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ÖZET 
Kamu hizmetleri, toplumun ortak gereksinimlerini karşılayan ve devamlılık arz 

eden hizmetlerdir. Bu nedenle, gereksinimlere uygun, verimli ve kolay ulaşılabilir 

hizmet üretimi, her şeyden önce idari yapının buna uygun bir şekilde örgütlenmesine, 

unsurları arasında akılcı bir görev paylaşımı yapılmasına bağlıdır. 

Günümüzde yerel yönetimler, mahalli nitelikte kamusal mal ve hizmet 

ihtiyaçlarını karşılayan, kendi yürütme ve karar organlarına sahip olan kamu tüzel 

kişilikleridir. Yerel yönetimler demokrasinin bir bakıma özü gibidir. Toplumun kendi 

kendisini yönetmesinin bilinen en başarılı, en mükemmel ve en mantıklı yollarından 

birisidir. Ülkemizde yerel yönetim birimleri içerisinde en fonksiyonel olan 

belediyelerdir. Ülke genel nüfusunun büyük bir kısmı belediyelerin sınırları içinde 

yaşamaktadır. Belediyeler sundukları hizmet yönünden halkın günlük yaşamında büyük 

öneme sahiptirler. 20. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak değişen kamusal hizmet 

anlayışı, halkın yerel hizmetler yönünden belediyelerden beklentilerini de artırmıştır.  

Yazılı ve görsel basında çok telaffuz edildiği üzere, kamu yönetiminde yeniden 

yapılanma çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştır. Yeniden yapılanma çalışmaları 

çerçevesinde, kamu kaynaklarının daha verimli ve yerinde kullanımının tespiti için 

kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, 

stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanması ve 

yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, bilgilerin 

güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlaması 

amaçlamaktadır. 

Türk Kamu Yönetiminin bir parçası olan teftiş sistemi, “iç denetim” adı verilen 

yeni bir modelle tanışmıştır. AB ile başlayan müzakereler çerçevesinde 32. fasıl olarak 

bilinen “Mali kontrol” başlığı altında iç denetime ilişkin hususlar düzenlenmiştir.  

Ülkemizde yerel yönetimler için iç denetim, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve atıfta 

bulunduğu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yeni bir müessese 

olarak düzenlenmiş olup yeni sistem çerçevesinde iç denetim faaliyeti, idarelerin üst 

yöneticileri tarafından atanan iç denetçiler tarafından ifa edilecektir. Bu çerçevede, 

yönetime değer katma çabası, güvence vermesi, danışmanlık hizmeti ve etik kodları ile 

klasik teftiş sisteminin uzağında olan bu yeni denetim motifi; amaçları, kapsamı, ilkeleri 

ve evrensel geçerliliğe sahip standartları çerçevesinde ele alınmıştır.  
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ABSTRACT 
Public services, which are indispensable to meet the common needs of the 

society, need continuity. Therefore, in order to provide efficient services up to the 

needs, and easy to access, first of all, the total administrative body should be well 

organized and a rational distribution of tasks and cooperation among administrative 

units is needed. 

Today, local governments are public corporations which have their own decision 

making and executive bodies and provide local public services and goods. In a way 

local governments are the essence of democracy, and perhaps the best and the most 

successful way of self-administration. Among the most functional local administration 

units in our country are municipalities. A large percentage of the population in Turkey 

lives within the borders of a municipality. Thus the services they provide are of great 

importance in daily life. The public service understanding has undergone a great change 

since the late 20the century, which has caused greater expectations from municipalities. 

As we know from the written and visual media, there has been an increase in the 

reorganization efforts of the public administration in recent years. The aim of the 

reorganization attempts is to achieve a more efficient way to use the public funding and 

a more reliable way to access in time to more reliable data through a better organized 

administration system with well prepared plans and programs such as development 

plans, strategic plans and performance programs. 

As part of the Turkish Public Administration, the inspection system has been 

introduced to a new model: internal audit. Within the framework of the negotiations 

with EU, the subjects concerning the internal audit have been regulated under title of 

“Financial Control” known as Article 32. According to the new system regulated by the 

Municipality Law no.5393 and Public Financial Administration and Control law no 

5018; the internal audit procedure will be carried out by the internal auditors appointed 

by the senior administrators of the administrations.  In our study, this new inspection 

concept, which is far more different from the classsical understanding of inspection with 

its effort to add value to the administration, its advisory services and ethical codes, has 

been studied in terms of its scope, principles and universally accepted standards. 
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ÖNSÖZ 
 

Bu çalışmada, temel olarak etkinliği her zaman tartışma konusu olan iki hususa 

değinilmektedir. Bunlardan birincisi son yıllarda kamu yönetimi ve bunun önemli bir 

parçası olan yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması süreci, ikincisi Türkiye’de ki 

denetim sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır. Uzun yıllardır problemleri bütün 

kesimler tarafından dile getirilen; fakat bir türlü çözüm üretilemeyen kamu yönetiminin 

etkinleştirilmesi son yıllarda önemli bir mesafe kat etmiştir. Kamu yönetiminde temel 

değişiklikler içeren reformlar yerel yönetimler için de çok ciddi değişimlere yol 

açmıştır. Yerel yönetimler ile ilgili temel kanunların hepsi Avrupa Birliği sürecinde 

modern bir anlayışla yeniden düzenlenmiştir. Reform çalışması, kamu mali yönetimi ile 

birlikte denetim sisteminde de önemli bir dönüm noktası olmuştur. İlk olarak özel 

sektörde uygulanmaya başlanan ve şu anda Avrupa’nın pek çok ülkesinde kamuda etkin 

şekilde uygulanan iç denetim sistemi yeniden yapılanma kapsamında 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve yerel yönetimlerde 5393 sayılı Belediye Kanunu 

ile hayatımıza girmiştir. Bu çalışma ile yerel yönetimlerde reform çalışmaları 

kapsamında belediyelerde yeni denetim sisteminin hem kapsam hem de yöntem 

bakımından getirdiği yenilikler ve bu değişimin etkileri anlatılacaktır. Bu çalışmayı 

sonuçlandırmamda görüşleri ile katkıda bulunan değerli hocam Yrd. Dr. Erbay 

ARIKBOĞA’ya ve desteğini esirgemeyen eşim Hacer’e çok teşekkür ederim.  

 

 

İstanbul, 2008         Ümit ŞAHİN 
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GİRİŞ 
 

 

 

 

 

Yerel yönetimler, belirli bir bölgede yaşayan halkın birlikte yaşamalarından 

kaynaklanan mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş olan ve 

aynı zamanda demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilen özerk 

kuruluşlardır.  

Yerel nitelikteki kamusal hizmetleri yürütmekte olan yerel yönetimler yerine 

getirdikleri hizmetleri daha etkin ve verimli olarak yapabilmeleri için birtakım hak ve 

yetkiler ile donatılmışlardır. Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulanan 

yerelleşme yönündeki reformlar sonucunda yerel yönetimlerin üstlendikleri görevlerde 

artış olmakla birlikte, ülkelerin tarihsel süreç içerisinde oluşan merkeziyetçi veya yerel 

yönetim ağırlıklı devlet yapıları nedeniyle yerel yönetimlerin üstlendikleri görevlerin 

kapsamı ülkeden ülkeye değişmektedir. Yerel yönetimlerin, devlet yapısı içerisinde 

köklü geçmişi olan ülkelerde yerel yönetimler, eğitimden sağlığa kadar birçok kamu 

hizmetini sunarken ülkemizin de içinde bulunduğu bazı ülkelerde ise merkeziyetçi idari 

yapılanma nedeniyle yerel nitelikteki pek çok hizmetin halen merkezi idare birimleri 

tarafından yerine getirildiği görülmektedir. 

Bir ülkedeki yerel yönetimler, o ülkenin gelişmişlik düzeyini de bir dereceye 

kadar yansıtmaktadır. Bazı az gelişmiş ülkelerde yerel yönetimler siyasi, hukuki ve 

ekonomik bakımdan merkezi idarenin bir birimi halinde iken, ülkemizin kendisine 

hedef gösterdiği bazı gelişmiş ülkelerde devletlerin siyasi düzenlerine uygun olarak 

yerel yönetimler, demokratik sitemin temellerinden birisi olarak kabul edilmektedir. 

Çünkü vatandaşların kamu işlerinin idaresine katılma hakkının kullanım alanı yerel 

düzeydedir. Bu durum önemli yetkilerle donatılmış yerel yönetimlere hem etkili, hem 

de vatandaşlara yakın bir yönetim sağlamaktadır. Demokratik şekilde oluşan karar 
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organlarına ve sorumluluklarına sahip olan yerel yönetimler, aynı zamanda ülkenin 

kalkınmasını harekete geçirici faktörlerdir. 

Bir yerel yönetim birimi olan belediyeler görevlerini yerine getirirken kamunun 

önemli bir parçasını oluştururlar. Kamu ile ilgili görevler yerine getirilirken 

belediyelerin de içinde bulunduğu hukuk devletinde, kurumların ve kişilerin faaliyetleri, 

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

mevzuatla düzenlemelere bağlanmıştır. Kurumların, faaliyetlerini hukuk düzenine 

uygun yürütüp yürütmediğini incelemek, açıkladıkları bilgilerin ve iddialarının doğru ve 

güvenilir olup olmadığını araştırmak ve kurum yöneticilerinin kurumla çıkar ilişkisi 

içinde bulunan kişilere, topluma ve devlete hesap verme yükümlülüklerini yerine 

getirmelerini sağlamak üzere tarafsız ve bağımsız bir kişi veya kurum tarafından 

denetlenmeleri hukuk devletinde zorunlu tutulmaktadır.   

Gerek bireysel gerekse toplumsal faaliyetlerin belirli bir amaca yönelik olarak 

gerçekleştirildiği kabul edilirse, amaçlanan sonucun elde edilip edilmediği ve bu amaca 

ulaşmak için izlenen yöntemlerin önceden bilinen norm ve standartlara uygun olup 

olmadığının saptanmasına yönelik yapılan araştırma ve muhakeme, denetimle sağlanır. 

 Denetim, bir doğruluk, uygunluk ve akılcılık sorgulaması olduğundan, denetim 

faaliyetinin bizzat kendisinin de kalite ve güvenirlik sorgulamasının yapılması bir 

zorunluluktur. Denetimde kalite ve güvenirliğin güvencesi ise, denetim faaliyetinin 

önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğuna bağlıdır. 

Belediyelerin özerk bir yapıya sahip olmaları, aynı zamanda önemli miktarlarda 

kamu kaynağı kullanmaları nedeniyle, bunlar üzerinde bir denetim ve gözetim sistemi 

geliştirilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Belediyeler, kurum içi denetim mekanizmaları 

vasıtası ve merkezi yönetim tarafından yapılan dış denetimler vasıtası ile 

denetlenmektedirler.  

Türkiye'de idarenin denetlenmesi konusunda görevli denetim kurumları ve 

uygulanan denetim yöntemleri, bu güne kadar, idari sistemimizin işlemesine başarılı 

veya başarısız, iyi veya kötü yardımcı olmuştur. Fakat ülkemizin karşı karşıya olduğu 

diğer sorunlar bir tarafa bırakılırsa, konumuzla ilgili olarak devletin yönetim ve 

denetimi açısından çok köklü reformlara ve yeniden yapılanmaya gereksinimin olduğu 

söylenebilir. Hatta sosyal, ekonomik ve diğer tüm sorunların çözümü için bu alanlarda 
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radikal reformlara gidilmesi gerektiği görülmektedir. Denetim konusunda yapılacak her 

türlü reform, iyi kurulmuş, sağlıklı ve verimli işleyen bir devlet ve kamu yönetimi 

yapısı içinde anlamlı olabilecektir.  

Bu mesele ile ilgili olarak son dönemde ülkemizin gündemini meşgul eden ve 

özel sektör kuruluşları tarafından yoğun olarak kullanılan iç denetim faaliyeti, kamu 

mali kontrol sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde çağdaş devlet 

anlayışı, kamu kaynaklarının daha iyi ve rasyonel kullanımını ön plana çıkararak etkin, 

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması anlayışını hâkim kılmıştır. Bu gelişmelerin 

sonucunda, Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülke kamu mali kontrol 

sistemlerinde önemli anlayış değişikliklerine gitmiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne 

katılım sürecinde de, müstakil bir başlık altında ele alınan kamu mali kontrol sistemi, 

tarama sürecinde ve katılım müzakerelerinde bir kilometre taşı olmaktadır. 

İç denetim, kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma 

planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun 

olarak planlanması ve yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılması, bilgilerin güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde 

edilebilirliğinin sağlamasını amaçlamaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2003 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Belediye Kanunu’nda da 5018 sayılı Kanun’a paralel düzenlemeler 

yapılmıştır. Söz konusu yeni düzenlemelere göre belediyelerde denetim, iç ve dış 

denetim şeklinde yapılacak ve yapılan denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu, malî 

ve performans denetimini kapsayacaktır. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılacak, ayrıca, belediyenin malî 

işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü 

açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenecektir. Belediyelere bağlı kuruluş ve 

işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenecektir. Denetime ilişkin sonuçlar 

kamuoyuna açıklanacak ve meclisin bilgisine sunulacaktır. 

Belediye Kanunu’nda iç denetimin amacı, faaliyet ve işlemlerde hataların 

önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim 

ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek, 

hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, 
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performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, 

karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları 

rapor hâline getirerek ilgililere duyurulması şeklinde belirtilmiştir. Belirtilen bu amaç, 

denetimin tanımını da ortaya koyar niteliktedir. 

Kamu yönetim sistemi ve bu sistemin bir parçası olan yerel yönetimler yeniden 

yapılandırılırken, denetim sistemi de yeni bir yapıya kavuşturulmaktadır. Tezimizin 

konusunu da, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması sürecinde önemli bir basamak 

olan yerel yönetimlerin yeniden etkin bir şekilde yapılandırılması ve özel sektör ile AB 

ülkelerinin çoğunda genel kabul gören iç denetim sisteminin incelenmesi 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda, tezin ilk iki bölümünde denetimin kuramsal bağlamı 

ortaya konulmakta ve özel sektördeki denetim yapısı ile kamu denetim sisteminin 

mevcut işleyişi ile sorunları genel olarak ele alınmaktadır. Sonraki bölümde 

belediyelerin genel yapısı ve denetlenme yolları ortaya konulmaktadır. Son bölümde ise 

yeni kamu yönetimi anlayışı içerisinde, yeni iç denetim sistemi çözümlenmeye 

çalışılmaktadır. Yeni denetim sisteminin hem kapsam hem de yöntem bakımından köklü 

bir farklılaşma getirdiğine dikkat çekilerek, konu, iç ve dış denetim boyutlarıyla birlikte 

incelenmektedir. Tezde yapılan çözümlemeye dayalı olarak muhtemel sorunlar da 

ortaya konulmakta, bunlara dayalı önerilere yer verilmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DENETİM KAVRAMI VE İÇ DENETİM 
 

 

 

 

 

A. DENETİMİN TANIMI VE TARİHÇESİ 

Sosyal sistemlerde denetim kavramını sadece tek biçimde tanımlamak pek kolay 

değildir. Sosyal sistemler dışındaki diğer sistemlerde ise denetimi tanımlamak daha 

kolaydır. Bu sistemlerde genellikle kontrol adı altında yürütülen çalışmaların yapılış 

şekli, kullanılan form ve raporlar, alet ve makineler, ölçü birimleri, norm ve standartları 

saptanmıştır. Fakat sosyal sistemlerde bu durum pek mümkün değildir. Bu nedenle 

sosyal sistemlerde yönetim unsurunun ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olan 

denetimin fonksiyonları ve yararlanılan teknikler göz önünde bulundurularak çeşitli 

tanımlar yapılmıştır.  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde denetim; “Neler olduğunu, neler olacağını 

anlamak için bakmak, murakabe etmek” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada 

denetim işi kontrol ve murakabenin karşılığı olarak verilmiştir.1 

Denetim pek çok bilimde karşımıza çıkmaktadır. En geniş anlamıyla denetim, 

bir savunma mekanizmasıdır. Yapılan şey, uygulamaların hedefler doğrultusunda 

belirlenen amaçlara uyup uymadığıdır.2 Fakat bu tanıma giden yollar denetimin 

yapıldığı örgüte göre farklılık göstermektedir. 

