçilerin görevleri isse, 5018 sayılı Yasa’nın 64. maddesinde şu şekilde 

sayılmıştır; 

• Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 

yapılarını değerlendirmek. 

• Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 

• Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

• İdarenin  harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, 

amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

• Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 

konularda önerilerde bulunmak. 

• Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak. 

• Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 

gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.126 

Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de 

dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. 

İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirlenen ve uluslar arası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde 

yerine getirir. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında 

hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst 
                                                 

126 Korkmaz, U., a.g.e., s. 10. 
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yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği 

için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar 

üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim 

Koordinasyon Kuruluna gönderilir. 

İç denetçilerin, iç denetim faaliyeti dışında diğer görevleri de vardır. Bu 

görevleri, yönetim süreçlerinin denetlenmesi, geleceğe yönelik bilgi üretilmesi, IT bilgi 

teknolojileri denetimi, danışmanlık faaliyetleri, kurumun geliştirme ve yenilik 

projelerine katkı sağlama, performans ölçümü ve verimlilik analizi olarak sayabiliriz.127 

24.12.2005 gün ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı 

Yasa’nın 16. maddesi hükmü, “Mahalli idarelerin iç denetçi kadroları İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun kararı ile ihdas edilir. İhdas edilen bu kadrolar ilgili mahalli 

idarenin norm kadrosuna dahil edilmiş sayılır.” Şeklindedir. İl genel meclisinin iç 

denetçi konusunda kadro ihdas yetkisi bulunmamaktadır. 

Mahalli idarelerin iç denetçi kadroları Bakanlar Kurulunun 2006/10911 sayılı 

kararı ile ihdas edilmiş ve 05.10.2006 gün ve 26310 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak norm kadrolarına eklenmiştir. Anılan Bakanlar  Kurulu Kararıyla il özel 

idarelerinin tamamına iç denetçi kadrosu verilmemiştir. Ancak, vali 38. maddedeki “vali 

veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir.” Hükmü çerçevesinde il özel 

idaresinin iç denetimini her zaman yaptırabilir.  

Dış Denetim: Avrupa birliği normlarına göre dış denetim, parlamento adına 

bağımsız bir kurumun genel yönetim üzerinde denetim yaparak sonuçlarını 

parlamentoya raporlamasıdır. 5393 sayılı Yasa’nın 38. maddesinde öngörülen dış 

denetim, 5018 sayılı Yasa’nın 68. maddesinde açıklanan Sayıştay’ın yaptığı dış 

denetimdir.  

Dış denetim: Bir kamu idaresinin kendi dışında başka bir kamu idaresi veya 

kurum tarafından denetlenmesi işidir. Denetleyen kişiler ne özlük hakkı ve nede sicil 

                                                 
127 Kaya, H. A., a.g.e., s. 7. 
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gibi hususlarda denetledikleri kuruma bağlı değildirler. Denetledikleri kurumun üst 

yöneticisinden emir ve talimat almazlar.128  

5018 sayılı yasanın 68. maddesi dış denetimin Sayıştay tarafından yapılacağını 

belirtmiş ve dış denetimin amacını da, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali, faaliyet, karar ve işlemlerinin; 

kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesini ve 

sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlaması olarak belirtmiştir. 

b. Dış denetim, genel kabul görmüş uluslar arası denetim standartları 

dikkate alınarak; 

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

tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir, 

gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygun olup olmadığının tespiti, 

• Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp 

kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans 

bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir. 

Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen 

raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur. 

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

hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibariyle konsolide edilir ve bir örneği ilgili 

kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır, Sayıştay, denetim 

raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel 

değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

                                                 
128 Güngör, H., Yerel Yönetimlerin Merkezi İzlenmesi Ve Denetimi, Yerelleşme ve Yolsuzluk 
Konferansı, TEPAV, 5-6 Aralık 2007, s. 3. 
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Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki 

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

düzenlemelere uygun olup  olmadığına karar verilmesidir. 

5018 Sayılı yasa’nın 77. maddesine Göre Yapılan Denetim:  

5018 sayılı Yasanın 77. maddesinde il özel idareleri üzerinde özel bir denetim 

usulü düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, mali yönetim ve kontrol sisteminin 

tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin 

ortaya çıktığı durumlarda; valinin talep etmesi veya doğrudan Başbakanın onayı üzerine 

İçişleri Bakanı, yetkili denetim elemanlarına, il özel idaresinin, 

• Tüm mali yönetim ve kontrol sistemlerini,  

• Mali karar ve işlemlerini, 

Mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu teftişler sonucunda 

düzenlenecek raporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de 

gerekli işlemlerin yapılması için ilgili valiye gönderilir. 

Ancak, 5018 sayılı Yasa’nın 77. maddesi hükmüne göre doğrudan Başbakanın 

onayı üzerine yapılacak denetimi ise her ne kadar düzenlenecek raporun bir örneği İç 

Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderiliyor olsa da, iç denetim olarak 

değerlendirmek zordur. Çünkü bu denetimde valinin talebi ve rolü yoktur. Bu denetim 

dış denetim tanımına daha çok uymaktadır.   

Kanunda görev ve sorumlulukların açık olması prensibi yer almakla birlikte iç 

denetim ile mevcut sistemde yer alan teftiş ve denetim birimleri arasında görev 

çakışmasını engelleyecek açık bir görev tanımı ve ayrışma yapmayarak, sistemdeki 

görev karmaşasını çözmenin aksine daha da karmaşık hale getirmektedir.129 

                                                 
129 Gürkan, N. Z., Kamu Denetiminin Değişen Yüzü “İç Denetim” Ve Eleştirisi, Mali Hukuk Dergisi 
Sayı:120, Kasım Aralık 2005, s. 54. 
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3.4.1. Denetimin Kapsamı  

Madde hükmü il özel idaresinin gördüğü iş ve işlemler üzerinde nasıl bir 

denetim yapılacağını da düzenlemiştir. Madde hükmündeki düzenlemeye göre il özel 

idaresi iş ve işlemleri üzerinde üç şekilde denetim yapılmaktadır.Bunlar hukuka 

uygunluk, mali ve performans denetimi olarak belirtilmiş ve denetimin kapsamı da 

çizilmiştir. Aslında bu sayılanlar denetimin amacı yönünden sınıflandırılmasıdır. Bu 

açıklanan üç denetim şekli iç ve dış denetçiler tarafından yapılabilir. 

a. Hukuka uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin görev ve yetkileri 

yasalarla belirlenmiştir. İdareler, yaslarla belirlenmiş bu görevleri yerine getirirken ve 

yetkilerini kullanırken birçok iş ve işlem gerçekleştirirler. Örneğin, harcama yaparlar, 

gelir elde edebilirler, personel çalıştırırlar. 

b. Mali denetim: bir kuruluşun mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin 

belirlenmiş yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek 

amacıyla incelenmesidir.Bu denetim türünde belirlenmiş ölçütler farklı kaynaklar 

tarafından oluşturulur. Denetimin konusu, örgütün mali işlemleri ve faaliyetleridir. 

Mali denetim, denetimi yapılan kurumun mali tablolarının güvenilirliği ve 

doğruluğu konusunda da makul bir güvence sağlama amacını da gütmektedir. 

c. Performans denetimi: INTOSAI’ ye göre performans denetimi, denetlenen 

kurumun sorumluluklarını yerine getirirken kullandığı kaynakların “etkinliğinin”, 

“verimliliğinin” ve “tutumluluğunun” denetimidir. Basit bir ifadeyle, performans 

denetimi, kurumların “doğru işleri” yapıp yapmadıklarının araştırılması olarak 

tanımlanır. 

İçişleri Bakanlığının İl Özel İdareler Üzerindeki Denetim Yetkisi: 23.02.1985 

gün ve 18675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve görevleri 

Hakkında Kanunun 15. ve 38. maddeleri ile bu maddelere istinaden çıkarılan tüzük ve 

yönetmelik hükümlerine göre, mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kuruldukları 

veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve 
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hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma yapma görevi İçişleri 

Bakanlığına verilmişti.  

5302 sayılı Yasanın 38. maddesi “il özel idarelerinin mali işlemler dışında 

kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri 

Bakanlığı tarafından da denetleneceğini” belirterek İçişleri Bakanlığının bu idareler 

üzerindeki denetiminin sınırını yeniden belirlemiştir. 

İçişleri Bakanlığı, 5302 sayılı Yasanın yayımlandığı 04.03.2005 tarihinden 

itibaren il özel idareleri üzerinde, 3152 sayılı Yasada belirtilen şekilde bir denetim değil, 

5302 sayılı Yasanın 38. maddesinde öngörülen şekilde bir denetim yapması gerektiği 

konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. 

İçişleri Bakanlığı, il özel idarelerinin ağırlıklı olarak idari işlemleri üzerinde 

denetim yapması gerekmekte, ancak idari işlemlerin uzantısı olan mali işlemlerin de 

denetim kapsamı dışında olmadığı görülmektedir. 

 Örneğin, bir ihale sürecinin yaklaşık maliyet hazırlanmasından sözleşme 

imzalama aşamasına kadar olan işlemlerin tamamı idari işlemdir. Sözleşme hükmüne 

uygun bir ödeme yapılıp yapılmadığı konusunu ihale sürecinden ayırmak da 

imkansızdır. Bu sorunun, idari mali işlemin yasal olarak ayrımı yapılmadan giderilmesi 

de mümkün değildir. 

 İç denetim adına şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalar, teknik anlamda 

uluslar arası düzenlemelere paralel ve çağın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilme 

kapasitesine sahip bir nitelik taşımaktadır. Bu tespit tabii ki her şeyin dört dörtlük 

olduğu anlamına gelmemektedir. Ancak yapılan iyi niyetli çalışmalar, meslek 

mensuplarının ve üst yöneticilerin de katkılarıyla şekillendirildikçe ortaya çıkacak 

ürünler herkesin içinde bulunmaktan mutluluk duyacağı bir ortamın doğmasına katkı 

sağlayacaktır.130 

 

                                                 
130 Korkmaz, U. Kamuda İç Denetim II, Bütçe Dünyası, Sayı:26, Yaz 2007, s. 48.  
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3.5. VALİ VE KAYMAKAMLARIN İL ÖZEL İDARELERİ 

ÜZERİNDE DENETİM YETKİSİ 

5442 sayılı İl İdaresi kanununun 9. maddesinin (D) ve 31. maddesinin (Ç) 

bendine göre, vali ve kaymakam özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı 

tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder. 

Acaba, il özel idareleri için 5442 sayılı Yasanın 9 ve 31. maddesindeki 

hükümler uygulanabilir mi? 5302 sayılı Yasanın 38. maddesi il özel idaresinin denetimi 

ile ilgili özel düzenleme getirmiştir. 5302 sayılı Yasa il özel idareleri için özel bir yasa 

olduğu  gibi, yürürlük tarihide 5442 sayılı Yasadan daha sonradır. 

Dolayısı ile valinin il özel idaresi üzerinde denetim yetkisi, 5442 sayılı Yasanın 

9. maddesinin (D) bendine göre değil, 5302 sayılı Yasanın 38. maddesi hükmü 

çerçevesinde olacaktır. 

Kaymakamlarında bu idareler üzerindeki denetim yetkisi, 5442 sayılı yasanın 

31. maddesinin (Ç) bendine göre değil, 5302 sayılı Yasanın 38. maddesindeki “vali 

veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir.” Ve 35. maddesindeki 

“ilçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare 

teşkilatı oluşturulabilir.” Hükmü çerçevesinde olacaktır. 

 

3.6. İL ÖZEL İDARESİNE BAĞLI KURULUŞ VE İŞLETMELERİN 

DENETİMİ 

Madde hükmü il özel idarelerine bağlı  kuruluş ve işletmelerinde de il özel 

idarelerinin denetlendiği esaslara göre denetleneceği belirtilmektedir.  

İl özel idarelerine bağlı idare örneği henüz bulunmamaktadır. Bağlı idare 

örneği Büyükşehir belediyelerinde görmekteyiz. Bunlarda belediyelere bağlı ( İETT, 

İSKİ, ASKİ, EGO gibi) ayrı tüzel kişiliği ve bütçesi olan idarelerdir. 



96 

 

İl özel idaresi işletmeleri, 5302 sayılı Yasanın 53. maddesi hükmüne göre 

kurulan, bütçe ve il özel idaresi tüzel kişiliği içinde yer alan işletmelerin denetimi il özel 

idareleri ile aynıdır. 

 

 

3.7. İL ÖZEL İDARELERİNDE RAPORLANMASI GEREKEN İÇ 

DENETİM KONULARI 

3.7.1. Kamu zararı  

Kamu zararı kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 71. maddesinde düzenlenmiştir. 

Kamu zararı: kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan 

mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel 

veya eksilmeye neden olunmasıdır. 

5018 sayılı Yasa’nın 71. maddesine dayanılarak “Kamu Zararlarının Tahsiline 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çıkarılmış ve 19 Ekim 2006 gün ve 

26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

5018 sayılı Yasanın 71. ve yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen; 

• Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında 

belirtilen ya da mevzuatında öngörülen karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde 

belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, 

• İlgili mevzuatında öngörülen haller dışında, iş yaptırılmadan, mal veya 

hizmet alınmadan önce ödeme yapılması, 

• Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, 

• İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç 

bedelinden daha yüksek fiyatla iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması 
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• Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi tahsisi, yönetimi, 

kullanımı ve elden çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun  bir şekilde yapılmaması, 

• Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması, 

• İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun 

bir şekilde yapılmaması, 

• Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine 

getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi 

ek mali külfet getirilmesi 

• Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, 

Kıstasları esas alınarak; Kontrol, denetim veya inceleme, Sayıştay’ca kesin 

hükme bağlama, Adli, idari veya askeri yargılama, Sonucunda tespit edilir. Kamu zararı, 

konusu aynı zamanda suç teşkil eden ve tazmini halinde başka bir işlem yapılmayacak 

kamu zararı olarak iki türlüdür. 

  

3.7.1.1. Konusu Suç ve Ceza-i Müeyyide Gerektiren Kamu Zararı 

Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış, sağlanmamış hizmetleri sağlanmış, 

yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren, gerçek dışı 

belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel  ve ya bir eksilmeye neden 

olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış, 

bulunmak suretiyle oluşuyorsa konusu aynı zamanda suç teşkil ettiğinden dolayı, sebep 

olanlar hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin 

hükümlerinin uygulanır. Bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat 

dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. 
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3.7.1.2. Konusu Suç ve Ceza-i Müeyyide Gerektirmeyen Kamu Zararı 

Konusu suç teşkil etmeyen kamu zararlarının tazmini halinde başka bir işlem 

yapılmayacaktır. 

Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek il özel idaresine 

bildirilen kamu zararlarına ilişkin belgelerde yer alan hususlar, ilgili harcama 

yetkilisinin de görüşleri alınmak suretiyle vali tarafından değerlendirilir. 

Ancak, değerlendirme sonucunda vali kamu zararı konusunda bir yargıya 

varması gerekecektir. Vali, kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilen kamu 

zararının tahsilinin sağlanması yönünde veya Yönetmeliğin 6. maddesindeki esasları 

taşımadığı gerekçesiyle değerlendirmesini ekleyerek dosyaya koyar. Birinci durumda 

kamu zararı tahsili için yasal işlem yapılmaz ve vali kamu zararının takip ve tahsil 

edilmemesinden dolayı doğabilecek riski de üstlenmiş olur. 

Sayıştay’ca kesin hükme bağlama, adli, idari veya askeri yargılama sonucunda 

tespit edilen kamu zararlarının vali tarafından değerlendirilme imkanı bulunmamaktadır. 

Çünkü bunlar artık Sayıştay ilamı ya da bir mahkeme kararına dayandığından, bu 

kararları uygulamak suretiyle doğrudan takip ve tahsili gerekmektedir. İl genel 

meclisinin kontrol, denetim veya inceleme sonucunda sorumluları adına çıkarılan kamu 

zararı ile ilgili olarak kaldırma gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. 

3.7.2. Ödenek Üstü Harcama 

İl özel idaresinin yapacağı giderlere ilişkin üst limitler yılı bütçelerinde il genel 

meclisinde kabul edilerek gösterilir. Bütçe il özel idareler için bağlayıcı hukuki bir 

metindir. Tertipler itibariyle bütçede üst sınırları belirtilen ödeneklerden fazla harcama 

yapılamaz. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 70. maddesi 

hükmüne göre, kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama 

programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme 

belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, vali 

tarafından her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler 
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toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. Para cezası ilgilinin maaşından 

dörtte bir oranında kesilerek ödenir. 

 

3.8. DENETİM SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE MECLİSE 

SUNULMASI  

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’ nun 70. Madde hükmü 

denetime ilişkin sonuçların kamuoyuna açıklanacağını ve meclisin bilgisine 

sunulacağını belirtmektedir. Madde hükmü herhangi bir denetimden ( iç, dış, hukukilik 

vb.) bahsetmemiş “denetim” ifadesi kullanılarak il özel idaresi üzerinde yapılan bütün 

denetimleri kastetmiştir.131  

Madde hükmü denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını ve meclisin 

bilgisine sunulacağını belirtmesine rağmen usul ile ilgili bir düzenleme de 

getirmemiştir. Denetim sonuçlarından raporun tamamını mı? Yoksa sonuç bölümünün 

mü? Kastedildiği de açık değildir. 

Madde hükmü denetim sonucunda düzenlenen denetim raporudur. 

Kanaatimizce madde hükmü denetim sonucundan “denetim raporunu” kastetmektedir. 

Ancak, denetim raporları standart bir sayfa yapısına sahip olmayacağı için bütününün 

açıklanması ya da bilgi olarak sunulması pratikte mümkün olmayabilir. Bu durumda 

içeriği korunarak özetlenmesinin de mümkün olduğu düşünülmektedir. 

Denetim sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili olarak Kanun bir 

sınırlama getirmediğine göre, tüm ilgililerin ve özellikle il halkının kolayca 

ulaşabileceği veya bilgi sahibi olabileceği yöntemlerden en az biri vasıtasıyla 

duyurulması gerekir. Örneğin, il özel idaresinin internet sitesinde yayımlamak, il özel 

idaresi veya hükümet binalarının halkın görebileceği yerlerine asmak, yerel gazetelerde 

yayımlamak, bastırıp dağıtmak gibi. 

                                                 
131 Güngör, H., a.g.e., s. 276. 
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Denetim sonuçlarının il genel meclisine sunulmasında da bir yöntem 

öngörülmemiştir. İl özel idaresinin üst yönetici sıfatı ile denetim sonuçlarının meclise 

sunulmasından sorumlu olan kişi validir. Vali denetim raporlarının bir örneğini meclise 

sunulmak üzere meclis başkanlığına göndermelidir. İl genel meclis başkanı iki usulle 

bunu meclisin bilgisine sunabilir. Denetim raporlarını çoğaltarak meclis üyelerine 

dağıtabileceği gibi, raporları mecliste bir görüşme ve oylama yapılmaz. Ancak, genel 

meclisi üyeleri, Kanunun 18. maddesinde düzenlenen meclisin bilgi edinme ve denetim 

yollarından biriyle sonuçlarını takip edebilir. 

Denetim raporları ne kadar bir sürede kamuoyuna açıklanmalıdır? Madde 

hükmünde raporların açıklanması ve sunulması ile ilgili bir süre bulunmamaktadır. 

Kanaatimizce denetim sonuçlanıp denetim raporu idareye ulaştıktan sonra ilk meclis 

toplantısında meclisin bilgisine sunulmalı ve bu süre zarfında da kamuoyuna 

açıklanması gerekir. Bu sürenin uzatılması maddenin amacını ortadan kaldırabilir. 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre denetim raporları talep eden 

kişilere verilebilir mi? Yasanın38. maddesinin amacı denetim sonuçlarından 

kamuoyunu bilgilendirmektir. Kamuoyuna açıklanan denetim sonuçlarına ilişkin 

bilgilerin (raporların), 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri çerçevesinde 

talep edenlere verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 

3.8.1. Faaliyet Raporu  

Mali şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini hayata geçirmek amacıyla üst 

yöneticilerin ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerinin, idari 

sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlemeleri ve bu raporların, 

stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, 

belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana 

gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanması hüküm altına alınmıştır. 

Böylelikle üst yöneticiler kendi faaliyetlerini düzenli olarak raporlayıp kamuoyuna 
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duyuracaklardır. Bu raporların bir örneği Maliye bakanlığı’ na ve Sayıştay’a verilir.132 

Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine göre faaliyet 

raporunu hazırlamakla görevlidir.  

 

3.8.2. Mahalli İdareler Genel Raporu 

5018 sayılı Kanunun 41. maddesi hükmüne göre İçişleri Bakanlığına 

gönderilen mahalli idarelerin faaliyet raporları, İçişleri Bakanlığı tarafından bütünü 

üzerinde bir değerlendirme yapılarak “mahalli idareler genel faaliyet raporu” hazırlanır. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 13. 

maddesi hükmüne göre, mahalli idarelerin genel durumunu ortaya koymak üzere 

hazırlanacak mahalli idareler genel faaliyet raporunda; 

a. Mahalli idare bütçeleri gelir ve gider hedefleri ile gerçekleşmelerine 

ilişkin bilgi ve değerlendirmeler, 

b. Mahalli idareler, mahalli idarelere bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye 

ortaklıklarının iç ve dış borçlarına ilişkin bilgi ve değerlendirmeler, 

c. Mahalli idarelerin insan kaynakları ile fiziki kaynaklarına ilişkin bilgi ve 

değerlendirmeler, 

d. Mahalli idare bütçelerinden yapılan yardımlar ile sosyal hizmet 

harcamalarına ilişkin bilgi ve derlendirmeler, 

e. Mahalli idarelerin stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme 

uygulamaları hakkında genel değerlendirmeler, 

f. Mahalli idarelere ilişkin iç denetim sonuçları hakkında bilgi ve 

değerlendirmeler, 

                                                 
132 Öz, E., Kaplan, E., Türk Mali Sisteminin Yeniden Yapılanması,  Türk İdare Dergisi, Sayı 446,  2005, 
s. 247. 
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g. Mahalli idarelere ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca yürütülen denetim 

ve gözetim faaliyetleri hakkında özet bilgiler, 

h. Mahalli idarelerin yıl içinde yapmış olduğu yatırımlar ile gelecek yıllara 

yaygın yüklenmelerine ilişkin bilgiler, 

i. Bakanlık ve İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen diğer bilgiler, yer alır.  

Merkezi yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir 

mali yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak mahalli idareler genel 

faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahalli idarelerin mali yapılarına ilişkin genel 

değerlendirmelere de yer verilir. Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna 

açıklar ve bir örneğini Sayıştay’a gönderir (İçişleri Bakanlığı tarafından izleyen mali 

yılın Haziran ayının onbeşine kadar).133 Yine, belirtilen Yönetmeliğin aynı maddesi 

hükmüne göre, Haziran ayının onbeşine kadar da kamuoyuna açıklanır. 

 

3.9. DENETİMLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER 

5302 sayılı Kanunun 41 maddesinde Denetimle İlgili Diğer Hükümler 

açıklamıştır: Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu 

Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.  

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, yapılan birincil ve ikincil mevzuat 

çalışmalarıyla Türk Kamu Mali yönetiminde iç denetim sistemi kurulma aşamasına 

gelmiştir.134  

Kanun bu hususları detaylı düzenlememiş ve bu hususlarda 5302 sayılı 

Kanunda bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

                                                 
133 Altınkülçe, M. R., 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanununa Göre Faaliyet Raporları, 
Belediye Dünyası Dergisi, Sayı 5, Mayıs 2006, s. 35. 
134  Gürkan,  N. Zarifi, İç denetimin faaliyet alanı, Mali Yönetim Ve Denetim Dergisi, Sayı 39, Temmuz – 
Ağustos 2006, s. 1.  
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hükümleri ile diğer kanun hükümlerinin uygulanacağını belirtmek suretiyle doğabilecek 

belirsizlikleri ortadan kaldırmıştır. 

3.10. İl ÖZEL İDARELERİNDE İÇ KONTROL  

Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ile birlikte dönüşüme uğrayan bir başka 

kavram da çağdaş devletin biçimsel kurumsal yapısını ve emredici karar verme 

süreçlerini anlatan “Yönetim” kavramıdır. Son zamanlarda bu kavram yerine çok odaklı 

yönetim anlamına gelen “Yönetişim” kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Yönetim 

kavramında yöneten yönetilen ayrımı ön planda iken, “Yönetişim” kavramında ise çok 

yönlü etkileşim ön plana çıkmaktadır.135 Yönetişim kavramının beraberinde birçok 

kavramında kamu yönetimi anlayışına girdiğini biliyoruz bunlardan en önemlisi ise iç 

kontrol kavramıdır.   

İlgili otoritelerce ve 5018 sayılı kanuna göre iç kontrol, iç denetimi kapsayan 

genel bir süreçtir. İç denetim faaliyeti bir iç kontrol olmayıp, sadece iç kontrol 

sisteminin bir unsuru olarak yönetimin uyguladığı kontrolleri değerlendiren ve 

gelişmesine katkı sağlayan bir faaliyettir. 1365018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununda  iç kontrol sisteminin tesisine ve işletilmesine yönelik “ihtiyatlı” ve 

“mesafeli” duruş, Kanun gereğince çıkarılan ikincil mevzuatta da devam etmektedir. 

5018 sayılı Kanun bağlamında dikkatler ve düzenlemeler şimdiye kadar iç denetime 

odaklanmıştır. Oysa iç denetim, iç kontrol sisteminin önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bu yüzden, iç kontrol sistemi etkin bir biçimde kurulmadıkça ve işletilmedikçe iç 

denetimden de arzulanan sonuçların alınması mümkün değildir. 5018 sayılı yasa bir tür 

“ çerçeve yasası” olarak tasarlanmış ve daha sonra çıkarılacak yeni yasa, Kararname ve 

yönetmeliklerle sistem tamamlanacaktır.137 

 

                                                 
135 Güner, M. Fatih, a.g.e., s. 187. 
136 Candan, E.,  Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistem Ve Süreçlerinin Tasarlanması, Uygulanması ve 
Geliştirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, 2006 s. 5. 
137 Tuncer, S., Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Yasası, Vergi Dünyası, Sayı 289, Eylül 2005, s. 13. 
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3.10.1. İkincil Mevzuattaki Düzenlemeler ve Değerlendirmeler 

İç kontrol fonksiyonunu ve sistemini ilgilendiren bazı konulara 5018 sayılı 

Kanun gereğince çıkarılan  yönetmeliklerde yer verilmiştir. Bu yönetmeliklerden biri; 

5018 sayılı Kanunun “Mali Hizmetler Birimi” başlıklı 60’ncı maddesi ile 5436 sayılı 

Kanunun 15’nci maddesi gereğince hazırlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” tir. (18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır.) 

Anılan yönetmeliğin Strateji Geliştirme Birimlerinin görevlerini belirleyen 

5’nci maddesinin (s) fıkrasında “ön mali kontrol faaliyetini yürütmek” ve (t) fıkrasında 

ise “iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışma yapmak” görevleri Mali Hizmetler Birimine verilmiştir.  

Keza aynı yönetmeliğin Mali Hizmetler Fonksiyonu başlıklı 9’uncu 

maddesinin iç kontrolü düzenleyen (c) fıkrasının İç Kontrol başlıklı (1) no’lu bendinde 

“İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak” Mali hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülecek 

görevler arasında sayılmıştır.  

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunuyla mali ve idari yapıları yeniden 

düzenlenen il özel idarelerinin iç kontrol ve denetimleri, belediyelerle benzer özellikler 

taşımaktadır. İl özel idareleri bünyesindeki iç kontrol organizasyonunun 5018 sayılı 

Kanuna göre yapılandırılması gerekirken, denetim iç ve dış denetçiler tarafından yine 

5018 sayılı kanunda gösterilen kriterler ile hukuka uygunluk, mali, performans ve IT 

denetimleri çerçevesinde yerine getirilecektir.138 

5018 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ve iç kontrolü ilgilendiren bazı hususları 

düzenleyen diğer yönetmelik ise “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliktir (12 Temmuz 2006 tarihi Resmi Gazetede yayımlanmıştır). Bu 

Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’ncü maddesinin (f) fıkrasında, “f) İç kontrol: 

                                                 
138 Baltacı, M., Yılmaz, S., Yerel Yönetimlerde Hesap Verebilme Mekanizmasının Önemli Aktörleri: İç 
Kontrol ve İç Denetim, Mali Yerelleşme Teori Ve Uygulama Üzerine Yazılar, Güncel Yayıncılık, 
İstanbul 2006, s. 265. 



105 

 

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, malî bilgi ve 

yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 

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

diğer kontroller bütünü,” biçiminde tanımlanmıştır.  

Aynı yönetmeliğin iç denetim ile iç kontrol arasında ilişkiyi açıklayan “İç 

Kontrolle İlişki” başlıklı 11’nci maddesinin 1 ve 2 no’lu fıkraları şöyledir: “1) İç 

denetim, iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili olarak yönetime 

bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. (2) İç denetçiler, iç kontrol 

sisteminin düzenlenmesi ya da uygulanması süreçlerine ve iç kontrol tedbirlerinin 

seçimine dâhil edilemez. Kamu idaresinde etkin bir iç kontrolün kurulması ve 

sürdürülmesinden üst yönetici sorumludur. Üst yönetici iç denetçilerden, iç kontrol 

ilkelerine ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik görüş alabilir”. 