Yönetim biliminde denetim; örgütü amacına uygun bir işlerliğe kavuşturan ve 

çalışanların davranışlarına etki eden, kendi içinde bir geribildirim mekanizmasını da 

                                                
1 Türk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr. 
2 Hesap Uzmanları Kurulu, Denetim İlke ve Esasları, Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, İstanbul, 
1996, s.3. 
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içeren bir süreçtir.3 Bir başka tanımda denetim; öngörülen planların ve amaçların yerine 

getirilmesi için, görevli olan personelin, verim ve başarılarının ölçülmesi ve gerekli 

düzeltmelerin yapılması işlemidir. H. Fayol’a göre ise denetim; “her şeyin, verilen 

emirlere ve konulmuş kurallara uygun yapılıp yapılmadığının gözetimi”dir.4 

Denetimin bir başka tanımı; daha önce yapılmış olan işlemleri, nitelikleri, 

oluşma şekilleri ve doğrulukları bakımından defter kayıtlarına ve ispat edici belgelere 

dayanmak suretiyle sonradan eleştirel bir görüşle yeniden inşa ve tespit edip, analize 

tabi tutmaktır.5 Denetim Kavramları Komitesine göre ise denetim, iktisadi faaliyet ve 

olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve 

sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları 

değerleyen sistematik bir süreçtir.6 

Fayol’un incelemelerinde denetim; planlama, örgütleme ve yürütme, 

koordinasyon ile birlikte yönetimin beş işlevinden biri olarak görülmektedir.7 

Yönetimin faaliyetleri planlama (ilk aşama) ile başlar ve denetim (son aşama) ile son 

bulur. İkisinin arasında ise uygulama yer alır. Planlama, hedeflere giden yolların 

belirlenmesini içeren rasyonel bir süreçtir. Denetim ise planlanan ilk gerçekleşen, 

tasarlanan veya hedeflenen ile ulaşılanı karşılaştırmak ve geleceğe yönelik olarak bu 

mukayeseden yararlı sonuçlar çıkarmaya yönelik bir faaliyettir. Bu itibarla denetim, 

planlanan ile gerçekleşenin mukayesesi yanında, sapmaları belirlemek ve bu sapmaları 

analiz etmek, gerekli düzeltici önlemleri alma işlevlerini kapsar.8 Denetim hem ülke 

ekonomisi, hem yöneticiler ve hem de üçüncü kişiler açısından önem taşımaktadır. 

Sürekli yapılan denetimlerden alınan ölçü ve göstergelere dayanılarak varılan kararlar, 

yapılan plan ve bunların uygulanmasıyla sağlanabilir.  

Muhasebede denetim ise, bir şahsın bir teşebbüs veya herhangi bir teşekkülün 

defter ve belgelerinin muhasebeye uygun, düzenli ve samimi şekilde tutulup 

                                                
3  Yücel Ertekin, “Çağdaş Yönetim ve Denetim”, Türk İdare Dergisi, Sayı. 70, Aralık 1998, s.496. 
4  H. Fayol’dan aktaran Kemal Tosun, İşletme Yönetimi, Savaş Yayınları, Ankara, 1992, s.279. 
5 Erdoğan Güven, “İç ve Dış Denetim Açısından Denetim Planlaması Denetim Programının 
Değerlendirilmesi ve Bir Örnek İşletmeye Uygulanması”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi 
Üniversitesi SBE, 1997), s.4. 
6  Ersin Güredin, Denetim İlkeleri ve Teknikleri, Formül Matbaası, İstanbul, 1982, s.5. 
7  H. Fayol’dan aktaran Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 6.baskı, Beta Yayınları, 
İstanbul, 2000, s.15. 
8 Tamer Müftüoğlu, “Yönetim Planı ile Denetleme Arasındaki İlişki”, Teftiş Seminerinin Bugünü ve 
Geleceği 1. Teftiş Semineri, Denet Yayınları, Ankara, 1988, s.33.  
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tutulmadığının tespiti, bazen de söz konusu şahıs teşebbüs veya teşekkülün durumunu 

gösterme imkanı veren delillerin ortaya konması ya da muhasebece kayda alınan bir 

veya birden çok işlemin doğruluğunun aydınlatılması amacı ile belgelerin eleştirel 

şekilde incelenmesidir.9 

 Kamuda denetim, bir kurum veya kuruluşun, belirli bir plan, program veya 

projenin yapısı, işleyişi ve çıktılarının önceden belirlenmiş standartlara uygunluk 

derecesini araştırma, gözlemleme, sorgulama gibi yöntemlerle tespit edilmesi ve elde 

edilen bulguların objektif ve sistematik bir biçimde değerlendirilerek ilgili taraflara 

iletilmesi süreci olarak tanımlanabilir.10  

 Yapmış olduğumuz denetim tanımları vasıtasıyla her hangi bir kurumun 

amaçlarını ve amaçlarına ulaşmadaki etkinlik ve verimlilik derecelerini tespit ederek, 

ortaya konulan hedefler ile gerçekleşenleri kıyaslamak ve bu kıyaslama suretiyle 

çalışanların etkinlik düzeyini yükseltmek ve hedeflere maksimum derecede ulaşılmasını 

sağlamak amaçlanmıştır.  

 Yukarıdaki tanımlarda göz önünde tutularak, denetimin özelliklerini üç başlık 

altında toplamak mümkündür.11 

 “- Denetimin tahlili veya analitik bir niteliği vardır. Burada bir hesabın veya bir 

durum cetvelinin doğruluğunu takdir amacıyla söz konusu hesabı veya durum cetvelini 

unsurlarına ayırmak ve bunların ifade ettikleri anlamların kaynağına inilmesi söz 

konusudur.  

 - Denetimin eleştirel bir niteliği vardır. İktisadi, hukuki ve mali olayların 

muhasebe tarafından uygun ifade edilip edilmediğinin, belli kurallara aykırı hareket 

edilip edilmediğinin tespiti amacıyla tenkidi bir gözle inceleme yapılmasıdır. 

- Denetimin geriye bakan bir niteliği vardır. Planlama ile ortaya konulan 

hedefler daha sonra uygulamaya konulur ve bu uygulamaların geriye dönük şekilde 

analizi ve belirlenen hedeflere uygun olup olmadığının tespiti denetimin geriye dönük 

olan tarafıdır.” 

                                                
9 Güven, a.g.e., s.5. 
10 H.Ömer Köse, “Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 
Üniversitesi SBE, 2000), s.4. 
11 Güven, a.g.e., s.7. 
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Denetim tarihinin gözden geçirilmesi, denetim olgusunun gelişimini de 

göstermektedir. Tarihsel gelişimi kesin kayıtlara dayanmamakla birlikte, eski çağlardan 

itibaren denetim mesleğinin varlığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Ancak sorumluluk 

zinciri ve mali kaynakları güvenceye alan önlemlere ait teknikler, her çağa göre 

değişmiştir.12  

Denetimin varlığı, MÖ 3500 yıllarına kadar giden Mezopotamya kayıtlarından 

çıkarılmaktadır. Mali işlemleri de kapsayan bu kayıtlar, bir soruşturma sistemi olarak 

yorumlanabilecek çeşitli işaretler içermektedir. İç kontroller ve görev dağılımının ortaya 

çıkışı da muhtemelen aynı döneme rastlamaktadır. Mısır, Yunan, Çin, Pers ve İbrani 

kayıtları da benzer sistemlere işaret etmektedir. Antik Roma’da kendi kayıtlarını 

diğerlerinin kayıtları ile karşılaştırılmak suretiyle bir hesap sorgusu sistemi 

oluşturulmuştur.13 

Monarşinin egemen olduğu çağlarda denetçiler, vergilerin eksiksiz toplanmasını 

sağlamaya çalışmışlardır. Merkantilizmin geliştiği dönemlerde ise, pazarın sınırlarını 

çizen ulus devletlerin ortaya çıkışı, uluslararası ticaretin artışı, denetimin uzak diyarlara 

ticaret amacıyla gidenlerin dönüşlerinde, muhasebelerinin yapılmasını esasa bağlaması 

sonucunu doğurmuştur. Hesapların kontrolü ile görevlendirilen kişi, harcamada bulunan 

kişiye her bir işlemi miktar ve konu itibariyle okutarak, düzeltilmesi gereken hususları 

belirtir ve görüş bildirirdi. Hesapların kontrolünü üstlenen bu görevliye, Latince’de 

dinleme anlamına gelen “audit” kelimesinden türetilen “denetçi” (auditor) denmiştir.14 

Denetim kavramı bugünkü niteliğine sanayi devrimi sonrasında kavuşmuştur. 

Modern devletin denetim kurumları sanayi devrimi sonrası demokratik sistemlerin 

yerleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu süreç içerisinde denetimde gelişme olmakla birlikte, 

denetim mesleğinde esas değişme 1950’lerden sonra görülmektedir. Bugünün denetim 

sisteminde her kurumda etkin bir iç kontrol sisteminin bulunması gerektiği bilinmekte 

ve denetim faaliyetlerine bu sistemi incelemekle başlanmaktadır. Bugün için denilebilir 

                                                
12 Güredin, a.g.e., s.8. 
13 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İç Denetim ve Türkiye Uygulaması, 2005, 
http://www.bumko.gov.tr./upload/IcDenetim%5cdokumanlar%5c/icdenetim.htm. (10 Nisan 2006), s.1. 
14 Derya Kubalı, “Performans Denetimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.32, Sayı.1, (Mart 1999), s.33. 
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ki çağdaş denetim geçmişteki faaliyetlerin gözden geçirilmesi işlevinden yola çıkarak iç 

kontrol sisteminin gözden geçirilmesi esasına dönüşmüştür.15 

 Ülkemizde ise kamu yönetiminde denetim denildiği zaman akla gelen kurumlar 

Sayıştay, Maliye Teftiş Kurulu ve Mülkiye Teftiş Kurulu gibi kökeni Osmanlı 

Devletine kadar uzanan kurumlardır. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de bu 

kurumlar durumunu muhafaza etmekle birlikte çok farklı görevleri ve yetkileri olan 

denetim birimleri oluşturulmuştur. Tabi ki her kurulan denetim biriminin bulunduğu 

kuruma göre, yasaların kendilerine çizdiği ölçüde denetim alanları oluşmuştur. Mevcut 

durumda ise çok başlı ve karışık bir denetim yapısı ortaya çıkmıştır.  

 

B. İÇ DENETİM VE DİĞER DENETİM BİÇİMLERİ  

Denetimi çeşitli biçimlerde sınıflandırmak mümkündür. Denetim yapılan 

incelemenin amacına, nedenine, içeriğine, uygulama zamanına ve denetimi yapan 

kişinin statüsüne göre sınıflandırmalara tabi tutulabilir. Örneğin bir işletmenin amacına 

uygun olarak uygulama yöntemleri açısından bir sınıflandırma yapılırsa mali tabloların 

denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi gibi denetim türlerinin olduğu 

görülür. Kamu sektöründe denetimi yapan erklere göre bir sınıflama yapılmak 

istendiğinde denetim, yasama denetimi, yargı denetimi, idari denetim ve kamuoyu 

denetimi şeklinde ayrılır. Denetimin konuları açısından bir sınıflandırma yapılırsa idari 

denetim, personel denetimi ve mali denetim biçiminde bir sınıflandırma yapılabilir. 

Denetim, iç denetimin haricinde, dış denetim, kontrol ve teftiş gibi kavramlar ile de 

karşılaştırılabilir.  

 

1.İç Denetim 

 Yukarıda çeşitli şekillerde tanımı verilen denetimin alt dallarından bir tanesi iç 

denetimdir. İç denetim, bir kuruluşun kendi personelinin, idari kontrolün etkin ve doğru 

biçimde sürdürülüp, sürdürülmediği, kayıtlar ve raporların gerçek işlemleri yansıtıp 

yansıtmadığı ve doğru ve çabuk sonuçlar verip vermediği, her şube daire ya da diğer 

birimlerin sorumlu oldukları yöntem, politika ve planları uygulayıp uygulamadığı 

                                                
15 Güredin, a.g.e., s. 11. 
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konularında birinci elden iş başındaki gözlemlere dayanarak yönetim adına yapılan bir 

seri araştırma ve tekniklerinden meydana gelir.16 

 İç denetim, özel sektörde, geniş kapsamlı ve diğer denetim biçimlerini de içine 

alan bir denetim türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletme ile ilgili olan ve işletme 

tarafından yerine getirilen her türlü denetim, iç denetimin konusunu teşkil etmektedir. 

Bu bağlamda iç denetimin mutlaka finansal olaylarla ilişkili olması gerekmez, iç 

denetim olayların sadece parasal değerleriyle ilgilenmez.17 İç denetimde, denetim 

kapsamında sadece mali nitelikteki olaylar yoktur. İç denetim mali nitelikteki olaylar 

yanında mali nitelikli olmayan olaylarla da ilgilenir. Ancak iç denetimin yine de 

işletmenin muhasebe sistemiyle sıkı ilişkisi olduğunu da gözden uzak tutmamak gerekir. 

İç denetim ele alınırken iç denetimin mali tablolar denetimi yönü, uygunluk denetimi 

yönü ve faaliyet denetimi yönü ayrı ayrı ele alınmalıdır. Fakat iç denetimden beklenen 

en önemli husus, şüphesiz işletme faaliyetlerinin verimliliği yönünde olacaktır.18 

 İç denetim, esas itibariyle, organizasyonun kabul edilmiş hedeflerinin 

gerçekleşmesindeki etkinliği ölçmek ve değerlendirmek suretiyle risk yönetimi, kontrol 

ve yönetişim hakkında kurum başkanına bağımsız ve tarafsız bir görüş sunar. İç 

denetim, özellikle, organizasyonun risk yönetimini, kontrolünü ve yönetişimini 

geliştirmede yönetime yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık 

hizmeti de sağlar. İç denetimin danışmanlık hizmeti; organizasyonun hedeflerini 

gerçekleştirmesini sağlamak üzere uygulamaya koyduğu politikaların, prosedürlerin ve 

faaliyetlerin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirmeye yönelik 

tavsiyelerde bulunmasıdır.19 

 İç denetim, işletme içindeki iç denetçiler tarafından yapılır. Bu denetçiler, 

muhasebe çalışmaları ve diğer normal işletme faaliyetleriyle ilgilenmezler. Çalışmaları, 

değerlendirme, analiz ve işletme yöntem ve politikaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Böylece iç denetçi sipariş, üretim, depolama, ödeme ve benzeri pek çok işlemin 

                                                
16 Güven, a.g.e., s.10. 
17 Mevlüt Özer, Denetim, Özkan Matbaacılık, Ankara, 1997, s.79. 
18 Özer, a.g.e., s.80. 
19 Baran Özeren ve Mustafa Ekinci, İngiltere Kamu Sektöründe İç Denetim Standartları, Sayıştay 
Yayınları, Ankara, 2004, s.3, 
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yeterliliğinin, yönetimin tespit ettiği yöntemler ile çalışma yöntemlerinin 

uyumluluğunun araştırmasını yapar ve edindiği kanaati bir raporla bildirir.20  

 İç denetim kamu kurum ve kuruluşları için tanımlandığında, bir kurum 

bünyesinde bulunan ve kurum yönetimi tarafından olası yolsuzlukları, hataları ve 

verimsiz uygulamaları en aza indirmek amacıyla, kurumun sistemlerini ve 

prosedürlerini kontrol etmek ve değerlendirmek üzere görevlendirilen birimin 

faaliyetidir.21  

 Bir kurum idaresince görevlendirilen denetim elemanlarının kurumun iç kontrol 

sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını değerlendirmek amacıyla hesapların doğru, 

denk olup olmadığını araştırmak, kurumun verimsiz çalışmalarını en aza indirmek 

amacıyla yapılan denetimdir.22 İç denetimin kayıtların kontrolü, hata ve hileli işleri 

ortaya çıkarmak, planların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek gibi genel 

görevleri olmakla birlikte yetersizlikleri göstermek ve iyileştirmelere yönelik 

tavsiyelerde bulunmak üzere idari kontrol sistemlerini izlemek ve daha sonra üst 

yönetime raporlama görevleri de vardır. Bunun kapsamında ise farklılıklar olabilir ve 

hem düzenlilik hem de performans denetimlerini içerir.23 

  

 2. Diğer Denetim Biçimleri 

Yukarıda belirtildiği üzere iç denetimi, denetimin sınıflandırılması içerisinde bir 

yere koymak gerekirse bu sınıflama yapılan amaca göre farklı şekillerde yapılabilir. 

Denetim hizmetleri ile ilgili terimlerin çokluğu, dağınıklığı, kavram ve tanımların 

farklılığı bir probleme yol açabilmektedir. Denetim, teftiş, kontrol, revizyon gibi 

kavramlar rasgele ve birbirine eş veya değişik anlamlarda kullanılmaktadır.24 Denetimin 

açıklanmasından sonra bu kavramların da netleştirilmesi gerekmektedir.  

 

                                                
20 Güven, a.g.e., s.11, 
21 Sacit Yörüker, Denetim Terimleri, Sayıştay Yayınları, Ankara, 1999, s.9. 
22Zekeriya Aydın, “Türkiye’de Belediyelerin Denetimi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi 
Üniversitesi SBE, 1996), s.75. 
23Recep Sanal, Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 2002, s.15,16. 
24 Halim Çıtır, “İdari Denetim”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, 1984), 
s.1. 



 12 

a. Teftiş 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde teftiş; “Bir görevin yolunda gidip gitmediğini 

anlamak için yapılan denetleme” şeklinde tanımlanmıştır.25 Kurumlarda yapılmakta 

olan işlerin mevcut mevzuata (kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere) uygun 

olarak yapılıp yapılmadığının yetkili kimseler tarafından denetlenmesine ve 

gözetlenmesine teftiş denir.26  Teftiş, mevcut hukuk düzenine uygun olarak en verimli 

şekilde, belirlenen hedeflere zamanında ulaşılıp ulaşılamadığı, amaca yönelmede 

kullanılan metotların, yapılan işlem ve eylemlerin uygunluğu, hizmet kalitesini sağlayıp 

sağlamadığı konularını araştırmak ve kontrol etmek, ulaşılması öngörülen hedeflerden 

ve mevzuattan sapmalar varsa, bunları ve meydana geliş nedenlerini ortaya çıkarmak ve 

bu sapmaların düzeltilmesi için uygulayıcıya ve kuruluşun başındaki yöneticiye ışık 

tutacak şekilde çözüm olabilecek en iyi ve tutarlı tavsiyeleri sunmaktır. 

  Kurumların bünyesinde yer alan teftiş kurullarının teftiş ve denetlemeleri, 

kuruluşların kendi kendilerini denetlemesi yani yetki devri suretiyle iç denetim veya 

hiyerarşik denetim ve mahiyeti itibariyle de idari denetim niteliğindedir. Kurum ve 

kuruluşların belli bir sisteme göre idari yoldan denetlemeleri kural olarak 

bünyelerindeki teftiş kurulları eliyle yapılmaktadır. Teftiş kurulları tarafından yapılan 

bu denetimler her ne kadar idari kademelerin takip ve kontrol görevlerinin yetki devri 

suretiyle bir uzman kadroya yaptırılması gibi görünse de, uygulanan yöntem, kapsam 

olarak yani denetlemenin bir zaman ve işlem boyutu ile sınırlandırılması, bu sınırlar 

içinde denetlemenin bütün iş ve işlemleri kapsayacak şekilde yürütülmesi ve 

denetlemenin en büyük hiyerarşik amir adına yapılması gibi hususlar dikkate 

alındığında teftiş kurullarının denetimi, nitelik ve nicelik yönünden hiyerarşik 

denetimden önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir.27 

 Kurumların iş ve işlemleri temelde, hizmet programlarının fiiliyata 

geçirilmesinden ibarettir. Teftiş ve incelemelerin de bu programlara ve onların 

uygulama ve değerlendirilmesine yönelik olacağı tabidir. Uygulamalar da bu tespiti 

teyit eder mahiyettedir. Ancak hizmet programlarının teftiş ve denetlenmesinde hem 

mevzuata uygunluk ve hem de verimlilik araştırması yapılması, yani teftişin bütün 

                                                
25 Türk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr. 
26 Çıtır, a.g.e., s. 2.  
27Osman Erdem, “Türk Teftiş Sistemine Genel Bir Bakış”, Teftiş Sisteminin Bugünü ve Geleceği 1. 
Teftiş Semineri, Denet Yayınları, Ankara, 1988, s.20.  
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fonksiyonlarının yansıtılması ideal olmakla beraber; inceleme ve araştırmaların daha 

ziyade mevzuata uygunluk boyutlarında kaldığı ve uygulanan yöntemin verimlilik 

araştırması ve ölçülmesine yeterince elverişli olmadığı gözlenmektedir. Bunun sebepleri 

ise özellikle kurumlarda hizmet standartlarının belirlenememesi ve verimlilik ölçümüne 

elverişli istatistik yöntem ve tekniklerin istenen düzeyde geliştirilip uygulamaya 

konamamasıdır. Bu açıklamalar ışığında teftişlerde bugün uygulanan yöntem kısaca;  

 - Kuruluşun, müfettiş tarafından incelenen iş ve işlemlerinin mevzuata uygun 

olması 

 -Denetlenen kurum veya kuruluşun çalışmalarının elverişli, verimli ve yeterli 

olması gerektiği şeklinde özetlenebilir.28 

 Geleneksel teftiş ile modern iç denetimin farklarını genel olarak belirtmek 

gerekirse;29 

• İç denetim risk bazlıdır; fakat teftişte risk değerlemesi yapılmaz, 

• İç denetimde denetiminde kaynak maliyetini dikkate alınır; fakat teftişte kendi 

maliyeti sorgulanmaz, 

• İç denetçi, denetim esnasında çalışanların görüş ve önerilerini alır; fakat müfettiş 

üst yönetimin önerileri doğrultusunda planlama yapar, 

• İç denetimde performansın ölçülmesi kıstastır; fakat teftişte performans 

değerleme kıstası zayıftır. 

• İç denetim sistematik ve süreklidir; fakat teftiş kesintilidir ve sistematik değildir, 

• İç denetimin idareye güven sağlaması esastır; fakat teftiş İdarenin yanlışını 

arayıcıdır, 

• İç denetim İdareye danışmanlık yapar, teftiş ise gerektiğinde önerilerde bulunur, 

• İç denetim yönetimin bağlı bir parçasıdır; fakat teftişte yönetime bağlılık 

zayıftır, 

• İç denetim İdareyi geliştirme amaçlıdır, teftiş ise mevzuata uygunluk amaçlıdır, 
                                                
28 Erdem, a.g.e., s.23. 
29 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İç Denetim Koordinatörlüğü, “İç Denetim Tanıtım Toplantısı” 07. 
Aralık.2007,http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/%C4%B0c%20Denetim%20Tan%C4%B1t%C
4%B1m%20Toplant%C4%B1s%C4%B1%20Sunumu.ppt#256,1, (29.05.2008), s.27. 
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• İç denetim denetimin tüm türlerini kapsayıcıdır. Ancak teftiş genel olarak 

uygunluk denetimi ile sınırlıdır, 

• İç denetçi yolsuzluk ve usulsüzlük konusunda uzmandır. Ancak müfettiş için 

soruşturma asli görevdir, 

• İç denetim geçmiş olduğu kadar geleceğe odaklıdır. Fakat teftiş geçmişe 

dönüktür, 

• İç denetim yazılı kurallara sahiptir. Ancak teftiş genellikle teamüllere göre 

hareket eder. 

  

 b. Kontrol  

 Genel olarak bir kurumun amaçlarına sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak 

önlem ve yöntemler dizisine “kontroller” adı verilmektedir. Bu kontrollerin oluşturduğu 

bütüne ise “İç Kontrol Sistemi” denilir. 30  

Kontrol en geniş anlamı ile; arzulanan bir gayeye ulaşılıp ulaşılmadığını ve 

hangi ölçüde ulaşıldığını tahkik etmektir. Diğer bir şekilde kontrol bir karşılaştırma, 

olan ile olması gerekenin karşılaştırılmasını, aralarındaki farkların giderilmesini içerir. 

Buna göre kontrol bir ölçme tartma işlemidir.31 

İç kontrol bir örgüt yönetiminin ayrılmaz bir parçası olup; faaliyetlerde etkinlik, 

verimlilik, finansal tablolar ile ilgili raporlar dahil olmak üzere finansal raporlama ve iç 

ile dış kullanıma ilişkin diğer raporların güvenilirliği, yürürlükteki yasalara ve 

düzenlemelere uygunluk amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda makul bir güvence 

sağlayan bir faaliyettir.32 İç kontrol ayrıca varlıkları korumada, hataları ve yolsuzlukları 

önleme ve ortaya çıkarmada ilk savunma hattı olarak işlev görür.  

Kontrol, bir kurumun işlemlerinin ve kayıtlarının yapıldığı sırada, bunlarda 

düzen ve güvenliği sağlamak amacıyla uygulanan önlemlerin tümüdür. En belirgin 

                                                
30 Cemal Elitaş, “Kontrol Önlem ve Yordamlarının İç Denetçi Açısından Rolü ve Önemi”, İç Denetim 
Dergisi, Sayı. 8, Yaz 2003-2004, s.34.  
31Nurdan Özdil, “İç Denetim Sisteminin Genel Esasları ve Uygulamalı Örneği”, (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, 1986), s.5. 
32 Mahmut Demirbaş, “İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen 
Değişmeler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl.4, Sayı.7, Bahar 2005/1, s.169.  
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özelliği sürekliliktir. İşletmelerdeki kontrol, işletme bütçelerini, programlarını, 

sorumluluk sınırlarını, üretim ve organizasyon durumlarını sürekli olarak denetlemek, 

verimlilik için gerekli ortamı hazırlama çalışmaları gibi işletmeye faydalı denetimin 

tümünü içine alır.33 

 Kontrol ve denetim bir birine çok yakın ve birbirini tamamlar niteliktedir ve 

birbirine oldukça yakın hatta iç içe geçmiş kavramlardır. Kontrol, işlemlerin defter ve 

belgelere kaydedilmesine kadar geçen sürede bu işlemin doğru ve düzenli olarak 

kaydedilmesi için yapılan sürekli çalışmaları ifade ederken, denetim bu işlemlerin 

düzenlilik ve doğruluk derecelerinin tespiti için kaydedildikten sonra yapılan çalışmaları 

ifade etmektedir. Bu bağlamda kontrolün işlem öncesi, denetimin ise işlem sonrası bir 

niteliğe sahip olduğu söylenebilir.34 

 Bu iki kavram arasında; kontrolün devamlı bir faaliyet olması; denetimin işin 

sonucuna göre bir defa yapılması; kontrolün eş anlı olarak yürütülmesi, denetimin 

geçmişe dönük olması; kontrolde mekanik araçlar kullanılabilmesi, denetimin insan 

tarafından gerçekleştirilmesi; kontrolde kurumdan bağımsız olma mecburiyeti 

olmaması, denetimde ise bağımsız olma mecburiyetinin olması gibi farkların mevcut 

olduğu görülmektedir.35 İç kontrol, bir kurumun mali yönetim ve hizmet sunum 

kalitesini güvence altına almakta kullanılan bir sistemken, iç denetim söz konusu 

sistemin etkinlik ve yerindelik denetimi anlamına gelmektedir. 

 

c. Revizyon 

 Revizyon, Latince “revidere” kökünden gelmekte olup, gözden geçirmek, tekrar 

bakmak, tekrar incelemek, teşhis etmek gibi anlamlar taşımaktadır. Uygulamada 

revizyon kavramı daha çok muhasebe ile ilgili incelemelerde kullanılmakta, işletme 

faaliyet ve sonuçlarının incelenmesini ve denetlenmesini kapsamaktadır. Revizyon; 

kontrol, teftiş ve denetleme için zorunlu bir gözden geçirme veya araştırmadır. 

Revizyon daha önce yapılmış olan işlemlerin, nitelikleri, oluşumları ve sağlıkları 

                                                
33 Güven, a.g.e., s.5. 
34 Mustafa Baltacı ve Serdar Yılmaz, “Yerel Yönetimlerde Hesap Verebilme Mekanizmasının Önemli 
Aktörleri: İç Kontrol ve İç Denetim”, Mali Yerelleşme: Teori ve Uygulama Üzerine Yazılar, Ayşe 
Güner (drl.), Güncel Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2006, s. 258. 
35 Fermani Maviş, “Stratejik Denetim”, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.6, Sayı.2, Kasım 
1988, s.92. 
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bakımından defter kayıtlarına, kanıtlayıcı belgelere dayandırılarak sonradan eleştirel bir 

görüşle yeniden ele alınıp analiz edilmesini hedefler.36  

  

 d. Dış Denetim 

 Dış denetim, iç denetimden ayrı olarak, işletmenin kendi elemanı olmayan 

denetçiler tarafından yapılan denetimi ifade etmektedir. İşletmelerde yapılan dış 

denetimin temel fonksiyonu, işletmenin karlılık, verimlilik, etkinlik gibi faaliyet 

sonuçlarını değerlendirmektir. Bu değerlendirmeler içerisinde en önemlisi hem 

karlılığının ortaya konulması hem de yapılan işlemlerin kendileriyle ilgili mevzuat 

hükümlerine uyup uymadığının belirlenmesidir.37 

 Dış denetçilerin, işletmelerin muhasebesinin ve mali tablolarının muhasebe ilke 

ve kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluğunu araştırması ve bu konudaki tarafsız 

görüşlerini ilgililere sunmaları dış denetimin konusu içine girer. Dış denetim ticari ve 

mali verilerle birlikte ve bu verileri yönetimin değerlendirmesinde ve yorumlamasındaki 

olumlu ve olumsuz yönleri belirler.38 

Dış denetim kamu kuruluşları açısından tanımlandığında; dış ve denetlenenden 

bağımsız bir birim tarafından hesaplar, mali tablolar ve işlemler ile mali yönetimin 

düzenliliği ve mevzuata uygunluğu hakkında görüş bildirmek amacıyla yürütülen 

faaliyetlerdir. Daha dar bir yaklaşımla, bir kamu kuruluşunun eylem ve işlemlerinin 

başka bir kamu kuruluşu tarafından denetlenmesi de dış denetim olarak 

nitelenebilmektedir.39  

Yerel yönetimlerin kendilerine verilen özerklik gereği kullandıkları yetkilerin 

olumlu sonuç verip vermediği, hizmetlerin istenilen düzeyde gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediği yapılacak denetimlerle belli olur. Denetim ilke olarak özerkliğe 

sahip yerel yönetimlerin iç denetim organınca yapılmakla birlikte, ülke çıkarlarının 

korunması ve hizmetlerde birliğin sağlanması amacıyla ulusal ve merkezi düzeydeki dış 

                                                
36 Yusuf Şahan, Türk Denetim Sistemine Genel Bir Bakış, http://www.sskteftis.org/yazi/denetim.htm., 
(04 Aralık 2006), s.2. 
37 Turgay Ergun ve Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimine Giriş, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitüsü Yayını, Ankara, 1988, s.353. 
38 Güven, s.12. 
39 Ergun ve Polatoğlu, a.g.e., s.353. 
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denetim organlarınca da yapılabilmektedir.40 İşte yerel yönetimlerin kendileri dışında 

başka bir kuruluş tarafından denetlenmesi dış denetim olarak tanımlanabilir. Dış 

denetimi idari denetim, yargı denetimi, siyasi denetim, kamuoyu denetimi olarak 

sınıflandırabiliriz.  

 

C. İÇ DENETİMİN UYGULAMA ALANLARI 

 İç denetimin uygulaması işletmenin büyüklüğüne, gelişme durumuna, 

yöneticilerin bilgileri kullanma yeteneğine bağlı olarak bir örgütten diğerine büyük 

değişiklikler gösterir. Ancak belli amaçlar vardır ki bunlar da örgütün büyüklüğüne, 

gelişme oranına, yöneticilerin bilgilerine, kullanma yeteneğine bakılmaksızın benzer 

uygulamalar yapılır. İç denetimi yerine getiren kişi önce iç kontrolün yeterliliğini 

belirlemeli daha sonra kurum politikası ve yöntemlerine uyulup uyulmadığına bakmalı 

ve bundan sonra gerekli değişiklikleri belirleyerek, politikanın değişmesinin gerekip 

gerekmediği üzerinde durmalıdır.41 İç denetçinin neyi başarması gerektiği konusundaki 

dikkatli inceleme, kendi işverenine ve aynı zamanda bağımsız denetçiye yapacağı 

işlerde yol gösterir.  

  İç denetçi, iç denetimin yapılması sırasında mali denetim, uygunluk denetimi, 

faaliyet denetimi ve ekonomik denetim yöntemlerini kullanarak denetimini 

gerçekleştirir. Aşağıda bu denetim türleri üzerinde durulacaktır. 

  

1. Mali Denetim 

 Mali denetim, mali tabloların denetimi ve finansal denetim olarak da ifade 

edilmektedir. Mali denetim, bir kurumun mali tablolarının önceden belirlenmiş 

kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş belirlemek 

amacıyla bu mali tabloların incelemesini içerir.42 Mali tabloların denetimde amaç, 

finansal tabloların bir bütün olarak saptanmış ölçütlere göre uyum içinde bulunup 

bulunmadıklarını araştırmaktır. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda 

hazırlanmaları gereken ve denetim kapsamına giren finansal tablolar bilanço, gelir 

                                                
40 Nuri Tortop, Mahalli İdareler, Yargı Yayınları, Ankara, 1999, s.20. 
41 Özdil, a.g.e., s.57. 
42 Şahan, http://www.sskteftis.org/yazi/denetim.htm., s.3. 
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tablosu, finansal durumlardaki değişmeler tablosu vs.dir. Denetçi finansal tabloları 

denetlerken, bu tabloların değişik gruplarca değişik amaçlar için kullanılacağı hususunu 

göz önünde tutar.43 

 Mali tablolar denetimini diğer denetim türlerinden ayıran en önemli özellik mali 

tablolar denetiminin faaliyet sonuçlarına yönelik olmasıdır. Faaliyet sonuçlarını 

etkileyebilecek bütün işlemlerin denetim kapsamında olacağı düşünülürse bu işlemlerin 

yapıldığı yahut gerçekleştiği andan itibaren denetim yapılabilecektir. Mali tablolar 

denetimi için dönemin kapanmış ve mali tabloların düzenlenmiş olması gibi bir 

zorunluluk da yoktur. Denetimin asıl amacının hata, hile ve aykırılıkları tespit etmek 

değil önlemek olduğu da düşünülecek olursa denetimin yapılma zamanı hakkında daha 

sağlıklı karar verilebilecektir. 44 

 Mali tabloların denetimi sadece yönetime bilgi sunmak amacıyla yapılmaz. Mali 

tablolar denetiminden kurum ile çıkar ilişkisi bulunan bütün gruplar yararlanabilir. Mali 

tablolar denetiminin iç denetçiler tarafından yapılması durumunda denetim sonuçları 

yönetime verilecek raporlarda belirtilir. Denetim sonucunda olumlu görüşe ulaşılamaz 

ve mali tabloların gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılırsa mali tabloların yeniden 

düzenlenmesi gerekir.45 

  

 2. Uygunluk Denetimi 

 Bu denetim türü, düzenlilik veya usul denetimi şeklinde de ifade edilmektedir. 