Görüldüğü üzere, yukarda sözü geçen yönetmeliklerin ilkinde iç kontrol 

meselesi mali hizmetler biriminin görevi meselesine indirgenmekte, diğerinde ise iç 

kontrol konusu iç denetimle ilgili bir düzenlemenin içinde ele alınmakta ve dolayısıyla 

iç kontrol gibi önemli bir mesele iç denetim ekseninde telaffuz edilmektedir. İç 

kontrollerin ve iç denetimin oluşturulmasının temel avantajı Sayıştay denetimi sırasında 

ve kamuya hesap verilebilirlik adına ortaya çıkacaktır.139  

5018 sayılı Kanuna göre çıkarılan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin 

Esaslar” a gelince,31.12.2006 tarihli 3.mükerrer 26040 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan bu Esaslar,1’nci maddesinde de belirtildiği gibi,”iç kontrol ve ön mali 

kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemek” tedir. 

Esaslar,”iç kontrol” ile “ön mali kontrolü” eş değer kavramlar ve meselelermiş 

gibi ele alıp düzenlemektedir. Esaslar’ da “İç kontrolün amaçları”,”İç kontrol 

                                                 
139 Yılmaz, R., Belediye, İl Özel İdareleri Ve 5018 Sayılı Kanuna Tabi Olan Mahalli İdare Birliklerinde İç 
Kontrol Sistemini Kurmanın Önemi Ve İçişleri Bakanlığının Konuya Yaklaşımı, www.bumko.gov.tr, 
2009,  s. 15. 
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standartları”,”İç kontrolün temel ilkeleri”,”İç kontrolün unsurları ve koşulları”,”İç 

kontrole ilişkin yetki ve sorumluluklar” ve “Merkezi uyumlaştırma görevi” başlıkları 

altında düzenlenen hükümler ağırlıklı olarak” icraî” ve” işlevsel” değil, “ilkesel” ve 

“tasviri” karakterdedir. Esaslar’ da “ iç kontrol” bütün  yönleriyle ve gereken ayrıntıda 

düzenlenmemekte ve bir bakıma devasa bir sistem “ön mali kontrol”ün gölgesinde 

kalmaktadır. 

Kamu iç mali kontrol sistemi, iç kontrol kavramına dayanır. Avrupa Birliği iç 

kontrol modeli olarak COSO modelini esas almıştır. 140 Dünyada en çok benimsenen 

COSO İç Kontrol Modeli ülkemiz Kamu Mali Yönetiminde de birebir kabul edilmiştir. 

 

3.11. İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM  

İl özel idarelerinde iç denetim atama yolu ile belirlenen iç denetçiler tarafından 

gerçekleştirilir. İç denetçiler denetim yaparken 5018 Kamu mali yönetimi ve kontrol 

kanunun gerektiği  gibi uygulanabilmesi için Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 

rehber kitaplardan yararlanırlar, iç denetim sürecini gerçekleştirirken de Kamu İç 

Denetim Rehberini Kullanırlar. Bu rehber, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunca (Kurul) hazırlanmış ve 07.04.2008 tarih ve 5 sayılı Kurul 

Kararıyla onaylanmıştır. 

Bu rehber iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, iç denetimin sürecini 

içeren genel çerçeve, ikinci kısımda ise, her bir iç denetim uygulamasına ilişkin ilkelerin 

anlatıldığı bölümler yer almaktadır. 

İç denetim birimleri, görev alanlarına giren konular itibarıyla bu rehberin 

birinci kısmındaki metodolojiyi aynen benimser, ikinci kısmındaki ilkelere uygun 

olarak her bir denetim uygulamasına ilişkin kendi denetim rehberlerini hazırlar ve bir 

örneğini Kurula gönderir. Söz konusu denetim rehberlerinin hazırlanmasında, genel 
                                                 

140 Uzunay, V., Avrupa Birliğinde ve Türkiye’ de Kamu İç Mali Kontrol Sistemi ve Bu Alanda Yapılan 
Düzenlemeler, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gen. Md., Ankara 2007, s. 8. 
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kabul görmüş ulusal ve uluslararası uygulamalardan da yararlanılabilir. Denetim 

rehberleri yol gösterici olmakla birlikte, iç denetçilerin denetim yeteneklerini sınırlamaz 

ve iç denetim uygulamalarının geliştirilmesine engel teşkil etmez. Bu rehber uyarınca 

hazırlanacak rehberlerin iç denetim faaliyetlerinin planlanması, programlanması, 

gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi bakımından etkin ve yeterli olup olmadıkları ilgili iç 

denetim birimlerince en az yılda bir defa gözden geçirilir ve yapılan değişiklikler 

Kurula bildirilir.  

Harcama öncesi mali kontrol bir iç denetim olarak düzenlenirken, harcama 

sonrası denetim dış denetim olarak tanımlanmıştır.141 

İç denetim faaliyeti; uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojileri ve sistem 

denetimi uygulamalarını kapsar. Her iç denetim faaliyeti ise; planlama, denetimin 

yürütülmesi, raporlama ve izleme sürecinden oluşur. 

S. Yaman Koçak ve Tamer Kavakoğlu tarafından İl Özel idarelerinde İç 

Denetim Sisteminin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma adında il özel 

idarelerinde iç denetim kavramının nasıl işlediği ve iç denetçiler tarafından nasıl 

algılandığına dair bir anket çalışması yapılmış ve Sayıştay dergisinin 77. Sayısında 

yapılan anket ve sonuçları yayınlanmıştır. Bu çalışmanın amacı il özel idarelerinde iç 

denetim faaliyetinden ne anlaşıldığı ile bu faaliyetin il özel idarelerindeki 

uygulamasının ne düzeyde olduğunun ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda, il özel 

idarelerinde kuruluş aşamasında olan iç denetim sisteminin nasıl yapılandığı sorusuna 

cevap aranmıştır. Bu çerçevede iç denetim biriminin il özel idarelerinde nasıl 

kurulduğu, işlediği, hangi rolleri üstlendiği, çalışma yapısı, iç denetçinin mesleğe olan 

bakış açısı ile iç denetçi-üst yönetici ilişkisinin nasıl olduğu araştırılmıştır. 142 

Çalışmanın amacına ulaşabilmesi için il özel idarelerinde görev yapan iç 

denetçilere yönelik olarak oluşturulmuş aşağıdaki sorular sorulmuş; 

                                                 
141 Arıkan, Y., Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Ve Yerel Yönetimlerin Denetimi, 
http.ismmmo.org.tr,  s. 4. 
142 Koçak, S. Y., Kavakoğlu, T., İl Özel İdarelerinde İç Denetim Sisteminin Değerlendirilmesine İlişkin 
Bir Araştırma, Sayıştay Dergisi, Sayı 77, Nisan-Haziran 2010, s. 130. 
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İl özel idarelerinde iç denetime önem verilip verilmediği, İç denetçi-üst 

yönetici arasındaki ilişki düzeyinin ne olduğu, iç denetim tanımından ne anlaşıldığı, il 

özel idarelerinde iç denetimin uygulama düzeyinin ne olduğu, iç denetçilerin mesleğe 

olan bakış açılarının ne olduğudur. 

Bu sorulara aranan cevaplar baz alınarak araştırmadaki temel varsayımlar 

şunlardır; İl özel idarelerinde iç denetim birimleri yapılanmalarını tamamlayarak iç 

denetim sisteminin hukuksal altyapısını oluşturmuşlardır. Bir diğer varsayım; İl özel 

idarelerinde sadece 3 yıldır uygulanan iç denetim faaliyeti yeterince talep görmemekte, 

iç denetçi- üst yönetici ilişkisi sınırlı kalmaktadır. Son varsayım ise; İl özel idare iç 

denetçileri, modern iç denetim tanımındaki tüm unsurlara katılmakta güçlük çekmekte 

ama bireysel olarak yaptıkları işten tatmin olmaktadırlar.143 

 

3.11.1. İÇ DENETİM SÜRECİ 

 

3.11.1.1. PLANLAMA 

İç denetimde planlama süreci; denetim evreninin tanımlanması, denetim 

alanlarının belirlenmesi, risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi, 

denetim alanlarının öncelik sırasına konulması, denetim kaynaklarının tahsis edilmesi, 

planın hazırlanması ve onaylanması ile iç denetim programının hazırlanması ve 

onaylanması aşamalarından oluşur. Bunlara ilişkin iş ve işlemler Kurulca çıkarılan 

Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi ile Kamu İç Denetiminde Risk 

Değerlendirme Rehberine göre yapılır. 

İç denetim programı hazırlanıp onaylandıktan sonra her iç denetçiye, iç 

denetim birimince görevi yazıyla bildirilir. İç denetçi görevlendirmesi yapıldıktan sonra 

iç denetim birimince, denetim yapılacak birime bildirim yazısı gönderilir. 

                                                 
143 Koçak, S. Y., Kavakoğlu, T., a.g.e., s. 139. 
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3.11.1.2. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ 

 

3.11.1.2.1. Ön Çalışma ve Bireysel Çalışma Planı 

Denetim faaliyeti ön çalışmayla başlar. Bu çalışmanın amacı, iç denetçinin 

yapacağı bireysel denetim faaliyeti için gerekli bilgiyi elde etmesine yardımcı olmaktır. 

Ön çalışma; denetim amaçlarının belirlenmesi, bilgi toplama/ön araştırma ve açılış 

toplantısı safhalarından oluşur. Denetçiler kamu kurumlarının iç kontrol çerçevesinin 

bir öğesi olmakla birlikte, denetlenen kurumda spesifik iç kontrol prosedürlerinin 

uygulanmasından sorumlu değildirler. Bu aslında yönetimin işidir.144 Denetim planı, 

denetçinin denetimi yönlendirmesinde ve yönetmesinde izleyeceği stratejiyi içerir.145 

Elde edilen bilgiler ışığında denetim amaçları kesinleştirilir, potansiyel sorunlu alanlar 

ile denetim kapsamı belirlenerek bireysel çalışma planı hazırlanır. 

Ön çalışma aşamasında ayrıca denetim kontrol listesi oluşturulur. Denetim 

kontrol listesi,hem denetçiye denetim sırasında izlemesi gereken yolu, hem de 

denetçinin çalışmalarını izlemekle görevli denetçiye, denetimin hangi aşamada 

olduğunu göstermek bakımından kolaylık sağlar. Liste, denetime ilişkin her bir adımın 

tamamlanmasını müteakip doldurulur ve ilgili çalışma kağıtlarıyla birlikte dosyalanır. 

a. Çalışma Kağıtları ve Formlar 

Denetimin hazırlık aşamasında, öncelikle, kullanılacak çalışma kağıdı ve 

formların şekil ve içeriği belirlenir.  

Denetim süresince gerçekleştirilen tüm çalışmalar; denetime hazırlık, risk ve 

kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi, kanıt ve 

sonuçlar ile raporlama ve izleme faaliyetleri çalışma kağıtlarıyla belgelendirilmelidir. 

                                                 
144 INTOSAI İç Kontrol Standartları Komitesi, İç Kontrol, Özeren, Baran (çev.), Sayıştay e-kütüphane, 
Mayıs 2002,  s. 3. 
145 Erdoğan, M., a.g.e., s. 6. 
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Çalışma kağıtları, denetimin yürütülmesinde denetçiye yardımcı olmaya ve 

denetçinin ulaştığı bulguları desteklemeye hizmet eder. Risk kontrol matrisi gibi şekil 

ve içeriği özel olarak belirlenenler dışında, denetimde kullanılacak standart bir çalışma 

kağıdı örneği ekte yer almaktadır. Çalışma kağıtları, denetimin sonuçlandırılmasını 

müteakip saklanması ve gerekli hallerde başkalarının kullanımına açılması için iç 

denetim birimine devredilir. 

b. Denetim Amaçlarının Belirlenmesi 

İç denetçi ön çalışma kapsamında öncelikle, denetim programında öngörülen 

hedefler doğrultusunda gerçekleştireceği denetim faaliyeti sonucunda ulaşmak istediği 

amaçları net olarak ortaya koyar ve bunları çalışma kağıdıyla kayıt altına alır. 

c. Bilgi Toplama/Ön Araştırma 

Denetim faaliyetinin amacını belirleyen iç denetçi gerçekleştireceği denetim 

öncesinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri toplayarak bir ön araştırma yapar. Bu safhada 

gerek görülmesi halinde denetlenecek birim yöneticileri veya ilgililerle görüşülebilir. Bu 

aşama, aşağıdaki hususlarda önemli bilgilerin ve uygulamaya yönelik tecrübelerin elde 

edilmesinden oluşur; 

Denetlenecek alanın büyüklüğü, kapsamı, amaç ve hedefleri, Denetlenecek 

birime ilişkin mevzuat, politika ve prosedürler, Mevcut kontroller, İş akış süreçleri, 

Organizasyon ve yönetim yapısı. Söz konusu bilgilere ulaşabilmek için kullanılabilecek 

bazı kaynaklar şunlardır; 

Önceki denetimlere ilişkin rapor ve çalışma kağıtları. Dış denetim ve diğer 

denetim birimlerince yazılmış raporlar. İş/süreç akış şemaları. Organizasyon şemaları. 

Fonksiyon ve iş/görev tanımları. Faaliyet raporları. 

d. Açılış Toplantısı 

İç denetçi, denetimin başlangıcında denetlenecek birim yöneticileri ve ihtiyaç 

duyulan personelin iştirakiyle bir toplantı yapar. Bu toplantıda; denetimin amaçları, 

hedefleri, kapsamı ve tahmini süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim 
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sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim 

bulgularının değerlendirilmesi, denetim sonuçlarının raporlanması, denetçi ve birim 

arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştirileceği ve birimin denetçilerden talep etmesi 

halinde danışmanlık faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği konuları görüşülür ve toplantı 

sonrasında bir tutanak düzenlenir. 

e. Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi (Risk Değerlendirmesi) 

Denetimin riski, önemli hata ve düzensizliklerden etkilenmiş olan bir mali 

tablo hakkında istenmeden olumlu görüş verme olasılığıdır.146 

İç denetçi bilgi toplama ve ön araştırma aşamasını tamamladıktan sonra elde 

ettiği veriler yardımıyla yapacağı risk değerlendirmesi sonucunda, denetlenecek birim 

ve süreçlere ilişkin potansiyel sorunlu alanları belirler. 

Bu alanların belirlenmesinde ilk adım, denetlenecek birimin temel süreçlerinin 

ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, birimin iş süreçlerinin, süreçler arasındaki ilişkilerin, 

süreçteki görevliler ve rolleri ile uygulanan kontrollerin tespiti gerekir.  

Bu aşamada, iş süreçlerini görsel hale getirmeyi sağlayacak iş akış şemaları 

kullanılabilir. İş akış şemalarında açıklık ve sadelik çok önemlidir. Aşırı detay önemli 

hususların gözden kaçmasına neden olabilir. Şemaların oluşturulmasında standart 

sembollerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

Daha sonra, belirlenen bu temel süreçlerdeki risklerin varlığı araştırılır. 

Risklerin varlığına ilişkin bazı göstergeler şunlardır; 

• Plansızlık ya da planlamadaki yetersizlikler, 

• Konu, kişi ve birimler itibariyle uygun görev dağılımı yapmayan ve 

görevler ayrılığı ilkesini ihlal eden organizasyon yapısı, 

                                                 
146 Bozkurt, N., Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, 4. Basım  İstanbul, Mart 2006,  s. 105, 
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• Varlıklar, yükümlülükler, alacaklar, ödemeler ve harcamalar üzerinde 

etkili bir kontrol oluşturulmasında yetersiz kalan yetki dağılımı, 

• Resmi olarak uygulanması öngörülen ancak etkisiz veya maliyeti 

sağlayacağı faydadan yüksek olan ya da açık olmayan ve anlaşılması güç yazılı 

prosedürler, 

• Denetlenen alanın veya birimin iş/görev sahasının başka birim ya da 

kuruluşlarla ilişkili olması durumunda koordinasyon eksikliği, 

• Büyük tutarlı harcama, tahsilat veya alacaklar, 

• Daha önce hiç denetlenmemiş fonksiyon, süreç, program, proje ve 

faaliyetlerin bulunması, 

• Politika ve faaliyetleri etkileyecek konumda bulunan personelin kendi 

aralarındaki veya bunlarla idare arasındaki çıkar çatışması, 

• Kontrol ve yetkilendirme limitlerine yakın seviyede fazla sayıda işlemin 

bulunması, 

• Karmaşık süreç, program ve faaliyetler, 

• Yöneticileri, birim faaliyetlerinden haberdar edecek geri bildirim 

mekanizmalarının yokluğu veya yetersizliği, 

• Olağandışı faaliyet ve işlemler, 

• Yeni birim ve faaliyetler ile yeniden yapılandırma projeleri, 

• Organizasyon ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler. 

Bu noktada idarenin içinde bulunduğu durumun doğru anlaşılabilmesi ve 

denetimin kapsamı belirlenirken ihtiyaç duyulacak bilgiye ulaşılması için denetçiler, 

denetlenen birim çalışanlarıyla görüşmeler yapabilir. Bu tür görüşmeler muhtemel 

sorunlar, hassas konular ve denetimde ihtiyaç duyulacak diğer alanlarda önemli bir bilgi 
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kaynağı oluşturur. Bu görüş alışverişleri bilgi toplama ve ön araştırma aşamasında, 

açılış toplantısında ya da saha çalışması sırasında da gerçekleştirilebilir. 

Son olarak, tespit edilen potansiyel riskli alanlara ilişkin mevcut kontrollerin 

değerlendirilmesi gerekir. Ancak, kontrollerin tümünün gözden geçirilmesine gerek 

yoktur. Çoğu zaman denetim kaynaklarının sınırlılığı nedeniyle buna imkan da 

bulunmamaktadır. Bu sebeple, denetçiler, bu aşamada denetim görevi açısından çok 

önemli ve kritik kontrolleri belirlemeli ve bunlar üzerine odaklanmalıdır. 

Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesinden sonra, bunların risk düzeylerine 

göre derecelendirilmesi amacıyla; potansiyel sorunlu alanlar (birim veya süreç), bu 

alanlara ilişkin yapısal (doğal) riskler, bu risklere karşı mevcut kontroller, bu kontroller 

sonrası bâkiye riskler ve bu çerçevede her bir riske ilişkin nihâi değerlendirmelerin 

yapıldığı açıklamalar bölümlerini içeren “Risk Kontrol Matrisi” hazırlanmalıdır. 

Matrisin her bir bölümünün oluşturulmasında aşağıdaki hususlara uyulur: 

• Potansiyel sorunlu alan bölümüne, denetlenebilir (ana veya alt) birim 

veya süreç isimleri kaydedilir. 

• Yapısal riskler bölümüne, her bir alt birim veya sürece ilişkin doğal 

riskler yazılır. 

• Kontrol önlemleri bölümüne, her bir yapısal riske ilişkin idarece 

uygulandığı belirtilen kontroller girilir. Ancak bu noktada uygulandığı beyan edilen 

kontrollerin fiilen var olup olmadığı denetçi tarafından sınırlı sayıda testlerle teyit edilir 

ve buna göre kontrol önlemleri bölümü revize edilir. 

• Bakiye riskler bölümüne, yapısal riskleri ortadan kaldırmak veya 

azaltmak amacıyla idarece uygulanan kontroller sonrasında kalan riskler kaydedilir. 

• Açıklamalar bölümüne, her bir bakiye riske ilişkin denetçinin nihai 

değerlendirmesi ve buna bağlı olarak ilgili alanın denetim kapsamına alınıp 

alınmayacağına yönelik denetçi kararı girilir. 
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• Yapısal riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla idarece 

uygulanan kontrollerin yeterliliği ve etkinliği değerlendirilerek, birim veya sürecin 

güçlü yönlerine de raporda yer verilir. 

• Bu matrise ayrıca, bireysel çalışma planının hazırlanması aşamasında, 

denetim kapsamına alınan birim veya süreçlere ilişkin uygulanacak denetim testleri 

ilave edilir. Matrise beklenen kontroller de eklenebilir. 

f. Bireysel Çalışma Planının Hazırlanması 

İç denetçi, denetim faaliyetinden beklenen amaçları gerçekleştirebilmek için; 

oluşturduğu risk kontrol matrisinin açıklamalar bölümünde denetim kapsamına alınması 

kararlaştırılan yüksek riskli alanlar ve bu alanlara ilişkin denetlenecek dönemleri 

içerecek şekilde yürüteceği denetim görevinin kapsamını belirler. Daha sonra, denetim 

kapsamına alınan birim veya süreçlerdeki risklere ilişkin olarak uygulanan kontrollerin 

“yeterlilik ve etkinliğini” ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik denetim testleri Risk 

Kontrol Matrisinin “uygulanacak testler” bölümüne girilir. 

İç denetçi, denetim çalışmasını planlarken, denetim görevlendirme yazısında 

kendisine bildirilen denetim süresine uygun olmak koşulu ile denetimin ana aşamalarına 

göre süre planlamasını gösteren bir süre planı formu doldurur. 

Denetimin planlanması veya saha çalışması sırasında, çeşitli nedenlerle 

başlangıçta belirlenen denetim kaynağı veya sürelerini revize etme ihtiyacı doğduğunda, 

denetçi revizyonun nedenlerini de açıklayan bir form düzenler ve iç denetim birim 

yönetimine sunar. 

İç denetçi; denetimin amaç ve hedefleri, denetimin kapsamı, bilgilerin elde 

edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler, denetim kapsamına alınan 

birim veya süreçlere ilişkin uygulanacak denetim testleri ile tahmini denetim süresini 

gösteren bir bireysel çalışma planı oluşturur ve denetim gözetim sorumluluğu 

kapsamında iç denetim birim yönetiminin uygun görüşüne sunar. İç denetim birim 

yönetimi, söz konusu planın, özellikle risk kontrol matrisi ve denetim testleri kısmının, 
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denetim amaçlarına ulaşılması açısından yeterliliğini değerlendirerek gerekli hallerde 

düzeltme veya ilave testler isteyebilir. 

 

3.11.1.2.2. Denetimlerin Gerçekleştirilmesi (Saha Çalışması) 

Saha çalışması; denetim testlerinin uygulanması, bulguların oluşturulması ve 

önerilerin geliştirilmesi, bulguların denetlenen birimle paylaşılması ve kapanış 

toplantısının yapılması aşamalarından oluşur. 

a. Denetim Testlerinin Uygulanması 

Bu aşamada, bireysel çalışma planında belirtilen testler gerçekleştirilir. 

Denetim testi, denetim kapsamına alınmasına karar verilen hususlarla ilgili olarak 

idarece var olduğu belirtilen kontrollerin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının süreçler, 

kayıtlar ve belgeler üzerinden incelenmesidir. 

Denetçilerin yapacağı denetim testlerine ilişkin tüm çalışmalar, araştırma ve 

gözlemler sonrasında elde ettikleri bilgi ve bulgular çalışma kağıtlarına geçirilerek, 

dosyasına konulmalıdır.147Ayrıca iç denetçinin kullandığı denetim programının işlevsel 

özellikleri, verileri bilgisayar ortamında saklamaya müsaitse denetçinin çalışmaları daha 

güvenilir sonuçlar doğurur. 

Denetim testlerinin uygulanmasında kullanılabilecek bazı araştırma 

tekniklerine aşağıda yer verilmiştir. 

• Yeniden hesaplama/uygulama: Bir hesaplama veya işlemi tekrar yaparak 

aynı sonuca ulaşılıp ulaşılmadığının test edilmesidir. Bu test iç denetçiye denetlenen 

birim çalışanları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ne kadar güvenilebileceği 

hakkında fikir verir.  

• Gözlem: Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl 

gerçekleştirildiğinin bizzat iç denetçi tarafından izlenerek bilgi edinilmesidir. 
                                                 

147 Özoğlu, B., Mercan, C., Çakıroğlu, S., a.g.e., s. 273, 
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Denetlenen birim tarafından gerçekleştirilen stok sayımının gözlenmesi buna örnek 

olarak verilebilir. 

• Doğrulama: İşletmede var olan belge ve kayıtlar, iç kontrol politika ve 

prosedürlerinin uygun bir biçimde düzenlendiği ve işletildiği konusunda çeşitli 

kanıtların karşılaştırılarak doğruluklarının tespit edilmesidir.148 

• Görüşme: Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl 

gerçekleştirildiğinin bizzat iç denetçi tarafından ilgili görevlilerle yüz yüze görüşülerek 

bilgi edinilmesidir. Bu yöntem, denetçi için denetlenen birimde karşılaşılan sorunlar 

veya önemli risklerle ilgili en kısa bilgi edinme yoludur. Ancak bu yöntemle yalnızca 

bir kaynaktan temin edilen bilgilerin diğer kaynaklardan doğrulanması gerekir. 

• Yayımlanmış rapor veya çalışmaların değerlendirilmesi: Denetlenen 

birim/süreç üzerinde etkili olmuş çalışma ve raporların gözden geçirilmesidir.  

• Sunulan hizmetlerden bir vatandaş olarak yararlanma: Kamu idaresince 

sunulan hizmetin ilan edilen kaliteyi/standartları sağlayıp sağlamadığının, söz konusu 

hizmetten bir vatandaş olarak yararlanarak değerlendirilmesidir. 

• Anket: Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için 

düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisidir. İyi düzenlenmiş bir anket (hizmet 

değerlendirme anketi/ memnuniyet anketi/ özdeğerlendirme anketi) sürecin veya 

sunulan hizmetin etkinliği ve başarısı gibi konular hakkında yararlı bilgiler sağlar. 

• Analitik inceleme: Verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel 

ilişkilere dayanarak değerlendirilmesini ifade eder. Analitik inceleme, ilgili veriler 

arasındaki tutarsızlık veya tahmin edilen tutarların önemli ölçüde sapması gibi 

verilerdeki tanımlanmış dalgalanmaların ve ilişkilerin araştırılmasını da kapsar. 

Özellikle denetimin bir bütün olarak gözden geçirilmesi ve risk değerlendirmesi 

aşamasında, denetlenen birimin faaliyet koşullarını ve çevresiyle olan ilişkilerini 

kavramak amacıyla denetçi tarafından analitik inceleme teknikleri uygulanır.  

                                                 
148 Bozkurt, N., a.g.e., s. 148, 
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Denetçi, çalışmanın niteliğine en uygun yöntemi seçmeli, ancak yöntem 

seçiminde katlanılacak maliyetleri de göz önünde bulundurmalıdır. Denetçi, yeni ve 

daha etkili teknikleri bulmak ve kullanmak için çaba göstermelidir. 

• Örnekleme 

Örnekleme çalışması; denetlenecek tüm iş ve işlemleri ifade eden ana kütle 

(popülasyon) hakkında bir sonuca varmak veya bir sonuca varılmasına yardımcı olmak 

amacıyla seçilen unsurların belirli özellikleri hakkında denetim bulguları ve delillerini 

denetçinin değerlendirebilmesi için, denetim prosedürlerinin o ana kütlenin %100'ünden 

daha az bir kısmına uygulanması olarak tanımlanır. Denetim planlanması aşamasında 

açıklamaya çalıştığımız gibi, denetçinin ana amacı gerekli sayı ve güvenilirlikte kanıt 

toplayıp ve değerlendirerek bir denetim görüşüne ulaşabilmektir.149 

Saha çalışmasında bilgi ve belgelerin tümünü incelemek uygulamada çoğu 

zaman mümkün veya etkin olmadığından, ayrıca örnekleme yöntemiyle güvenilir 

sonuçlara ulaşılabileceğinden, denetçi denetim görüşünü oluştururken örnekleme 

yönteminden yararlanabilir. 

Örneklemede istatistiksel olduğu kadar istatistiksel olmayan yöntemler de 

kullanılabilir. Ancak, istatistiksel olmayan yöntemler kullanıldığında alınan örneğin ana 

kütleyi temsil etmemesi muhtemel olduğundan bu çalışmanın sonuçlarının ana kütleye 

mal edilmemesi gerekir. 

Güvenilir bir denetim görüşü verebilmek için denetçi çok sayıda denetim kanıtı 

toplamalıdır. Denetçinin kurumda işlem gören her belgeyi incelemesi denetimin 

maliyetini yükseltir. Bu nedenle denetçi örnekleme yöntemine başvurur.150 

Örneklemin Tasarlanması: Bir denetim örnekleminin büyüklüğü ve 

yapısını tasarlarken, denetçi, somut denetim hedeflerini, ana kütlenin niteliğini, 

örnekleme ve seçim yöntemlerini dikkate almalıdır. 

                                                 
149 Bozkurt, N., a.g.e., s. 198. 
150 Güredin, E., Denetim Ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Yayınları, 11. Baskı, İstanbul, 2007, s. 513. 
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Örneklem birimi: Örneklem biriminin belirlenmesi, saha çalışmasında 

yapılacak denetim testlerinin amacına bağlı olacaktır. Bu çerçevede örneklem birimi, 

her bir test konusunun niceliksel ve niteliksel unsurlarından oluşur. 

Ana kütle: Denetçinin denetlenen alanın tamamı hakkında bir sonuca ulaşmak 

için örnek seçmek istediği veri seti anlamına gelir. Bu nedenle, örnekleme yapılacak 

olan ana kütlenin uygun olması ve denetim hedefi için tam ve eksiksiz olduğunun 

doğrulanması gerekir. 

Katmanlama: Her örneklem birimi sadece tek bir katmana girecek şekilde bir 

ana kütlenin açıkça tanımlanmış benzer özellik ve niteliklere sahip alt kütlelere 

bölünmesi işlemidir. 