Uygunluk denetimi bir örgütün mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin belirlenmiş 

yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla 

incelenmesidir. Bu denetim türünde belirlenmiş kriterler, farklı kaynaklar tarafından 

oluşturulur. Örneğin yönetimin kabul ettiği iç kontrol prosedürleri, mali işlemleri ve 

faaliyetleri ölçmede iç denetçiler tarafından kriter olarak alınır. Uygunluk denetiminde 

denetimin konusu, örgütün mali işlemleri ve faaliyetleridir.46 Bu denetleme türünde 

denetlenen kurumun, personelince tutulmuş olan kayıtlar ve yapılmış olan işlemler, ana 

sözleşme hükümleriyle, kanunlarla, tüzük ve yönetmeliklerle, yönetimin tespit ettiği 

                                                
43 Güredin, a.g.e., s.19. 
44 Özer,a.g.e.,  s.68. 
45 Özer, a.g.e., s.69. 
46 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2000, s.2. 
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politikalarla ve üçüncü şahıslar ile yapılan sözleşme hükümleri ile karşılaştırılır.47 

Konuyu biraz daha açmak gerekirse, uygunluk denetiminde iç denetçi için; finansal 

nitelikli işlemler, kayıtlar ve raporlama sistemi bilgiyi oluşturur. Sadece işlemler ve 

kayıtlar üzerinden denetim yapılır. Ölçütler ise Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, 

üst yönetim tarafından belirlenen işletme içi kurallar, Muhasebe Usul ve Esasları, Tek 

Düzen Muhasebe Sistemi ve Yasalar’dır.48 

 Uygunluk denetimi için kesin bir zaman tayini doğru olmayacaktır. Ancak 

uygunluk denetiminin işletme yönetimi tarafından yapılıyor olması faaliyet sonuçlarıyla 

değil de doğrudan faaliyetlerle ilgili olması uygunluk denetiminin dönem kapanmadan 

yapılması gerektiği şeklindeki bir görüşün doğruluğunu teyit edecektir.  Çünkü 

denetimden beklenen asıl amaç hata, hile ve diğer usulsüz işlemlerin tespitinden ziyade 

bu fiillerin işlenmesini yahut yapılacak yanlış uygulamaların önüne geçilmesini 

sağlamak şeklinde açıklanabilir. Oysa faaliyet dönemi içerisinde uygunluk denetiminin 

yapılması durumunda belirlenen politikalardan sapmalar, yanlış uygulamalar hemen 

tespit edileceğinden düzeltme imkânı olacaktır.49 

 

3. Faaliyet Denetimi 

 Faaliyet denetimi, performans denetimi ve işletme denetimi olarak da ifade 

edilmektedir. Kuruluşun örgütsel yapısını, iç kontrol sistemlerini, iş akışını ve 

yönetimin başarısını saptamaya yönelik geniş kapsamlı bir denetimdir.50 Faaliyet 

denetimi yönetimin işlemleri üzerindeki yetkilerini kullanmada birer araç olan karar 

süreçleriyle ilgili prosedür ve kayıtlarla organizasyon planlarını kapsar.51  

 Bir başka anlatımla faaliyet denetimi, örgütsel faaliyetlerin sistematik bir 

biçimde incelenerek, bu faaliyetler için kullanılan kaynakların “etkinlik” ve 

“verimliliğe” ilişkin sonuçlarının saptanmasıdır. 52 Etkinlik, örgütün belirlemiş olduğu 

                                                
47 Güven, a.g.e., s.9. 
48 Elitaş, a.g.e., s.37. 
49 Özer, a.g.e., s.73. 
50 Güredin, a.g.e., s.21. 
51 Özdil, a.g.e., s.59. 
52 Elitaş, a.g.e., s.37. 
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hedeflerine ulaşmasının ölçüsüdür. Verimlilik ise, belirlenmiş hedeflere, bu hedeflere 

ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranıdır.53 

 Faaliyet denetimi, finansal ve finansal olmayan bilgileri değerlemek konusunda 

son derece sübjektif bir konu olduğundan, faaliyet denetimi yönetim danışmanlığına 

benzer. Denetimin sonunda faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin 

önerilerde bulunulur. Faaliyet denetimi, kamu ve özel sektör işletmelerinde iç denetçiler 

tarafından yerine getirilir.54  

 Faaliyet denetimi gerek mali tablolar denetiminden gerekse uygunluk 

denetiminden daha kapsamlıdır. Faaliyet denetimi bir bütün olarak işletme 

faaliyetlerinin etkinliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek bütün 

faaliyetlerle, iş ve işlemlerle ve iş ve işlem süreçleriyle, bu nitelikte alınan bütün 

kararlarla ilgilenir. Faaliyet denetimi, iş ve işlemlerin yahut bilgi ve belgelerin 

muhasebeye ilişkin olup olmadığı yahut parasal değer içerip içermediği veya finansal 

nitelikte olup olmadığı ile ilgilenmez.55 

 Faaliyet denetimi iç denetimin doğal bir uzantısıdır. Faaliyet denetimini iç 

denetimden tamamen bağımsız düşünmek de mümkün değildir. İç denetimde olduğu 

gibi faaliyet denetiminde de önerilen kesin bir zaman dilimi bulunmamakla birlikte 

faaliyet denetiminin de amacı göz önüne alındığında, denetimin faaliyet dönemi 

içerisinde yapılmasının daha doğru olacağı açıktır.56 Faaliyet dönemi kapandıktan sonra 

yapılacak denetimin etkinliği faaliyet döneminde yapılacak denetiminin etkinliğine 

nazaran çok daha düşük olacaktır. Zira tespit edilen, başarı ve etkinliği olumsuz yönde 

etkileyen faktörlerin o faaliyet dönemi için ortadan kaldırılması imkânı 

bulunmayacaktır.  

  

 

 

 

                                                
53 Oğuz Onaran, “Örgütlerde Denetim”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt. 10, Sayı.1, (Mart 1977), s.31. 
54 Şahan, http://www.sskteftis.org/yazi/denetim.htm., s.4. 
55 Özer, a.g.e., s.76. 
56 Özer, a.g.e., s.78. 



 21 

İKİNCİ BÖLÜM 

MODERN İÇ DENETİM SİSTEMİ 
 

 

 

 

 

Bu bölümde modern iç denetim sistemi ana hatlarıyla analiz edilecektir. İç 

denetim, organizasyon içinde bağımsız bir biçimde kurulan ve kurumun faaliyetlerini 

bağımsızca inceleyen, analiz eden ve değerlendiren bir yönetim fonksiyonudur. Bu 

fonksiyon, yönetimi incelediği konularla ilgili olarak bilgilendirir, onlara öneri götürür, 

danışmanlık yapar, analiz ve değerlendirmelerini aktarır. İç denetimin amacı gözden 

geçirilen faaliyetlerle ilgili nesnel analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar 

yaparak yönetimin tüm üyelerine sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmekte 

yardımcı olmaktır. İç denetim bir yönetsel kontroldür, diğer kontrollerin etkinliğini 

ölçer ve değerlendirir. İç denetim yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu 

konusunda yeterli güvence sağlamada yararlanılan bir yönetim aracıdır. Bu nedenle, iç 

denetim yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden yönetim sorumludur.  

 

A. İÇ DENETİM, İÇ DENETÇİLER VE MESLEK 
KURULUŞLARI 

1. İç Denetimin Tanımı ve Kapsamı 

Modern tanımı ile iç denetim; standartlar doğrultusunda, kurumların her türlü 

etkinliğini denetlemek, katma değer yaratmak ve organizasyonun çalışma tarzını 

geliştirmek üzere tasarlanan bağımsız ve objektif danışmanlık faaliyetidir.57 Örgütün 

faaliyetlerinin kuruluş amaçları doğrultusunda, verimlilik ve rekabet gücünü artıracak 

biçimde yönlendirilmesini, örgütün varlıklarının rasyonel olarak yönetilmesini, yatırım 

ve yönetim danışmanlığını, kurumda hata ve hilelerin önlenmesini sağlamaya yönelik 

                                                
57 Ali Rıza Eşkazan, “Sektör Reel, ya İç Denetim?”, İç Denetim Dergisi, Sayı.4, Yaz 2002, s.24. 
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yönetime bağlı ancak yürüttüğü faaliyet yönünden bağımsız denetçiler tarafından 

yürütülen denetimdir.58 Bu tanımlamalardan hareketle içeriğinden iç denetimin 

standartlara uygunluk sağlamakla birlikte daha ileri hedefler taşıdığından bahsedilebilir.   

 Günümüzde örgütler için bilgi sistemleri ve elektronik uygulamalardaki 

karmaşık yapı, küreselleşme olgusu, hızlı değişim ve rekabet ortamı, yeni ve 

karmaşıklaşan yasal düzenlemeler vb meydana gelen bazı değişiklikler, kurum 

yönetimlerinden yeni beklentilere neden olmakta ve talepleri artırmaktadır. Bu 

beklentilerin en önemlileri arasında risk yönetimi, kurumsallık, kontrol gibi kavramların 

ön plana çıktığı görülmektedir. Bu talepler karşısında iç denetimin anahtar rol 

oynayabileceği düşüncesi gelişmiş ve iç denetçilerin çalışma alanları kontrolle sınırlı 

kalmayıp risk yönetimi ve kurumsallığı da kapsayacak şekilde genişlemiştir.59 Bu 

açıklamalar ışığında iç denetimden beklenenler, ilave bir değer hizmeti verilmesi, 

kurumun stratejileri ve faaliyetleriyle aynı çizgide olması, yönetimin önüne geçerek 

yapıcı önerilerde bulunması, önemli kontrol konularına odaklanması, tavsiyelerin yerine 

getirilmesi, etkin ve verimli bir iç denetim faaliyetinin ifa edilmesidir.  

 İç denetimin faaliyet alanı genellikle birbirleriyle ilişkili dört rolden oluşur. 

Bunlar danışmanlık rolü, uygulayıcı rolü, raporlama rolü, düzenli test etme rolüdür. İç 

denetimin özellikle danışmanlık rolü yönetim için oldukça yararlıdır. Danışmanlık 

hizmeti sadece sorunu düzeltme değil, yönetimin kabiliyetlerini de geliştirmek, teknik 

durumlarda kararlar vermek ve programlar geliştirmektir.60 Diğer bir açıdan iç 

denetimin faaliyet alanını nitelik itibariyle ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar koruyucu 

iç denetim ve yapıcı iç denetimdir. Koruyucu iç denetim, işletmede mevcut kontrollerin 

sürdürülmesi ve uygulanmasının sağlanmasına çalışır. Yapıcı iç denetim ise, mevcut 

kontrol tekniklerinin değerlemesini yaparak nasıl daha etkin hale getirebileceği ile 

ilgilenir.61 

İç denetim tanımından da anlaşıldığı üzere, kesinlikle kuruluştan bağımsız ve 

örgüt dışında icra edilen bir faaliyet değildir. Denetim bizatihi kuruluşun kendisi için 

                                                
58 Münevver Yılancı, İç Denetim, Osman Gazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2003, s.9. 
59 Yılancı, a.g.e., s.14. 
60 Şaban Uzay, İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar 
Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Sermaye Piyasası 
Kurulu Yayınları, Ankara, 1999,  s.39. 
61 Yılancı, a.g.e., s.142. 
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yapılmaktadır. Bu bağlamda kamu idarelerinin, yönetim ve hesap verme sorumlulukları 

gereği denetimin yapılması gerekmektedir. Yöneticiler kendilerine kanunlar ve ilgili 

mevzuat ile yüklenen sorumluluklar gereği etkin ve yeterli işleyen bir denetim 

faaliyetinin kurulmasını ve işletilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Bu anlamda, 

kurumsal düzeydeki iç denetim faaliyetinin ilk fonksiyonu esas itibariyle o idarenin üst 

yöneticilerine güvence vermektedir. Ayrıca iç denetim, kamu denetiminin tabiatı gereği 

idarenin yönetim mercileri yanında halka, kamuoyuna, parlamento ve yerel meclislere, 

dış denetim organına ve diğer ilgililere de dolaylı olarak bir güvence verir. Denetimin 

ikinci fonksiyonu özelde üst yöneticiye genelde ise idareyi oluşturan birimlere 

danışmanlık hizmeti verilmesidir. İç denetim güvence ve danışmanlık fonksiyonlarıyla 

katma değer oluşturmak suretiyle idarenin faaliyetlerini gerçekleştirir.62 

 İç denetimde, organizasyonun yönetimi, faaliyetleri ile bilgi sistemlerini 

kapsayacak kontrollerin yeterliliği ve etkinliği değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme; 

faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini, finansal ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini 

ve bütünlüğünü, faaliyetlerin yasa, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğu, varlıkların 

korunmasını içermelidir.63  

 

 2. İç Denetçiler 

 Kurumların iç denetimi, iç denetçiler eliyle yapılır. Günümüzde kurumlar için iç 

denetçiler başarıda anahtar rol oynarlar. Kurumun süreçlerini, faaliyetlerini ve 

hedeflerini incelerler. Yönetimin tüm seviyelerine objektif, bağımsız ve profesyonel 

önerilerde bulunurlar ve sürekli gelişimin önünü açarlar. İç denetçiler araştıran, bildiren 

ve analiz eden kişilerdir. En etkin ve değerli iç denetçiler günün koşullarını yakından 

takip ederler ve konulara hakim kalabilmek için bilgilerini sürekli güncellerler. 

Profesyonel iç denetçiler problemleri ele alır ve performansı artırır. Organizasyonun en 

yüksek ahlak düzeyinde işlemesine yardım ederler. Uluslararası İç Denetim 

Enstitüsü’ne göre iç denetçiler, direkt olarak yönetim kuruluna ve denetim komitesine 

                                                
62Cemil Sabri Midyat, Teftiş, Geleneksel Denetimden İç Denetime 1, 
http://www.stratejikboyut.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1421&Itemid=1, 
(09.04.2007), s.8. 
63 Ahmet Başpınar, “Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu”, Maliye Dergisi, Sayı 
151, Temmuz-Aralık 2006, s.25. 
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fonksiyonel rapor vermeli ve genel müdür ile aralarında idari işlere dayanan daha 

gevşek bir bağ bulunmalıdır.64 

İç denetçiler için gerekli bilgi yapısı genellikle şu konulardan oluşur. Muhasebe 

ve finansman, denetim, davranış bilimi, iletişim, bilgi işlem, iktisat, işletme hukuku, 

sayısal yöntemlerdir. Bunların önemli bir kısmı lisans düzeyinde işletme eğitimi ile 

sağlanabilir. Uluslararası alanda iç denetçilik sertifikası alabilmek için aday, 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından uygulanan, yılda iki kere yapılan 

ve iki gün süren bir sınavı başarmak zorundadır.65 

İç denetçilerin görevlerini mesleğe bağdaşır şekilde yerine getirebilmeleri için 

sahip olması gereken bazı nitelikler mevcuttur. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün 

1210 ve 2420 kodlarıyla ortaya koyduğu standartlar içerisinde; iç denetçilerin mesleki 

yeterliliğe sahip olması, dürüst olması ve gerçekleri ifade etmesi, tarafsız olması ve 

bilgi ve belgeleri objektif bir şekilde değerlendirmesi, araştırma ve gözlem becerisi 

olması, problem çözme ve analitik düşünme becerisi, iletişim becerisi olması, etkin 

dinlemeye sahip olması, şüphecilik, raporlama becerisinin olması gibi nitelikleri 

vardır.66 

Bir organizasyonun yüz yüze kaldığı riskleri teşhis etmekte iç denetçilerin etkin 

becerileri önemli rol oynar. Denetçiler bu riskleri incelerken risklerin kaynaklarını 

araştırmalı, her risk için nispi bir değer koymalı ve süreç içinde iletişim yollarını açık 

tutmalıdır. Bu sadece yönetimle yakın ve paha biçilmez bir ilişki yaratmakla kalmaz, 

ayrıca denetçinin gelişen konular ve imkanlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. 

 İç denetçiler bilgiyi araştırıp bir araya getirirken, bilginin somut temellere 

dayandığından ve eksiksiz olduğundan kesinlikle emin olmalıdırlar. Ayrıca üst yönetim 

ve denetim komitesinin onlardan denetim süreci hakkında geribildirim beklediğinin 

farkında olmalıdırlar. Yetkili ve profesyonel iç denetçiler organizasyon süreçlerinin 

şekil ve verilerini doğru ve çabuk bir şekilde algılarlar ve sürekli gelişim için çaba sarf 

ederler. 

                                                
64 “Hepsi Bizim Günlük İşimiz”, İç Denetim Dergisi, Sayı.11, Bahar 2005, s.16. 
65 Uzay, a.g.e., s.40. 
66 Burak Ünlü, “İç Denetçilerde Bulunması Gereken Nitelikler”, İç Denetim Dergisi, Sayı.12, Yaz 2005, 
s.18. 
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 İç denetçiler, kuşkusuz iç kontrolün incelenmesi ve geliştirilmesi konusunda 

tavsiyelerde bulunmakla direkt sorumlu kişilerdir. Bu konuda, İç Denetçiler Enstitüsü 

2120 nolu kontrolle ilgili standardı düzenlemiştir. Standarda göre, iç denetim eylemi 

organizasyondaki kurumsal, faaliyetsel ve bilgi sistemleri üzerindeki kontrollerin 

uygunluğu ve etkinliğini değerlendirmektedir. 

 İç denetçiler yönetime geniş bir dizi denetim ve danışmanlık hizmeti 

sunmaktadırlar. İç denetçiler tarafından yerine getirilen denetim hizmetleri finansal, 

uygunluk ve faaliyet denetimleri olarak gruplandırılabilir. Finansal tablolara temel 

oluşturan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini araştırmak ve bu bilgilerin 

yer aldığı kayıt ortamını ve finansal raporları incelemek, hata ve yolsuzlukları bulmak 

ve önlemek, kayıtlarda yer alan varlıkların işletmede var olup olmadığını değerlemek 

finansal denetimin kapsamını oluşturur. Faaliyet denetimi ise, kurumun örgütsel 

başarısını, iç kontrol sistemini, iş akışlarını ve yönetimin başarısını araştırmaya yönelik 

geniş kapsamlı bir faaliyettir. İç kontrol sisteminin etkinliğinin ve yeterliliğinin 

değerlendirilmesi iç denetçilerin asıl uğraşları olup iç denetçinin uygunluk denetimi 

yönünü oluşturur.67 Bu yapılan işler iç denetçilere organizasyonda geniş bir perspektif 

oluşturmayı gerekli kılar. İç denetçiler bu sorunları çözmek için fikirler üretirler. Sürekli 

en iyiye ulaşmak için çalışırlar. 

 İç denetimin meslek statüsüne yükselmesi geniş işletme toplumunun bu mesleği 

tanımasıyla başlamıştır. İç denetim uzun ve sistematik çalışmayla sağlanacak belirli bir 

bilgi birikimini gerektirmektedir. Mesleğe girmek uzun ve özel bir eğitim sürecinin, 

mesleki birlik ruhunun, bu iş ile ilgili yayınların, iş ile ilgili uygulamadaki 

sınırlamaların, mesleki standartların olması ve bu meslek ile uğraşanların iç denetçi diye 

tanınması bu bilgi birikiminin oluşması süreçleridir.  

 

3. İç Denetim Sisteminin Gelişimi ve Mesleki Örgütler 

Tarihi süreç içerisinde hem iç denetimin hem de dış denetimin geçmişi eski 

medeniyetlere dayanmaktadır. 20. yüzyıla gelindiğinde iç denetimin kapsamı da 

değişmeye başlamıştır. Kurumların sürekli denetim hizmetine ihtiyaç duymalarında 

                                                
67

 Uzay, a.g.e., s.38. 
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büyümeleri yanında bu konudaki yasal düzenlemelerin de etkisi olmuştur. Bu ihtiyacın 

dış denetçiler tarafından karşılanması hem daha maliyetli hem de yöneticiler ayrıntılı 

analizlere ihtiyaç duydukları için daha güç olmaktaydı. İşte bu ihtiyaç, kurumlarda iç 

denetçilerin görevlendirilmesine yol açmıştır. İç denetim son kırk yıl içerisinde gerek 

hacim gerekse etkinlik bakımından önemli bir meslek haline gelmiştir. Bu süre 

içerisinde etkili bir meslek birliği kurulmuş, iç denetimin kapsamı ise finansal 

denetimden faaliyet denetimine doğru genişlemiştir. 

İç denetimin gündeme daha sık gelmeye başlaması 1990’lı yılların ortalarından 

itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen yoğun şirket iflaslarıyla artmıştır. 

Birden fazla bilim arasındaki etkileşimin eseri olan iç denetimi özel sektörde ortaya 

çıkaran nedenler, organizasyonların çok fazla büyümesi, yoğun rekabet baskısı sonucu 

kaynakların daha etkin kullanılma zorunluluğu ve faaliyetlerin karmaşıklaşması 

nedeniyle riskleri doğru şekilde tanımlama ihtiyacıdır.68 

Geniş ve karmaşık yapıdaki şirketlerin ortaya çıkması ile denetim 

fonksiyonunun gelişimi de hızlanmıştır. Bunun sonucunda denetim uluslararası nitelikte 

örgütlenmelere ihtiyaç duymuştur. Bu kuruluşlardan birisi İç Denetçiler Enstitüsü’dür 

(IIA). Bu enstitü, kurumsal ve kamusal örgütlerin boyutlarının ve karmaşıklığının 

artması sonucu ortaya çıkan iç denetimdeki büyümeye ve yeni yönetsel ihtiyaçlara 

cevap olarak 1941 yılında New York’ta kurulmuştur. Diğer önemli kuruluş Uluslararası 

Yüksek Denetleme Kuruluşları Örgütü (INTOSAI)’dür. Bu örgüt Birleşmiş Milletler’e 

ya da Birleşmiş Milletler’in uzmanlık kuruluşlarına üye ülkelerin yüksek denetim 

kuruluşlarından oluşan bir teşkilattır. INTOSAI’nın amacı yüksek denetleme kurumları 

arasındaki ilişkileri geliştirerek güçlendirmek, özellikle kamu mali denetimi alanında 

bilgi ve görüş alış verişi ile deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak, gereksinim duyulan 

alanlarda üyelerine destek vermektir. Bir diğer kuruluş ise “The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” (COSO) olarak da bilinen 

Sponsor Organizasyonlar Komitesi’dir. Bu komite, İç Denetçiler Enstitüsü’nün de dahil 

olduğu ve on yıldan fazla bir süreyi şirketlerin iç kontrollerini iyileştirmek ve 

hedeflerine ulaşma yeteneklerini güçlendirmek için yardım etmeye harcayan 

                                                
68 Hayrullah Keleş, Kamuda Etkin Bir İç Denetim İçin Temel Şartlar, 
http://www.geocities.com/ceteris_tr3/h_keles.doc., (16.10.2006), s.5. 
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profesyonel kuruluşlardan oluşmaktadır.69 COSO modeli kısaca beş unsurdan 

oluşmaktadır. Bunlar; kontrol ortamı oluşturulmalı ve sürdürülmeli, risk 

değerlendirmesi yapılmalı, kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmeli, kurum içi bilgi ve 

iletişim sağlanmalı ve son olarak yapılan uygulamalar izlenmelidir. 

Avrupa’nın iç denetim alanındaki üst kuruluşu, Avrupa İç Denetim Enstitüleri 

Konfederasyonu (ECIIA)‘dur. Şu anda 28 ülkenin temsil edildiği ECIIA’da iç denetim 

mesleğini Avrupa Birliği, Parlamentosu ve Komisyonu da dahil olmak üzere tüm 

kurumlarda temsil ederek mesleğin sponsorluğunu yapmakta ve gelişmesi yönünde 

çalışmalar yapmaktadır.70 Öte yandan, iç denetim Avrupa Birliği Komisyonu, IMF, 

Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO, OECD, Avrupa Merkez Bankası gibi 

uluslararası kuruluşlar tarafından gerek uygulanan gerekse üye ülkelere referans olarak 

gösterilen bir denetim sistemidir.71  

Türkiye’de ise iç denetim meslek örgütü olarak 19 Eylül 1995 tarihinde 47 

kurucu üye ile Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) kurulmuştur. 1996 yılında TİDE, 

Avrupa Konfederasyonu üyesi olarak kabul edilmiştir. Aynı yılın sonunda Uluslararası 

İç Denetçiler Enstitüsü’ne üyeliği gerçekleşmiştir.  

  

B. İÇ DENETİMİN ULUSLARARASI UYGULAMA 
MODELLERİ 

 Uluslararası uygulamalara bakıldığında denetimde; merkeziyetçi ve adem-i 

merkeziyetçi yaklaşım şeklinde iki farklı modelden bahsedilebilir. Avrupa Birliği’nde 

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

tür model uygulandığı görülmektedir. Merkeziyetçi modelde, maliye bakanlığının, bütçe 

hazırlığı ve uygulamasındaki ağırlığının yanı sıra ön mali kontrolleri harcamacı 

idarelerde bulunan kendi personeli vasıtasıyla yerine getirdiği görülmektedir. 

Merkeziyetçi modelde, mali işlemlerin mevzuata uygunluğu önemliyken, adem-i 

merkeziyetçi modelde ön mali kontroller bütçe uygulamasının içine monte edilmiştir. 

Ancak bu modelde, maliye bakanlığı standartları belirlemekte ve iç denetimi koordine 

                                                
69 Sam Samaratuna, “COSO’yu Pratiğe Geçirmek”, İç Denetim Dergisi, Sayı.8, Yaz 2003–2004, s.26. 
70 “Avrupa İç Denetim Konferansı İstanbul’da Yapılıyor!”, İç Denetim Dergisi, Sayı.9, Sonbahar 2004, 
s.28. 
71 Başpınar, a.g.m., s.24. 
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etmektedir.72  Merkeziyetçi modelde iç denetim, maliye bakanlığına bağlı olarak 

çalışan denetim elemanları tarafından yerine getirilir. Buna karşılık adem-i merkeziyetçi 

modelde ise, kamu kaynaklarını kullanma konusunda sorumluluk tümüyle harcamacı 

kamu idaresine aittir. Bu modelde bakanlık üst yöneticisi ile harcama yetkilisinin 

sorumluluğu ön plana çıkmaktadır. Maliye Bakanlığının iç denetim hizmeti kendi iç 

denetim sistemini denetlemenin yanı sıra harcamacı bakanlıkların iç denetim birimleri 

için rehberlik ve koordinasyon sağlar.73 

Avrupa’da yönetimin denetimi bağlamında, ülkelerdeki denetim sistemi genel 

olarak birbirine benzemekle birlikte, içerik ve kurumlar yönünden farklılaşmalar 

görülmektedir.  

Portekiz, “güney” iç denetim modelinin (merkezi modelin) bir örneğidir. 

Portekiz Hükümeti, mahalli idareler üzerinde Maliye Bakanlığı ve Altyapı, Planlama ve 

Bölgesel İdare Bakanlığı kanalıyla denetim uygular.74 Portekiz, Maliye Genel Teftiş 

adında bir kuruluşa sahiptir. Bu kuruluş doğrudan Maliye Bakanına bağlıdır ve tüm 

kamu harcamalarının ve gelirlerinin mali kontrolünden sorumludur. Bu kuruluşa ek 

olarak, diğer bakanlıkların her birinde etkin bir mali kontrol sağlamak üzere iç denetim 

birimleri bulunmaktadır.75 Bu modelin uygulama alanı bulduğu diğer ülkeler 

Lüksemburg, İspanya ve Fransa’dır.  

Kıta Avrupası ülkelerinden Fransa’da iç denetim; Ekonomi, Maliye ve Sanayi 

Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Denetim, 

Değerlendirme ve Kontrol Dairesi’nin sorumluluğu altında yürütülmektedir. Ulusal 

düzeydeki denetim faaliyetleri, Ulusal Denetim Komitesi’nin yardımı ile Muhasebat 

Genel Müdürlüğü tarafından programlanmakta ve gözetilmektedir. Yapılmakta olan 

denetim faaliyetleri Denetim, Değerlendirme ve Kontrol Dairesi’nin sorumluluğunda 

olup, bazı ulusal konular ise Bölgesel Eğitim Kontrol Dairesi ve yerel denetçilerin 

sorumluluğu altındadır. Ayrıca birkaç bakanlığı kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek 

                                                
72 Ahmet Kesik, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde 
Türk Kamu İç Mali Kontrol Sistemi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 9, 
2005, s.104. 
73 Zeki Balta, “İç Denetçilik Mesleği”, Mali Kılavuz Dergisi, Yıl.9, Sayı.31, Ocak-Mart 2006, s.55. 
74 Muammer Türker (Ed.), “Portekiz’de Mahalli İdareler”, Dünyada Mahalli İdareler içinde, Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999, s.575. 
75 Fuat Uzun, “İç Denetim ve Fransa Uygulaması”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Cilt.12, Sayı.9, 
Eylül 2007, s.6. 
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denetimlerde Bakanlıklar arası denetim programlama komitesi toplanmaktadır. Komite 

üyeleri ilgili bakanlıklardan oluşmakta ve komitenin başkanlığını da Maliye Bakanı 

yapmaktadır. Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı’nda ve diğer Bakanlık ve kamu 

kuruluşlarında salt “iç denetçi” kadro ve unvanı bulunmamaktadır. İç denetim bir 

misyon olup bu fonksiyon “müfettiş” unvanlı denetim elemanlarınca yürütülmektedir. 

Fransa’da çoğu 1.000’den daha az nüfusa sahip olan pek çok yerel yönetim 

birimi vardır ve Fransız merkezi yönetiminin yerel birimler üzerindeki kontrolü 

güçlüdür. Bölgesel denetim meclisleri devlet adına yerel yönetimlerin yönetilmesinde 

olduğu gibi hesapları ve idareyi de inceler. Yerel seviyedeki denetim her yıl yapılmaz; 

fakat kural olarak her dört yılda bir yapılır. Her denetçi özel bir and içer ve görevleriyle 

ilgili nitelikli kurallarda vardır.76 

Hollanda, bakanlıkların yönetim kontrolünden sorumlu olduğu ve parlamentoya 

yıllık rapor sunduğu klasik “kuzey” modelini benimsemiştir. İç denetçiler, Maliye 

Bakanlığı tarafından koordine edilmekte ve esas itibariyle mali denetimi yerine 

getirmektedirler. İç denetçiler, bölgesel ve belediye seviyesinde de denetim yapmakta 

ve dış denetçiler, iç denetçilerin raporlarından yararlanmaktadırlar.77 

İngiltere’de Maliye Bakanlığı içerisindeki iç denetim birimi, tüm kamu 

harcamalarının ve gelirlerinin mali kontrolünden sorumlu değildir; ancak diğer 

bakanlıklardaki iç kontrol sistemlerinin etkin bir mali kontrolü sağlayacak şekilde 

yerine getirilmesini sağlamaktan sorumludur.78 İngiltere’de profesyonel denetçiler 

denetim yaparlar ve denetim çalışmalarında direkt olarak siyasi irade tarafından 

görevlendirilemezler. Yerel yönetimlerdeki denetimler hükümetten bağımsız bir yapı 

içerisindeki denetim komisyonunun sorumluluğundadır. Denetim mali denetim ve belli 

oranda performans denetimini içerir. Denetçiler profesyonel bir denetim 

organizasyonunun üyesi olmalıdırlar. Bu organizasyonlar, sıkı kurallara ve üyeleri için 

göz önünde bulundurulması gereken standartlara sahiptir. Bu yüzden profesyonel 

denetçilerin denetimi sonucunda hem yerel yönetim çalışanları hem de politikacıların 

                                                
76 Local Government Audit- An International Survey, (2005), www.skl.se/revision, (09.04.2007) s.8. 
77 Kesik, a.g.m., s.105. 
78 Uzun, a.g.e., s.5. 
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sorumlulukları vardır. Denetçiler yerel meclise ve denetim komisyonuna rapor 

sunarlar.79 

 

C. İÇ DENETİM STANDARTLARI 

 İç denetim, tüm dünyada yapısı, büyüklüğü ve amacı değişik kuruluşlar 

bünyesinde ve farklı ortamlarda yürütülmektedir. Ayrıca mevzuat ve gelenekler bir 

ülkeden diğerine farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar her ortamdaki iç denetim 

uygulamasını etkileyebilmektedir. Ancak denetimin türü ne olursa olsun denetçinin 

gerçekleştireceği hedefleri uygulayacağı denetim prosedürleri ve teknikleri, iş kalitesi 

ve hazırlayacağı rapor bakımından uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar, genel 

olarak denetim standartları olarak ifade edilmektedir.80  

 İç denetim, kurumların yönetiminin ve tüm çalışanların sorumluluklarını etkin 

bir şekilde yürütmeleri için kurum içerisinde yapılan bir eylemdir. Bu faaliyetin etkin 

bir biçimde yürütülebilmesi ve kalitesinin ölçülebilmesi ise iç denetim standartlarıyla 

mümkündür. İç denetim standartlarının amaçları içerisinde yönetimin bütün 

kademelerine, yönetim kuruluna, kamuya, dış denetçilere ve ilgili diğer mesleki 

kuruluşlara iç denetimin rolünü ve sorumluluklarını aktarmak, iç denetim faaliyetlerinin 

yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için temel hazırlamak, ayrıca iç denetim 

faaliyetlerini geliştirmek vardır.81 

Standartlar, yönetimin ve dış denetçilerin iç denetime güven duymaları için 

gerekli olup iç denetçilerin çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olur. Ayrıca standartlar 

bir mesleğin uygulamasında en önemli kaynaklardır. Denetim standartları, denetçiye 

mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı olan genel ilkeler olarak birçok 

ulusal ve uluslararası mesleki kuruluş denetim mesleğinin icrası ve denetim 

elemanlarının uyacakları standartları belirlemeye çalışmaktadırlar. 