Örneklem büyüklüğü: Denetçinin ana kütle hakkında bir sonuca ulaşmak için 

kullanacağı ana kütle parçasını ifade eder. Örneklem büyüklüğünü tespit ederken, 

denetçi, örnekleme riskini, kabul edilebilecek hata miktarını ve beklenen hataların 

kapsamını dikkate almalıdır.  

Örnekleme riski: Denetçinin vardığı sonucun, ilgili ana kütlenin tümü aynı 

denetim prosedürüne tâbi tutulsaydı, ulaşılacak olan sonuçtan farklı olabileceği 

ihtimalinden kaynaklanır. İki tip örnekleme riski vardır: 

 

Yanlış kabul riski:   

Örneklemenin ana kütleyi yeterli düzeyde temsil etmemesi nedeniyle, ana kütle 

düzeyinde hatalı olan bir durumun yanlış veya eksik örneklem seçimi nedeniyle hatasız 

kabul edilmesi riskidir. 

Yanlış ret riski:  

Yanlış kabul riskinin tam tersi olup, örneklemenin ana kütleyi yeterli düzeyde 

temsil etmemesi nedeniyle, popülasyon düzeyinde  hatasız olan bir durumun yanlış veya 

eksik örneklem seçimi nedeniyle hatalı kabul edilmesi riskidir. 
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Kabul edilebilir hata: İhmal edildiğinde dahi denetim sonuçlarını 

etkilemeyecek azami hata düzeyidir. Denetçi, denetim konusunun idare açısından 

önemi, denetim kaynağı ve maliyeti ile denetim süresini dikkate almak suretiyle 

bireysel tecrübesine dayanarak bu hata düzeyini belirler. 

Beklenen hata: Daha önceki denetimlerde tespit edilen hata seviyeleri, 

kurumun prosedürlerinde yapılan değişiklikler, iç kontrol değerlendirmesinin sonuçları 

ve analitik inceleme prosedürlerinin sonuçları dikkate alınarak denetçi tarafından tespit 

edilen ve ana kütlede olması muhtemel hatadır. Bu hatanın kabul edilebilir hata 

düzeyinden yüksek olmasının beklendiği durumlarda denetçi daha büyük bir örneklem 

seçer. Aksi durumlarda ise, daha küçük örneklem grupları kullanılabilir. 

Örnekleme Yönteminin Belirlenmesi: 

Yaygın olarak kullanılan iki kategoride toplam dört örnekleme yöntemi vardır: 

İstatistiksel Örnekleme Yöntemleri: 

Rastgele örnekleme:  

Ana kütledeki örneklem birimlerinin bütün kombinasyonlarının seçilme 

şanslarının eşit olmasını sağlayan örnekleme yöntemidir. 

 

Sistematik örnekleme:  

Örneklem birimlerinin, seçmeler arasında belirli sabit bir aralık bırakılarak ve 

ilk aralığın bir rastgele başlangıç noktasından başlatılarak seçildiği örnekleme 

yöntemidir. 
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İstatistiksel Olmayan Örnekleme Yöntemleri: 

 

Gelişigüzel örnekleme:  

Denetçinin örneklemi yapısal bir teknik kullanmadan, fakat ön yargı veya 

kestirimlerden kaçınarak seçtiği örnekleme yöntemidir. Ana kütle hakkında bir sonuca 

varmak için, gelişigüzel örneklemeyle seçilmiş bir örneklemin analiz sonuçlarına tam 

güvenmemek gerekir. 

Yargısal örnekleme:  

Denetçinin örneklem üzerinde belirli bir yanlılık (örneğin, belirli bir değerin 

üzerindeki bütün örneklem birimleri, bütün eksi değerli olanlar, bütün yeni kullanıcılar 

vb.) uyguladığı örnekleme yöntemidir. Ancak bir yargısal örneklemin, istatistiksel 

temellere dayanmaması ve sonuçların örneklemin ana kütleyi temsil edici nitelikte 

olmaması ihtimali nedeniyle, ana kütlenin tamamına teşmil edilmemesi gerektiği not 

edilmelidir. 

Denetçinin örneklem birimlerini, test edilen özellikler açısından, ana kütleyi 

temsil edici nitelikte seçmesi beklenir. Bunun için, ana kütledeki bütün örneklem 

birimlerinin eşit veya bilinen bir seçilme şansı bulunmalıdır. 

 

Örneklemede Dokümantasyon: 

Çalışma kağıtları, örnekleme hedefini ve kullanılan örnekleme sürecini açıkça 

tanımlayan yeterli ayrıntılar içermelidir. Çalışma kağıtları, ana kütlenin kaynağını, 

kullanılan örnekleme yöntemini, örnekleme parametrelerini, seçilen birimleri, yapılan 

denetim testlerinin ayrıntılarını ve ulaşılan sonuçları da göstermelidir. 
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Örnekleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi: 

Her örneklem birimine, belirlenen denetim hedefi için uygun olan denetim 

prosedürlerini uyguladıktan sonra, denetçi, tespit edilen olası hataların gerçekten hata 

olup olmadığını incelemeli ve belirlemelidir. Denetçi hatanın mahiyeti, sebebi ve 

denetimin diğer aşamaları üzerindeki olası etkileri gibi niteliksel yönlerini de 

değerlendirmelidir 

Denetçi, örneklem sonuçlarını ana kütleye uygulamak için, örneklemi seçmekte 

kullandığı yönteme uygun ve uyumlu bir tahmin yöntemi kullanmalıdır. 

Denetçi, ana kütledeki hataların kabul edilebilir hata düzeyini aşıp aşmadığını, 

denetim hedefine uygun diğer denetim prosedürlerinin sonuçlarını da dikkate alarak 

belirlemeli ve değerlendirmelidir.151 Tahmini ana kütle hatası kabul edilebilir hata 

düzeyini aşmışsa, denetçi bu alanı denetim kapsamına almalı, hatanın düzeyiyle paralel 

olarak bu alana kaynak ayırmalı ve denetim prosedürünü genişletmeyi düşünmelidir. 

 

b. Bulguların Oluşturulması ve Önerilerin Geliştirilmesi 

İç denetçi denetim testlerinin uygulanması sonucunda elde ettiği bulguları yeterli kanıtla 

destekler ve bu bulguları değerlendirerek idaresine katma değer sağlayacak öneriler 

geliştirir. 

Denetçi, denetim sırasında tespit ettiği hususları önem derecesine göre 

sınıflandırarak bulgu formuna işler. Bulgu formunda şu alanlar yer almalıdır: tespit, 

neden, riskler ve etkileri, kriterler, öneriler. 

• Bulgu formunun: 

• Tespit bölümü, “yanlış veya sapma nedir” sorusunu yanıtlar. 

• Neden bölümü, yanlış veya sapmanın sebebini ortaya koyar. 

                                                 
151 Özoğlu, B., Mercan, C., Çakıroğlu, S., a.g.e., s. 285. 
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• Riskler ve etkileri bölümü, yanlış veya sapma sonucunda idarenin karşı 

karşıya olduğu riskleri ve bu risklerin muhtemel etkilerini gösterir. 

• Kriterler bölümü, ilgili mevzuat, standart ve iyi uygulamalar 

çerçevesinde olması gerekeni açıklar. 

• Öneriler bölümü, olması gereken duruma ulaşma yolunu tarif eder. 

• Denetçi, denetim sonucunda ortaya koyduğu bulgu ve görüşlerini 

kanıtlara dayandırmalıdır. Denetim kanıtı, denetim bulgularını desteklemek veya ispat 

etmek üzere toplanan ve kullanılan bilgi ve belgelerdir. 

• Denetçinin, denetim amacına ulaşabilmesi açısından topladığı kanıtları 

uygunluk, güvenilirlik ve yeterlilik olmak üzere üç açıdan değerlendirmesi 

gerekmektedir.  

• Denetim kanıtının uygunluğu, kanıtlarla denetim amaçları ve kriterleri 

arasında net ve mantıksal bir bağlantı bulunmasını gerektirmektedir.  

• Denetim kanıtlarının güvenilirliğinin anlaşılabilmesi için kaynağı (kurum 

içi, kurum dışı gibi), doğası (yazılı, sözlü, görsel ya da elektronik gibi) ve gerçekliği 

(asıl olma, imza, mühür gibi) açılarından değerlendirilmesi gerekmektedir.  

• Denetim kanıtlarının güvenilirliği açısından genel olarak aşağıdaki ilkeler 

kabul edilmektedir: 

• Yazılı veya belgeye dayalı kanıtlar, sözlü kanıtlara göre daha 

güvenilirdir. 

• Bağımsız kaynaklardan elde edilen kanıtlar, dahili kaynaklardan elde 

edilenlere nazaran daha güvenilirdir. 

• Denetçinin kendisinin elde ettiği kanıtlar, denetlenen birimin 

sunduklarından daha güvenilirdir. 

• Asıl belgeler, fotokopilerinden daha güvenilirdir. 
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Denetim amaç ve kapsamına ilişkin önemli soruları cevaplıyorsa denetim 

kanıtlarının yeterliliğinden bahsedilebilir. Bu kanıtlara ilişkin testlerin başka bir denetçi 

tarafından da yapılması durumunda aynı sonuçlara ulaşılıyorsa, denetim kanıtlarının 

objektif ve yeterli olduğu kabul edilir.  

Denetim kanıtının, denetim konusunun önemlilik düzeyi ve riskleriyle orantılı 

olması gerekir. Denetim kanıtları türlerine göre fiziki, sözlü, belgeye dayanan ve 

analitik olmak üzere dört başlık altında gruplandırılabilir: 

a. Fiziki Kanıtlar: Genellikle kişilerin ve olayların gözlemlenmesi ya da 

varlıkların incelenmesi yoluyla elde edilmektedir. Müşahede yöntemiyle elde edilen 

delillerin örneklerle belgelendirilmesi ya da destekleyici mahiyette müşahede yapılmak 

suretiyle güçlendirilmesi yerinde olacaktır. Destekleyici mahiyetteki müşahedenin, 

diğer denetçiler tarafından, mümkünse idari birimin temsilcilerinin katılımıyla 

yapılması yerinde olacaktır. Buna örnek olarak; fotoğraflar, haritalar, ses ve görüntü 

kayıtları sayılabilir. Müşahede sonuçları çalışma kağıdıyla kayıt altına alınmalıdır.  

b. Sözlü Kanıtlar: Genellikle sorgulama ya da mülakat sonucunda 

kurumun iç ve dış paydaşlarından elde edilen bilgilerdir. Aslında bu bilgiler ilgili 

paydaşın açıklamalarını yansıtmaktadır. Denetim çalışmaları kapsamında diğer denetim 

teknikleriyle elde edilemeyecek önemli ipuçları elde edilmesine ve konunun çok daha 

iyi anlaşılmasına imkân sağlamaktadır. Ancak sözlü kanıtların doğrudan kullanılması 

yerine mümkün olduğunca belgelerle desteklenmesi, yeterli miktarda güvenilir ve 

uygun kanıtla denetim amaçlarına ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Sözlü kanıtların güvenilirliği ve uygunluğu değerlendirilirken; mülakat yapılan 

kişinin görevi, bilgisi, uzmanlığı, inanılırlığı ve samimiyeti göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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Sözlü ifadelerin denetim sonucuna önemli bir etkisinin olacağı düşünüldüğü 

takdirde, bu ifadeleri doğrulayan bir yazılı beyan tutanağı ya da ses veya görüntü kaydı 

alınmalıdır.152  

c. Belgeye Dayalı Kanıtlar: Denetim kanıtlarının en yaygın şeklidir. 

Anlaşmalar, sözleşmeler, raporlar, faturalar, tutanaklar, mektuplar gibi çok çeşitli 

formlarda olabilir. Ayrıca uygun yöntem ve araçlarla bilgisayar kayıtlarından da elde 

edilmesi mümkündür. Belgelenmiş kanıtların güvenilirliği kanıtın kaynağına, elde ediliş 

biçimine ve niteliğine bağlıdır.153 

Belgelere dayalı kanıtların güvenilirliği ve uygunluğu denetim amaçlarıyla 

bağlantılı olarak kaynağı açısından değerlendirilmelidir. Güçlü bir iç kontrol sisteminin 

varlığı, kurum içerisinden elde edilen kanıtların güvenilirliğini artırır. 

d. Analitik Kanıtlar: Mali ve mali olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi, hesaplanması ve karşılaştırılması suretiyle elde edilen kanıtlardır. Analitik 

kanıtlar, “normal şartlar altında benzer sonuçların çıkacağı” varsayımıyla toplanır. Çoğu 

kez sayısal olmakla birlikte, analitik kanıtların sayısal karakterde olmadığı durumlar da 

mevcuttur. Analitik kanıtlar, dönemler arasında oran ve eğilim analizlerinden elde 

edilebileceği gibi eldeki bilgilerin alt gruplara ayrılması yoluyla da elde edilebilir. 

Bireysel çalışma planında öngörülen testlerin yapılıp yapılmadığı, bu testler 

sonucunda elde edilen bulguları destekleyecek kanıtların yeterli olup olmadığı, yeterli 

örnekleme yapılıp yapılmadığı ve bu doğrultuda ilave inceleme yapılmasına gerek olup 

olmadığı, denetim gözetim sorumluluğu kapsamında iç denetim birim yönetimi 

tarafından değerlendirilir ve kayıt altına alınır. 

 

 

 

                                                 
152 Özoğlu, B., Mercan, C., Çakıroğlu, S., a.g.e., s. 292. 
153 Güredin, E., a.g.e., s. 259. 
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c. Bulguların Denetlenen Birimle Paylaşılması 

Bulguların oluşturulması sonrasında denetçi, denetim bulgularını kapanış 

toplantısında görüşülmek üzere bir yazı ekinde denetlenen birime gönderir. 

d. Kapanış Toplantısı 

Denetçi ile denetlenen birim, denetim bulguları ve bunlar üzerine geliştirilen 

önerileri bir kapanış toplantısında görüşür ve varılan sonuçlar bir tutanağa bağlanır  

 

3.11.1.3. RAPORLAMA 

Denetim faaliyetlerine ilişkin raporlama, Kurulca çıkarılan Kamu İç Denetim 

Raporlama Standartlarına göre yapılır. Taslak ve nihai denetim raporunun hazırlanması 

ve gönderilmesi bireysel denetim sürecinin bir parçası olduğundan, buna ilişkin 

hususlara kısaca aşağıda yer verilmiştir. 

A. Taslak Denetim Raporunun Hazırlanması ve Gönderilmesi 

Denetçi ile denetlenen birim arasında denetim bulguları üzerinde kapanış 

toplantısında yapılan görüşmeler 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 çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu, verilen sürede 

cevaplandırarak denetçiye gönderir.  

Risklerin önem ve düzeyi konusunda denetçi ile birim yöneticisi arasında 

anlaşmazlık varsa, denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna dahil eder.  

Risklerin önem ve düzeyi konusunda denetçi ile birim yöneticisi aynı 

görüşteyse, makul bir sürede önlem alınması konusunda anlaşırlar ve alınacak önlemler 

denetlenen birimce bir eylem planına bağlanır. 
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B. Nihai Denetim Raporunun Hazırlanması ve Sunumu  

İç denetçi, denetlenen birimden alınan cevaplar ile bunlara ilişkin 

değerlendirmelerini de kapsayan nihai raporunu, iç denetim birimi aracılığıyla üst 

yöneticiye sunar. İç denetim birim yöneticisi nihai raporun ilgililere iletilmesinden 

sorumludur. Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra, raporda 

belirtilen birimlere ve strateji geliştirme birimine gereği için gönderilir. 

İç denetçi ile denetlenen birim arasında oluşacak görüş ayrılıkları üst yönetici 

tarafından çözülür. Üst yönetici ile iç denetçi arasında görüş ayrılıkları olması halinde 

ise durum, anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Kurula iletilir. 

 

3.11.1.4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

A. Denetim Sonuçlarının İzlenmesi  

Denetim sonuçlarının izlenmesi, Kurulca çıkarılan Kamu İç Denetim 

Raporlama Standartları çerçevesinde yürütülür. Denetim sürecinin bütünlüğünü 

korumak açısından, denetim sonuçlarının izlenmesine ilişkin temel hususlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

İç denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici işlem ve 

tavsiyeler ilgili raporda belirtilen süre içerisinde denetlenen birim tarafından yerine 

getirilir. Düzeltici işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda, 

bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik gelişmeler ilgili 

birimce en az altı aylık dönemler halinde iç denetim birimine bildirilir. 

Raporda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst yönetici tarafından izlenir. 

Üst yönetici bu görevini iç denetim birimi aracılığıyla da yerine getirebilir. 

Denetlenen birimlerce, rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama 

gerekçeleri iç denetçiye bildirilmek üzere iç denetim birimine gönderilir. 
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Hazırlanan rapor özeti, nihai rapor üzerine yapılan işlemlerle birlikte, üst 

yönetici tarafından raporun kendisine sunulduğu tarihten itibaren iki ay içinde Kurula 

gönderilir. İç denetim raporları, iç denetim birim yöneticisinin izni olmaksızın Kurul 

hariç idare dışına verilemez. 

B. Denetimin Değerlendirilmesi  

Denetim tamamlandıktan sonra, iç denetim birimince denetimin 

değerlendirilmesine yönelik olarak denetlenen birimler nezdinde anket çalışması 

yapılabilir. Bu amaçla bir anket formu dağıtılır, doldurulan formlar kapalı bir zarfta 

denetlenen birimlerce iç denetim birimine gönderilir. 

 Denetim faaliyetinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması ile denetçilerin 

mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi bakımından anket formları iç denetim birim 

yönetimi tarafından titizlikle incelenir, değerlendirilir ve elde edilen sonuçlar 

çerçevesinde gerekli tedbirler alınır.  

Ayrıca Kurum içerisinde kurum faaliyetleri ve denetim alanında yüksek bilgi 

birikimi ve tecrübeye sahip kişilerce belirli aralıklarla denetim faaliyetlerinin gözden 

geçirilmesi gerekir. Aynı zamanda 1312 numaralı İç Denetim Standardında da Kurum 

dışından iç denetim standart ve uygulamaları konusunda tecrübeli ve bağımsız bir 

uzman ya da ekip tarafından en azından 5 yılda bir iç denetim faaliyetinin kalite 

değerlemesinden geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir.154 

 

C. Denetçinin Değerlendirilmesi  

Denetimin sonunda denetçinin performansı iç denetim birim yönetimi 

tarafından denetçi değerlendirme formuyla değerlendirilir ve bu form denetçinin kişisel 

dosyasında saklanır. 

                                                 
154 Yazgan, E., Maliye Bakanlığı İç Denetçi Eğitim Notları, İç Denetim Metodolojisi/ Süreci, 

7-8 Haziran 2007, s. 29-30. 
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3.11.2. İÇ DENETİM UYGULAMALARI 

 

3.11.2.1. SİSTEM DENETİMİ 

Sistem denetimi, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye 

uygun olarak yürütülür. Bununla beraber, sistem denetimine özgü bazı hususlara 

aşağıda yer verilmiştir.  

3.11.2.1.1. Tanım 

Sistem, belirli unsurlardan oluşan ve bu unsurlar arasında belli ilişkiler olan bir 

bütün olarak tanımlanabilir. Sistemin unsurları, son derece basit veya karmaşık 

olabileceği gibi, kendi başına bir sistem oluşturabilen alt sistemler de olabilir. 

Bir sistemi, girdi, süreç ve çıktı olmak üzere üç ana bölümde incelemek 

mümkündür. Girdiler, sisteme dışarıdan dahil olan ve bir sürecin başlamasına yol açan 

unsurlardır. Örneğin hammadde, enerji  ve diğer veriler birer girdidir. Çıktı ise, hizmet, 

bilgi, rapor gibi sistem tarafından oluşturulan ve kullanıcıya sunulan ürünlerdir. Girdiler 

tarafından tetiklenen ve çıktılara dönüşen eylemler de süreç olarak adlandırılır. Örneğin 

bir ürün imalatı, bir raporun hazırlanması ve bir hizmetin sunulması gibi. 

Bu bilgiler ışığında sistem denetimi, denetlenen sürecin ya da birimin (sistem) 

amaçlarına ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin 

değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol 

sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, 

eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve 

uygulanan yöntemlerin yeterliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 

Kamu İç Kontrol Standartlarında tanımlandığı şekliyle iç kontrol; kontrol 

ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme 
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bileşenlerinden oluşur. İlke olarak gözetim (izleme) fonksiyonu politika 

fonksiyonundan ayrılmalıdır.155  

Sistem denetiminde, birim veya süreçle ilgili iç kontrolün tamamına bakılırken, 

performans denetiminde faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesine yönelik kontroller, mali denetimde ise mali sistem ve tabloların 

güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin kontroller incelenir.  

Sistem denetiminde; 

• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde yönetilmesi, 

• Kamu idarelerinin kanunlara, temel politika belgelerine∗ ve diğer 
düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi, 

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

• Her türlü karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, 

• Varlıkların kötüye kullanımının ve israfının önlenmesi ile kayıplara karşı 
korunması  

• amacıyla oluşturulan iç kontrol sistemi bir bütün olarak değerlendirilir ve 
iç kontrol bileşenlerinin var olup olmadığı incelenir.  

 

 

 

 

 

                                                 
155 Özeren, B., Temizel, Ö., Kamusal Yönetişim (Çeviri), www.sayısday.gov.tr, 2 Kasım 2000, s. 16. 
∗ Kalkınma planı ve yıllık programı ifade etmektedir. 
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3.11.2.2. UYGUNLUK DENETİMİ 

Uygunluk denetimi, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye 

uygun olarak yürütülür. Bununla beraber, uygunluk denetimine özgü bazı hususlara 

aşağıda yer verilmiştir. 

 

 

A. Uygunluk Denetiminin Tanımı ve Kapsamı 

Uygunluk denetimi iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; İdarenin 

harcamalarının ve mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plana ve performans programına 

uygunluğunun denetlenmesi ve değerlendirilmesi, diğeri ise, idarenin harcamalarının 

ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun harcama sonrasında 

denetlenmesidir. Uygunluk denetimi, idarenin tüm birimlerini kapsar. 

Uygunluk denetiminin amacı, kurumun mali yönetiminin prosedürlerinin ( 

planlama, bütçe, muhasebe, raporlama, mali kontrol alanlarında) uyumluluğu ile diğer 

faaliyetlerinin yasal düzenlemelere bağlılığının uyumluluğunu doğrulamaktır.156 

B. Uygunluk Denetiminde Kriterler 

• Uygunluk denetiminde ele alınacak kriterler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

• Anayasa ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik 
ve tebliğler, 

• Kalkınma planı, yıllık programlar, stratejik plan ve performans programı, 

• Yönetim tarafından belirlenen yönergeler, 

• Yönetim tarafından belirlenen veya kabul edilen iş ve işlem prosedürleri, 

                                                 
156 Çakır, İ. Hakkı, İç Denetim Eğitimi Seminer Notları, Mali Denetim Ve Uygunluk Denetimi, 8 Haziran 
2007, S. 43. 
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• Yönetim tarafından alınan kararlar, 

• İdarenin giriştiği sözleşme ve taahhütlere ilişkin hükümler. 

 

C. Uygunsuzluğun Sonuçlarının Saptanması 

Belirlenen kriterlere uygunsuzluğun saptanması durumunda iç denetçi; 

uygunsuzlukla ilgili olanlar, uygunsuzluğun sebepleri ve sonuçlarını belirler. 

Uygunsuzluğun “kamu zararı”na yol açtığının tespiti halinde, denetçi seçtiği 

örneklem büyüklüğü kapsamında bu zararı da tespit eder. İşin niteliği gereği, uzmanlık 

gerektirmesi nedeniyle kamu zararının tespit edilemediği durumlarda, denetçi olayda 

kamu zararının doğduğunu ancak belirtilen nedenlerle hesaplanamadığını raporunda 

açıklar. 

Kamu zararının belirlenmesi ve raporlanmasında, 19 Ekim 2006 tarihli ve 

26324 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 27 Haziran 1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen 

Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak 

Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik”, diğer ilgili mevzuat ve idarelerin bu konudaki 

kendi mevzuatı dikkate alınır. 

Uygunsuz işlem neticesinde kişilerin hak kaybına uğraması durumunda, iç 

denetçi, bu hususu da ortaya koyar.   

 

D. İç Kontrolün Değerlendirilmesi 

Uygunluk denetimi kapsamında elde edilen sonuçlar çerçevesinde, denetlenen 

birim veya sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve yeterliliği de 

değerlendirilir. Bu çerçevede, iç kontrollerin mevzuata ve ilgili diğer düzenlemelere 

uyumu sağlamadaki başarısı ortaya konulur. 
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E. Uygunsuzlukların Raporlanması 

Bir yolsuzluk ihbarı yada şikayeti önce kurumun en üst amirine intikal ettirilir. 

Bu amir iddiaların olası sonuçlarını düşünerek, şayet gerek görürse, konunun 

incelenmesine üst konumdaki bir memura yada denetim elemanına verir. Görev verilen 

kişi incelemelerini yapar yine üst amire görüşünü bildirir.157 Uygunluk denetimi 

sonucunda elde edilen bulgular, sorunların giderilmesine yardımcı olacak ve bu konuda 

oluşturulan kontrollerin iyileştirilmesine yönelik önerilerle birlikte ilgili makamlara 

raporlanır. 

Uygunsuz işlemlerin, hile, suiistimal ve yolsuzluk gibi durumlarla ilgili olması 

halinde; konuya ilişkin tespitler Kamu İç Denetim Raporlama Standartları uyarınca 

raporlanır. 

3.11.2.3. MALİ DENETİM 

Mali denetim; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin 

doğruluğunun, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Mali 

denetim, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye uygun olarak 

yürütülür. Bununla beraber, mali denetime özgü bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir. 

5018 Bir yanda yerel yönetimlere geniş yetki ve görevlerle birlikte  önemli ölçüde 

toplumsal kaynaklar da emanet etmekte öte yandan bu yetkilerin kamu yararı dışında, 

yanlış ve hukuka aykırı kullanımını önleyecek önlemler almaktadır. Bu nedenle mali 

kaynakların kullanılması konusu; bütçenin hazırlanması ve bütçenin uygulanması 

aşamalarında merkezi hükümet, Sayıştay ve yargı organları tarafından 

denetlenmektedir.158 

 

 
                                                 

157 Önder, H., Yolsuzlukla Mücadele Ve Yapılması Gerekenler, Çağın Polisi Dergisi, Eylül 2006, s. 1. 
158 Karaarslan, M., Özerklik ve Denetim Açısından Yerel Yönetimler Reformu, Turhan Kitabevi, İstanbul 
2007,  s. 245. 
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A. Ön Çalışma 

1. Mali Tabloların Anlaşılması 

Mali tablolar, mali denetimde odak noktadır. Mali tabloların hazırlanması ile 

ilgili sistemin, hesaplar ve mizan arasındaki ilişkinin kavranması gereklidir. Bu amaçla, 

mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkiler ve bunların zaman içinde göstermiş 

oldukları eğilimler aşağıdaki yöntemler kullanarak incelenebilir. 

Olasılık (Senaryo) Analizi: Tek bir değişkenin değerindeki değişmeler yerine, 

bütün değişkenlerin değerlerinin iyimser, kötümser ve ikisinin ortalaması olmak üzere 

tahmin edilmesidir. 

Oran Analizi: Mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki oransal ilişkilere 

dayanan analiz tekniğidir. 

Regresyon Analizi: İki ya da daha fazla değişkenin arasındaki ilişkiyi 

açıklamak ve güçlü bir bağlantının bulunması halinde olası sonuçları tahmin etmek için 

kullanılan bir model oluşturma tekniğidir.  

Trend Analizi: Bir idarenin farklı tarihlerdeki iki veya daha fazla mali 

tablolarının karşılaştırılması, her hesap veya hesap grubunda meydana gelen 

değişiklikler ile bunların trendlerinin saptanması ve yorumlanmasıdır. 

Çok Değişkenli Analizler: Birkaç değişken arasındaki ilişkiyi incelemek 

amacıyla kullanılan; ana bileşenler analizi, faktör analizi, küme analizi ve ayırıcı 

analizler gibi bir dizi istatistiksel tekniği içeren model oluşturma tekniğidir. 

Hesap Alanlarına Ayırma: Mali tablolar, içerdiği bilgileri nasıl sunduğuna 

dayalı olarak hesap alanlarına ayrılır. Mali tablolar, benzer temel özelliklere ve işlem 

akışlarına sahip borç, alacak ve varlık hesap alanları itibariyle analiz edilmelidir. 

Denetçi, her bir hesap alanı açısından uygun bir denetim yaklaşımı benimsemeyi 

amaçlar. Hesap alanları benzer kontrollere ya da risklere tabi işlem türlerinden oluşur. 

Denetçi hesap alanlarını belirlemek için mesleki birikiminden yararlanır. Denetçi, 

gereğinden az ya da fazla hesap alanı belirlemeden kaçınmalıdır. Hesap alanları 
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belirlenmesinde; önemli işlem türleri, muhasebe ve mali raporlama süresi, muhtelif 

işlem türlerindeki risk ve hataya olan doğal eğilim, idare tarafından uygulamaya 

konulan kontrol önlemleri göz önünde bulundurulur. 