İç denetim sisteminin yazılı standartlar haline getirilmesi, kurumda yöneticiler 

ve çalışanlarca uyulması gerekli kuralları kesinleştirecek, değişen dünya şartlarının 

yakalanabilmesi için gerekli denetim mekanizmalarının kurulmasını sağlayacaktır. İç 
                                                
79 Local Government Audit- An International Survey, (2005), www.skl.se/revision, s.7. 
80 Baran Özeren, İç Denetim Mesleği Uygulama Standartları ve Yönlendiren İlkeler, Sayıştay 
Yayınları, Ankara, 2000, s.6. 
81 Yılancı, a.g.e., s.120. 
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denetim sisteminin varlığı iç denetimin etkinliğini artırırken en alttan en üste kadar iç 

denetimi sağlamaya yönelik kuralların doğru bir biçimde yorumlanmasına ve 

uygulanmasına yardım edecektir.82 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından, denetim standartlarının 

hazırlık çalışmalarına 1941 yılında başlanmış ve 1978’de nihai şekli verilmiştir. 

Kamuya yönelik iç denetim standartları ise 1979 yılında hazırlanmış olup bunlar 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü standartları ile eş değerdedir (bu standartlar için 

bkz. ek 1). 

IIA’nın, belirlediği iç denetim standartlarının amaçları; iç denetimi, olması 

gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak, katma değeri olan iç denetim 

faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmak, iç 

denetim performansının değerlendirilmesi için uygun bir temel oluşturmak, gelişmiş 

organizasyonel süreç ve faaliyetleri beslemektir.83 

IIA tarafından belirlenen “İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” numaralı 

genelleme yöntemine göre sınıflandırılmış bulunmaktadır. Niteliksel standartlar 1000 ile 

başlarken performans standartları ise 2000 ile başlamaktadır. Standartların 

numaralandırılmasının yanı sıra aynı zamanda görevin niteliğine bağlı olarak değişen ve 

iki standardın tamamlayıcısı olan uygulama standartları bulunmaktadır. İç denetimin 

güvence sağlama ve danışmanlık yönü, daha ayrıntılı görülmesini sağlayacak şekilde 

uygulama standartları ile düzenlenmiştir.84  

Nitelik standartları 4 genel standarttan oluşmaktadır. Bu standartlar; (i) amaç, 

yetki ve sorumluluk, (ii) bağımsızlık ve tarafsızlık, (iii) yeterlilik ve mesleki özen, (iv) 

kalite güvence ve gelişim programıdır. Bu genel standartları oluşturan 13 alt standart 

daha bulunmaktadır (bkz. ek 1) . 

Performans standartları ise, 7 genel standarttan oluşmaktadır (bkz. ek 1). Bu 

standartlar; iç denetim faaliyetinin yönetilmesi, çalışmanın özellikleri, görev planlaması, 

görevin yerine getirilmesi, sonuçların raporlanması, izleme süreci ve yönetimin riskleri 

göze alma kararı olup bu genel standartları oluşturan 13 alt standart daha 

bulunmaktadır.  
                                                
82 İbrahim Kocabey, “İşletmelerde İç Denetim”, Vergi Dünyası, Sayı.198, Şubat 1998, s.26. 
83 Ümit Korkmaz, “İç Denetim Standartları”, Bütçe Dünyası, Sayı.23, Sonbahar 2005, s.31. 
84 Uzun, a.g.e., s.27. 
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Diğer taraftan IIA’nın belirlediği çeşitli etik kuralları da söz konusudur (bkz ek 

2) . IIA’nın bu tür etik kurallarını belirlemedeki amacı, iç denetim mesleğinde ahlaki 

kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır.85 Etik kurallar dört temel prensipten 

oluşmaktadır. Bunlar; dürüstlük, tarafsızlık, mesleki ehliyet ve sır saklamadır. Bu dört 

ana prensip içerisinde iç denetçilerin yerine getireceği 11 davranış kuralı belirlenmiştir. 

Örneğin üyeler ve iç denetçiler görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken dürüst, 

objektif ve gayretli olacaktır. Üyeler kurumlarına veya iç denetim mesleğine 

yakışmayan faaliyetlere bilerek katılmayacaklardır vb.  

 İngiltere’de Hazine tarafından yayımlanan ve IIA’nın standartlarına uygun 

olarak; ancak kamuda iç denetim yapılmasına yönelik olarak uygulanabilirliği daha net 

olan ve kamu sektörünü tümüyle kavrayan iç denetim standartlarını belirlemiş ve bu 

standartları organizasyonel ve çalışma standartları olmak üzere iki kategoride ve 10 

başlık altında ayrı ayrı düzenlenmiştir (bkz ek 3). Kamu Sektörü İç Denetim Standartları 

(Government Internal Audit Standarts) iki kategoride gruplandırılmaktadır. Bu 

standartlar organizasyonel standartlar ve çalışma standartlarıdır. 

Organizasyonel standartlar; iç denetim faaliyeti ile ilgili olarak kurulması 

gereken sistemin özelliklerini ve taşıması gereken asgari standartları belirleyen ve bu 

kurumsal yapının diğer gerekleri noktasında yol gösterici nitelik taşıyan standartlardır.  

Kamu sektörüne yönelik olarak hazırlanan iç denetim standartlarının ikinci kısmı 

çalışma standartlarına ayrılmış bulunmaktadır. Bu standartlar esas olarak iç denetim 

faaliyetinin etkin, verimli ve kendisinden beklenen faydaları sağlayabilecek nitelikte 

gerçekleştirilmesi için gerekli ana hususları işaret etmekte ve iç denetçilere yol 

göstermektedir.   

Türkiye’de de kamu mali yönetim reformu kapsamında, bu tür girişimler 

yapılmıştır. Son yıllarda bu konuda yasal ve idari nitelikli birçok düzenleme yapılmıştır. 

Bu kapsamda Kamu İç Denetim Standartları oluşturulmuş ve Kamu iç Denetçileri 

Meslek Ahlak Kuralları belirlenmiştir. Tezin son bölümünde bu konulara ilişkin 

ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır.  

 

                                                
85 Yüksel Yılmaz, “Merkezi Hükümetin İç Denetim Standartları”, Mali Kılavuz Dergisi, Nisan-Haziran 
2003, s.117. 
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D. İÇ DENETİM SÜRECİ 

Başarılı bir iç denetimin sağlanması için denetim sürecinin net bir şekilde ortaya 

konulması gerekir. İç denetimin kaynağı, teknik mükemmellik ve oluşturulan katma 

değerin üst yönetime ifade edilebilmesidir. Her ikisi de bir bütünün parçasıdır. Denetim 

fonksiyonunun etkin olabilmesi için denetçiler denetim faaliyetlerinde bağımsız 

olmalıdırlar. İç denetçiler ancak işlerini özgürce ve objektif olarak yaptıkları zaman 

bağımsızdırlar. Bağımsızlık iç denetçilere uygun ve yeterli denetim için gerekli tarafsız 

değerlendirme yapma imkânı verir. Bu imkânın sağlanması ise iç denetim biriminin 

organizasyonel statüsü ve tarafsızlığı ile sağlanır. İç denetçiler, denetlenenler ile 

işbirliği yapabilmek ve denetimin müdahalesiz yapılabilmesi için üst yönetimin ve 

yönetim kurulunun desteğine sahip olmalıdır.86 Bu bağlamda iç denetim biriminin 

yetkisi, faaliyet konusu ve sorumluluğu yasalarla ve yönetmeliklerle tanımlanmış 

olmalıdır. Bu yönetmelikte denetim biriminin organizasyon içindeki konumu 

düzenlenmeli, denetimin yürütülmesi ile ilgili olan fiziksel unsurlara, personele, 

kayıtlara ulaşma hakkı konularında yetkiler verilmeli, iç denetimin kapsamının neler 

olduğu belirlenmelidir. Bu belirlenen hedefler doğrultusunda iç denetimin aşamaları 

açıklanabilir. 

  

1. İç Denetim Planı Yapılması   

 Yıllık denetim planı; denetim komitesi, üst düzey yönetim ve dış denetçilerin 

ihtiyaç ve beklentileri ile uyuşacak bir anahtardır. Yıllık denetim planı, denetim 

komitesine, yönetim kurulunun önceliklerinin dikkate alındığını teyit etme imkanı verir 

ve iç denetim performansının ölçülmesine yönelik bir yöntem sağlar. Bir denetim planı 

uygun olduğu ölçüde tüm projelendirilmiş iç denetimleri ve diğer uygulamaları, kritik iş 

projeleri ve danışmanlık hizmetlerini kapsar. Denetim planı, planın başarıya ulaşmasını 

sağlayacak şekilde bir bütçe ve personel kaynağını da içermelidir. Denetim planı yıl 

içerisinde öngörülemeyen durumlara da cevap verebilecek esnekliğe sahip olmalıdır.87  

                                                
86 Ali Rıza Eşkazan, “İç Denetim Departman Yönetiminde Etkinlik 1”, İç Denetim Dergisi, Sayı.9, 
Sonbahar 2004, s.26. 
87 John Fraser ve Hugh Lindsay, “Yöneticilerin İç Denetim Hakkında Sorması Gereken 20 Soru”, 
Mehmet Doğan ve Diğerleri (çev.), İç Denetim Dergisi, Sayı.11, Bahar 2005, s.27. 
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 İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’nda ifade edildiği üzere iç denetim 

yöneticisi iç denetim faaliyetlerinin önceliklerini organizasyonun hedefleriyle uyumlu 

hale getirecek risk esaslı planlar yapmalıdır. İç denetim faaliyet planları yılda en az bir 

defa yapılacak risk değerlemesine dayanmalıdır. Bu süreçte yönetim kurulu ve üst 

yönetimin katkısı değerlendirilmelidir. İyi şekilde hazırlanmış olan bir uzun dönemli 

denetim planı, denetçi kılavuzuna sahip olan, bütçe taleplerini destekleyen, yönetimin 

denetim planlarına katılımını sağlayan vb. birçok amaçla kullanılabilir. Uzun dönemli 

planlama iç denetim yöneticisinin gereksiz bir lüksmüş gibi vazgeçebileceği bir şey de 

değildir.88 

 Yıllık denetimin yapılmasının yanında risk olasılıkları arttıkça denetimin sıklığı 

da artacaktır. Sürekli şekilde yapılacak denetim, gözlemlere ve önerilere istinaden 

yönetim tarafından alınan aksiyonların etkinliğini izleyecektir. Aynı zamanda 

organizasyonun iç kontrol ortamının yıllık olarak bir değerlendirmesinin yapılmasına 

destek olacaktır. Sürekli denetim, birimlerin finansal ve diğer kontrollerinin 

sağlamlığını değerlendirdiğinden ve yıllık denetim planında yer alması gereken riskli 

alanları belirlediğinden, risk odaklı yıllık denetim planlaması ile de uyumludur. Bu 

süreç içerisinde yıllık denetim planının oluşturulması, sürekli denetimden olumlu yönde 

etkilenebilecektir. Yıllık denetim planı genelde, bir alanın her üç senede bir 

denetlenmesi gibi, periyodik olma unsurunu bir kriter olarak içerecektir.89 

  

2. Personel Seçimi ve Eğitimi 

 İç denetim üst düzey bir işlevdir ve üstün nitelikli personele ihtiyaç duyar. 

Denetim yöneticisinin vizyonu ve yönetimin yüksek beklentileri, işi yapmak için 

gereken doğru personel olmazsa sadece arzudan ibaret kalır. Üst yönetim, iç denetim 

ihtiyacının artan önemine paralel denetim yöneticisinden daha profesyonelce denetim 

yaklaşımları bekler. İç denetimin statik bir fonksiyon olmaması ve sürekli gelişim 

göstermesine bağlı olarak yönetim, modern iç denetim hizmetleri için taleplerini 

artırdığında her denetçi yeteneklerinin kapasitesini genişletebilmelidir. 

                                                
88 Eşkazan, “İç Denetim Departman Yönetiminde Etkinlik 1”, s.27. 
89 “Sürekli Denetimin Faydaları”, Evren Altıok (çev.), İç Denetim Dergisi, Sayı.7, Bahar 2003, s.33. 
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 İç denetim fonksiyonunu yerine getirecek elemanların sayısı onaylanan denetim 

planında belirlenen faaliyetler için gerekli olan becerilere sahip kişi sayısına göre 

belirlenir. İç denetim yöneticisi, üst yönetim ve denetim komitesi ile görüş alışverişinde 

bulunarak en maliyet azaltıcı iç kaynaklar ile dış kaynaklardan sağlanacak denetçi 

oluşumunu belirler. İç denetim fonksiyonunun genişliği benzer organizasyonların en iyi 

uygulaması esas alınarak belirlenir.90 

 İç denetçiler iç denetimin uygulanması için hayati önem taşıyan bilgi, beceri ve 

gerekli diğer unsurlara sahip olmalıdır. Eğitim profesyonel yeteneğin gelişiminin ilk 

basamağıdır. Bunu ise deneyim takip eder. İç denetçiler teknik yeterliliklerini devamlı 

eğitim yolu ile korumalıdırlar ve mesleki yeterliliklerini korumak ve eğitimlerini devam 

ettirmekten sorumludurlar. İç denetim departman yöneticisi, iç denetçilerin iç denetim 

standartları, prosedürler ve tekniklerle ilgili en son gelişme ve değişiklikler konusunda 

bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.91 

  

3. Denetim El Kitaplarının Oluşturulması 

 İç denetim yöneticisi, iç denetim işlevini yerine getirirken yönlendirici politika 

ve yönetmelikleri yazılı olarak oluşturmalı, gerekli el kitaplarını geliştirmelidir. 

Denetim el kitapları, denetim yöneticisinin talimatlarıdır. Aynı zamanda denetçilere 

denetimi nasıl yapması gerektiğini göstermenin yanı sıra düzenlilik, süreklilik ve kabul 

edilebilir performans standartları sağlar. İç denetim el kitapları her ne kadar bağımsız 

düşüncenin oluşmasını kısıtlasa da iç denetim personeli eksikliklerinin giderilmesi ve 

rotalarını belirlemek için rehberliğe ihtiyaç duyar.92 Denetim el kitapları ile farklı 

yönlere dağılmayı önleme, performans seviyesini artıracak standartlar oluşturma ve 

yöneticinin taleplerini karşılayacak denetim türünü oluşturma güvencesi sağlama amacı 

güdülür.  

 

                                                
90 Fraser ve Lindsay, a.g.m., s.25. 
91 Ali Rıza Eşkazan, “İç Denetim Departman Yönetiminde Etkinlik 2”, İç Denetim Dergisi, Sayı.10, Kış 
2004, s.33. 
92 Eşkazan, “İç Denetim Departman Yönetiminde Etkinlik 1”, s.28. 
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4. İç Denetim Raporlarının Hazırlanması ve Sunulması  

 İç denetimin görevi, hazırladıkları raporu üst yönetime sunmak ve denetim 

komitesiyle iç denetimin objektif olarak planlanması ve uygulanmasını sağlamaktır. İç 

denetçiler periyodik olarak çalışma sonuçlarını üst yönetimin dikkatine sunarlar. 

Denetçiler çabalarını öncelikle ve önemli ölçüde bağımsız denetim raporları ile 

gösterirler. 

 Yönetim kurulu ve denetim komitesi; iç denetim raporlarına, iç kontrol 

sisteminin kalitesini teyit ettiğinden dolayı güven duyarlar. Denetim raporlarının 

hacimli olması durumunda iç denetim yöneticisi uygun seviyede detayı içerecek şekilde 

özetler hazırlayabilir. Denetim raporları yapılan denetimin tarihsel bir kaydı olarak 

yazılı formda ve denetim kapsamını, şartlarını, bulguları ve kontrol mekanizmasının 

gelişimi yönünde önerileri ihtiva edecek şekilde olur. Raporlar, yorumları ve denetlenen 

birim yönetiminin hatalı uygulamalarını düzeltecek önerilerini içerecek şekilde 

uygulama odaklıdır.93 Denetim raporları, organizasyon içerisinde gözlenen en iyi 

uygulamaları belirler. Raporlarda yer alan öneriler içeriklerinde yer alan konularla ilgili 

yönetimin alacağı aksiyonların önceliklerinin belirlenmesine yönelik olarak düşük, orta 

ve yüksek olarak derecelendirilir. 

 Denetim komitesi ve üst düzey yönetim verilen taahhütleri izleyerek ve 

zorlayarak doğru uygulamalar yapılmasında çok önemli bir role sahiptir. Yönetim, iç 

denetim tarafından raporlanan zayıflıklara ilişkin düzeltme uygulamalarını izleme 

sorumluluğunu kabul eder. İç denetim birimleri tarafından hazırlanan raporda 

çözümlenemeyen konular için yönetim tarafından denetim komitesine periyodik 

raporlar sunulur.  

 

E. İÇ DENETİM UYGULAMALARINDA YENİ ANLAYIŞLAR 

Günümüzde gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren 

organizasyonlar çok hızlı bir değişim yaşamaktadır. Piyasaların dünya ile bütünleşmesi, 

ekonomik etkinlikteki azalış, giderek artan rekabet ortamı, çevre ile ilgili sorunlar ve 

yeni teknolojiler organizasyonların faaliyet alanları, iş süreçleri ve yönetim anlayışları 

üzerinde etkili olmaktadır. Yaşanan değişimler hemen hemen bütün kurumlarda hizmet 
                                                
93 Fraser ve Lindsay, a.g.m., s.27. 
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sunulanlara karşı daha fazla odaklanmayı gerektirmektedir. Daha kaliteli hizmet üretme 

eğilimi ve amansız rekabet ortamı kurumların organizasyon ve maliyet yapılarında ve 

son aşamada kontrol mekanizmalarında gerekli düzenlemeleri yapmaya zorlamaktadır. 

Sözü edilen alanlarda yapılan düzenlemeler sonucunda, yeni kavramlar ve yeni 

anlayışlar ortaya konulmuştur. Bu yeni anlayışlar üç başlık altında ele alınabilir.  

 

 1. Stratejik Planlama 

Örgütün geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedeflere 

ulaşılabilmesi için yapılması gereken işlemlerin ortaya konulmasında etkili bir araç olan 

stratejik yönetim tekniği, örgütün hem kendi durumunun hem de kendi dışındaki 

çevrenin tanımlanmasını ve analiz edilmesini öngören, buradan elde edilecek sonuçlara 

göre strateji ve aksiyon planları oluşturulmasını sağlayan bir araçtır.94 

Bir başka şekilde stratejik planlama, mevcut kaynaklarla gelecekte hangi 

konuların inceleneceği konusunda genel bir çerçeve çizmektir. Bu aşamada genel 

araştırma çalışmaları gözden geçirilerek önerilen çalışma teklifleri değerlendirilir, 

önemlilik analizleri yapılır, öncelikler belirlenir, denetim stratejisi belirlenir ve gerekli 

kaynaklar hesaplanır.95 Stratejik planlama ile amaçların belirlenmesi sonucunda 

gerçekleştirilecek denetimin amacı ve yönü açıklanır ve denetim konuları kamusal 

sorumluluğu yaygınlaştırılacak şekilde seçilebilir. 

Klasik yönetimde stratejik planlar, doğrudan üst yönetim tarafından hazırlanır. 

Planların gizli ve bürokratik bir nitelik taşıdığı bu yaklaşımda planlar basit bir araç 

olmaktan öteye gidemez. Çağdaş yönetim anlayışı ise alt grup amaçlarını birbiriyle 

çelişmeden üst yönetim amaçları ile bir araya getiren sinerjik planlamayı 

öngörmektedir.96 

Stratejik yönetim kapsamında, örgütün gelecekteki performansının 

iyileştirilmesi, verimlilik ve etkinliğinin yükseltilmesi, kısaca kalite düzeyinin 

arttırılabilmesi için geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, belli bir vadede 

hangi hedeflere ulaşılacağının ortaya konması (vizyon), gelecekte ulaşılması istenen 

                                                
94 Ulvi Saran, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Kalite Odaklı Bir Yaklaşım, Atlas Yayınları, 
Ankara, 2004, s.291. 
95 Sacit Yörüker ve Baran Özeren, Performans Denetim Rehberi, Sayıştay Yayını, Ankara, 2002, s.15. 
96 Kubalı, a.g.e., s.47. 
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hedefe yönelik görev ve kararlılık ifadesinin ortaya konması (misyon), geleceğe nasıl ve 

hangi yollarla ulaşılacağını gösteren genel planlamanın yapılması (strateji), belirlenen 

stratejik planlar çerçevesinde izlenecek yolları ve uygulanacak yöntemleri gösteren daha 

alt düzeydeki planların ortaya konulması (aksiyon) gerekmektedir.97  

Stratejik planlama yaklaşımı kamu yönetimi reformu kapsamında Türkiye’de de 

uygulanmaya başlamıştır. Tezin ilerleyen bölümlerinde buna ilişkin açıklamalar 

yapılacaktır.  

  

2. Performans Denetimi 

 Performans denetimi (operational audit, performance audit) bir örgütün 

faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlemek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili 

usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini kapsar. Performans 

denetiminde, denetçilerden tarafsız gözlemlerde bulunması ve belirli faaliyetlerin 

ayrıntılı analizini yapması beklenir. Performans denetiminde, faaliyet sonuçları 

verimlilik ile varsa kârlılık ve ekonomiklik standartlarıyla karşılaştırılır ve örgütün 

önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ölçülür. Denetimin kapsamı, 

örgütün tamamı veya bir bölümü, bir şubesi ya da üretim, finans, pazarlama gibi bir 

fonksiyonu üzerinde de olabilir.98 

Performans denetimi, 1940’lı yıllarda, firmaların sanayi standartlarına göre 

verimliliklerini ölçmek üzere faaliyet denetiminin önem kazanmasıyla ortaya çıkmıştır. 

Denetimin odak noktası, kullanılan kaynaklardan, yönetimin faaliyetleri, işlevleri, 

maliyetleri ve başarılarına doğru değişmiştir. Harcama kalemlerinin önemini vurgulama 

yerine, spesifik bir faaliyet veya işlevden beklenen sonuçların tanımlanması üzerinde 

durulmaya başlamıştır.99 Toplumun beklentileri ile denetim arasındaki uçurum, denetim 

organlarının rollerini yeniden değerlendirmelerine neden olmuştur. Performans 

denetiminin gelişmesi, kamu sektöründe yeni tür bilgilerle denetim kavramının 

genişlemesine dayanmaktadır. 1970’lerden sonra Batı ülkelerinde yasama organlarının 

kamu kurumlarınca harcanan paraların verimliliği, ekonomikliği ve etkinliği üzerinde 

                                                
97 Saran, a.g.e., s.292. 
98 Erdal Kenger, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçi Yardımcıları Eğitim Notları, 2001, 
http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm#d1, (10.04.2006), s.39. 
99 Kubalı, a.g.m., s.34. 
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de bilgi istemeye yönelmeleri ile performans denetiminin içeriği mali denetimden farklı 

boyutlar kazanmıştır. 

Performans denetiminde, finansal ve finansal olmayan bilgileri değerlemek 

amacıyla kriterleri belirleme son derece sübjektif bir konu olduğundan, faaliyet 

denetimi yönetim danışmanlığına benzer. Denetimin sonunda faaliyetlerde etkinlik ve 

verimliliğin artırılmasına ilişkin önerilerde bulunulur. Performans denetimi, kamu ve 

özel sektör kuruluşlarında iç denetçiler tarafından yapılır.100 

Performans denetiminin unsurları; verimlilik, etkinlik ve tutumluluktur. 

Performans denetiminde tutumluluk, hedeflerin geliştirilmesinde kaynakların en düşük 

maliyetle elde edilmesidir. Kaynakların elde edilmesi tutumluluk açısından 

incelenirken, denetçi uygun nitelikteki kaynakların uygun miktarda, uygun yerde, uygun 

zamanda ve uygun maliyetle elde edilip edilmediğini sorgular.101 

Verimlilik, kaynakların kullanımı ile ilgilidir. Girdi ve çıktı ilişkisini gösterir. 

Kurum hedeflerinin göz önünde tutularak kaynaklardan en iyi şekilde yararlanılmasını, 

yani belli girdilerle en yüksek çıktının elde edilmesini veya sabit değer ve miktardaki 

çıktının en az girdiyle elde edilmesini ifade etmektedir. Girdi miktarına bağlı olmadan 

çıktıda meydana gelen bir artış veya girdideki azalmaya rağmen çıktının aynı düzeyde 

kalması verimlilik artışının göstergesidir.102 

Etkinlik, önceden belirlenen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini ifade eder. 

Etkinlik, performans denetiminde önemli alandır. Kaynaklar tutumluluk prensibe uygun 

olarak elde edilmiş ve verimli bir şekilde kullanılmış olsa bile, kurum hedeflerine 

ulaşmamış olabilir. Örnek olarak bir tekstil işletmesi kumaş ve diğer hammaddeleri 

ekonomik yolla sağlanmış ve giyim eşyaları verimli bir şekilde üretilmiş olsa da 

hedeflenen satış miktarına ulaşılamamışsa amaç da gerçekleşmemiş demektir.103 

                                                
100 Kenger, a.g.e., http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm#d1., s.40. 
101 Nevin Atakan, Arife Coşkun ve Melda Sonuvar, Performans Denetimi ve Pakistan Sayıştayı 
Uygulaması, Sayıştay Yayını, Ankara, 1997, s.6. 
102 Kubalı, a.g.e., s.38. 
103 Atakan, Coşkun ve Sonuvar, a.g.e., s.12. 
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Son yıllarda Türkiye’de yerel yönetim reformu kapsamında, belediyelerde 

performans denetimi sistemi de önem kazanmıştır.104 Birçok yasal düzenlemede 

performans denetimine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.  

 

3. Risk Esaslı Denetim 

Risk terimi, organizasyonu bütünüyle etkileyebilecek olan mali kayıplar, etik 

olmayan davranışlar, güvenilirliğin zarar görmesi ve yasal zorunluluklar ile çalışma 

yönergelerine uygun olmama türünden bir olay ya da eylemin kurumu olumsuz bir 

biçimde etkileyebilmesi şeklinde ifade edilebilir. Planlanan amaçlara ulaşmayı 

engelleyen her türlü engel bir risktir. Ancak risk, bünyesinde sadece tehlike ve 

belirsizliği değil, fırsatları da barındıran çok yönlü bir etkendir. Beklenmeyen 

olaylardan kaynaklanan risk tehlikeyi, değişimlerden kaynaklanan risk belirsizliği, 

çeşitli riskleri lehe kullanabilme yeteneği de fırsatları beraberinde getirir.105 Kamu 

idareleri, faaliyetlerini yürütürlerken birçok riskle karşılaşırlar. Bu bağlamda risk, bir 

olay veya faaliyetin, kurumu olumsuz etkileme olasılığı şeklinde de tanımlanabilir.106 

Risk yönetimi ise bir organizasyona, personeline ve varlıklarına yönelik muhtemel 

tehlikelerin değerlendirilmesi, akılcı ve açık bir biçimde belgelenmiş bir yöntem içinde 

bu tehlikelerin asgariye indirilme süreci olarak tanımlanmaktadır.107 

Her faaliyet bir ölçüde risk içerir. Ancak riskler kabul edilebilir seviyelerde 

olmalıdır. Aslında iç kontrol ve iç denetim bir risk yönetim süreci olarak ifade 

edilebilir.108 Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’nda da risk ve 

belirsizliklerin olumsuz etkilerinin azaltılmasında kurumsal iç kontroller en yaygın 

kullanılan yöntem olarak belirtilmektedir. 

Risk esaslı denetim; kamu idarelerinin faaliyetlerindeki risklerin tanımlanmasını, 

seviyelerinin ölçülmesini, kontrol süreçlerinin değerlendirilmesini ve yüksek risk içeren 

alanlara denetim önceliğinin verilmesini öngörür. Risk esaslı denetimde amaç; riskli 

                                                
104 Mustafa Tamer, “Belediyelerde Performans Yönetimi II”, Yerel Yönetim ve Denetim, Cilt.10, 
Sayı.12,  Aralık 2005, s.37. 
105 Yasemin Tüzün, “Risk Nedir?”, İç Denetim Dergisi, Sayı.4, Yaz 2002, s.26. 
106 Hayrullah Keleş, Kamuda Risk Esaslı Denetim, http://www.geocities.com/ceteris_tr3/h_keles2.doc., 
(16.10.2006), s.1. 
107 Özeren, a.g.e., s.42. 
108 Yılancı, a.g.e., s.169. 
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alanlara yoğunlaşarak, iç kontrol süreçlerinin etkinlik düzeylerinin arttırılmasında 

yönetime yapılan katkının üst seviyeye çıkartılmasıdır. Denetimin risk odaklı yapılması, 

risklerin ve işlem süreçlerinin tanımlanmasını gerektirir.109 

Risk yönetimi uygulamalarının yerleştirilebilmesi için standart bir yöntemden 

ziyade, kurumun kendi yapısını dikkate alan içsel bir yöntem geliştirilmelidir. Riskleri, 

dolayısıyla fırsatları stratejik, operasyonel ve finansal açıdan inceleyen, kurumda her 

düzeyde risk algılamasını artıran, tüm risklerin bir arada görülebildiği bir resim 

oluşturmak üzere kurum içi iletişim kanallarını etkinleştiren, karar almada her türlü 

riskin dikkate alınmasını sağlayan bir sistem yerleştirilmelidir.110 

Denetim plan ve programlarının hazırlanmasında idarenin tüm risklerinin 

değerlendirildiği makro risk değerleme matrisinden yararlanılır. 111 Bu amaçla 

düzenlenen risk matrisi beş aşamalı olarak hazırlanır. İlki, anahtar risklerin ve 

amaçlarının belirlenmesi; riske dayalı denetimin en önemli aşamalarından birisi örgütün 

o alanlarla ilgili karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesidir. İkincisi risk sınırlarının 

belirlenmesi; kurum yönetiminin kabul edebileceği risk sınırlarını somut ölçülerle 

belirlemektedir. Üçüncüsü kontrollerle ilgili hipotezlerin oluşturulması; bu aşamanın 

yerine getirilmesi için öncelikle, ilk aşamada belirlenen riskle ilgili ayrıntılı bilgi 

toplamasıdır. Dördüncüsü hipotezin geçerliliğinin kanıtlanmasıdır ve sonuncusu, elde 

edilen verilen raporlanması sürecidir.112 Risklerin raporlanması sonucunda, kurumlara 

çok zengin bir veri ve analiz platformu sağlarlar. Ancak her zamanki gibi teknoloji 

yardımcı konumundadır ve ancak kullanıldığı oranda fayda sağlamaktadır. Riskin 

raporlanması riskin ölçümüne ve izlenmesine yaradığı kadar kurumun risk tercihleri ile 

kurumun mevcut şartları arasındaki boşlukları gidermeye hedefler.113 

 

 

 

 
                                                
109Hayrullah Keleş, Kamuda Risk Esaslı Denetim, s.1. 
110 Tüzün, a.g.m., s.30. 
111 Hayrullah Keleş, Kamuda Risk Esaslı Denetim, s.2. 
112 Yılancı, a.g.e., s.170. 
113 Mehmet Rüstemoğlu, “Kurumsal Risk Yönetim Sistemleri”, İç Denetim Dergisi, Sayı.3, Bahar 2002, 
s.25. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN DENETİMİ VE İÇ 
DENETİM 

 

 

 

 

 

Bu bölümde belediye kurumuna kısaca değindikten sonra belediyelerin denetimi 

ele alınacaktır. Belediyelerin denetimi iki ana başlık altında incelenecektir. Bu ayrımın 

temel kaynağı, denetimi yapan birimin belediye kurumuyla ilişkisidir. Bu bağlamda 

belediyelerin denetimi kurum içi ve kurum dışı denetim biçimleri olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Her bir denetim biçimi, söz konusu denetimin ne olduğu, kim tarafından 

nasıl yapıldığı, işlevinin ve sonuçlarının ne olduğu hususları etrafında incelenecektir. 

 Aslında İnan’ın da vurguladığı gibi, çalışma yöntemleri, görev alanları ve özel 

amaçları ne denli birbirinden farklı olursa olsun bütün denetim birimleri özde aynı 

amaca hizmet etmektedirler. Bu ana amaç, hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, her türlü 

kamu kaynağının en iyi biçimde toplanmasını ve en rasyonel biçimde kullanılmasını 

sağlamak, kamu yönetiminin en iyi biçimde yönetimini gerçekleştirmek, topluma daha 

iyi hizmet götürülmesine yardımcı olmaktır.114 Bununla birlikte, farklı denetim 

birimleri, bu temel amacı desteklemek üzere farklı işlevlere sahiptir. Örneğin hukuka 

uygunluk bağlamında, İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın baktıkları alanlar ve 

ilgilendikleri temel konular birbirinden farklıdır. Söz konusu farklılaşma, kullanılan 

yöntemlerde de bir farklılığa neden olmaktadır. Aşağıda belediyelerin denetimi ele 

alınırken, farklı denetim biçimleri arasındaki temel farklılıklara da vurgu yapılmaya 

çalışılacaktır.   

                                                
114 Atilla İnan, “Sayıştay ile İç Denetim Kuruluşları arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi”, Amme İdaresi 
Dergisi, Cilt.15, Sayı.1, (Mart 1982), s.75. 
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A. BİR YEREL YÖNETİM BİRİMİ OLARAK BELEDİYELER 

 Belediyecilik, ülkemizde, son zamanların en önemli konuları arasında yer 

almaktadır. 1960’lı yıllarda, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği gibi görevler, 

özellikle küçük yerleşim yerlerinde pek rağbet görmezken, 1980’lerin ortalarından 

itibaren bu durum tümüyle tersine dönmüştür.115  

Türkiye’de 1982 Anayasası’nın 123. maddesi “İdarenin kuruluş ve görevleri 

merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.” hükmünü içermektedir. 

Buna dayalı olarak Türk kamu yönetimi merkez örgüt, merkez örgütün uzantıları, yerel 

yerinden yönetim ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları olarak örgütlenmiştir. 