Önemlilik Seviyesinin Tespiti: Önemlilik seviyesinin tespiti, hangi 

miktardaki hata ya da yanlışların mali tabloların güvenirliğini ve doğruluğunu 

zedeleyeceğine karar verilmesidir. Bir bilginin, mali tablolara dahil edilmemesi veya 

yanlış ifade edilmesi alınacak kararları etkileyebilir. Bilginin etkileme düzeyi mali 

tablolar açısından önemlilik düzeyinin temel göstergesidir. Denetçinin, hataların 

önemlilik düzeyinin mali tablolara yansıyıp yansımadığını değerlendirmesi zorunludur. 

Risklerin Belirlenmesi: İdare üzerindeki baskılar, personelin deneyimi ve 

uzmanlığı, muhasebe sistemlerinin güvenilirliği, organizasyonun istikrarsızlığı üst 

düzey risklere örnektir. Karmaşık düzenlemeler, ödemelerin mal ve hizmetler karşılığı 

olmaktan ziyade bildirimler karşılığı olması, normal akış dışındaki işlemler, tahmini 

işlemler, dönem sonu işlemleri orta ve alt düzey risklere örnek verilebilir.  

B. Saha Çalışması 

1. Kanıtların Toplanması  

Denetçi çeşitli denetim tekniklerini kullanarak gerekli kanıtları toplar. Kanıt 

elde etmek için mali denetimde sıkça kullanılan denetim tekniklerine aşağıda yer 

verilmiştir. 

Envanter ve Sayım: Fiili durum ile kayıtların karşılaştırılmasıdır. Sayım işlemi 

ve envanter çıkarılması ile idarenin kayıtlarında görülen fiziki varlıkların gerçekte var 

olup olmadığı, bu varlıkların idareye ait olup olmadığı ve kurum mülkiyetinde bulunan 

varlıkların kayıtlara geçirilip geçirilmediğinin tespiti yapılır. 

Ayrıca, kamu sektörünün etkinliği analizlerinde genel olarak harcamalara 

ağırlık verilmekte ve hükümet faaliyetlerinin devamı için gerekli olan kamusal gelirler 

ve bütçe payları analize dahil edildiğinde kullanılan kaynak miktarı ile nihai sonuçlar 
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arasındaki ilişkiden uzaklaşılabilmektedir. Diğer bir deyişle, bütçe açısından ucuz olan 

etkinlikler, kullanılan kaynak açısından pahalı olabilmektedir.159 

Kayıt Sisteminin Yeniden Kontrolü: Örneklemeler yoluyla kaynak belgelerin 

seçilmesi, bu belgelerden hareketle muhasebe kayıt ortamında ileriye doğru giderek, 

incelenen konu ile ilgili muhasebe kayıtlarının doğruluğunun araştırılmasıdır. 

Yeniden Hesaplama: İdare tarafından yapılmış olan aritmetik hesaplamaların 

denetçi tarafından doğrulanmasıdır. 

Belge İncelemesi: Belgelerin içeriğinin ve kayıtlara uygunluğunun 

araştırılmasıdır. Belgenin varlığı, gerçekliği ve doğruluğu incelenir. Şekil ve içerik 

incelemesi yapılır, belgelerin içeriğinin yapılan işle uyumlu olup olmadığına bakılır. 

 

2. Muhasebe Verilerinin Doğruluğunun Değerlendirilmesi  

5018 sayılı Kanununun 4. Bölümünde Kamu Hesapları ve Mali İstatistikler 

açıklanmıştır; Mali istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali 

işlemlerini kapsayacağı ve uluslar arası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, 

kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki 

eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve 

istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır.160 Denetçi, 

idarenin; nakit sistemi, alacakları, stokları, maddi duran varlıkları, maddi olmayan 

duran varlıkları, borçları, öz sermayesi ve gelir tablosunun doğruluğunu önemlilik 

seviyesi çerçevesinde değerlendirmelidir. Muhasebe verilerinin doğruluğunu test etmek 

için aşağıdaki prosedürler izlenmelidir; 

• Hesaplarda kayıtlı işlemlerin gerçekte var olup olmadığına bakmak, 

                                                 
159 Tanzi, V., Prakash, T., Kamusal Kıymetlerin Yanlış Kullanımı ve Devletin Maliyeti,  Saraç, Özgür 
(Çev.), Türk İdare Dergisi, Sayı:433, 2001,s. 2.  
160 Karaaslan, E., Mahalli İdareler Muhasebe Denetimi Eğitimi, Seminer Notları, 
http://www.erkankaraarslan.org, 2005, s. 3.  
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• Var olduğu anlaşılan işlemlerin tamamının hesaplara aktarılıp 

aktarılmadığını incelemek, 

• İşlemlerin hesaplara doğru tutarları ile aktarılıp aktarılmadığını kontrol 

etmek, 

• İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilip edilmediğine bakmak, 

• İşlemlerin hesaplara kaydedilmesinde dönemsellik ilkesine riayet edilip 

edilmediğini incelemek, 

• Hesaplara kaydedilen işlemlerin mali tablolara tam ve doğru olarak 

aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmek. 

5018 sayılı Kanunun “Faaliyet raporları ve Kesin Hesap” başlıklı altıncı 

bölümünde TBMM’ nin kamu harcamaları üzerindeki iki şekilde denetim yapacağı 

belirtilmektedir. Birincisi: Faaliyet raporları üzerinde yapılacak denetimlerdir. İkincisi 

ise: Kesin hesap kanun tasarıları üzerinde yapılacak denetimlerdir.161 

 

C. İç Kontrolün Değerlendirilmesi 

Mali denetim kapsamında elde edilen sonuçlar çerçevesinde, denetlenen birim 

veya sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve yeterliliği de değerlendirilir. 

Bu çerçevede, iç kontrollerin hesap ve işlemlerin doğruluğunu, mali sistem ve tabloların 

güvenilirliğini sağlamadaki başarısı ortaya konulur. 

Mali denetimde Sayıştay tarafından yayınlanan Mali Denetim Rehberi ile 

Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Bağımsız Denetim Standartlarından da 

yararlanılabilir. 

                                                 
161 Karaarslan, E., 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununda Düzenlenen Mali Denetim, 
Mali Kılavuz Dergisi,  Nisan 2005, s. 3. 
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3.11.2.4. PERFORMANS DENETİMİ 

Performans denetimi, kamu idarelerinin ya da bu idarelerin belirli faaliyet, 

program ya da projelerinin verimlilik, ekonomiklik ve etkililik ilkeleri açısından 

objektif ve sistematik olarak incelenmesidir. 

Performans denetimi, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye 

uygun olarak yürütülür. Bununla beraber, performans denetimine özgü bazı hususlara 

aşağıda yer verilmiştir. 

A. Performans Denetiminin Tanımı, Amacı, Kapsamı ve İşlevi  

Performans denetimi, yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet 

ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, 

ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. Yıllık bir planın parçası olması 

gerekse performans veya etkinlik denetimleri, bakanlıkların veya kuruluşların 

belirledikleri hedefleri veya özel programları hangi düzeyde gerçekleştirdiklerini veya 

uyguladıklarını tespit eden bir faaliyettir.162 

Performans denetiminin amacı, tahsis edilen beşeri, mali ve teknolojik kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir surette parasal değerlerine uygun olarak 

kullanılıp kullanılmadığının objektif olarak incelenip değerlendirilmesidir. Diğer bir 

ifadeyle, kullanılan kaynakların denetlenen birimin amaç ve hedeflerine uygunluğunun, 

elde edilen çıktılarla orantılı olup olmadığının denetlenmesidir.  

Performans denetimi; 

• Kurumsal amaçlara maliyet-etkin yöntemlerle ulaşılması, 

• Hizmetlerin daha iyi kalitede sunulması,  

• Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi,  

• Kaynak kullanımında tasarruf sağlanması, 

                                                 
162Arcagök, M. S., Yörük, B., Yönetim Kontrolü / İç Kontrol(çeviri), www.kidder.org.tr, 2003, s. 6.   
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• amacıyla yapılması gereken iyileştirmeler konusunda yol gösterir.  

 

Performans denetimleri aracılığıyla iç denetçi, kamuda hesap verme 

sorumluluğunun güçlendirilmesine, kamu hizmetlerinde kalitenin artırılmasına, 

planlama ve kontrol  faaliyetlerinin geliştirilmesine, kamu idarelerinin amaçlarına 

ulaşmasında ve kaynak kullanımında etkililik, verimlilik ve ekonomikliğin 

sağlanmasına yardımcı olur. 

Performans denetiminin esas unsurlarını oluşturan etkililik, verimlilik ve 

ekonomiklik kavramları kısaca şu şekilde açıklanabilir. 

Etkililik, hedeflere ulaşma derecesine ilişkin olup, istenilen etki ile 

gerçekleşen etki, bir başka ifadeyle, amaçlar ve çıktılar ile sonuçlar arasındaki ilişkiyi 

ifade eder. Etkililik denetimi, kurumsal amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını ve bu amaçlara 

ulaşmak için izlenen politikaların başarısını sorgular. 

Verimlilik, kurum faaliyetlerinde kullanılan girdilerin sabit kalması koşuluyla 

belirli bir kalitede en fazla mal veya hizmetin sunumu ya da belirli bir miktar ve 

kalitedeki mal ve hizmeti sunmak için en az miktarda girdi kullanılmasıdır. Kurum 

faaliyetlerinin verimliliği, beşeri, mali ve diğer kaynakların kullanımında; bilişim 

sistemleri, performans ölçütleri, gözetim ve iç kontrol sistemlerinin de incelenmesi 

suretiyle denetlenir. Özel kuruluşlarda çoğu kez verimliliğin ölçütü olarak kar 

kullanılmış ve kar çıktının bir ölçütü olarak ele alınmıştır. Kamu kuruluşlarında ise 

halka ucuz ve kaliteli hizmet götürmek, kar elde etmek, amacından önce gelir. Bu 

nedenle karın kamu kuruluşlarında verimliliğin ölçülmesinde kullanılabilmesi zor, hatta 

çoğu zaman olanaksızdır.163 

Ekonomiklik, uygun düzeydeki kaliteyi de gözeterek, bir faaliyette kullanılan 

kaynakların maliyetinin en aza indirilmesidir. Bir başka deyişle, en uygun girdinin en 

iyi fiyata temin edilmesidir. 
                                                 

163 Sekizinci Beş yıllık Kalkınma Planı, Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi Ve Yeniden Yapılandırılması 
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2000, s. 75. 
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Performans denetiminin kapsamı sürekli genişlemekte, bu üç ana unsura yeni 

unsurların ilave edilmesiyle içeriği ve işlevleri zenginleşmektedir. Bu gelişme 

alanlarının başlıcaları çevre, eşitlik ve etiktir.  

Önemli bir kamu kaynağı olarak algılanan ve küresel kamu malları arasında ilk 

sırada yer alan çevrenin de, belirli kurallar çerçevesinde ve sürdürülebilir bir yaklaşımla 

kullanılması gereği, performans denetimlerinde çevrenin ayrı ve önemli bir unsur olarak 

ele alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. 

Eşitlik ilkesi, kamu kaynaklarının kullanımında adil ve tarafsız olmaya ilişkin 

olup, yönetimin hakkaniyete uygun ve yansız davranmasını, ayrım gözetmeksizin hedef 

grupların çıktılardan/hizmetlerden eşit şekilde yararlanması ya da bu 

çıktılardan/hizmetlerden dolayı üretilen faydaya herkesin ulaşmasını hedefler.  

Kamu kaynaklarının yönetiminde etik, kişisel davranışlarda doğruluk ve 

dürüstlük ilkelerine riayet edilmesini ve kamu idarecilerinin görev bilinci ile hareket 

etmelerini içerir. Performans denetiminin bir unsuru olarak etik ise; yönetim tarafından 

kamu görevlilerinin kamu fonlarını dürüst biçimde kullanmalarını güvence altına alacak 

prosedürler oluşturulup oluşturulmadığının ve kamu görevlilerinin göreve bağlılıkları, 

güvenilirlik ve başarı için motive edilmiş olup olmadıklarının değerlendirilmesini içerir. 

B. Performans Göstergeleri 

Performans göstergeleri farklı şekillerde sınıflandırılmakla birlikte, yaygın olan 

sınıflandırmaya göre beş tür performans kıstası bulunmaktadır. Bunlar; 

1) Girdi kıstasları (kullanılan kaynaklar), 

2) Çıktı kıstasları (tamamlanan faaliyetler), 

3) Sonuç kıstasları (ulaşılan sonuçlar), 

4) Verimlilik göstergeleri (kaynakların ne kadar iyi kullanıldığı) ve 

5) Kalite göstergeleri (hizmet kalitesi) 

olarak sayılabilir. 
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C. Performans Göstergeleri ve Performans Denetimi İlişkisi 

Performansın üç boyutunun, yani verimlilik, etkililik ve ekonomikliğin 

sağlanması yönetimin sorumluluğundadır. Performans denetiminde denetçinin görevi, 

bu sorumluluğun yerine getirilmesindeki başarı derecesinin/performansın incelenmesi, 

değerlendirilmesi ve sonucun rapor edilmesidir. Bu itibarla, kurumun yönetim 

sorumluluğu çerçevesinde yaptığı performans değerlendirmeleri (iç değerlendirmeler) 

ile performans denetimleri birbirinden ayrıdır. Performans denetimlerinde kurumun 

performans ölçüm sisteminin yeterliliği ve etkinliği de değerlendirilir. Ayrıca, 

performans denetimi kapsamında denetlenen kurumun, faaliyetlerinde verimlilik, 

etkililik ve ekonomiklik ilkelerine riayet edip etmediğinin tespit edilebilmesi bu konuda 

çeşitli performans ölçümlerinin yapılmasını gerektirmektedir. 

Kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlere ilişkin her programın mümkün 

olduğunca bağımsız ve anlamlı bir nihai çıktısının/sonucunun olması ve bunların 

ölçülmesi gerekmektedir. Ölçümlerde her programa uygun kriterlerin belirlenmesi ve 

elde edilen sonuçların bu kıstaslarla değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Performans standartları olarak da adlandırılan ölçüm kıstasları, yönetimin ve 

denetçilerin gerçekleşen/fiili performansın ölçülebildiği ve değerlendirilebildiği referans 

noktalarıdır. Performans denetimleri kapsamında; verimlilik, etkililik, ekonomiklik ve 

hizmetin kalitesine yönelik kıstaslar çerçevesinde performans ölçümleri yapılır.  

 

D. Denetim Konularının Seçimi  

Konu seçiminde, performansa ya da iyi yönetime ilişkin risklerin en yüksek ve 

değer katma potansiyelinin en fazla olduğu alanlara odaklanılmalıdır. En uygun 

konuların seçilebilmesi, kurumun faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin gerçekleştiği 

çevrenin önemli yönlerinin de bilinmesini gerektirir. Bu da temel olarak idarenin;  

• Hukuki çerçevesi ve faaliyette bulunduğu ortamı, 

• Mevzuatında ve stratejik planında yer alan amaçları, faaliyetleri ve 
hedefleri, 
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• Stratejik plan ve performans programında yer alan performans 
göstergeleri, 

• Teşkilat yapısı, işleyişi ve yerleşim düzeni, 

• Gelirleri, harcamaları, varlıkları ve kaynakları, 

• Sayı ve nitelik bakımından sahip olduğu insan kaynakları, 

• Raporlama yükümlülükleri, raporlanmış performansı ve denetim 
raporları, 

• İş planları hakkında bilgilenmeyi gerektirir. 

İdare ve her bir biriminin temel fonksiyonları, sahip olduğu kaynakları, 

yürüttüğü başlıca program, proje ve faaliyetleri içeren ve sürekli güncellenen bir bilgi 

bankasının oluşturulması, denetimlerin diğer aşamalarında olduğu gibi, konu seçiminde 

de büyük yarar sağlayacaktır. Riskli alanların tespitinde kesin göstergeler 

bulunmamakla birlikte, bazı faktörler riskin varlığına işaret edebilir, örneğin; 

• Denetlenen birimle ilgili mevzuatta veya stratejik planda ortaya konulan 

temel amaç ve hedeflere, performans programında yer alan performans göstergeleri 

içerisinde ağırlık verilen faaliyetlere ve denetlenen birime yıllık programlarda verilen 

görevlere aykırılık teşkil edecek mahiyette kaynak tahsisi. Burada stratejik plandan kasıt 

devletin kritik görevlerini ve fonksiyonlarını içeren, bunlara hedef ve amaç kazandıran 

ve çevre faktörlerince etkilenen çok boyutlu bir kavram olarak açıklanabilir.164 

• Bir faaliyete tahsisli mali kaynakların veya bütçe ödeneklerinin 

miktarlarında yıllar itibariyle önemli değişiklikler olması,  

• Önemli tutarda idarecinin takdir yetkisinin yüksek olduğu harcamaların 

(yılsonu harcamaları, temsil ve ağırlama ile seyahat giderleri gibi) bulunması,  

• Hizmet kalitesiyle ilgili yakınmaların ya da davaların çok olması,  

                                                 
164 Aşgın, S., Ülkemizde Stratejik Planlama Kavramının Gelişmesi, Türk İdare Dergisi, Sayı: 

455, s. 8.   
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• İç kontrol sistemlerinin uygun bir şekilde yapılandırılmamış olması, 

• Rekabetçi niteliği zayıf ortamda yürütülen faaliyet ve sözleşmelerin 

bulunması, 

• Geleneksel olarak riskli kabul edilen alanların (satın alma, teknoloji, 

çevre sorunları, sağlık vb.) bulunması,  

• Yeni ya da acilen yürütülmesine (özellikle doğal afetler nedeniyle) 

ihtiyaç duyulan faaliyetlerin veya koşulları değişen alanların var olması, 

• Yönetim süreçlerinin karmaşık olması ve yetki-sorumluluk ilişkilerinin 

belirgin olmaması, 

• Daha önce düzenli bir incelemeye konu edilmemiş alanların bulunması, 

• Yürütülen projelerde önemli maliyet artışları ya da başarısızlıkların 

yaşanması. 

Bu göstergelere göre belirlenmiş performans denetimi konuları, yine risk 

odaklı bir yaklaşımla ve önemlilik faktörü de dikkate alınarak öncelik sıralamasına tabi 

tutulmalıdır. Bu sıralamada aşağıdaki hususlar dikkate alınabilir; 

• Denetlenen birimin faaliyetlerinin, ilgili mevzuatta veya stratejik 

planlarda yer alan amaç ve hedeflere uygunluğu ve performans programında belirlenen 

göstergelerle tutarlılığı, 

• Programın/faaliyetin, idarenin amaçları ve ülke menfaatleri açısından 

taşıdığı önem, 

• Malî önemlilik, 

• Performans riskleri, 

• Denetimin muhtemel etkisi, 

• Daha önce denetim yapılmamış olması. 
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E. Denetim Kriterlerinin Belirlenmesi 

Denetim kriterleri; sistemlerin ve süreçlerin yeterliliğinin, faaliyetlerin 

verimliliğinin, etkililiğinin ve ekonomikliğinin kıyasen değerlendirildiği mantıksal ve 

gerçekçi performans ve kontrol standartlarıdır. Performans denetimlerinde genel geçer 

denetim kriterleri bulunmamaktadır. Her denetim görevi için, kurumun yapısı, görevleri, 

amaçları, hedefleri gibi hususlar göz önünde bulundurularak çeşitli göstergeler 

oluşturulabilir ve denetimler bu çerçevede yürütülür. Denetçi, denetim kriterlerini 

belirlerken, idare tarafından stratejik plan ve performans programlarında belirlenmiş 

performans göstergeleri ile performans ölçümünde kullanılan göstergeler olan; girdi, 

çıktı, sonuç, verimlilik ve kalite kıstaslarını kullanır.  

Performans denetimi niteliği gereği çok fazla yargı içerebilir. Bu yargıların, 

idarenin kendine has özellikleri göz önüne alınarak her bir denetim görevi için 

oluşturulması beklenir. Örneğin; yönetim kalitesi, çalışan elemanların yetenekleri, 

uygulanan program ve proje türleri, kaynakların yeterliliği, faaliyet ve işlemler 

üzerindeki kısıtlamaları da kapsayan ilgili hukuki ve idari düzenlemeler, idarenin 

özellikleri olarak bu değerlendirmede dikkate alınabilir. 

Denetim kriterlerinin oluşturulmasında yararlanılabilecek başlıca kaynaklar 

şunlardır; 

• Denetlenecek birimle ilgili kanuni ve idari düzenlemeler ile kalkınma 

planı ve yıllık programların ilgili bölümleri,  

• Stratejik plan ve performans programındaki performans göstergeleri ile 

denetlenen birim tarafından geliştirilen diğer performans göstergeleri, 

• İyi uygulama örnekleri ile yapılan karşılaştırmalar, 

• Mesleki standartlar, 

• Daha önceki benzer denetimlerde ya da diğer iç denetim birimleri ve 

Sayıştay tarafından kullanılmış olan kriterler, 
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• Benzer faaliyetleri yürüten ya da benzer programları olan kuruluşlar, 

• Bilimsel araştırma sonuçları ve bağımsız uzman görüşleri ve ilgili 

literatür. 

Denetim kriterlerinin, denetim çalışması ile cevapları aranacak sorular şeklinde 

formüle edilmesi uygun bir yöntemdir. Bu soruların belirlenmesi, denetimin 

planlanması safhasının en önemli kısmıdır. Performans denetimlerinde yaygın olarak 

kullanılan sorulara aşağıdaki örnekler verilebilir: 

• Kaynak tahsis edilen alan ve faaliyetler idarenin amaç ve hedefleriyle 

ilişkili midir? 

• Harcama ile hedeflenen sonuca farklı bir harcama alternatifiyle daha 

verimli bir şekilde ulaşılması mümkün müdür? 

• Tedarik süreçlerinde yeterli rekabet sağlanmakta mıdır? 

• Uygulanan politikalar kamu kaynaklarının ekonomik kullanımını 

sağlamakta mıdır? 

• Sunulan hizmetler kaliteli ve kullanıcı odaklı mıdır? 

• Uygulanan program ya da proje amaçlarını karşılamakta mıdır? 

Performans denetimlerinde bir ana soru ve bu ana soru ile bağlantılı olarak 

7’den fazla olmayan, tercihen 5 ya da daha az sayıdaki temel soruya cevap aranmaya 

çalışılmalıdır. Bu sınırlandırma, denetçilerin temel sorunlara odaklanmasını 

sağlayacaktır. Bu bağlamda ana soru, yeterli, uygun ve güvenilir denetim kanıtları 

temelinde cevabı alınabilen, denetlenen faaliyet, proje ya da programın ekonomik, 

verimli ve etkili yönetilip yönetilmediğini ölçecek ve denetçinin geliştireceği öneriler 

yoluyla değer katmasına imkan sağlayacak nitelikte bir soru olmalıdır.  

Bu soru, kriterlerin formüle edilmesine ve ihtiyaç duyulan kanıtların 

tanımlanması, elde edilmesi ve analiz edilmesine imkan verecek şekilde 3 ile 5 arasında 
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(2’den az, 7’den fazla olmamak üzere) alt soruya ayrılmalıdır. Bu soruların her birisi de, 

aynı şekilde daha alt sorularla ayrıntılı yapılabilir. 

Denetim soruları “evet” veya “hayır”, ya da “evet fakat…”, “hayır fakat…” 

şeklinde cevaplanabilir nitelikte olmalıdır. Bu da denetlenmek istenen sorun alanının net 

bir şekilde tarif edilmesini sağlayacaktır. Alt soruların denetimin amaçları ile bağlantılı 

olması ve kendi içlerinde mantıksal bir sıra izlemesi de önemlidir.  

Örneğin, bir idaredeki tedarik sürecinin performansını denetlemek amacıyla 

yürütülen bir çalışmada ana soru; “Tedarik süreçleri verimli bir şekilde yönetilmekte 

midir?” şeklinde olabilir. Buna ilişkin 4 alt soru şu şekilde belirlenebilir:  

• Satın alma öncesinde ihtiyaç analizleri sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirilmekte midir?  

• Tedarik süreçlerinde rekabet koşulları yeterince sağlanmakta mıdır?  

• Satın almalara ilişkin şartname ve sözleşmeler uygun kalitede mal ve 

hizmet alımını güvence altına alacak nitelikte midir?  

• Satın alınan mal ve hizmetlerden amaçlanan faydanın elde edilmesi 

konusunda ilgili firmanın yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak mekanizmalar 

işletilmekte midir?  

Bu soruların da her biri alt sorularla ayrıntılandırılabilir. Örneğin ikinci soruda 

araştırılması hedeflenen rekabet şartlarının oluşup oluşmadığı hususu, yeterli ölçüde 

duyuru ya da ilan yapılıp yapılmadığı, duyurularda ihale konusunun ve şartlarının şeffaf 

ve anlaşılır bir şekilde yer alıp almadığı, gerektiğinde yeterli sayıda firmaya davetiye 

gönderilip gönderilmediği, başvurular hakkında gizlilik ve güvenlik gereklerine riayet 

edilip edilmediği gibi alt araştırma soruları ile daha detaylı bir şekilde ortaya 

konulabilir. Yine bu sorular da, ihtiyaç duyulması halinde daha alt sorularla 

detaylandırılabilir. Bu şekilde gövdesi “ana soru”dan oluşan ve dalları aşağıya doğru 

genişleyen bir “soru ağacı” oluşturulmuş olur. 
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F. İç Kontrolün Değerlendirilmesi 

Performans denetimi kapsamında elde edilen sonuçlar çerçevesinde, denetlenen 

birim veya sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve yeterliliği de 

değerlendirilir. Bu çerçevede, iç kontrollerin kamu idarelerinin ya da bu idarelerin 

belirli faaliyet, program ya da projelerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yönetilmesini sağlamadaki başarısı ortaya konulur. Performans denetiminde Sayıştay 

tarafından yayınlanan Performans Denetimi Rehberinden de yararlanılabilir. 
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IV. UYGULAMA ÖRNEĞİ 

 

4.1.İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İMAR YATIRIM SÜRECİNİN 

SİSTEM DENETİMİ 

Sistem denetiminde, denetlenecek süreç veya birimin iç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesine odaklanılması gerekmektedir. Uygulama kısmının daha iyi 

anlaşılabilmesi için İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yaptırılan; İstanbul İl 

Özel İdaresine ait İmar Yatırım Sürecinin Sistem  Denetimi Pilot İç Denetim 

uygulaması Örneği ile beraber açıklama yapılacaktır. Uygulama örneğimizin İç Denetim 

Metodolojisi; İç denetimin genel metodolojisi olan denetime başlamadan önceki 

faaliyetler, planlama, denetimin yürütülmesi, makul güvence sağlayan raporlama ve 

izleme aşamaları ile iç denetim faaliyetinin unsurları olan; uygunluk, performans, mali, 

bilgi teknolojileri ve sistem denetiminin uygulama esas ve usullerini belirlemek 

amacıyla İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanmıştır. 

İç Denetim Metodolojisi

İletişim

Denetim Evreninin 
Belirlenmesi

Risk Değerlendirmesi
ve Denetim Planı

Çalışma Prensiplerinin
Kalite Güvencesi

Detaylı Planlama

Raporlama

Denetimin Gerçekleştirilmesi (SAHA ÇALIŞMASI)

Değerlendirme

İzleme

Proje Öncesi 
Faaliyetler

I.Aşama 
Denetimin 

Planlanması

III. Aşama
Kalite 

Güvence

II. Aşama
Denetim FaaliyetleriII. Aşama

Denetim Faaliyetleri

II. Aşama
Denetim Faaliyetleri

                    Şekil 4: İl Özel İdaresi süreç denetimi metodolojisi165 

 
                                                 

165 İç Denetim Koordinasyon Kurulu Pilot İç Denetim Uygulama Sonuçları Paylaşımı Semineri, İstanbul 
İl Özel İdaresi, 26.02.2010 
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Şekil 5 : İç Denetim metodolojisine uygun olarak iç denetim faaliyetlerinin 

aşamaları ve bu aşamalarda kullanılan resmi belgeler166  

Yukarıda belirtilen şablon ile yerel yönetimlerde yapılan herhangi bir denetim 

süreci şematize edilmiştir. Üç ana bölüme ayırısak Denetim faaliyetleri öncesi aşaması, 

denetimin planlanma aşaması, saha çalışması ve nihai denetim raporu aşaması olarak 

bölümlendirdiğimiz denetim işlemlerinin herbiri resmi belgeler ile belgelendirilerek 

gerçekleştirilir daha sonra adım adım olarak belgeleriyle birlikte  verilmeye 

çalışılmıştır. 

 

                                                 
166 İç Denetim Koordinasyon Kurulu Pilot İç Denetim Uygulama Sonuçları Paylaşımı Semineri, İstanbul 
İl Özel İdaresi, 26.02.2010, s. 3. 

1.Görevlendirme 
Yazısı 

2. Denetim Bildirim 
Yazısı

3.Bilgi Toplama 
Formu 

4.Denetim süre 
Planı Formu

Açılış Toplantısı

5.Açılış toplantısı 
tutanağı

6.İç Kontrol Sorgu 
Formu 7.Gözden Geçirme 8.Risk Kontrol 

Matrisi

12.Bireysel 
çalışma Planı 

9.Test Çalışma 
Kağıtları

Kapanış Toplantısı

11.Kapanış 
toplantısı tutanağı

1.Planlama 2. Saha Çalışması 3. Raporlama

14.Nihai 
İç Denetim Raporu

10.Bulgu 
Formları

13.Taslak 
İç Denetim Raporu

15.Denetim 
Kontrol Listesi

16.Denetim 
Değerlendirme 

Formu 

17.Denetçi 
Değerlendirme 

Formu 

                   İmza

                   İmza                   İmza

DB              İmza

DB            

DB            
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4.1. İç Denetim Faaliyetlerinin Başlangıç Safhası 

İl Özel İdarelerinde denetim faaliyetleri üst yönetim tarafından alınan kararla 

ile gerçekleştirilir. Denetim yapılması istenilen birimler,  Görevlendirme 

Yazıları(Ek1.)  ile İç Denetim Birimine ve dolayısı ile iç denetçilere bildirilir. Aynı 

zamanda denetime konu olan birimlere  de Bilgilendirme Yazıları tebliğ edilerek ilgili 

birimler de denetimlerinin süresinde ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için İç 

Denetçilere gereken her türlü yardım ve kolaylığın gösterilmesi önemle yazılı bir 

şekilde belirtilir.(Ek2.)  

4.1.1.Denetim Amaçlarının Belirlenmesi 

İç denetçi ön çalışma kapsamında öncelikle, görevlendirildiği denetimin yıllık 

denetim programına alınma nedenini öğrenmelidir. Gerçekleştirilecek denetim faaliyeti 

sonucunda beklenenlerin tam olarak ortaya konması denetim amaçlarının belirlenmesini 

kolaylaştıracaktır örneğimizdeki sistem denetimi projesinin amacı: 

Örnek Uygulamamız  Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kuruluna  

Dünya Bankasınca Sağlanan Hibe Projesi Kapsamında, PricewaterhouseCoopers 

bağımsız denetim firmasının danışmanlığı ile T.C İstanbul İl Özel İdaresi’nin İmar 

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı İşlemlerinin 2008-2009 yılı iş ve işlemlerinin Sistem 

Denetimi, 2009 tarihinde Gerçekleştirilmiştir. 

İlgili sürecin sistem denetiminin amacı , T.C. İstanbul İl Özel İdaresi İç 

Denetim Birimi İç Denetçileri ile gerçekleştirilerek, İç Denetim Metodolojisi ve uluslar 

arası iyi uygulamaların benimsenmesine yönelik danışman firmanın deneyimlerinin 

paylaşılması, 

İç denetim birimi iç denetçilerimizin ve firma danışmalarının yaptıkları 

çalışmalar neticesinde elde ettikleri tecrübelerin tüm kamu iç denetçileri ile paylaşılarak 

iç denetim uygulamalarında örnek alınması. 

Projenin kapsamı;İmar Yatırım ve  İnşaat Daire Başkanlığı İşlemlerinin sistem 

denetimi için Danışman Firmanın belirlediği iki danışman ile birlikte T.C. İstanbul İl 
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Özel İdaresi İç Denetim Biriminden de üç iç denetçi belirlenmiştir. Söz konusu sistem 

denetimi için bir aylık süre belirlenmiştir. 

Projenin uygulanması ile; Kamu alanında yapılan denetim çalışmalarının 

uluslar arası iyi uygulamalar ve iç denetim metodolojisine uygun şekilde 

gerçekleştirilmesi açısından danışman firma ile etkin ve verimli bir çalışma 

gerçekleştirilerek, sistem denetiminin T.C. İstanbul İl Özel İdaresi İç Denetim birimi 

tarafından ilk defa yapılacak olması nedeniyle danışman firmanın tecrübelerinden 

faydalanılması, danışman firmanın özel sektör tecrübesinden yararlanılarak Kamu İç 

Denetim Uygulamaları ile özel sektör uygulamalarının karşılaştırılması fırsatının 

bulunması, 2009 yılı faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin organizasyon yapısına katkı 

sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, kontrol süreçlerindeki zayıflıkların veya 

geliştirilmesi gereken alanların ortaya çıkarılması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması 

amacıyla denetlenen birime önerilerde bulunulması hedeflenmiştir. 

 

4.2. İç Denetim Faaliyetlerinin Planlanması aşaması 

Denetimin amacı belirlendikten sonra iç denetçi, denetime konu sistem 

hakkında Bilgi toplama ön araştırma formları(Ek3.)  ile bilgi toplayarak bir ön araştırma 

yapar. Bu çalışma sonucunda denetlenecek sürecin nerede başlayıp nerede bittiği ve 

diğer sistemlerle ilişkisi ortaya konmalıdır. Böylece ortay iç denetim faaliyet planı 

çıkmış olur. 

Denetlenecek süreç ya da birimlerin iyi anlaşılabilmesi için; ilgili mevzuat, 

faaliyet raporları, yetki paylaşımı ve devriyle ilgili idare tarafından hazırlanıp yürürlüğe 

konulan düzenlemeler ile yönetici ve çalışanlarla yapılan görüşmeler bu aşamada 

kaynak olarak kullanılabilir.  

İç denetçi iç denetimin planlanması aşamasında Bilgi Toplama Formalarını 

(Ek3.)kullanarak gerekli bilgileri ilgili birimden isterler ve bu noktada iç kontrol 

faaliyetleri devreye girerek kontrol ortamını oluşturan bilgiler, bilgi formları olarak 

kullanılabilir Uygulama Örneğimizde iç kontrol bileşenlerinden kontrol ortamı bilgi 
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Toplama Formlarında olarak kullanılmıştır. bilgi toplama formlarının içerisinde; süreç 

hakkında genel bilgiler, süreç içerisinde bulunan alt süreçler, süreçlerin temel 

öncelikleri, düzenleyici otorite ile ilgili mevzuat bilgileri, kullanılan sistem, 

organizasyon el yapı, kontrol ortamı, süreçlerin performans göstergeleri, sürece ilişkin 

iyileştirme alanları, bulunur.  

Aynı zamanda iç denetçiler denetimin gerçekleşme süresini ayrıntılı olarak 

belirten  Denetim Süre Planı Formlarını(Ek4.) hazırlar. Uygulama örneğimize ait 

denetim süre planı formunda da görüldüğü gibi denetim faaliyetleri adım adım tarihleri 

belirlenerek planlanmıştır. 

 

4.3. İç Denetim Faaliyetlerinin Saha Çalışması Aşaması 

Saha çalışmalarının ilk adımı Açılış toplantılarıdır. Denetçi açılış toplantılarını 

da bir Açılış Toplantısı Tutanağı(Ek5.) ile belgelendirerek çalışma kağıtlarına ekler. 

Denetimle ilgili bilgi verilmesi, yönetimin denetimden beklentilerinin ve görüşlerinin 

alınması sağlanır. Açılış toplantısı ile denetimin sınırları belirlenmiş olur. Saha 

çalışmasının ikinci adımı ise Riskler ve kontrollerin belirlenmesidir: 

Riskler ve kontrollerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması sistem 

denetiminde en kritik aşamadır. Denetlenen birim veya süreçte uygulanan kontrollerin 

yeterlik ve etkinlik açısından değerlendirilmesi için kullanılabilecek çeşitli yöntemler 

bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

İş Akış Şemaları: Sistemin tanınmasında ve sınırların belirlenmesinde de 

kullanılan iş akış şemaları aynı zamanda sistem içinde tıkanma yaşanan noktaların, 

görevler ayrılığı ilkesine uyulmayan durumların ve aynı işin birden fazla yerde tekrar 

edilmesi gibi kontrol zayıflıklarının belirlenmesine ve süreçlerdeki kritik kontrol 

faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur.  

Kontrollere İlişkin Açıklamalar: Süreç veya birim hakkında detaylı bilgisi olan 

kişilerin sisteme ilişkin açıklamaları, denetçinin iç kontrol sistemini değerlendirmesi 

için önemli bilgi kaynaklarından biridir. Ayrıca birimle ilişki içinde olan idare dışındaki 
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ilgililer de kontrol zayıflıklarına ilişkin faydalı bilgiler sunabilir. Ancak alınan bilgilerin 

herhangi bir önyargı taşımaması ve tarafsız olmasına dikkat edilmelidir. Denetçi 

ilgililere daha önceden hazırladığı iç kontrol sorgu formlarını da doldurtarak bilgileri 

toplayabilir. 

İç Kontrol Sorgu Formu(Ek6.): İç kontrolün değerlendirilmesinde bir başka 

yöntem de, daha önce hazırlanmış iç kontrol sorgu formları kullanılarak sorumlu 

personelden kontroller hakkında detaylı bilgi alınmasıdır. Sorgu formları, olumsuz bir 

yanıtın olası bir zayıflığı ve riski ortaya çıkarmasına yönelik hazırlanır. Olumsuz bir 

yanıtla karşılaşan denetçi, bu riske karşı olması gereken kontrollerin mevcut olup 

olmadığına bakar. İç kontrol bileşenlerinden kontrol ortamının değerlendirilmesiyle 

ilgili örneğimize ait sorgu formu aşağıda yer almaktadır. İç kontrol sorgu formları 

denetimin sistematik bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir araçtır. 

 Saha çalışmasının üçüncü adımı olan gözden geçirme süreci ise bir süreç 

akışının başından sonuna kadar anlaşılmasına yönelik yapılan bir çalışmadır. Gözden 

Geçirme Formları(Ek7.)  oluşturularak tüm süreçler incelenir. Gözden geçirme 

formlarında da; Süreç sorumlusu ile yapılan görüşmeler, sürecin veya  kontrolün 

etkinliğinin değerlendirilmesi, süreç veya kontrol içerisinde kullanılan formların 

incelenmesi, sürecin araştırılmasına ilişkin destekleyici bilgilerin alınması vb. hususlar 

yer alır.  

Saha çalışmasının dördüncü aşaması ise risklerin kontrollerinin yapılmasıdır. 

Risklerin kontrolleri risk kontrol matrisleri(Ek8.) ile gerçekleştirilir. Risk ve 

Kontrol Değerlendirme Matrisleri: Bu yöntemde birim veya sürecin iç kontrol sistemi 

risk odaklı bir biçimde ele alınır ve risklerle uygulanan kontroller birlikte 

değerlendirilir. Bu yöntemlerden denetçinin uygun göreceği bir veya birkaç yöntem 

birlikte uygulanabilir. 

Kontroller üst ve orta/alt olarak 2 ayrı düzeyde ele alınabilir.  Üst düzey 

kontroller, idare düzeyinde belirlenen ve uygulanan kontrollerdir. Orta ve alt düzeydeki 

kontroller ise birim/süreç bazında tasarlanan ve uygulanan kontrollerdir. Örneğimizde 

kontroller orta düzey kontroller ( birim/süreç bazında) sınıfına girmektedir. 
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Üst düzey kontroller; 

Amaç ve hedefler, Plan ve prosedürler, Yetkilendirme, Organizasyon, 

Performans kriterleri, Görev ve sorumluluklar, Etkin iletişim ve raporlama, Yeterli 

insan kaynağı, Yönetim felsefesi ve idare tarzı, Etik değerlerdir. 

Orta/ alt düzey kontroller; 

Amaçlara ulaşımın izlenmesi,Sürekli değerlendirme, Çalışanların 

performansının izlenmesi, Bütçe, muhasebe ve mali kontroller, Kontrollerin 

değerlendirilmesi, Yenileme ve güncellemeler, Yetkilendirme ve onaylama, Görevler 

ayrılığı, Fiziki kontroller, Tam ve güvenilir kayıt sistemi, Dokümantasyon ve arşiv 

sistemidir. 

Üst düzey kontroller, orta ve alt düzeydeki kontrollerin işleyişini de 

etkilediğinden, denetçi ilk olarak üst düzey kontrollerin işleyişini incelemeli, daha sonra 

orta ve alt düzey kontrolleri değerlendirmelidir.   

Örneğimizde 0rta düzey riskler Excel programından yararlanılarak kontol 

edilmektedir. Risk kontrol matrisi Süreç ve risklerin analizi, Süreç içersindeki kontrol 

faaliyetlerinin niteliği ve kontrollerin test edilerek etkinliğinin ortaya çıkarılmasını 

sağlar.  

Kontrollerle ilgili değerlendirme yapılırken öncelikle kontrollerin belirtildiği 

şekliyle işleyip işlemediği incelenmelidir. Bunun için başlangıç aşamasından son 

aşamaya kadar bir kontrolün nasıl işlediği yerinde izlenmelidir.  Denetçi bu izleme 

esnasında çalışanlara; görevlerini yerine getirirken hangi noktalara dikkat ettiklerini, bir 

hata tespit ettiklerinde ne yaptıklarını, genellikle hangi tür hatalarla karşılaştıklarını 

sorarak uygulanan kontrolle ilgili detaylı bilgi edinir. 

İç kontrol siteminin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğine ilişkin kritik 

değerlendirmeler, denetim testlerinin uygulanma aşamasından önce tamamlanır. Bir 

anlamda denetim testleri, bu değerlendirme sonucunda varılan sonuçların doğru olup 

olmadığını teyit etmek için yapılır.  Bununla birlikte kontrollerin değerlendirilmesi, 

denetim boyunca devam eden bir süreçtir. Diğer bir ifadeyle, saha çalışması sırasında 
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uygulanan denetim testleri sonuçlarına göre, gerektiğinde kontrollerin etkinliği tekrar 

gözden geçirilmelidir.  

 

Risk kontrol matrisi Üç ana bölümden oluşur: 

süreç ve risk analizi: Bu bölümde alt süreçler ile ilgili üç nokta incelenir. 

Birinci nokta alt süreçler belirlendikten sonra alt süreçlerin kontrollerinin hangi amaçla 

kurulduğu açıklanır örneğimizin kontrol hedefi onaysız evrakların havale 

edilmemesidir. İkinci nokta ise Süreç ve riskler analiz edilirken yapısal yani 

oluşabilecek doğal riskler belirlenir. Örneğimizde kontroller olmadığı durumda ortaya 

yapısal risk olarak onaysız evrakların havale edilmesi riski çıkar. Üçüncü nokta ise 

ortaya çıkan riskin tipinin belirlenmesidir örneğimizin risk tipi ise operasyonel risktir.  

süreç içerisindeki kontrol faaliyetleri: Bu bölümde de üç nokta incelenir. 

Birinci nokta kontrollerin tanımları yapılarak ana kontrollerini var olup olmadığı tespit 

edilir. Örneğimize ait bir kontrol tanımı: “Kalem şefliğine gelen evrakın onayının 

varlığı kontrol edilmektedir.” Olarak yapılmıştır. Ana kontrol olduğu için evet 

denilmiştir. Kontrol girdileri ve kontrol çıktıları tanımlanmıştır. Kontrol girdileri: 

kontrollerin gerçekleştirilmesi için gereken bilgi, belge veya raporlardır. Örneğimizde 

kontrol girdisi onaysız evrak olarak tanımlanmıştır. Kontrol çıktıları: kontrolün 

gerçekleştirilmesi sonucunda üretilen/oluşan bilgi, belge veya raporlar olarak 

tanımlanmıştır. Örneğimizde kontrol çıktısı onaylı evrak olarak tanımlanmıştır. İkinci 

nokta ise kontrol türünün tespit edilmesidir. Örneğimizde kontrol türleri dörde ayrılarak 

var olan kontrol türleri ortaya çıkarıcı ve manüel şeklinde tespit edilmiştir. Kontrol 

türleri şu şekilde tanımlanmıştır. 

Önleyici:   Kontrolün bir riski oluşmadan önleyecek nitelikte olması.                      

Ortaya Çıkarıcı:   Kontrolün oluşmuş bir riski ortaya çıkarabilecek nitelikte 
olması. 

Otomatik:   Kontrolün tamamen otomatik olarak/sistem tarafından 
gerçekleştiriliyor olması. 
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Manüel:  Kontrolün manüel bir şekilde, insan eliyle 
gerçekleştiriliyor olması. 

Süreç içerisindeki kontrol faaliyetlerin incelenmesi sırasında dikkat edilmesi 

gereken üçüncü son nokta ise kontrolün hangi sıklıkta kullanıldığını gösterir. Sıklık: 

dönemsel periyotlar olarak ve harf kodlaması yapılarak tanımlanmıştır 

Sıklığı;  

• Sürekli (S)  

• Gün içerisinde bir çok kez (GÇ)  

• Günlük(G)  

• Haftalık (H)  

• Aylık (A)  

• Çeyrek Yıllık (ÇY)  

• Yarı Yıllık (YY)  

• Yıllık (Y)  

• Gerekli Oldukça (GO)      

kontrollerin test edilmesi: Bu aşama kontrollerin test edilmesi aşamasıdır. Bu 

aşamada ilk dikkat edilmesi gereken nokta kontrol test prosedürü belirlenir örneğimize 

ait kontrol test prosedürü: “seçilen örneklerin içerisinden evrakların onayı test 

edilecektir” şeklinde tanımlanmıştır. Kontrollerin test edilmesinde dikkat edilen ikinci 

nokta ise detay test prosedürüdür. Programda bu alan kontrollerin etkin bir şekilde 

çalışmadığı tespit edildiği durumlarda güvence oluşturabilmek için gerçekleştirilecek 

test prosedürlerini belirtmek amacı ile kullanılır bu yüzden programda ilgili alana 

gerektiğinde doldurulacak şeklinde bir açıklama notu konulmuştur. Dikkat edilmesi 

gereken üçüncü ve en önemli nokta ise kullanılacak test tekniklerinin belirlenmesidir. 

Denetim sırasında sürecin anlaşılmasına yönelik süreç sahipleriyle gerçekleştirilen 

görüşmelerin yanı sıra dört  temel test tekniği kullanılmıştır. Bu teknikler: 
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Sorgulama: Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl 

gerçekleştirildiğinin bizzat iç denetçi tarafından ilgili görevlilerle yüz yüze görüşülerek, 

kontrollerin işleyişinin anlaşılmasına yönelik olarak kontrolü gerçekleştirilen kişileri ve 

sahipleri ile yapılacak olan görüşmeleri kapsamaktadır. 

Gözlem: Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl 

gerçekleştirildiğinin göstergesi olan mevcut kontrollerin çalışmasının bizzat iç denetçi 

tarafından, denetim sırasında bağımsız olarak izlenmesidir. Kontrolün yapıldığına dair 

belge veya belgelerin mevcut olmadığı durumlarda kontrol faaliyetlerinin etkinliği 

hakkında görüş sahibi olmak amacı ile sistem ya da kontrolü gerçekleştiren kişilerin 

uyguladıkları kontrollerin çalışması gözlenmiştir. 

İnceleme: Kontrolün etkinliğine ilişkin kanıtların karşılaştırma, doğrulama gibi 

yöntemler ile test edilmesi, kontrollerin sürekli olarak uygulandığına dair yeterli 

denetim kanıtının oluşturulması amacı ile kontrolün icrası aşamasında kullanılan yazılı 

belgelerin veya elektronik kayıtların elde edilip incelenmesidir. 

Yeniden Uygulama: Bir hesaplama veya işlemi tekrar yaparak aynı sonuca 

ulaşılıp ulaşılmadığının test edilmesidir. Genellikle gözlem veya inceleme yöntemleri 

ile kontrolün etkinliği hakkında yeterli denetim kanıtının oluşturulamadığı durumlarda 

ilgili kontrolün bağımsız olarak uygulanması, icra edilmesidir. 

Hangi test tekniğinin kullanılacağı ise; 

• Kontrollerin özellikleri (otomatik, manüel) 

• Kontrolün sıklığı (yıllık, aylık, vs.) 

• Önceden bilinen riskli alanlara yönelik kontroller 

• Kontrolün önemi (ana kontrol) 

örnekleme sayısı: kontrollerin testinde yapılan örnekleme için üç önemli nokta 

vardır. Birinci önemli nokta kontrol test hedefinin ve popülasyonunun belirlenmesi, 

ikinci önemli nokta ise örneklem büyüklüğünün belirlenmesidir. Önem derecesi yüksek 
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olan son nokta ise test etmek için örnek seçilmesi yönteminin belirlenmesidir. 

Örneğimizde örneklem sayısı 25 olarak kabul edilmiştir. 

Test sonuçları: bu bölüme test işlemleri bittikten sonra herhangi bir bulguya 

rastlanılıp rastlanılmadığı belirtilir. Aynı zamanda işlemi gerçekleştiren denetçinin ismi 

ve işlem tarihide bu alana yazılır. Örneğimizde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

Denetim kontrol listesi(Ek9.): denetim süreci başlamadan önce yapılan 

faaliyetler ile nihai denetim raporuna kadar olan iç denetim sürecinin kontrolünün 

yapıldığı doğrulama veya sağlama sürecide diyebiliriz. 

Çalışma kağıtları(Ek10.): Risk ve kontrol değerlendirme testleri yapılan ön 

çalışmada tespit edilen problemli alanlara öncelik verilerek risk matrislerinde tespit 

edilen testlerin kontrollerin etkinliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmesi, 

gerçekleştirilen tüm testler için çalışma kağıtları düzenlenmesi gerekir. Yapılan test 

çalışmalarına ilişkin hazırlanan çalışma kağıdına referans verilebilir yada çalışma 

kağıdının kendisi risk kontrol matrisinde ilgili bölüme eklenebilir.                                                            

Saha çalışmasının son aşamasından bir önceki aşamada Bulgu 

formlarının(Ek11.) düzenlenmesidir. Saha çalışmasında bir diğer taraftan da iç denetçi 

bireysel çalışma planını oluşturur. Bulgu formları tespit risk ve önerilerden oluşur. 

Bulgunun durumu, bulgunun önem düzeyi ve ilgili çalışma kağıdı referans numarası 

mutlaka belirtilir. Daha sonraki aşama da ise denetçi kapanış toplantısı düzenleyerek 

bulgular hakkında ilgilileri bilgilendirir. Denetçi kapanış toplantısı için de ayrı bir 

Kapanış Toplantısı Tutanağı(Ek12.) düzenleyerek çalışma kağıtlarına ekler. 

4.4. İç Denetim Faaliyetlerinin Raporlama Aşaması 

Bu aşamada öncelikle Taslak iç denetim raporu(Ek13.) düzenlenir, İç 

denetim raporu teslim yazısı(Ek14.) düzenlenir, rapora İmar yatırım programı 

cevap eylem planı(Ek15.) da eklenir ve nihai iç denetim raporunun düzenlenerek nihai 

iç denetim raporunun üst yöneticiye bildirim yazısı(Ek15.) ile bildirilmesi ile sistem 

denetimi süreci gerçekleştirilmiş olur.  düzenlenir.  
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Denetim raporunun bölümleri 

• Denetimin amacı ve kapsamı: Bu bölümde hukuki dayanak ve kapsam, 

denetimin amacı, kullanılan yöntemler açıklanır.  

• Yönetici özeti 

• İncelenen süreçler: İnceleme yapılan süreçler açıklanır 

• Denetim bulguları ve öneriler: Denetin esnasında tespit edilen hata ve 

usulsüzlükler belirtilir ve düzelteme yapılması için denetçi önerilerini belirtir. 

• Eylem planları: Denetçinin dile getirdiği önerilerin uygulanması için 

eylem planı belirtilir. 

Denetim raporunun tamamlanması: Taslak raporun düzenlenmesi, eylem 

planının alınması, nihai raporun hazırlanması, raporun gönderilmesi ve dağıtımı,  

Nihai raporun hazırlanması:  

o Denetlenen birimin görüşlerinin değerlendirilmesi: karar verilen 

aksiyonlar, uygun hedef (eylem) tarihleri, bütün tavsiyelerin eklenmesi 

o yönetici özetinin tamamlanması: ön bilgi, iç kontrol ortamının 

değerlendirilmesi, güçlü ve zayıf yönler, sonuçların özeti, önemli bulguların 

özetlenmesi 

Denetim raporunda önemlilik arz eden noktalar: 

Önemli kontrolleri ve süreçlerdeki zayıf noktaları içermesi, bulguların önemli 

veriler ile desteklenmesi, Ör. Kanıt verilerin grafiklerle açıklanarak bulguları 

desteklemesi, bulguların ön sırasına sokulması/sınıflandırılması, İlgili ve pratik  

tavsiyelerin en iyi uygulamalarla beraber sunulması, birimlerden süreçlerdeki zayıf 

noktalara yönelik iyileştirme planını içeren eylem planının üst yöneticilere sunulması 

raporlamanın en önemli noktalarıdır. 
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Risklerin yazımı: 

• Bulgunun riskinin tam olarak ne olduğunu ifade etmeye yarar 

• Tasvir edici ancak uzun olmamalıdır. 

Son olarak da bahsettiğimiz taslak rapor, eylem planları, nihai rapor ve raporun 

gönderilmesi ve dağılımı ile ilgili örnek belgeler sunulmuştur. 
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V. SONUÇ 

Ülkemizde tüm kamu kuruluşlarında uygulanan iç denetim, iç kontrol ve 

kurumsal yönetişime yönelik çalışmalar, kamu mali yönetim sistemimizde yapılan yeni 

düzenlemeler ve dünyadaki iyi uygulama örnekleri ışığında, öncelikli olarak pilot 

kuruluşlarda olmak üzere bir geçiş takvimi kapsamında başlatılmıştır. Bu çerçevede, 

pilot olarak belirlenen birkaç pilot “İç Denetim Uygulamaları” çalışmaları 2010 yılı başı 

itibariyle tamamlanmış olup, programlar kamuoyuna duyurulmuştur. Ülkemizdeki pilot 

çalışmalar ve dünyadaki tecrübeler kapsamında İç denetim uygulamalarının İl Özel 

İdareleri açısından değerlendirmesi amaçlanmıştır.  

İyi uygulama örneği olarak bir yerel yönetim olan İstanbul İl Özel İdaresinde 

uygulanan sistem denetimi örnek olarak açıklanmıştır. Öncelikle İl özel idarelerinin 

tanımı, yapısı, işlevleri, mevcut gelirleri, giderleri, organizasyon yapılarına 

değinilmiştir. Daha sonra iç denetim ve iç kontrol kavramları açıklanmaya çalışılmış, 

kamu mali yönetiminde ilgili mevzuatlara paralel olarak uygulamanın nasıl 

gerçekleştiği açıklanmaya çalışılmıştır. 

İstanbul İl Özel İdarelerinde uygulanan pilot sistem denetimi çalışmasının 

süreç bazlı olarak adımları anlatılmış ve adımlarla birlikte ortaya çıkan denetim 

dokümanları sırası ile verilerek uygulamanın iyice anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Yerel yönetimlerde iç denetim süreci üç temel aşamadan oluşup, ilk aşama denetim 

öncesi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve planlama aşamasıdır. Bu aşamada yıllık 

denetim planına göre denetim yapılacak ilgili birime ait görevlendirme yazısı denetçiye 

tebliğ edilerek denetçinin ilgili birime bilgilendirme yazısı göndermesiyle devam eden 

süreçte denetçi denetim amaçlarını belirlemiş. Denetlenen birim hakkında bilgi toplama 

formu ile genel bilgiler elde edilerek, denetlenen birimin hedefleri, bu hedeflere nasıl 

ulaştığı ve yürütülen faaliyetlerin sonucu hakkında bilgi edinilmiş. Daha önce bir 

denetim faaliyeti olmadığı için önceki yıllara yönelik bilgi toplama işlemi 

gerçekleştirilememiştir.  Denetçi elde ettiği bilgilerle iç denetim süresini planlamış ve 

denetim süre planı formunu düzenlemiştir. 
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İç denetimin ikinci aşaması ise saha çalışması aşaması olup, denetlenen birime 

ait iç kontrol süreci incelenerek kanıtların toplanması, gerekli testler yapılarak var olan 

riskli alanların ortaya işlemi gerçekleştirilmiş, tekrar gözden geçirme işlemi yapılarak 

denetim kapsamı belirlenmiş, açılış toplantısı ve yapılan ön çalışmalara dayanak olarak 

bireysel çalışma planı hazırlanmıştır. Bireysel çalışma planı onayı alınarak çalışma 

planında belirlenmiş olan araştırmalar ve testler uygulanarak çalışma kağıtları ve bulgu 

formları ile belgelendirilerek sonuçları analiz edilmiştir. Aynı zamanda denetlenen 

birime gönderilmiştir. Daha sonra kapanış toplantısı yapılarak bulgular denetlenen birim 

ile görüşülmüş, yorumlar ve planlanan düzenleyici faaliyetler not alınmıştır. 

İç denetimin son aşaması olan iç denetim taslak raporu hazırlanarak denetlenen 

birime gönderilmiş. Ardından idarenin taslak rapora verdiği cevaplar alınarak 

değerlendirilmiş ve nihai görüş oluşturulmuştur. Son olarak da nihai rapor hazırlanmış 

ve ilgililerine sunulmuştur.   

İl özel idareleri ve diğer kamu kurumlarında genel olarak hantal bir sistem 

olması sebebiyle ve özellikle 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun 

yönetici pozisyonunda ki kamu çalışanlarını iç kontrollerin sağlanması için 1. Derecede 

sorumlu tutması, fakat üst düzey kamu çalışanlarının(yöneticilerinin) kamu mali kontrol 

sürecinin önemini yöneticilere yüklediği sorumluluğu, anlgılayamamaları sebebi ile iç 

denetçilerin denetimini gerçekleştirdikleri ilgili birimler tarafından bağımsızlıklarını 

zedeleyici durumlarla karşılaştıkları tespit edilmiş ve denetçilerin bağımsızlıkları 

tanınmadığı gözlemlenmiştir. İç denetim koordinasyon kurulu bu konuda eğitici 

faaliyetler gösteren kurum niteliğinde olup  iç denetçilerin bağımsızlığını koruyabilen 

çizgiye ulaşamamıştır. 

İl özel idareleri ile ilgili bir diğer sıkıntı ise yapılan denetimlerin kamuoyuna 

açıklanmamasıdır. Bu noktada bilgi edinme kanunu ile ilgililer istekte bulunarak iç 

denetim birimlerine ait raporları isteyebilirler. Aksi halde herhangi bir şekilde iç 

denetim raporlarının yayınlanması söz konusu değildir. Bu durum il özel idarelerinde iç 

denetim birimlerinin bağımsızlığını zedeleyici bir nitelik  arz etmektedir. 
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I. İL ÖZEL İDARESİ DENETÇİ GÖREVLENDİRME YAZISI 

 
 

T.C. 
             ………….. İL ÖZEL İDARESİ                            

 
İç Denetim Birimi 

 
Sayı    :                                                                     …/…/2009 
Konu  : Görevlendirme. 
 

Sayın:………………    
          İç Denetçi 

  2009 yılı İç Denetim Programında Valilik Makamının 20.10.2009 tarihli oluru 
ile yapılan değişiklikle yer alan ………… İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire 
Başkanlığı’nın denetimiyle görevlendirilmiş bulunmaktasınız.  
 Denetimlerin İç Denetim Birim Yönergemiz ve İç Denetim Rehberinde yer alan 
prensipler çerçevesinde gerçekleştirilmesini ve düzenlenecek raporun İç Denetim 
Birimine iletilmesini rica ederim. 

       
         ………………. 

             İç Denetim Birimibaşkanı 
 
DENETİMİN KONUSU  İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’nın 

2008-2009 yılı iş ve işlemleri. 
DENETİMİN KAPSAMI 2008-2009 yılı iş ve işlemlerinin sistem 

denetimi   
DENETİMİN HEDEFLERİ   2009 yılı faaliyetlerinin ve iç kontrol 

sisteminin organizasyon yapısına katkı 
sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, 
kontrol süreçlerindeki zayıflıkların veya 
geliştirilmesi gereken alanların ortaya 
çıkarılması ve gerekli iyileştirmelerin 
yapılması amacıyla denetlenen birime 
önerilerde bulunulması 

ÖZEL TALİMATLAR Denetim 05.11.2009 tarihinde başlayacaktır. 
PLANLANAN DENETİM SÜRESİ 25 iş günü. 
GÖREVLİ DİĞER DENETÇİLER    
DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU  
 



164 

 

II. DENETİM BİLDİRİM YAZISI 

 

T.C. 
……………...İL ÖZEL İDARESİ 

İç Denetim Birimi 

 
 
 
Sayı :                                                                                                .../../2009 
Konu  : İç Denetim. 
 
 

İMAR YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINA 
 
 
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63' üncü maddesi 
gereğince İdaremizde İç Denetim Birimi kurulmuş olup, İç Denetim Birimince 
hazırlanan 2009 yılı İç Denetim Programı Makamımca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
  
 İdaremiz İç Denetçileri tarafında…/../2009  - ../../2009 tarihleri arasında İmar 
Yatırım  Ve İnşaat Daire Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerinde, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 64. ve 65'inci maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik hükümleri ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan 
düzenlemeler doğrultusunda sistem denetimi yapılacaktır. 
  
 Denetimlerin süresinde ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için İç Denetçilere  
gereken her türlü yardım ve kolaylığın gösterilmesini rica ederim. 

 
 

………………………. 
                   …….… Valisi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

04/11/2009 Bilg.İşlt.                   : 
04/11/2009 İç Den.Birimi Yetk. :  
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III. BİLGİ TOPLAMA ÖN ARAŞTIRMA FORMU 
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VI. İÇ DENETİM SÜRE PLANI FORMU 

 
T.C. 

 …………..İl Özel İdaresi  
İç Denetim Birim Başkanlığı 

 REFERANS 
 
L.ÇK1-4 
 DENETİM 

NUMARASI  

DENETİM 
KONUSU 

İmar Yatırım ve İnşaat 
Daire Başkanlığının 
İşlemlerinin Sistem 
Denetimi 

 
 

DENETİM SÜRE PLANI FORMU 
 

 PLANLANAN REVİZE 
EDİLEN 

GERÇEKLEŞEN FARK 
( +/- ) 

FAALİYETLER Tarih 
Aralığı 

Gün 
Sayısı

Tarih 
Aralığı 

Gün 
Sayısı

Tarih 
Aralığı 

Gün 
Sayısı

Denetim amaçlarının 
belirlenmesi 

05.11.2009 0.3   05.11.2009 0.3 0 

Ön araştırma 05.11.2009 
06.11.2009 

1   05.11.2009 
06.11.2009 

1 0 

Açılış toplantısı 05.11.2009 0.3   05.11.2009 0.3 0 
Potansiyel sorunlu 
alanların belirlenmesi ve 
Risk Kontrol Matrisinin 
Hazırlanması 

10.11.2009 
20.11.2009 

9   10.11.2009
20.11.2009 

9 0 

Bireysel çalışma planının 
hazırlanması 

09.11.2009 1   09.11.2009 1 0 

Denetim testlerinin 
uygulanması 

23.11.2009 
10.12.2009 

8   23.11.2009 
10.12.2009 

8 0 

Bulguların oluşturulması 
ve önerilerin geliştirilmesi 

23.11.2009 
10.12.2009 

4   23.11.2009
10.12.2009 

4 0 

Bulguların denetlenen 
birim ile paylaşılması 

11.12.2009 1   11.12.2009 1 0 

Kapanış toplantısı    11.12.2009 0.3   11.12.2009 0.3 0 
Taslak denetim raporunun 
hazırlanması ve 
gönderilmesi 

14.12.2009 
16.12.2009 

3   14.12.2009
23.12.2009 

8 5 
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Cevabın alınması ve 
dosyanın tamamlanması    

17.12.2010 
15.01.2010 

21   24.12.2009 
25.01.2010 

22 1 

Nihai denetim raporunun 
hazırlanması ve sunumu  

18.01.2010 
22.01.2009 

5   26.01.2010 
12.02.2010 

14 9 

TOPLAM SÜRE      54    69 15 
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN 

  
TARİH 
09.11.2009 

PARAF                          PARAF 
 

TARİH 
09.11.2009 

PARAF 
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V. AÇILIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI 

 
T.C. 

…………….İl Özel İdaresi 
İç Denetim Birimi 

 REFERANS 
 
L.ÇK1 -3 

DENETİM NUMARASI 2009/4 

DENETİM KONUSU 
İmar Yatırım ve İnşaat Daire 
Başkanlığının İşlemlerinin Sistem 
Denetimi 

 
AÇILIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI 

 
  

Denetimin Konusu İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının İşlemlerinin Sistem 
Denetimi

Denetimin Numarası 2009/4 
 

Toplantı Tarihi ve Yeri 05.11.2009 
İl Daimi Encümeni Toplantı Odası 
 

Toplantıya Katılan Denetçiler …………………. 
…………………. 
……………….. 
 

Denetlenen Birim Yöneticisinin 
Adı ve Unvanı  

………………..– Daire Başkanı 

 
            
Gündeme Getirilen Önemli Konular: 

2007 - 2010 dönemi İç Denetim Birimi Planı ve 2009 yılı İç Denetim Birimi Programının 
Valilik Makamınca 20.03.2009 tarihinde onaylandığı, 2009 yılında İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu ile Dünya Bankası arasında yapılan protokol çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi öngörülen 5 adet pilot denetimlerden birinin de İdaremizde yapılması 
öngörüldüğü ve Uluslar arası Denetim firması PricewaterhouseCoopers ile İdaremiz iç 
denetçileri ile birlikte İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığında Sistem Denetimi 
yapacakları açıklanmıştır. 

Yürütülmesi planlanan iç denetim faaliyetlerimizde amaç; 2009 yılı programında 
denetime dahil edilen İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığımızın 2009 faaliyetlerinin 
ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz 
edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, 
kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle 
değerlendirilmesidir. 
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T.C. 

…………….İl Özel İdaresi 
İç Denetim Birimi 

 REFERANS 
 
L.ÇK1 -3 

DENETİM NUMARASI 2009/4 

DENETİM KONUSU 
İmar Yatırım ve İnşaat Daire 
Başkanlığının İşlemlerinin Sistem 
Denetimi 

 

İç denetim sonucunda; etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması, sorunlara 
dikkat çekilmesi ve çözüm önerisinde bulunulması  yönetim ve kontrol süreçlerindeki 
zayıflıkların veya geliştirilmesi gereken alanların ortaya çıkarılması ve gerekli 
iyileştirmelerin yapılması amacıyla İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı ile birlikte 
ortak aksiyon planlarının hazırlanması, mutabık kalınan ve aksiyon planına bağlanan 
önerilerin planlandığı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin izlenmesi de  
denetimlerimizde esastır. 

Sistem Denetimi 
“Sistem denetimi, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye uygun olarak 
yürütülür. Bununla beraber, sistem denetimine özgü bazı hususlara aşağıda yer 
verilmiştir. 

A. Tanım 

Sistem, belirli unsurlardan oluşan ve bu unsurlar arasında belli ilişkiler olan bir bütün 
olarak tanımlanabilir. Sistemin unsurları, son derece basit veya karmaşık olabileceği 
gibi, kendi başına bir sistem oluşturabilen alt sistemler de olabilir. 

Bir sistemi, girdi, süreç ve çıktı olmak üzere üç ana bölümde incelemek mümkündür. 
Girdiler, sisteme dışarıdan dahil olan ve bir sürecin başlamasına yol açan unsurlardır. 
Örneğin hammadde, enerji  ve diğer veriler birer girdidir. Çıktı ise, hizmet, bilgi, rapor 
gibi sistem tarafından oluşturulan ve kullanıcıya sunulan ürünlerdir. Girdiler tarafından 
tetiklenen ve çıktılara dönüşen eylemler de süreç olarak adlandırılır. Örneğin bir ürün 
imalatı, bir raporun hazırlanması ve bir hizmetin sunulması gibi. 

Bu bilgiler ışığında sistem denetimi, denetlenen sürecin ya da birimin (sistem) 
amaçlarına ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin 
değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol 
sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, 
eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve 
uygulanan yöntemlerin yeterliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 

Kamu İç Kontrol Standartlarında tanımlandığı şekliyle iç kontrol; kontrol ortamı, risk 
değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenlerinden oluşur. 

Sistem denetiminde, birim veya süreçle ilgili iç kontrolün tamamına bakılırken, 
performans denetiminde faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülmesine yönelik kontroller, mali denetimde ise mali sistem ve tabloların 
güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin kontroller incelenir.  
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Sistem denetiminde; 

 
T.C. 

…………….İl Özel İdaresi 
İç Denetim Birimi 

 REFERANS
 
L.ÇK1 -3 

DENETİM 
NUMARASI 2009/4 

DENETİM 
KONUSU 

İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının 
İşlemlerinin Sistem Denetimi 

 

• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde yönetilmesi,  

• Kamu idarelerinin kanunlara, temel politika belgelerine* ve diğer düzenlemelere 
uygun olarak faaliyet göstermesi,  

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

• Her türlü karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi,  

• Varlıkların kötüye kullanımının ve israfının önlenmesi ile kayıplara karşı 
korunması  

amacıyla oluşturulan iç kontrol sistemi bir bütün olarak değerlendirilir ve iç kontrol 
bileşenlerinin var olup olmadığı incelenir. “ şeklinde Sistem denetimi hakkında genel 
bilgi verilmiştir. 

Yapacağımız denetimle ilgili kısa açıklamadan sonra iç denetim nedir? İç denetçi 
kimdir, görevleri nelerdir? Bu konuda kısa bilgiler verilmiştir. 

Kanun Numarası: 5018 

Kabul Tarihi: 10.12.2003 

İç Denetim  

Madde 63- İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 
kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 
yönetilmediğini SİSTEM Sistem denetimi, değerlendirmek ve rehberlik yapmak 
amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu 
faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî 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. 

(Düzenleme ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) İç denetim, iç denetçiler tarafından 
yapılır. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin yapısı ve personel 
sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü 
üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.(1)  
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T.C. 

…………….İl Özel İdaresi 
İç Denetim Birimi 

 REFERANS
 
L.ÇK1 -3 

DENETİM 
NUMARASI 2009/4 

DENETİM 
KONUSU 

İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının 
İşlemlerinin Sistem Denetimi 

 

İç Denetçinin Görevleri  

Madde 64- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de 
dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.   

İç denetçi, aşağıda belirtilen  görevleri yerine getirir:  

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin  yönetim ve kontrol 
yapılarını değerlendirmek.  

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 
incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.  

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.  
d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, 

amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve 
performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.(2)  

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 
konularda önerilerde bulunmak. 

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde 
bulunmak. 

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 
gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.  

 

İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve 
uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.  

İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev 
verilemez ve yaptırılamaz.  

İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici 
tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine 
verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en 
geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.  
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T.C. 
…………….İl Özel İdaresi 

İç Denetim Birimi 

 REFERANS
 
L.ÇK1 -3 

DENETİM 
NUMARASI 2009/4 

DENETİM 
KONUSU 

İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının 
İşlemlerinin Sistem Denetimi 

 

Denetim, yaklaşık 1 ay sürecektir. Denetim türleri :sistem, uygunluk ve mali 
denetimdir. Ancak sistem denetimi gerçekleştirilecektir. Tespit edilen bulgular sonunda 
İç Denetim Raporu tebliğ edilecektir. Denetim süresince iç denetçiler tarafından 
istenilen bilgi ve belgelerin ivedilikle teslim edilmesini bekliyoruz. Ayrıca denetim 
süresi içinde personelin izin kullanmaması gerekir. Rapora uygun bir cevaplama süresi 
verilecektir. . Raporun İç Denetim Birimine teslimi ile süreç tamamlanacaktır. 

Bu genel açıklamalardan sonra birim yöneticilerine aşağıdaki sorular sorulmuş ve 
cevapları değerlendirilmiştir: 
 
• Biriminizle ilgili iş akış şemaları/ süreç akış şemaları var mı? 
• Personel görev tanımları yapılmış mı? Yapıldıysa ilgili personele tebliğ 

edilmiş mi? 
• Birimlerin iş süreçlerindeki riskleri tanımlanmış mı? 
• En fazla risk taşıyan süreçleriniz nelerdir? 
• 2008 yılı faaliyet raporunuz? 
• İşlerinizi hem idare dışından ve hem de idare içinden etkileyen etkenler 

nelerdir? 
• Denetimden beklentileriniz nelerdir? 
05.11.2009, ……………. 
 
İÇ DENETÇİLER                   
                        …………….   ………… 
Denetim Gözetim Sorumlusu İç Denetçi   İç Denetçi 
 
DENETLENEN BİRİM ÇALIŞANLARI 
 
………………   ……………………  …………………….. 
Daire Başkanı   Etüd Proje Müdürü  Yapı Kontrol 
Müdürü 
                                                   …………………… 
     Yatırım İnşaat Müdürü 
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VI. İÇ KONTROL SORGU FORMU 

 
 

 
 

İç Denetim Birim Başkanlığı 

 REFERANS 
 
 

DENETİM NUMARASI 2009/…. 

DENETİM KONUSU Daire Başkanlığı’nın İşlemlerinin 
Sistem Denetimi 

 
 

İÇ KONTROL SORGU FORMU 
 

I. KONTROL ORTAMI   
a) Etik Değerler ve Çalışma İlkeleri Evet Hayır Yorumlar 
1. Kurum, çalışanların uymak zorunda oldukları dürüstlük ve 

etik kurallarını oluşturmuş mudur ve oluşturulmuşsa 
çalışanlara bildirilmiş midir? 

 X Mevzuat haricinde 
Kurum genelinde 
yazılı etik kurallar 
bulunmamakta 
ancak İmar 
Yatırım Daire 
Başkanlığı 
genelinde sözlü 
olarak ifade 
edilmekte ve tüm 
çalışanlar 
durumdan haberdar 
edilmektedir. 

2. Çalışanlar, ne tür davranış ve eylemlerin kurumun etik 
değerlerine, çalışma ilkelerine göre kabul edilemez 
olduğunu; ne tür davranışların da etik değerler kapsamında 
değerlendirilebileceği ve etik olmayan davranışlar 
sergilediklerinde karşılaşacakları yaptırımların neler 
olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip midir? 

X  Kurum personeli 
ekip olarak, 
kolektif çalışma 
prensibi ile 
çalışırken etik 
değerlerin ve 
yumuşak ilişkiler 
kurmanın önemi 
vurgulanmaktadır. 
Ancak bunlar 
yazılı değildir. 
Güncel durumda 
disiplin cezası 
verilmiş hiçbir 
personel 
bulunmamaktadır 
sadece sözlü 
uyarılar 
gerçekleşmiştir. 

3. Kurum yönetimi, sık sık ve açık olarak dürüstlük ve etik X  Yeni işe 
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değerlerin kurumları için ne anlam ifade ettiğini ve 
önemini toplantılarda, çalışanlara aktarıyor mu? 

başlayanlara ve 
düzenli olarak 
yapılan toplantılara 
Daire Başkanı 
sözlü olarak 
aktarmaktadır. 

4. Yönetim, bizzat kendi davranışları ve eylemleriyle 
çalışanlarına etik değerler ve dürüstlük konularında örnek 
oluyor mu? 

X   

5. Dürüstlük ve etik değerler açısından örnek davranışlar 
sergileyen personel, çeşitli ödüllendirme mekanizmalarıyla 
teşvik edilerek kurumda etik değerlerin yüceltilmesine 
çalışılıyor mu?  

X  Çalışanlar arasında 
değerler açısından 
uygun davranışlar 
sergileyen 
personeli kurumun 
imkânları 
çerçevesinde 
ödüllendirmektedir
. 

6. Yönetim, dürüstlük ve etik kurallara aykırı hareket eden 
çalışanlara gerekli cezai ya da idari yaptırımları uyguluyor 
mu?  

X  Daire 
Başkanlığında 
kurulduğu günden 
bu yana herhangi 
bir cezai yaptırım 
uygulanmamıştır. 

b) Ehliyet ve Liyakat    
7. Yönetim, kurum faaliyetlerinin yerine getirilmesine ilişkin 

olarak uygun iş tanımları çıkarmış mıdır? Bu iş 
tanımlarında, işin yürütülmesi için gerekli bilgi, tecrübe ve 
eğitim gibi nitelikler objektif olarak belirlenmiş midir? 

 X Yazılı ve onaylı 
olarak iş tanımları 
bulunmamaktadır.  

8. Yönetim ve çalışanlar, görevlerinin gerektirdiği uzmanlık 
bilgisine, tecrübeye ve eğitime sahip midir? Yönetim, 
işlerinin yürütülmesinde danışmanlara ya da teknik 
uzmanlara gereğinden fazla güvenmekte midir? 

X   

9. Çalışanlar, işin gerektirdiği eğitimleri almışlar mıdır ve 
görev ve sorumluluklarının yerine getirme yetisine sahip 
midir? 

X  Yeni işe 
başlayanlara görevi 
ile ilgili eğitimler 
verilmektedir. 
Ayrıca Autocat 
eğitimi çalışanlara 
verilmektedir. 

10. Her bir çalışan için nitelik, iş verimliliği, liderlik, ekip 
çalışması vb. alanlarda kısa ve uzun vadeli performans 
hedefleri konulmuş mudur? Yükselmelerde konulan 
performans kriterleri dikkate alınmakta mıdır? 

 X Yazılı olarak 
performans 
kriterleri 
bulunmamaktadır. 
Ancak personelin 
gösterdiği yüksek 
performansa ilişkin 
ödüllendirme 
sistemi/kriterleri 
mevcuttur. 

c) Yönetim Felsefesi ve Faaliyet Şekli    
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11. Yönetim gerektiğinde risk alabilme yeteneğine sahip 
midir?  

 X Genel olarak risk 
alma iştahı düşük 
bir kurum.  

12. Üst düzey personelin beklenmedik şekilde aniden istifa 
etmesi gibi olaylar yaşanmakta mıdır? Personel 
hareketliliği fazla mıdır? 

 X  

13. Yönetim, çalışanlara kurumları için katma değer 
ürettiklerini hissettirmiş midir? 

X   

14. Yönetim çalışanlarla belirli aralıklarla genel değerlendirme 
toplantıları yapıyor mu?  

X  Üst yönetici ile 
yöneticiler 
değerlendirme 
toplantılarını sık 
sık yaparlar. 

15. Yönetimin ortaya koyduğu hedefler erişilebilir ve gerçekçi 
mi? Bu hedeflerin belirlenmesinde bilimsel modeller, 
piyasa verileri ve gerçekçi varsayımlar dikkate alınıyor 
mu? 

X  İşin büyüklüğü ve 
maddi durumun 
yeterliliği ile ilgili 
hedefler konuluyor 
genelde 
gerçekleştiriliyor. 

16. Yönetim, özellikle kurumun finans ve muhasebe 
birimlerinin iç kontrol sisteminin etkinliğinin 
sağlanmasındaki rolünü kavramış mıdır?  

X   

17. Yönetim, kuruma ilişkin kısa vadeli, orta ve uzun vadeli 
hedeflerle gerçekleşmeleri karşılaştırıyor mu? Buna ilişkin 
bir raporlama sistemi var mı? 

X  Herhangi bir 
raporlama sistemi 
bulunmamaktadır. 
Ancak hedefleri 
gerçekleştirmek 
için kararlar 
alınıyor. 

d) Organizasyon Yapısı    
18. Organizasyon yapısı, gerek kurum içinde gerekse 

birimlerde dikey ve yatay bilgi akışının etkin ve yeterli bir 
şekilde gerçekleşmesine imkan vermekte midir? 

X  Bilgi akışında 
herhangi bir sıkıntı 
yaşanmamaktadır. 

19. Birim yöneticileri ve çalışanlar, önemli hususlarda bilgi 
alışverişi ve danışma amacıyla üst yönetime ulaşabilmekte 
midir? 

X   

20. Organizasyon yapısı, fonksiyonel birimler üzerinde yeterli 
denetim ve gözetime imkan sağlamakta mıdır? 

X  Üst yönetici eksiği 
bulunmaktadır. 
Yeterli sayıda üst 
yönetici ile yeterli 
denetim ve 
gözetim aktiviteleri 
gerçekleştirilebilec
ektir. 

21. Yönetim, organizasyon yapısının değişen şartlara 
uyarlanması amacıyla belirli aralıklarla organizasyon 
yapısının uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirmekte 
midir? 

X   

22. Çalışanlar ya da birimler arasında iş yükü dağılımı 
açısından olağandışı farklıklar var mıdır? 

 X  

e) Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı    
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23. Yönetim, kurum faaliyet alanındaki her bir işin kim 
tarafından yapılacağını, ilgilinin yetki ve sorumluluklarını 
resmi olarak belirlemiş midir?  

X  Yetki ve 
sorumluluklar 
resmi/yazılı olarak 
belirlenmemiştir. 

24. Özellikle mali işlemler başta olmak üzere, önem 
derecesine ve işlemin büyüklüğüne göre, belirli yetki 
limitleri belirlenmiş midir ve yetki aktarımları, ilgililere 
açık seçik olarak bildirilmiş midir? 

 X  

25. Personelin görev tanımlarında aynı zamanda kontrol ve 
gözetim sorumluluklarına da açıkça ve yeterince yer 
verilmiş midir? 

X  Yazılı olarak 
belirlenmemiştir. 

26. Her düzeydeki personel, sorumluluklarını yerine 
getirebilecekleri uygun yetkilerle donatılmış mıdır? 

X   

f) İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları    
27. Kurumda istihdam edilen/edilecek personele ilişkin seçim, 

hizmet içi eğitim, performans değerlemesi, yükselme,  
disiplin işlemleri, işten çıkarma vb. konularda yazılı kurum 
politika ve prosedürleri var mıdır? 

 X Yazılı Kurum 
politika ve 
prosedürleri 
bulunmamaktadır. 

28. İşe alım sürecinde adayın geçmişine ilişkin tecrübe, etik 
davranış, dürüstlük vb. açısından gerekli kontroller 
yapılmakta mıdır? 

X   

29. Yeni işe alınan personele özellikle yetki ve sorumlulukları 
hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmakta mıdır ve 
eğitimler verilmekte midir? 

X  Her işe yeni alınan 
personel eğitimden 
geçmektedir. 

30. Periyodik olarak, personelin performans değerlemesi 
yapılmakta mıdır ve düşük performanslı personelin 
performansının artırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılmakta mıdır?  

X  Performans 
değerlendirmeleri 
her sene için 
yapılmakta ve 
değerlendirme 
sonucu notlar 
verilmektedir. 
Verilen notlar sicil 
defterine 
işlenmektedir.   

31. Performans değerlemeleri sırasında personelin özellikle iç 
kontrol sorumlulukları, dürüstlük ve etik kurallarına 
uyumu konularına ağırlık verilmekte midir ve örnek 
davranışlar sergileyen personel ödüllendirilmekte midir? 

X  Sözlü olarak 
teşekkür ve takdir 
edilmektedir. Sicil 
raporları 
personelin durumu 
dikkate alınarak 
doldurulmaktadır. 

SONUÇ: 
İç kontrol ortamı ile ilgili ……..Daire Başkanı ile yapılan görüşmede aşağıdaki noktalar 
bulgu/iyileştirme önerisi olarak belirlenmiştir: 

HAZIRLAYAN İÇ 
DENETÇİLER GÖZDEN GEÇİREN 

 
 

ADI 
SOYADI TARİH PARAF ADI 

SOYADI TARİH PARAF  

 ….12.2009    …...12.2009    
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VII. DENETİMİ YAPILAN BİRİMİN GÖZDEN GEÇİRME TUTANAĞI 

T.C. 
…………………İl Özel İdaresi 

İç Denetim Birimi 

REFERANS 

x 

DENETİM NUMARASI 2009/4 

DENETİM KONUSU İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’nın İşlemleri’nin Sistem 
Denetimi 

 
Süreç Adı  : Yaklaşık Maliyet Hazırlama Süreci 
Görüşülen Kişi  :………………………………………..     

   
Tarih   : ….12.2009 
Denetçi   : …………………………………………….. 
 

GÖZDEN GEÇİRME –Yaklaşık Maliyet Şefliği 
 

Ref. 
No. 

Süreç/Alt 
Süreç 

Süreç Tanımı 
Kontrol Faaliyeti 
(Gerekli Durumlarda 
Doldurulacak) 

Görüşülen 
Kişi İncelenen Kanıtlar Ana Kontrol 

(Evet/Hayır) Bulgu  [Link] 

1 Genel Yaklaşık Maliyet 
Şefliklerinde uygulanan 
genel kurallar, talep, 
izleme gibi konular belli 
bir prosedüre bağlı 
olarak gerçekleştirilse 
de, işleyişi anlatan ve 
bilgi veren yazılı bir ana 
doküman 
bulunmamaktadır. 
 

 ……………….. 30  Yaklaşık Maliyet 
Şefliklerinde uygulanan 
genel kurallar, talep, 
izleme gibi konular belli 
bir prosedüre bağlı 
olarak gerçekleştirilse 
de, işleyişi anlatan 
(ayrıntılı iş akışı şeması) 
ve bilgi veren yazılı bir 
ana doküman 
bulunmamaktadır. 

x 

2 İş talep 
yazısının 

İş talep yazısı talep 
eden birimden Yatırım 

İş talep yazılarının 
Yatırım İnşaat Müdürü 

………………
………………

……. Tarih ve 
……… sayılı yazı 

E   
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GÖZDEN GEÇİRME –Yaklaşık Maliyet Şefliği 
 

Ref. 
No. 

Süreç/Alt 
Süreç 

Süreç Tanımı 
Kontrol Faaliyeti 
(Gerekli Durumlarda 
Doldurulacak) 

Görüşülen 
Kişi İncelenen Kanıtlar Ana Kontrol 

(Evet/Hayır) Bulgu  [Link] 

gelişi İnşaat Müdürlüğüne 
gelmekte ve müdürün 
onayı ile ilgili şefe  
havale edilmektedir. 

tarafından ilgili şefe 
havalesinin görülmesi  

……………… 

3  
Zemin Etüt 
Raporunun 
istenilmesi 

 
Talebi gelen işin  Zemin 
Etüt Müdürlüğünden 
zemin etüt raporu 
istenilmektedir. Zemin 
Etüt Raporu uygun ise 
proje çalışmaları 
başlatılmaktadır. 

 
Zemin Etüt Raporlarının 
aranması 

 
………………. 

 
……… tarih ve 
…….sayılı yazı 

 
E 

  

4  
Plan Kote 
hazırlanması 

 
Harita biriminden işe ait 
plan kote çalışmasının 
yapılması yazısız 
isteniliyor. Gerektiğinde 
plan kote üzerindeki 
değişiklikler 
bilgisayardaki ortak alan 
üzerinden ilgili mimar 
tarafından da görülerek 
gerekli değişiklikler 
yapılabiliyor. Ortak alan 
üzerindeki değişikliklerin 
son hali CD ortamında  
değişiklikleri kabul 
etmeyecek şekilde 
yükleniyor. 

  
………………. 

  
H 
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GÖZDEN GEÇİRME –Yaklaşık Maliyet Şefliği 
 

Ref. 
No. 

Süreç/Alt 
Süreç 

Süreç Tanımı 
Kontrol Faaliyeti 
(Gerekli Durumlarda 
Doldurulacak) 

Görüşülen 
Kişi İncelenen Kanıtlar Ana Kontrol 

(Evet/Hayır) Bulgu  [Link] 

5 Vaziyet planı 
hazırlanması 

İlgili mimar tarafından 
Plan kotenin üzerine 
binanın yerleştirilmesiyle 
vaziyet planı 
tamamlanıyor ve 5 
nüsha çıktı alınıyor. 
Vaziyet planı, plan 
üzerinde çalışan ekip 
(mimar-mühendis), 
müdür ve daire başkanı 
tarafından imzalanıyor. 

Vaziyet planları 
üzerinde hazırlayan ekip 
(mimar-mühendis), 
müdür ve daire 
başkanının imzalarının 
bulunması 

 ……… tarih ve 
………. sayılı yazı 

E   

6  Vaziyet Planının 
hazırlanması için 
görevlendirme sadece 
ilgili şefe yapılıyor 
çalışacak ekip şef 
tarafından sözlü 
belirleniyor 

   H   

7  Vaziyet Planı ilgili 
belediyeye onay için 
gönderiliyor.  

Vaziyet planlarında ilgili 
belediyenin onayının 
bulunması 

 ……. tarih ve 5978-
……… sayılı ilgili 
belediyeye 
gönderilen yazı 

H   
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GÖZDEN GEÇİRME –Yaklaşık Maliyet Şefliği 
 

Ref. 
No. 

Süreç/Alt 
Süreç 

Süreç Tanımı 
Kontrol Faaliyeti 
(Gerekli Durumlarda 
Doldurulacak) 

Görüşülen 
Kişi İncelenen Kanıtlar Ana Kontrol 

(Evet/Hayır) Bulgu  [Link] 

8  Vaziyet Planının uygun 
olduğuna dair ilgili 
belediyesince yazı veya 
onay verilmektedir. 

Vaziyet Planının uygun 
olduğuna dair ilgili 
belediyesince yazı veya 
onay verilmektedir. 

 ………tarih ve 205 
sayılı yazı   

E   

9 Yaklaşık 
maliyetin 
hazırlanması 

Yaklaşık maliyetin 
hazırlanması için 
görevlendirme onayı 
alınmakta ancak bu 
görevlendirme onayı 
sözlü olarak yapılıyor. 
Genelde projeyi 
hazırlayan ekip 
tarafından (mimar-
mühendis) yaklaşık 
maliyetin hazırlanması 
görevi sürdürülüyor. 

 xxxx E Görevlendirme 
yazılarının imza karşılığı 
yapılmaması 

 

10 Yaklaşık 
maliyetin 
hazırlanmasın
da kullanılan 
araçlar 

Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının  pozları  
burada bulunmayan  
pozlar için idare 
tarafından piyasadan 
alınan bilgiler 
doğrultusunda 
oluşturulmuş poz 
fiyatları kullanılmaktadır. 
Bu işlemler AMP 
programı üzerinden 
kullanılmaktadır.  

  AMP programının 
uygulanması 
gözlemlenmiştir. 

E   
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GÖZDEN GEÇİRME –Yaklaşık Maliyet Şefliği 
 

Ref. 
No. 

Süreç/Alt 
Süreç 

Süreç Tanımı 
Kontrol Faaliyeti 
(Gerekli Durumlarda 
Doldurulacak) 

Görüşülen 
Kişi İncelenen Kanıtlar Ana Kontrol 

(Evet/Hayır) Bulgu  [Link] 

Yaklaşık maliyetin 
hazırlanması görevi 
verilenler  dışında diğer 
personel tarafından 
sisteme giriş 
yapılamamaktadır. 

11 Yaklaşık 
maliyet icmal 
tablosu ve 
eklerinin 
imzalanması. 

Yaklaşık maliyet icmal 
tablosu ve ekleri 
hazırlayan ekip(mimar-
mühendis) tarafından 
imzalanıyor. 

  İhalesi yapılmış 
işlerde alınan örnek 
belgeler 

E   

12 Yaklaşık 
maliyeti 
tamamlanan 
dosyanın ihale 
işlemlerinin 
başlatılması  

Yaklaşık maliyet dosyası 
kapalı zarf içinde üst 
yazı ile ihale işlemlerinin 
başlatılması için Yapı 
Kontrol Müdürlüğüne 
gönderilmektedir. 

   E   

13 Doğrudan 
alımlar (Kamu 
ihale Kanunu 
22-d) da 
talebin 
gelmesi 

Doğrudan alım suretiyle 
alınacak hizmet talepleri  
gelmektedir. 

  ……….2009 tarih 
ve………… sayılı 
talep yazısı 

E   
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GÖZDEN GEÇİRME –Yaklaşık Maliyet Şefliği 
 

Ref. 
No. 

Süreç/Alt 
Süreç 

Süreç Tanımı 
Kontrol Faaliyeti 
(Gerekli Durumlarda 
Doldurulacak) 

Görüşülen 
Kişi İncelenen Kanıtlar Ana Kontrol 

(Evet/Hayır) Bulgu  [Link] 

14 Doğrudan 
alım suretiyle 
yapılacak 
hizmetin 
yaklaşık 
maliyet 
görevlendirme
si 

Doğrudan alım suretiyle 
yapılacak hizmetin 
yaklaşık maliyetinin  
hazırlanması 
görevlendirmesi yazı ile 
yapılmaktadır. 

  ……...2009 tarihli 
görevlendirme 
yazısı 

E   

15 Yaklaşık 
maliyetin 
hazırlanmasın
da kullanılan 
araçlar 
 

Yaklaşık maliyetin 
hazırlanmasında  AMP 
programından 
faydanılmaktadır. 

      

16 Hazırlanan 
yaklaşık 
maliyet tutarı 
yazı ile ilgili –
talep eden 
birime 
gönderilerek 
harcama 
talimatı 
isteniyor. 

Hazırlanan yaklaşık 
maliyet tutarı yazı ile 
ilgili –talep eden birime 
gönderilerek harcama 
talimatı isteniyor 

  …..2009  ve 
……..sayılı yazı 

H   
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GÖZDEN GEÇİRME –Yaklaşık Maliyet Şefliği 
 

Ref. 
No. 

Süreç/Alt 
Süreç 

Süreç Tanımı 
Kontrol Faaliyeti 
(Gerekli Durumlarda 
Doldurulacak) 

Görüşülen 
Kişi İncelenen Kanıtlar Ana Kontrol 

(Evet/Hayır) Bulgu  [Link] 

17 Harcama 
talimatının 
gelmesi 

Harcama talimatının 
gelmesi ile fiyat 
araştırmasına 
başlanılmaktadır 
harcama talimatında ilgili 
daire başkanının onayı 
aranmaktadır. 

  ……….tarih ve……. 
sayılı yazı 

E   

18 Piyasa fiyat 
araştırması 
görevlendirme
si 

Piyasa fiyat araştırması 
için genelde 3 asil 3 
yedek üye 
görevlendirilerek daire 
başkanına onaylatılıyor. 

  ……….2009 tarihli 
yazı 

E   

19 Piyasa fiyat 
araştırması 
için genelde 3 
teklif 
alınmaktadır. 

Piyasa fiyat araştırması 
için genelde 3 teklif 
alınmaktadır 

   H   

20 Teklifler 
alındıktan 
sonra piyasa 
fiyat araştırma 
tutanağı 
düzenlenerek 
daire 
başkanından 
onay alınıyor. 

Teklifler alındıktan sonra 
piyasa fiyat araştırma 
tutanağı düzenlenerek 
daire başkanından onay 
alınıyor 

  ……..2009 tarihli 
yazı 

E   
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GÖZDEN GEÇİRME –Yaklaşık Maliyet Şefliği 
 

Ref. 
No. 

Süreç/Alt 
Süreç 

Süreç Tanımı 
Kontrol Faaliyeti 
(Gerekli Durumlarda 
Doldurulacak) 

Görüşülen 
Kişi İncelenen Kanıtlar Ana Kontrol 

(Evet/Hayır) Bulgu  [Link] 

21 İşe başlama 
ve iş bitirme 

Yükleniciye işe başlama 
yazısız ifade ediliyor 
yüklenici iş bitimini 
dilekçe ile bildiriyor. 

   H   

22 İş bittikten 
sonra 
muayene ve 
kesin kabul 
teklif belgesi 
hazırlanması 
için  ayrı bir 
görevlendirme 
yazısı 
yazılmıyor, 
piyasa 
araştırması 
için 
görevlendirile
n memurlar 
muayene ve 
kesin kabul 
teklif belgesini 
de 
düzenlemekte
dirler ayrıca 
belgede 
müdür onayı 
da 

İş bittikten sonra 
muayene ve kesin kabul 
teklif belgesi 
hazırlanması için  ayrı 
bir görevlendirme yazısı 
yazılmıyor, piyasa 
araştırması için 
görevlendirilen memurlar 
muayene ve kesin kabul 
teklif belgesini de 
düzenlemektedirler 
ayrıca belgede müdür 
onayı da bulunmaktadır 

  16.11.2009 tarihli 
yazı 

E Kontrolörlük görevi -
muayene ve kesin kabul 
teklif belgesi 
hazırlanması görevi 
yazılı olarak 
yapılmamaktadır. 
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GÖZDEN GEÇİRME –Yaklaşık Maliyet Şefliği 
 

Ref. 
No. 

Süreç/Alt 
Süreç 

Süreç Tanımı 
Kontrol Faaliyeti 
(Gerekli Durumlarda 
Doldurulacak) 

Görüşülen 
Kişi İncelenen Kanıtlar Ana Kontrol 

(Evet/Hayır) Bulgu  [Link] 

bulunmaktadır
. 

23  Muayene ve 
kesin kabul 
yapılması için 
görevlendirme 
yapılması  

Muayene ve kesin kabul 
yapılması için 
görevlendirmeleri teklif 
belgelerini hazırlayan 
memurlardan ayrı 
kişilerden seçiliyor ve  
daire  başkanınca da 
onaylanıyor.  

  ………..2009 tarihli 
belge 

E   

24 Muayene ve 
kesin kabul 
tutanağı 
düzenleniyor 
ve daire 
başkanınca 
imzalanıyor. 

Muayene ve kesin kabul 
tutanağı düzenleniyor ve 
daire başkanınca 
imzalanıyor 

      ………..2009 tarihli 
belge 

E   

 İlgili harcama 
birimine 
ödemenin 
yapılması için 
yazı yazılarak 
oluşturulan 
tüm dosya 
mali işler daire 
başkanlığı 

İlgili harcama birimine 
ödemenin yapılması için 
yazı yazılıyor 

  19.11.2009 tarih ve 
19257-4219 sayılı 

yazı 

E   
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GÖZDEN GEÇİRME –Yaklaşık Maliyet Şefliği 
 

Ref. 
No. 

Süreç/Alt 
Süreç 

Süreç Tanımı 
Kontrol Faaliyeti 
(Gerekli Durumlarda 
Doldurulacak) 

Görüşülen 
Kişi İncelenen Kanıtlar Ana Kontrol 

(Evet/Hayır) Bulgu  [Link] 

muhasebe 
birimine 
gönderiliyor. 

            
 

HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN 
 
 

 
 

TARİH 
07.12.2009 

PARAF 
 

TARİH 
 

PARAF 
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VIII. RİSK KONTROL MATRİSİ 

Süreç ve 
Risk Analizi Süreç İçerisindeki Kontrol Faaliyetleri Kontrollerin Test Edilmesi 

Alt 
Süreç 

Kontrol 
Hedefi

Yapısal 
Risk 

Risk 
Tipi 

Kontrol 
Tanımı 

Ana 
Kontrol

Kontrol 
Girdileri

Kontrol 
Çıktıları

Kontrol 
Türü

Gerçekleştiren 
Sorumlu Lokasyonu Sistem Notlar

Kontrol Test 
Prosedürü

Detay Test 
Prosedürü

Test 
Yöntemi

Örneklem 
Sayısı

Test 
Sonuçları 

Çalışma 
Kağıtarı 
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IX.  DENETİM KONTROL LİSTESİ 

 
 

T.C. 
………… İl Özel İdaresi 

İç Denetim Birimi 

 REFERANS
 
 
L.ÇK1-2 
 

DENETİM 
NUMARASI 2009/4 

DENETİM 
KONUSU 

İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının 
İşlemlerinin Sistem Denetimi 

 
DENETİM KONTROL LİSTESİ 

 
  

YAPILACAKLAR Durum 
Çalışma 
Kâğıdı 
Ref. No 

Tarih/Paraf

 ÖN ÇALIŞMA    
1 Görevlendirme yazısı incelenerek çalışma 

dosyasına konuldu. 
Tamamlandı Ö.ÇK.1 02.11.2009 

2 Denetim Bildirim yazısı hazırlandı ve 
denetlenecek birime gönderildi. 

Tamamlandı Ö.ÇK.2 04.11.2009 

3 Denetimin amaçları belirlendi. Tamamlandı  03.11.2009 
4 Denetlenen birim hakkında genel bilgiler 

elde edildi  
Tamamlandı  05.11.2009 

5 Denetlenen birimin hedefleri, bu hedeflere 
nasıl ulaşıldığı ve yürütülen faaliyetlerin 
sonucu hakkında bilgi edinildi. 

Tamamlandı  05.11.2009 

6 Önceki denetim raporu, denetlenen birimin 
cevapları ve çalışma kâğıtları gözden 
geçirildi. 

   

7 Önceki denetim bulguları incelenerek 
denetlenen birimin cevaplarında belirttiği 
düzeltici faaliyetler gözden geçirildi. 

   

8 Bir önceki denetime ait Denetim 
Değerlendirme Formu incelendi. 

   

9 Denetlenecek birim ile açılış toplantısı 
yapıldı 

Tamamlandı  ÇK.1-1 05.11.2009 

10 Denetlenen birimdeki prosedürler öğrenildi, 
faaliyetler gözlemlendi, yazılı prosedür 
yoksa uygulamalar çalışma kağıtlarında 
belgelendirildi. (İç Kontrol Sorgu Formu) 

 Tamamlandı ÇK.5 10.11.2009 

11 Faaliyetler gözlemlendi ve belgelendirildi 
(bilgi akışı ve raporlar).(Görüşmeler) 

Tamamlandı  10.11.2009 

12 Denetlenen sürece ilişkin birimin faaliyetleri  Tamamlandı  16.11.2009 
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YAPILACAKLAR Durum 

Çalışma 
Kâğıdı 
Ref. No 

Tarih/Paraf

ve bu faaliyetler üzerindeki kontrol sistemi 
gözden geçirildi. (Görüşmeler) 

13 Risk alanları belirlendi.  Tamamlandı  19.11.2009 
14 Denetimin amaçları gözden geçirildi ve 

denetimin kapsamı belirlendi. 
 Tamamlandı    20.11.2009 

15 Açılış toplantısı ve yapılan ön çalışmalara 
dayanarak Bireysel Çalışma Planı hazırlandı. 

 Tamamlandı  Ç.K.1-
3 

 20.11.2009 

16 Bireysel Çalışma Planı onayı alındı.  Tamamlandı   20.11.2009 
17 Gerekli ise Denetim Süresi Revizyon Formu 

dolduruldu. 
     

 SAHA ÇALIŞMASI    
18 Bireysel çalışma planında belirlenmiş 

araştırmalar ve testler yapıldı, belgelendirildi 
ve sonuçları analiz edildi. 

 Tamamlandı  Ç.K.2 

  Ç.K.3 

 10.12.2009 

19 Denetim bulguları belgelendirildi, gözden 
geçirildi ve denetlenen birime gönderildi. 

 Tamamlandı  Ç.K. 10  10.12.2009 

20 Kapanış toplantısı yapıldı ve bulgular 
denetlenen birim ile görüşüldü, yorumlar ve 
planlanan düzeltici faaliyetler not alındı. 

 Tamamlandı    11.12.2009 

 RAPORLAMA    
21 Taslak rapor hazırlandı ve denetlenen birime 

gönderildi. 
 Tamamlandı    23.12.2009 

22 Taslak rapora ilişkin idarenin verdiği 
cevaplar alındı, değerlendirildi ve nihai görüş 
oluşturuldu. 

 Tamamlandı    25.01.2010 

23 Nihai rapor hazırlandı ve iç denetim birimine 
gönderildi. 

 Tamamlandı    12.02.2010 

 
HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN 

                                                                        

TARİH 
12.02.2010 

PARAF 
 

TARİH 
12.10.2010 

PARAF 
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X. ÖRNEK ÇALIŞMA KAĞIDI 

 
                  T.C. İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 
                             İÇ DENETİM BİRİMİ 
  
DENETLENEN 
BİRİM 

İSTANBUL İL  ÖZEL İDARESİ 

DENETİM 
KONUSU 

2008 – 2009 Yıllarına ait tüm iş ve işlemler. 
 

REFERANS 
  
01  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST … Çalışma Planı - … Soru (Referans No)  

AMAÇ İmar Yatırım Daire Başkanlığı Yazı İşlerine gelen evrakların yönetici 

tarafından onaylanıp onaylanmamasının tespiti. 

YÖNTEM Gözlemleme, Hesaplama 

EDİNİLEN 

BİLGİ 

Yıllar itibariyle gelen evrak sayısındaki değişim ve yöneticiden havale 

alınan evrak sayısı arasındaki lişki aşağıdaki tabloda yer verilmiştir: 

Gelen evrak sayısına ilişkin bilgiler yazı işleri’nin 15/10/2008 tarih 8214 

sayılı yazısı ekindeki tablolardan alınmıştır.  

  2008 2009 

Bir Önceki yıla ait gelen evrak sayısı 1.118.500 1.200.000 

İlgili Yıl gelen evrak sayısı 1.118.500 1.200.000 

ilgili Yıl havale verilen evrak sayısı 1.118.500 1.200.000 

Havale işlemi yapılmayan evrak 

sayısı 
0 0 

    Evrak havale işlemi ile ilgili herhangi bir bulguyla karşılaşılmamıştır. 

SONUÇ Her hangi bir risk unsuru tespit edilmemiştir. Bu süreçle ilgili kontroller 

düzgün çalışmaktadır.  (Referans No) 

HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN 

    

[TARİH] [PARAF] [TARİH] [PARAF] 
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XI. BULGU FORMLARI 

 
 

 
İç Denetim Birimi 

 REFERANS
 
L.ÇK10 

DENETİM 
NUMARASI 2009/4 

DENETİM 
KONUSU 

İmar Yatırım ve İnşaat Daire 
Başkanlığı İşlemlerinin Sistem 
Denetimi

 
 

 
BULGU FORMU 

 
BULGUNUN 
NUMARASI 

6.1.5. 
 İLGİLİ ÇALIŞMA 

KÂĞIDI 
REFERANSI 

 
 

BULGUNUN ÖNEM 
DÜZEYİ 
(Düşük, Orta, Yüksek) 

 
ORTA 

BULGUNUN KONUSU 
Personel iş tanımlarının ve süreç işleyişini anlatan 
detaylı prosedürlerin eksik olması 
 

 
1. TESPİT 

 
İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’nda yürütülen süreçler için, bütün birimlerde 
süreçlerin genel işleyişini ve birimlerin temel görevlerini açıklayan tanımlamaların 
bulunduğu, ancak personelin detaylı iş tanımlarının ve süreçlerin işleyişini anlatan detaylı 
yazılı prosedürlerin ve/veya iş akış şemalarının tüm süreçler için bulunmadığı 
belirlenmiştir.  

 
2. RİSK 

 
İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı personelinin detaylı iş tanımlarının ve süreçlerin 
işleyişini anlatan detaylı prosedürlerin bulunmaması sebebiyle görev ve sorumluluklar net 
olarak algılanamayabilir ve süreçlerin işleyişi sırasında standart bir yaklaşımdan ziyade 
görevi yürütenlere bağlı bir anlayış bulunabilir. Bu durum Başkanlık genelinde etkin bir iç 
kontrol ortamının oluşturulması engelleyebilir.    

 
3. ÖNERİ 
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İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Valilik Makamının 02.10.2007 
tarihli İç ve Ön Mali Kontrole İlişkin Olur’u doğrultusunda İmar Yatırım ve İnşaat Daire 
Başkanlığınca tüm süreçlerin detaylı prosedürlerinin ve/veya iş akış şemalarının ve 
personelin detaylı iş tanımlarının süreç bazında hazırlanması; yapılacak bu çalışmanın 
ileride personelin performans yönetimi ve iş yükü analizlerinin daha etkin yapılması 
amacıyla da kullanılması önerilir. 

 
4. BULGUNUN DURUMU 
 
(   ) Bulgu önemli görülmediğinden taslak rapora konulmadı. 
(   ) Bulguyla ilgili ek bilgiler elde edildiğinden taslak rapora konulmadı. 
(   ) Bulguyla ilgili hususlar ilgili birim tarafından düzeltildiğinden taslak rapora 

konulmadı. 
( X ) Taslak rapora konuldu. 
(   ) Taslak rapora ilişkin verilen cevap sonrasında nihai rapora konulmamasına karar 

verildi. 
(   ) Nihai rapora konuldu. 

 
AÇIKLAMALAR 

 
 

BULGUNUN 
NUMARASI 

6.4.1. 
 İLGİLİ ÇALIŞMA 

KÂĞIDI 
REFERANSI 

 
 

BULGUNUN ÖNEM 
DÜZEYİ 
(Düşük, Orta, Yüksek) 

 
ORTA 

BULGUNUN KONUSU 

Doğrudan temin usulü ile yapılan yapım, bakım ve 
onarım işlerinde yapı denetim 
görevlendirmelerinin sözlü olarak yapılması 

 
 

 
1. TESPİT 

 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yapım, bakım ve onarım 
işlerinin şartname ve sözleşmedeki hükümlere göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek 
amacıyla yapı denetim görevlendirmelerinde herhangi bir yazılı onay alınmadığı, 
görevlendirmelerin sözlü yapıldığı tespit edilmiştir.  

 
2. RİSK 

 
Yapım işlerinde kontrol teşkilatının görevlendirilmemesi veya sözlü görevlendirilmesi; 
yapılan işin fen ve sanat kurallarına, şartnamelere ve sözleşmeye uygun olarak yapılıp 
yapılmadığının kontrol edilememesine sebep olabilir 
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3. ÖNERİ 
 
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 15 inci maddesi gereğince; yapım işlerinin düzenlenen 
şartname ve sözleşmedeki hükümlere göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla 
doğrudan temin usulü ile yapılan yapım, bakım ve onarım işlerini kontrol etmek amacıyla 
yeterli sayıda ve nitelikte yapı denetim görevlisi/görevlileri oluşturulması ve ilgililere yazılı 
tebliğ edilmesi, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği gereğince de Yapım İşleri 
Geçici/Kesin Kabul Teklif Belgesi düzenlenmesi ve dosyasında muhafaza edilmesi önerilir. 

 
4. BULGUNUN DURUMU 
 
(   ) Bulgu önemli görülmediğinden taslak rapora konulmadı. 
(   ) Bulguyla ilgili ek bilgiler elde edildiğinden taslak rapora konulmadı. 
(   ) Bulguyla ilgili hususlar ilgili birim tarafından düzeltildiğinden taslak rapora 

konulmadı. 
(X ) Taslak rapora konuldu. 
(   ) Taslak rapora ilişkin verilen cevap sonrasında nihai rapora konulmamasına karar 

verildi. 
(   ) Nihai rapora konuldu. 

 
AÇIKLAMALAR 

 
BULGUNUN 
NUMARASI 

6.4.2. 
 İLGİLİ ÇALIŞMA 

KÂĞIDI 
REFERANSI 

 
 

BULGUNUN ÖNEM 
DÜZEYİ 
(Düşük, Orta, Yüksek) 

 
ORTA 

BULGUNUN KONUSU 

Açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan yapım, bakım 
ve onarım işlerine ilişkin olarak yaklaşık maliyetin 
hazırlanmasında görev alan teknik personelin 
görevlendirilmesinde bazı eksikliklerin bulunması 
 

 
 

1. TESPİT 
 

Açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan yapım, bakım ve onarım işlerine ilişkin olarak ihale 
yapılmadan evvel yaklaşık maliyetin hazırlanmasında görev alan teknik personelin bu işte 
görevlendirilmesine yönelik herhangi bir yazılı onay ve tebligatın bulunmadığı 
görülmüştür. 

 
2. RİSK 
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Görevlendirmelerin yazılı yapılmaması; hangi işte, kimin/kimlerin ne zaman ne kadar süre 
ile görevlendirildiği, gizliliğin korunup korunmadığı hususlarının tespit edilememesine 
neden olabilir. 

 
3. ÖNERİ 

 
Yaklaşık maliyetin gerçekçi olarak tespit edilmesi, tespit edilen değere nasıl ulaşıldığı 
hususunda dayanak gösterme gereği ve gizliliğinin korunması, hesap cetveli ve icmal 
tablosunun düzenlenmesi ve imzalanması gibi zorunluluklar sebebiyle, bu işleri 
gerçekleştirecek kişi ya da kişilerin yazılı olarak görevlendirilmesi ve görevlendirilen 
personele yazılı tebliğ edilmesi önerilir. 
 

4. BULGUNUN DURUMU 
 
(   ) Bulgu önemli görülmediğinden taslak rapora konulmadı. 
(   ) Bulguyla ilgili ek bilgiler elde edildiğinden taslak rapora konulmadı. 
(   ) Bulguyla ilgili hususlar ilgili birim tarafından düzeltildiğinden taslak rapora 

konulmadı. 
(X) Taslak rapora konuldu. 
(   ) Taslak rapora ilişkin verilen cevap sonrasında nihai rapora konulmamasına karar 

verildi. 
(   ) Nihai rapora konuldu. 

 
AÇIKLAMALAR 

 
 
 

 
 
 
 

 

HAZIRLAYAN İÇ DENETÇİLER GÖZDEN GEÇİREN 

ADI SOYADI TARİH PARAF ADI 
SOYADI TARİH PARAF

 ...12.2009    ...12.2009   
 ...12.2009      
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XII. KAPANIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI 

 

 

KAPANIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI 
 
Tarih: 11/12/2009 
 
 
 
 
 

KATILIMCILAR 
Denetlenen Birimin Yöneticisi:   
Süreç Sorumlusu:  
Denetim Gözetim Sorumlusu :   
Denetim Ekibi:   

 
 
 
 

GÜNDEM 
 

• Bulguların Paylaşılması 

• Eylem Planının hazırlanmasıyla ilgili görüşlerin alınması 

 

 
 

 
TOPLANTI NOTLARI 

 
 

05/11/2009 tarihinde başlayan İmar Yatırım Daire Başkanlığı sistem sistem denetimi 

11/12/2009 tarihinde sona ermiş olup, denetim sonunda tespit edilen bulgular toplantıya katılan 

birim personeline aktarılmış ve hazırlanan taslak rapora ilişkin bilgiler verilmiştir 

 Taslak raporun cevaplandırılmak üzere kendilerine teslim edildiği, raporda belirtilen 

hususlarla ilgili görüşlerinin ve eylem planlarının öngörülen tarihe kadar İç Denetim Birimine 

yazılı olarak gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.   
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XIII. TASLAK DENETİM RAPORU 
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T.C. 

………İL ÖZEL İDARESİ 

İç Denetim Birimi 
 

 

İÇ DENETİM RAPORU 

 
DENETİMİN KONUSU 

…………..İl Özel İdaresi 

İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı İşlemlerinin 

Sistem Denetimi 
İÇ DENETÇİLER 

…………               ………. 

(A1-….)            (A1-….) 

DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU 

…………… 

(A1-…..) 
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GİRİŞ 

 
Valilik Makamının ……….2009 tarih ve ……… sayılı Onayı gereğince, ………… İl Özel 
İdaresi İç Denetim Birimince Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kuruluna Dünya 
Bankasınca sağlanan hibe projesi kapsamında PricewaterhouseCoopers  (Başaran Nas 
Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) danışmanlığında ………….. İl Özel İdaresi’nin İmar 
Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı işlemlerinin Sistem Denetimi, 2009 yılı itibariyle 
05.11.2009 - 11.12.2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
 
Denetimimiz, bu raporda belirtilen prosedürler ve analizler ile çalışmamız esnasında 
tarafımıza iletilen bilgilere dayanmaktadır. Dolayısıyla, rapor tarihinden sonra ortaya 
çıkabilecek hususlar, bu raporda belirtilen bulguları etkileyebilir.  
 
Bu raporun içeriği İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı …………… başta olmak üzere, 
denetime tabi olan bölüm sorumlularından Etüt Proje Müdürü …………. Yapı Kontrol 
Müdürü ………… ve Yatırım İnşaat Müdürü ………… ile değerlendirilmiştir.  
 

 RAPOR NO 

2009/04 

 

 

 

TASLAK RAPOR TARİHİ 

11.12.2009 
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Yapılan denetimde, tespit edilen bulgulara ilişkin değerlendirme ve önerilere Raporun 6. 
Bölümünde, denetlenen Birimin bulgulara cevap ve eylem planı 7. bölümde yer almaktadır.  
 
Hazırlanan İç Denetim Nihai Raporu, Nihai Rapor üzerine yapılan işlemlerle birlikte, Üst 
Yönetici tarafından raporun kendisine sunulduğu tarihten itibaren iki ay içinde İç Denetim 
Koordinasyon Kuruluna gönderilecektir. 
 
01.01.2010 - 31.12.2010 döneminde belirlenen eylem planlarının izleme aşamasına 
geçilecek ve denetlenen birimin cevaplarına ilişkin gerçekleşmeler izlenecektir. 
 
Bu vesile ile İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı çalışanlarına denetim çalışması 
süresince gösterdikleri sorumluluk ve yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.  
 

Rapor Dağıtım Listesi 

 
Bu denetim raporu sadece aşağıda adı bulunan kişilerin iç kullanımı için hazırlanmış ve 
sadece bu kişilere aktarılması öngörülmektedir. Üst Yönetimin yazılı onayı olmadıkça 
üçüncü kişiler ile paylaşılmamalıdır. Denetlenenin ve/veya herhangi izinsiz kullanıcının, bu 
bölümde belirtilen hususların aksi hallerdeki rapor kullanımı, dağıtımı ya da basımı 
sonucunda maruz kalabileceği zararlara ilişkin sorumluluk, İç Denetim Birimi tarafından 
kabul edilmez. 
 
Üst Yönetici     : ……………… 
        ……….. Valisi 
 
Denetlenen Birim Yöneticisi   : …………………. 

  İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı  
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HUKUKİ DAYANAK VE KAPSAM 

 
2007 - 2010 dönemi İç Denetim Birimi Planı ve 2009 yılı İç Denetim Birimi Programının 
Valilik Makamınca 20.03.2009 tarihinde onaylandığı, 2009 yılında İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu ile Dünya Bankası arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen 
beş adet pilot denetimlerden birinin de İdaremizde yapılması öngörüldüğü ve Uluslar arası 
Denetim firması PricewaterhouseCoopers ile İdaremiz İç Denetçileri ile birlikte İmar Yatırım ve 
İnşaat Daire Başkanlığında Sistem Denetimi yapacakları açıklanmıştır. 
 
……………….. İl Özel İdaresi’nin (“Kurum”) 2009 Yılı İç Denetim Programı ve Valilik 
Makamının 23.10.2009 tarih ve 16400-48 sayılı onayı gereğince; ………..İl Özel 
İdaresi’nin İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı işlemlerinin Sistem Denetimi, 2009 yılı 
itibariyle 05.11.2009 - 11.12.2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
 

DENETİMİN AMACI 

 
………………. İl Özel İdaresi’nin İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı (“Başkanlık”) 
işlemleri için gerçekleştirilen Sistem Denetimi çalışmamızın amacı, 05.11.2009 tarihinde 
yapılan açılış toplantısı ile İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı’na ve ilgili Müdürlere 
açıklanmıştır.  
 
Yürütülmesi planlanan iç denetim faaliyetlerimizde temel amaç; 2009 yılı programında 
denetime dahil edilen İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığımızın 2009 faaliyetlerinin ve 
iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, 
eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve 
uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 
 
İç denetim sonucunda; etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması, sorunlara dikkat 
çekilmesi ve çözüm önerisinde bulunulması, yönetim ve kontrol süreçlerindeki zayıflıkların 
veya geliştirilmesi gereken alanların ortaya çıkarılması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması 
amacıyla İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı ile birlikte ortak aksiyon planlarının 
hazırlanması, mutabık kalınan ve aksiyon planına bağlanan önerilerin planlandığı şekilde 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin izlenmesi de denetimlerimizde  esastır. 
 
Yukarıda belirtilen amaçlara yönelik olarak Etüt Proje, Yapı Kontrol ve Yatırım İnşaat 
Müdürlüklerinin ana süreçlerinde yer alan alt süreçleri kapsayan denetimimizde hedefler; 
 
İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’nda yürütülen süreçlerinin mevcut durumunun 
incelenmesi ve iç kontrollerin belirlenmiş Kurum ve Daire Başkanlığı amaçlarına 
ulaşılmasını, Kurum ve Daire Başkanlığı politika ve prosedürlerine uyulmasını, aktiflerin 
korunmasını, kayıtların tam ve doğruluğunun sağlanmasını, kaynakların etkin, etkili ve 
verimli kullanılmasını, ilgili düzenlemelere uyum konularında etkin olarak tasarımının ve 
çalışırlığının değerlendirilmesi ve tespit edilen bulguları iyileştirmeye yönelik olarak 
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gerekli eylem planlarının oluşturulmasına temel teşkil edecek önerilerin, ilgili birimlerin de 
bilgisine ve görüşüne başvurularak oluşturulmasıdır. 
 
 

KULLANILAN YÖNTEM 

 
Yapılan denetim çalışmasında yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için Sistem 
Denetimi yapılmıştır.  
 
Sistem Denetimi, İç Denetim Koordinasyon Kurulu (“IDKK”) tarafından belirtilen 
metodolojiye uygun olarak yürütülmektedir. Bununla beraber, sistem denetimine özgü bazı 
hususlara aşağıda yer verilmiştir. 
 
Sistem, belirli unsurlardan oluşan ve bu unsurlar arasında belli ilişkiler olan bir bütün 
olarak tanımlanabilir. Sistemin unsurları, son derece basit veya karmaşık olabileceği gibi, 
kendi başına bir sistem oluşturabilen alt sistemler de oluşabilir.  
 
Bir sistemi, girdi, süreç ve çıktı olmak üzere üç ana bölümde incelemek mümkündür. 
Girdiler, sisteme dışarıdan dahil olan ve bir sürecin başlamasına yol açan unsurlardır. 
Örneğin hammadde, enerji ve diğer veriler birer girdidir. Çıktı ise, hizmet, bilgi, rapor gibi 
sistem tarafından oluşturulan ve kullanıcıya sunulan ürünlerdir. Girdiler tarafından 
tetiklenen ve çıktılara dönüşen eylemler de süreç olarak adlandırılır. Örneğin bir ürün 
imalatı, bir raporun hazırlanması ve bir hizmetin sunulması gibi. 
 
Bu bilgiler ışığında sistem denetimi, denetlenen sürecin ya da birimin (sistem) amaçlarına 
ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin değerlendirilmesidir. 
Diğer bir ifadeyle, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon 
yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite 
ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliğinin 
ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 
 
Kamu İç Kontrol Standartlarında tanımlandığı şekliyle iç kontrol; kontrol ortamı, risk 
değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenlerinden oluşur. 
Sistem denetiminde, birim veya süreçle ilgili iç kontrolün tamamına bakılırken, performans 
denetiminde faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik 
kontroller, mali denetimde ise mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin sağlanmasına 
ilişkin kontroller incelenir.  
 
Sistem denetiminde; 
 

• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir 
şekilde yönetilmesi,  

 
• Kamu idarelerinin kanunlara, temel politika belgelerine ve diğer düzenlemelere 

uygun olarak faaliyet göstermesi,  
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• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 
üretilmesi,  

 

• Her türlü karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi,  
 

• Varlıkların kötüye kullanımının ve israfının önlenmesi ile kayıplara karşı korunması  
 
amacıyla oluşturulan iç kontrol sistemi bir bütün olarak değerlendirilir ve iç kontrol 
bileşenlerinin var olup olmadığı incelenir.  
 
Yukarıda belirtilen tanımlamalara uygun olacak biçimde gerçekleştirdiğimiz Sistem 
Denetimi kapsamında denetim ekibiyle ve denetlenecek alan yönetimiyle açılış toplantıları 
gerçekleştirilmiştir. Alt süreçlerde belirlenen kontrollerin etkinliğinin test edilmesi 
sonrasında tespit edilen bulguların ilgili birim ve yöneticiler ile teyidinin sağlanması 
hususunda kapanış toplantıları yapılmıştır.  
 
Denetimlerimiz sırasında, sürecin anlaşılmasına yönelik süreç sahipleriyle gerçekleştirilen 
görüşmelerin yanı sıra dört temel test tekniği kullanılmıştır: 
 
Sorgulama: Kontrollerin işleyişinin anlaşılmasına yönelik olarak kontrolü gerçekleştirilen 
kişileri ve sahipleri ile yapılacak olan görüşmeleri kapsamaktadır. 
 
Gözlem: Denetim sırasında mevcut kontrollerin çalışmasının bağımsız olarak izlenmesidir. 
Kontrolün yapıldığına dair belge veya belgelerin mevcut olmadığı durumlarda kontrol 
faaliyetlerinin etkinliği hakkında görüş sahibi olmak amacı ile sistem ya da kontrolü 
gerçekleştiren kişilerin uyguladıkları kontrollerin çalışması gözlenmiştir. 
 
İnceleme: Kontrollerin sürekli olarak uygulandığına dair yeterli denetim kanıtının 
oluşturulması amacı ile kontrolün icrası aşamasında kullanılan yazılı belgelerin veya 
elektronik kayıtların elde edilip incelenmesidir. 
 
Yeniden Uygulama: Genellikle gözlem veya inceleme yöntemleri ile kontrolün etkinliği 
hakkında yeterli denetim kanıtının oluşturulamadığı durumlarda ilgili kontrolün bağımsız 
olarak uygulanması, icra edilmesidir. 
 
Örneklem adetleri, incelenen kontrollerin manüel ya da otomatik olmasına ve 
gerçekleştirilme sıklığına bağlı olarak uluslararası kabul görmüş standartlara uygun şekilde 
belirlenmiştir.   
 
Kontrollerin tasarım açısından değerlendirilmesi ve denetim testlerinin uygulanması ile 
kontrollerin çalışırlığının değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulgular, kanıtları ile 
desteklenip değerlendirilerek Kuruma değer katacak öneriler geliştirilmiştir.   
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İNCELENEN BİRİMLER 

2009 yılı itibariyle 05.11.2009 - 11.12.2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim 
çalışması, ………………… İl Özel İdaresi’ne bağlı İmar Yatırım ve İnşaat Daire 
Başkanlığı’nda gerçekleştirilmiştir.  
 
İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı, İl Özel İdaresinin görev alanı içindeki bina ve 
tesislerin ihtiyaç programlarının, proje ve yaklaşık maliyetlerinin, inşaat ve onarımlarının 
yapılmasına, acil durum planlarının hazırlanması ile donanımlarının alınmasına katkı 
sağlamaktadır. İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’na bağlı olarak Etüt Proje 
Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kurulmuş olup, 
çalışmalarını yürütmektedir. 
 
Denetim tarihi itibariyle İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı ve bağlı birimleri İl Özel 
İdaresi tarafından kiralanan 2 ayrı binada hizmet vermektedir. 
 
Etüt Proje Müdürlüğünde 2 memur, 41 sözleşmeli, 2 hizmet alımı yoluyla istihdam edilen 
personel olmak üzere toplam 45,  
 
Yapı Kontrol Müdürlüğünde 7 memur, 24 sözleşmeli, 4 hizmet alımı yoluyla istihdam 
edilen personel olmak üzere toplam 35, 
 
Yatırım İnşaat Müdürlüğünde 5 memur, 149 sözleşmeli ve 4 hizmet alımı yoluyla istihdam 
edilen personel olmak üzere toplam 158 personel tarafından hizmetler yürütülmektedir. 
 
İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’nın görev tanımı aşağıda belirtilmektedir: 
 
İl Özel İdaresi görev alanı içindeki bina ve tesisler için ihtiyaç programlarını hazırlanmak 
 
• Hazırlanan ihtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak ve 

yaptırmak 
 
• Bina ve tesislerin İhale mevzuatı kapsamında yaklaşık maliyetlerini hazırlamak 
 
• İl Özel İdaresince planlanmış inşaat ve onarım işlerini yürütmek  
 
• Yapımına veya onarımına başlanılmış bina ve tesisler için gerekli onayları vermek 

ve kontrolünü gerçekleştirmek 
 
• Acil durum planları yapmak 
 
• Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. 
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İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’na bağlı Müdürlüklerin görev tanımları aşağıda 
belirtilmektedir: 
 
Etüt Proje Müdürlüğü:  
• Yatırımlara ait ihale öncesi arazi ve proje çalışmaları yapılması 
 
• İhale sonrası arazi çalışmaları ve kazı planları yapılması 
 
• İhale sonrası her türlü tatbikat projesi ve detayları tasdik işlemleri yapılması 
 
• Röleve çalışmaları yapılması  
 
• Ruhsat işlemleri yapılması 
 
• İl Özel İdaresi,yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak 

veya bunların Zaralarını azaltmak amacıyla İlin özelliklerini de dikkate alarak gerekli 
afet ve acil durum planlarını yaparak, ekip ve donanımın hazırlaması 

 
• Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması 
 
Yapı Kontrol Müdürlüğü: 
• İhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması 
 
• İhale işlem dosyası hazırlanması ve yapım ve onarım ihalelerinin yapılması 
  
• Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce hazırlanan geçici ve kesin hakediş, geçici ve kesin 

kabul, tasfiye kabul, fesih, iş artışları, revize birim fiyatlara ilişkin belgelerin tetkik 
edilmesi 

  
• Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması 
 
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü: 
• Denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp, 

yapılmadığının denetiminin yapılması 
 
• Hak edişlerin düzenlemesi 
 
• Geçici kabulün düzenlenmesi  
  
• Kesin hesabın düzenlemesi, kesin kabulü yapılması (tasfiye ve fesih işlemleri dahil)  
 
• Yeni birim fiyat tanziminin yapılarak, iş artışları revize birim fiyatların 

hazırlanması 
  
• Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yapılması 
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• BULGULAR, RİSKLER VE ÖNERİLER 

 
 
6.1. GENEL 
 

6.1.5.Personel iş tanımlarının ve süreç işleyişini anlatan detaylı prosedürlerin eksik 
olması 
 
Öncelik Düzeyi: ORTA 
 
 
Tespit:   
İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’nda yürütülen süreçler için, bütün birimlerde 
süreçlerin genel işleyişini ve birimlerin temel görevlerini açıklayan tanımlamaların 
bulunduğu, ancak personelin detaylı iş tanımlarının ve süreçlerin işleyişini anlatan detaylı 
yazılı prosedürlerin ve/veya iş akış şemalarının tüm süreçler için bulunmadığı 
belirlenmiştir.  
 
Risk:  
İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı personelinin detaylı iş tanımlarının ve süreçlerin 
işleyişini anlatan detaylı prosedürlerin bulunmaması sebebiyle görev ve sorumluluklar net 
olarak algılanamayabilir ve süreçlerin işleyişi sırasında standart bir yaklaşımdan ziyade 
görevi yürütenlere bağlı bir anlayış bulunabilir. Bu durum Başkanlık genelinde etkin bir iç 
kontrol ortamının oluşturulması engelleyebilir.     
 
Öneri:  
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Valilik Makamının 02.10.2007 
tarihli İç ve Ön Mali Kontrole İlişkin Olur’u doğrultusunda İmar Yatırım ve İnşaat Daire 
Başkanlığınca tüm süreçlerin detaylı prosedürlerinin ve/veya iş akış şemalarının ve 
personelin detaylı iş tanımlarının süreç bazında hazırlanması; yapılacak bu çalışmanın 
ileride personelin performans yönetimi ve iş yükü analizlerinin daha etkin yapılması 
amacıyla da kullanılması önerilir. 
 
 
Cevap ve Eylem Planı: 
 
Uzlaşılamayan  Konular: 
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YATIRIM İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇLERİ 
 
 
6.4.1. Doğrudan temin usulü ile yapılan yapım, bakım ve onarım işlerinde yapı 

denetim görevlendirmelerinin sözlü olarak yapılması 
 
Öncelik Düzeyi; ORTA 
 
Tespit: 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yapım, bakım ve onarım 
işlerinin şartname ve sözleşmedeki hükümlere göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek 
amacıyla yapı denetim görevlendirmelerinde herhangi bir yazılı onay alınmadığı, 
görevlendirmelerin sözlü yapıldığı tespit edilmiştir.  
 
Risk: 
Yapım işlerinde kontrol teşkilatının görevlendirilmemesi veya sözlü görevlendirilmesi; 
yapılan işin fen ve sanat kurallarına, şartnamelere ve sözleşmeye uygun olarak yapılıp 
yapılmadığının kontrol edilememesine sebep olabilir 
 
Öneri: 
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 15 inci maddesi gereğince; yapım işlerinin düzenlenen 
şartname ve sözleşmedeki hükümlere göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla 
doğrudan temin usulü ile yapılan yapım, bakım ve onarım işlerini kontrol etmek amacıyla 
yeterli sayıda ve nitelikte yapı denetim görevlisi/görevlileri oluşturulması ve ilgililere yazılı 
tebliğ edilmesi, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği gereğince de Yapım İşleri 
Geçici/Kesin Kabul Teklif Belgesi düzenlenmesi ve dosyasında muhafaza  edilmesi 
önerilir. 
 
 
Cevap ve Eylem Planı: 
 
 
Uzlaşılamayan  Konular: 
6.4.2. Açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan yapım, bakım ve onarım işlerine ilişkin 

olarak yaklaşık maliyetin hazırlanmasında görev alan teknik personelin 
görevlendirilmesinde bazı eksikliklerin bulunması 

 
Öncelik Düzeyi: ORTA 
 
 
Tespit: 
Açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan yapım, bakım ve onarım işlerine ilişkin olarak ihale 
yapılmadan evvel yaklaşık maliyetin hazırlanmasında görev alan teknik personelin bu işte 
görevlendirilmesine yönelik yazılı onay ve tebligatın bazı ihale işlem dosyalarında 
bulunmadığı görülmüştür. 
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Risk: 
Görevlendirmelerin yazılı yapılmaması; hangi işte, kimin/kimlerin ne zaman ne kadar süre 
ile görevlendirildiği, gizliliğin korunup korunmadığı hususlarının tespit edilememesine 
neden olabilir. 
 
Öneri:  
Yaklaşık maliyetin gerçekçi olarak tespit edilmesi, tespit edilen değere nasıl ulaşıldığı 
hususunda dayanak gösterme gereği ve gizliliğinin korunması, hesap cetveli ve icmal 
tablosunun düzenlenmesi ve imzalanması gibi zorunluluklar sebebiyle, bu işleri 
gerçekleştirecek kişi ya da kişilerin yazılı olarak görevlendirilmesi, görevlendirilen 
personele yazılı tebliğ edilmesi ve görevlendirme yazılarının ihale işlem dosyalarında 
muhafaza edilmesi  önerilir. 
 
 
Cevap ve Eylem Planı: 
 
 
Uzlaşılamayan  Konular: 

 
 
 

İÇ DENETÇİLER 
 

………………            ……………  
İç Denetçi           İç Denetçi  

           (A1-….)                                                                         (A1-….) 
 

DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU 
 
 

………….. 
İç Denetçi 
(A1-….) 
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6. EYLEM PLANI 
 
Ref. 
no 

Bulgu Öneri Yönetimin Yorumu Sorumlu 
Birim/Kişi 

Planlanan 
Tamamlanma 
Tarihi 

6.1.1      
6.1.2. İmar Yatırım ve İnşaat 

Daire Başkanlığı ve bağlı 
birimlerinin görev, yetki ve 
sorumluluklarını belirleyen 
kapsamlı ve onaylı bir 
Yönetmeliğin bulunmaması
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XIV. İÇ DENETİM RAPORU TESLİM YAZISI 

 

 

T.C. 
…………….. İL ÖZEL İDARESİ 

İç Denetim Birimi 
 
 
 
Sayı    : ………………..                                                                                            .. /../2009 
Konu  : İç Denetim Raporu. 
 
 
 
 

İMAR YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  
 
 
           Valilik Makamı’nın ………..2009 tarihli Olur’u ile yürürlüğe konulan İç Denetim 
Programı gereğince, İmar Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerin iş ve 
işlemlerinin sistem denetimi tamamlanmış olup, yapılan bu denetim sonucunda hazırlanan 
denetim raporu  3 nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 
  
 Bilgilerinizi ve raporda tespit edilen hususlara ilişkin cevap ve eylem planınızın, 
varsa uzlaşılamayan konularla birlikte maddeler halinde ...../...../.......... tarihine kadar İç 
Denetim Birimine gönderilmesini rica ederim. 
 
 

                                            …………………   
                                                                İç Denetim Birimi Yetkilisi 

 
 
 

EKLER :  
3 adet İç Denetim Raporu. 
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XV. İMAR YATIRIM PROGRAMI CEVAP VE EYLEM PLANI 

 
 
 
 
 

Ref. 
no 

Bulgu Öneri Yönetimin Yorumu Sorumlu 
Birim/Kişi 

Planlanan 
Tamamlan
ma Tarihi 

6.1.5 Personel iş tanımlarının ve süreç 
işleyişini anlatan detaylı 
prosedürlerin eksik olması 
 

İmar Yatırım ve İnşaat Daire 
Başkanlığınca tüm süreçlerin 
detaylı prosedürlerinin ve/veya iş 
akış şemalarının ve personelin 
detaylı iş tanımlarının süreç 
bazında hazırlanması; yapılacak 
bu çalışmanın ileride personelin 
performans yönetimi ve iş yükü 
analizlerinin daha etkin yapılması 
amacıyla da kullanılması önerilir. 
 

İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığınca tüm 
süreçlerin detaylı prosedürlerinin ve/veya iş akış 
şemalarının ve personelin detaylı iş tanımlarının 
süreç bazında hazırlanması; yapılacak bu 
çalışmanın ileride personelin performans 
yönetimi ve iş yükü analizlerinin daha etkin 
yapılması amacıyla da kullanılması önerilir. 
 

İmar 
Yatırım ve 
İnşaat Daire 
Başkanlığı 

30.07.2010 

6.4.1 Doğrudan temin usulü ile yapılan 
yapım, bakım ve onarım işlerinde 
yapı denetim 
görevlendirmelerinin sözlü olarak 
yapılması 

Doğrudan temin usulü ile yapılan 
yapım, bakım ve onarım işlerini 
kontrol etmek amacıyla yeterli 
sayıda ve nitelikte yapı denetim 
görevlisi/görevlileri oluşturulması 
ve ilgililere yazılı tebliğ edilmesi, 
Yapım İşleri Geçici/Kesin Kabul 
Teklif Belgesi düzenlenmesi ve 
dosyasında muhafaza  edilmesi 
önerilir. 

Piyasa araştırma görevlendirmesi yazısında ilgili 
personelin yapı denetim görevlendirmesi de 
belirtilecektir. 

Yatırım 
İnşaat 
Müdürlüğü 
 
 
 
 
 
 
 

30/03/2010 

İMAR YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI  - İÇ DENETİM CEVAP VE EYLEM PLANI 
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Ref. 
no 

Bulgu Öneri Yönetimin Yorumu Sorumlu 
Birim/Kişi 

Planlanan 
Tamamlan
ma Tarihi 

6.4.2  
Açık ihale ve pazarlık usulü ile 
yapılan yapım, bakım ve onarım 
işlerine ilişkin olarak ihale 
yapılmadan evvel yaklaşık 
maliyetin hazırlanmasında görev 
alan teknik personelin bu işte 
görevlendirilmesine yönelik 
herhangi bir yazılı onay ve 
tebligatın bazı ihale işlem 
dosyalarında bulunmadığı  

 
Yaklaşık maliyeti tespit edecek 
kişi ya da kişilerin yazılı olarak 
görevlendirilmesi, görevlendirilen 
personele yazılı tebliğ edilmesi ve 
görevlendirme yazılarının ihale 
işlem dosyalarında muhafaza 
edilmesi,  önerilir 
 
 
 
 

 
Yaklaşık maliyetlerin hazırlanmasında görev 
alan teknik personelin görevlendirme olurları 
ilgili personelce kendi dosyalarında 
saklanmaktadır. Bu evraklar artık ihale 
dosyalarında bulundurulacaktır. 
 

 
Yatırım 
İnşaat 
Müdürlüğü 

 
01/01/2010  
tarihinden 
itibaren 
uygulama 
başlamıştır. 

6.4.3     . 

 
…/…/2009 tarih ve 2009/ 4  nolu İç Denetim Raporuna verilen cevap ve eylem planı yukarıda sıralanan maddelerden oluşmaktadır. 

 
     Etüt Proje Müdürü                          Yapı Kontrol Müdürü                                Yatırım ve İnşat Müdürü  

                                                                                                           ……….2010  
                                                                                                     ……………………….. 
                                                                                            İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı 

İMAR YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI  - İÇ DENETİM CEVAP VE EYLEM PLANI 
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XVI. DENETİM KONTROL LİSTESİ 

 
 

T.C. 
………… İl Özel İdaresi 

İç Denetim Birimi 

 REFERANS
 
 
L.ÇK1-2 
 

DENETİM 
NUMARASI 2009/4 

DENETİM 
KONUSU 

İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığının 
İşlemlerinin Sistem Denetimi 

 
 

DENETİM KONTROL LİSTESİ 
 
  

YAPILACAKLAR Durum 
Çalışma 
Kâğıdı 
Ref. No 

Tarih/Paraf

 ÖN ÇALIŞMA    
1 Görevlendirme yazısı incelenerek çalışma 

dosyasına konuldu. 
Tamamlandı Ö.ÇK.1 02.11.2009 

2 Denetim Bildirim yazısı hazırlandı ve 
denetlenecek birime gönderildi. 

Tamamlandı Ö.ÇK.2 04.11.2009 

3 Denetimin amaçları belirlendi. Tamamlandı  03.11.2009 
4 Denetlenen birim hakkında genel bilgiler 

elde edildi  
Tamamlandı  05.11.2009 

5 Denetlenen birimin hedefleri, bu 
hedeflere nasıl ulaşıldığı ve yürütülen 
faaliyetlerin sonucu hakkında bilgi 
edinildi. 

Tamamlandı  05.11.2009 

6 Önceki denetim raporu, denetlenen 
birimin cevapları ve çalışma kâğıtları 
gözden geçirildi. 

   

7 Önceki denetim bulguları incelenerek 
denetlenen birimin cevaplarında belirttiği 
düzeltici faaliyetler gözden geçirildi. 

   

8 Bir önceki denetime ait Denetim 
Değerlendirme Formu incelendi. 

   

9 Denetlenecek birim ile açılış toplantısı 
yapıldı 

Tamamlandı  ÇK.1-1 05.11.2009 

10 Denetlenen birimdeki prosedürler 
öğrenildi, faaliyetler gözlemlendi, yazılı 
prosedür yoksa uygulamalar çalışma 
kağıtlarında belgelendirildi. (İç Kontrol 
Sorgu Formu) 

 Tamamlandı ÇK.5 10.11.2009 
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YAPILACAKLAR Durum 

Çalışma 
Kâğıdı 
Ref. No 

Tarih/Paraf

11 Faaliyetler gözlemlendi ve belgelendirildi 
(bilgi akışı ve raporlar).(Görüşmeler) 

Tamamlandı  10.11.2009 

12 Denetlenen sürece ilişkin birimin 
faaliyetleri ve bu faaliyetler üzerindeki 
kontrol sistemi gözden geçirildi. 
(Görüşmeler) 

 Tamamlandı  16.11.2009 

13 Risk alanları belirlendi.  Tamamlandı  19.11.2009 
14 Denetimin amaçları gözden geçirildi ve 

denetimin kapsamı belirlendi. 
 Tamamlandı    20.11.2009 

15 Açılış toplantısı ve yapılan ön çalışmalara 
dayanarak Bireysel Çalışma Planı 
hazırlandı. 

 Tamamlandı  Ç.K.1-
3 

 20.11.2009 

16 Bireysel Çalışma Planı onayı alındı.  Tamamlandı   20.11.2009 
17 Gerekli ise Denetim Süresi Revizyon 

Formu dolduruldu. 
     

 SAHA ÇALIŞMASI    
18 Bireysel çalışma planında belirlenmiş 

araştırmalar ve testler yapıldı, 
belgelendirildi ve sonuçları analiz edildi. 

 Tamamlandı  Ç.K.2 

  Ç.K.3 

 10.12.2009 

19 Denetim bulguları belgelendirildi, gözden 
geçirildi ve denetlenen birime gönderildi. 

 Tamamlandı  Ç.K. 10  10.12.2009 

20 Kapanış toplantısı yapıldı ve bulgular 
denetlenen birim ile görüşüldü, yorumlar 
ve planlanan düzeltici faaliyetler not 
alındı. 

 Tamamlandı    11.12.2009 

 RAPORLAMA    
21 Taslak rapor hazırlandı ve denetlenen 

birime gönderildi. 
 Tamamlandı    23.12.2009 

22 Taslak rapora ilişkin idarenin verdiği 
cevaplar alındı, değerlendirildi ve nihai 
görüş oluşturuldu. 

 Tamamlandı    25.01.2010 

23 Nihai rapor hazırlandı ve iç denetim 
birimine gönderildi. 

 Tamamlandı    12.02.2010 

 

HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN 
                                                                        

TARİH 
12.02.2010 

PARAF 
 

TARİH 
12.10.2010 

PARAF 
 

 
 



214 

 

XVII. NİHAİ İÇ DENETİM RAPORUNUN ÜST YÖNETİCİYE BİLDİRİMİ 

YAZISI 

 
 

T.C. 
………………..İL ÖZEL İDARESİ 

İç Denetim Birimi 

 
 
Sayı :                                                                              ../../2010 
Konu  : İç Denetim Raporu. 
 
 

İL MAKAMINA 
 
 
 Valilik Makamı'nın 23.10.2009 tarihli İç Denetim Programı  değişikliği onayı ile 
2009 yılı İç Denetim Programına alınan, İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı'nın 
2008-2009 yılına ilişkin iş ve işlemlerinin sistem denetimi, denetim ekibimizce 
tamamlanmış olup, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yürürlüğe konulan Kamu İç 
Denetim Rehberi ve Kamu İç Denetim Raporlama Standartları doğrultusunda hazırlanan 
…...2010 tarih ve ……..nolu Nihai İç Denetim Raporu ilişikte sunulmuştur. 
 
 Bilgilerinize arz ederim. 
 

 
 

………………. 
         İç Denetim 

Birimi Başkanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKİ : 2 Nüsha İç Denetim Raporu. 
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