Merkezi yönetim bakanlıklar ve bunlara bağlı ve ilgili kuruluşlardan oluşmaktadır. İlgili 

kuruluşlarda KİT’ler gibi hizmet yerinden yönetim kuruluşlarını kapsamaktadır. Ayrıca 

bazı yasalarda “ilişkili” kuruluş kavramı (bağımsız idari otoriteler için) 

kullanılmaktadır. 116 Anayasanın 123. maddesinde ayrıca Türkiye’nin üniter devlet 

yapısı göz önünde tutularak, çok sayıda tüzel kişilikten oluşan yönetimin bir sistem 

bütünlüğü içerisinde çalışması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca “idarenin bütünlüğü” 

ilkesine göre, bazı hizmetler ayrı kamu tüzel kişisi tarafından yerine getirilse de, 

bunların merkezi yönetim tarafından denetlenmesi bir zorunluluktur.117 

 Nitekim Anayasa’nın “Mahalli İdareler” başlıklı 127. maddesi yerel yönetimler 

ile ilgili anayasal esasları belirlemektedir. Buna göre yerel yönetimler, il, belediye veya 

köy halkının yerel ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kuruluş esasları yasa ile 

belirtilen ve karar organları seçimle göreve gelen kamu tüzel kişileridir. Madde ile yerel 

yönetimler için öngörülen anayasal güvenceler ise; yerel yönetimler ile ilgili konuların 

yasa ile düzenlenmesi, karar organlarının demokratik seçimler ile oluşturulması, 

seçilmiş organlar ile ilgili olarak denetimin yargıya dayandırılması ve yerel yönetimlere 

görevleri ile orantılı kaynaklarının sağlanmasıdır.  

                                                
115 Ruşen Keleş, “Belediyeciliğimizde Son Gelişmeler ve Yerel Özerklik”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 
Cilt.5, s.2, Mart 1992, s.9 
116 Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj yayıncılık, Ankara, 2003, s.419, 
117 Arif Erençin, “Belediye Görevleri Üzerine Bir İnceleme”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt.15, Sayı.1, 
Ocak 2006, s.18. 
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 Yerel yönetimlere ilişkin yapılan bu açıklamalar da göstermektedir ki, yerel 

yönetimlerin kuruluş esasları, karar organlarının oluşumu, görev ve yetkilerinin 

belirlenmesi, merkezî yönetimle bağ ve ilgileri, bunlar üzerinde uygulanacak idarî 

vesayet yetkisi, yasal bir düzenlemeyi gerektirmekte, ‘yasallık’ vazgeçilmez bir koşul 

olmaktadır.  

5393 sayılı Belediye Kanunu, genel olarak belediyelerin kuruluşunu, işleyişini, 

görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Belediye Yasası, belediyeyi tanımlarken özerklik 

kelimesini kullanmakta, idari ve mali özerkliğe vurgu yapmaktadır. Söz konusu 

kanunda belediye, “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, 

idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır.  

Belirtmek gerekir ki, yerel yönetimlerin özerk bir yapıda olması, yani kendi 

kararlarını kendilerinin alma hakkı bulunması, yerel yönetimlerin en önemli özellikleri 

arasında yer almaktadır. Yerel yönetim kurumlarının varlık nedenini oluşturan bu 

nitelik, yerel topluluklara karar organları aracılığı ile sorumluluk alanlarında 

uygulanabilir nitelikte kararlar alabilmesini ve kendi kendilerini, tercihleri yönünde 

yönetme olanağını vermektedir.118 Yine ülkemiz, Avrupa ülkelerinin yerel yönetimlerin 

özerkliğini garanti altına almayı amaçlayan ve bu anlayışla imzalanan Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartını da kabul etmiştir. Özerklik Şartıyla ilgili, Bakanlar 

Kurulu’nun 06.08.1992 gün ve 92/3398 sayılı kararı 03.10.1992 gün ve 21364 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye idaresinin organları; belediye 

meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanun’u da benzer bir düzenleme öngörmüştür.  

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve 

usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir 

sınırları içerisindeki ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin üyelerinin beşte biri ile 

bu belediyelerin başkanlarından oluşur. Meclisin başkanı, Büyükşehir Belediye 

Başkanıdır.   

                                                
118 Muhammet Kösecik, Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler: Genel Bir Bakış, 
http://www.yerelsiyaset.com/v2/index.php?goster=ayrinti&id=562, (15.03.2007), s.2. 
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Belediye meclisinin görev ve yetkileri Kanunun 18. maddesinde sayılmıştır. Bu 

görev ve yetkilerden bazıları; stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, 

belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul 

etmek, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre 

düzeni plânını kabul etmek, borçlanmaya karar vermek, şartlı bağışları kabul etmek, 

belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, belediye başkanıyla 

encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, mücavir alanlara belediye 

hizmetlerinin götürülmesine karar vermek, imar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış 

belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek vb.dir.  

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve 

nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri 

arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye 

başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi 

kişiden; diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl 

için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim 

amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Bu 

düzenleme ile küçük ölçekli belediyelerde daha pratik bir organ oluşumu amaçlanmıştır.  

Büyükşehir belediye encümeni, belediye meclisinin her yılın ilk olağan 

toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile; genel 

sekreter ve biri mali hizmet birim amiri olmak üzere belediye başkanı tarafından her yıl 

birim amirleri arasından seçilecek 5 üyeden oluşur. Encümene belediye başkanı, 

katılamadığı durumlarda genel sekreter başkanlık yapar.  

Belediye encümeninin görev ve yetkileri Kanunun 34. maddesinde sayılmıştır. 

Görev ve yetkilerden bazıları; stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin 

hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, yıllık çalışma programına alınan 

işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, kanunlarda öngörülen 

cezaları vermek, diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine 

getirmek vb.dir.  

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve 

denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını 
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yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Başkan, genel olarak belediye teşkilâtının en üst 

amiri sıfatıyla, belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve 

menfaatlerini korumakla görevlidir.  

Büyükşehir Belediye Başkanı da doğrudan seçmenler tarafından beş yıllığına 

seçilir. Görevleri diğer belediye başkanları gibi olmakla beraber, ilaveten büyükşehir 

sınırları içerisindeki diğer belediyeler arasında birlik ve koordinasyonu sağlamakla 

görevlidir.  

 

B. TÜRKİYE’DE DENETİM SİSTEMİNİN GENEL 
GÖRÜNÜMÜ 

 Türk kamu yönetiminde denetim hizmetleri, genelde karmaşık bir manzara 

göstermektedir. Kuruluş yapıları açısından bakıldığında genel olarak bu hizmetlerin 

3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun ile bakanlıklar ve 

diğer bir kısım kamu kuruluşlarının bünyelerinde yer alan birimler tarafından 

yürütülmekte olduğu görülmekte; ancak bakanlıklar ya da diğer kamu kuruluşları 

içindeki bu birimleri belli standartlar içinde değerlendirmek mümkün olmamaktadır. 

Mevcut denetim birimlerinin unvanlarında da bir standartlaşma bulunmayıp “teftiş 

kurulu, murakıplık, denetçilik, kontrolörlük, denetmenlik” gibi unvanlarla 

adlandırılmaktadır.119 Ayrıca bazı kamu idarelerinde çeşitli kanunlar ile gerçek ve tüzel 

kişiler nezdinde değişik alan ve türde inceleme yapabilme görev ve yetkisi verilmiştir. 

Bu tür kanunlara örnek olarak; Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu, Belediye Kanunu, İl 

Özel İdaresi Kanunu gibi kanunlar gösterilebilir. Bu tür denetim ve inceleme görevleri 

genellikle ilgili idarelerin teftiş ve denetim elemanlarınca yürütülmektedir.  

 Meslek mensupları dışında “teftiş” kavramı Türkiye’de denetim veya bürokrasi 

içerisindeki kullanımıyla, son yıllarda içi boşalmış bir görünüm sergilemektedir. Teftiş 

raporları; özellikle siyasi iktidarların sıkça değiştiği dönemlerde, gazete manşetlerinde 

siyasi bir malzeme olmaktan öteye gidememektedir. Devlet kadrolarında binlerce 

müfettiş veya denetçi bulunmakta; fakat yine de yolsuzluk iddiaları da çok fazla 

                                                
119 Recep Sanal, “Türk Denetim Sisteminde Yapısal ve Kurumsal Düzenleme Gereksinimi”, İç Denetim 
Dergisi, Sayı 3, Bahar 2002, s.42. 
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görülmektedir.120 Örneğin, Devlet Denetleme Kurulu’nun çalışmalarını yoğunlaştırdığı 

alanlara dikkatle bakıldığında, bu alanların, ilgili dönemin, “devlet politikası” ile 

yakından ilişkili konular olduğunu görmekteyiz. Örneğin 1980’li yıllarda sendikalar 

üzerinde yoğun bir denetim, 28 Şubat kararlarını müteakip Vakıflar Genel Müdürlüğü 

ile çeşitli vakıflar üzerinde denetim, 2001 yılında TMSF’ye geçen bankalar hakkında ve 

en son 2002 yılında enerji ihaleleri üzerinde denetim vb.121  

Eryılmaz’a göre ülkemizde uygulanan denetim hizmetleri, genellikle, şekli 

unsurları ile ön plana çıkmakta ve bir çeşit törenciliğe neden olmaktadır. Bürokrasinin 

denetlenmesinden çok, bürokratik işlemlerin artmasına ve kırtasiyeciliğe yol 

açmaktadır. Memurlar, kendilerini denetim riskinden koruyabilmek ve güvenceye 

alabilmek için, yasaları, çoğu zaman “lâfzî” olarak yorumlamak; amaç, hizmet 

verimliliği ve vatandaşların ihtiyaçları gibi unsurları ihmal etmek ya da ikinci plana 

itmek durumunda kalmaktadırlar. Çünkü bürokratik yapı ve işlemler, vatandaşı ön plana 

çıkarmak ve ona değer vermek amacıyla değil, idareyi vatandaş karşısında korumak 

anlayışına göre düzenlenmiştir.122  

Teftiş alanındaki sorunlardan bir başkası ise yerel yönetimlere yöneliktir. 

Belediyelerin denetiminde etkililik sağlanamamakta, kaynak savurganlığının önü 

alınamamaktadır. Kuşkusuz sorunlar bunlar ile sınırlı değildir; ancak, altını çizmek 

gerekir ki, teftiş kurullarının geliştirilmesi yönünde bugüne değin ciddi bir adım da 

atılmamıştır.123 Türkiye’de denetim hizmetlerinden beklenen sonuçlara ulaşabilmek ve 

yolsuzluklarla mücadele edebilmek için, iş ve işlemlerin, süreçlerin bütününün iç 

denetime, bağımsız denetime ve son merci olarak özerk bir yüksek denetime tabi 

tutulması gerektiği dile getirilmektedir.124  

Ülkemizde belediyeler üzerinde de çeşitli denetim biçimleri söz konusudur. 

Belediyeler çeşitli kurum içi denetim birimlerinin yanı sıra, dış idari denetime yani 

                                                
120 Ali Ekber Doğanoğlu, “Türkiye’de Denetim: Hem Var, Hem Yok.”, Ekonomi Muhabirleri Derneği 

yayınları,  Sayı. 9, Haziran 1998, s.1. 
121Muharrem Serdar Kasap, “Kamu Yönetiminde İç Denetim ve Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasası 
Düzeni”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 
2004), s.8. 
122 Bilal Eryılmaz, “Kamu Bürokrasisinin Denetlenmesinde Yeni Gelişmeler”, Amme İdaresi Dergisi, 
Cilt. 26, Sayı. 4, Aralık 1993, s.90. 
123 Feyzi Uluğ, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Işığında Kamu Denetim Sisteminde Yeniden 
Yapılanma”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.37, S.2, Haziran 2004, s.103. 
124 Doğanoğlu, a.g.m., s.3. 
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merkezi yönetimin de denetimine tabidir. Belediyelerin kurum içi denetimi hiyerarşik 

mekanizmanın çalıştırılması ile olabileceği gibi, hiyerarşik yapılanmanın dışında kalan 

teftiş kurulu ve belediye meclisi tarafından da gerçekleştirilmektedir.125 Belediyelerin 

dış denetiminde ise özellikle Sayıştay ile İçişleri Bakanlığı etkindir. Aşağıda 

belediyelerin denetimine değinilecektir.  

 

C. BELEDİYELERDE KURUM İÇİ DENETİMLER VE İÇ 
DENETİM 

 Belediyelerde çeşitli kurum içi denetim biçimleri vardır. Bu bölümde kurum içi 

denetim biçimleri anlatıldıktan sonra iç denetim üzerinde durulacaktır. 

  

 1. Kurum İçi Denetim Biçimleri  

a. Hiyerarşi Denetimi 

 Hiyerarşi sözcük olarak kademeleşme, derecelenme anlamına gelir. Üst üste 

sıralanmış ve alt derecedekinin bir üsttekine bağlı olması şeklinde ortaya çıkan 

dereceler ya da basamaklar zincirini göstermektedir.126 

 Genel anlamda hiyerarşi, bir örgüt içinde çalışan kişiler arasında olan ve astı üste 

bağlayarak sonuçta bütün astları tek bir üste bağlayan kuvvettir.127 Başka bir ifade ile 

hiyerarşi, bir tüzel kişilik içindeki memurlar arasında bir derece ve mertebe silsilesinin 

mevcudiyetidir ki, bundan dolayı ast memur yaptığı işi, sadece kanunun kendisine 

yüklediği ödev itibariyle değil, kanun ile kendi arasına giren üstünün emrine uyarak 

yapar. Bu bakımdan memur, kanunu hiyerarşik üstünün görüş ve anlayışına göre, bu 

üstünün emir ve direktifleriyle uygulayan bir yürütme vasıtasıdır.128 Ast üst ilişkileri bu 

tür bir denetimin kaynağını oluşturmaktadır. Hiyerarşik yapı içerisinde üst 

konumundakilerin astlarını denetlemeleri, yapılan işlem ve eylemlerin denetlenmesini 

                                                
125 M. Emin Doğan, “Belediyelerin Denetimi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt.5, Sayı.5, (Eylül 1996), 
s.29. 
126 Türk Dil Kurumu, www.tdk.gov.tr. 
127 Haşim Güney, “İdarenin İç Denetimi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi 
SBE, 1994), s.38. 
128 İsmet Giritli, İdari Teşkilat (Türkiye’nin İdari Yapısı), 9.baskı, Der Yayınları, İstanbul, 1993, s.17.  
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de kapsamaktadır.129 Böyle bir denetim, üstlerin görev, yönetim ve gözetiminden 

kaynaklanır. İç denetim, yönetsel bir denetimdir ve yasal bir dayanağa gerek yoktur. 

Üstün astını denetlemesi yönetme görevinin içindedir ve kamu kuruluşlarında hangi 

makamların üst olduğu, kuruluş statüsünde belirtilir.130 Örneğin belediyelerde en üst 

hiyerarşik amir belediye başkanı olup daha sonra bu silsile başkan yardımcıları, 

müdürler şeklinde devam eder.  

 Hiyerarşinin en önemli hükmü, üste astın işlemlerini oluşumundan önce 

incelemek, emir ve direktif vermek, oluşumundan sonra da değiştirmek veya düzeltmek 

ve nihayeti iptal etmek yetkisini vermesidir. Bu yetkiye de “hiyerarşi kudreti” denir.131 

 Yerel yönetimlerde hizmetlerin yürütülmesinde, kullandığı unsurlar arasında en 

önemli yeri personel alır. Bir yerel yönetim biriminde çalışan personel de, kendi 

içlerinde ast ve üst olarak ayrılır. Üstler, kamu hizmetlerinin yürütülmesi işini emir ve 

talimat vermek ve sonra da kontrol etmek yoluyla astları vasıtasıyla yaparlar. İşte bir 

zincirin halkaları şeklinde oluşan bu ast üst ilişkisine hiyerarşi, bu yolla yapılan 

denetime ise hiyerarşik denetim denir. Hiyerarşik denetim alt kademe elemanlarının, üst 

kademe yöneticileri tarafından devamlı bir surette kontrol edilerek, denetlenmesi 

olayıdır. Hiyerarşik denetim ya amir tarafından aniden, yani hiçbir talep ve başvuru 

olmaksızın kendiliğinden veya şahısların başvurusu üzerine kullanılır. İkinci durumda 

ilgililerin yaptığı başvuruya hiyerarşik başvuru denir.132 Hiyerarşik başvuru, hiçbir şekle 

ve süreye bağlı olmaksızın, kişilerin kendilerini ilgilendiren eylem ve işlemi yapmış 

olan memurun üstüne başvurarak yanlış ya da yolsuz bulduğu konuyu ona iletmesi ve 

iptal ve düzeltme dileğinde bulunmasıdır. 

 Hiyerarşi gücünden kaynaklanan yetkilerin kapsamını şu şekilde belirtmek 

mümkündür. Birincisi astın memuriyet durumuna göre işlemler yapmasıdır. Örneğin 

hiyerarşik amir, astlarına ilişkin atama, sicil verme, yükseltme işlemlerini yapma, onlara 

disiplin cezaları verme vb. yetkilere sahiptir. İkincisi üstün asta emir vermek yetkisinin 

olması, üstün astın işlemlerini denetleme yetkisinin olmasıdır.133 Bu hususu biraz açmak 

                                                
129 Birol Ekici ve M.Cem Toker, “Avrupa’da ve Ülkemizde Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Etkinliği”, 
Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 14, Sayı.1, Ocak 2005, s.7. 
130 A.Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara,  2002, s.308. 
131 Giritli, a.g.e., s.18. 
132 Doğan, a.g.m., s.29. 
133 Günday, a.g.e., s.73. 
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gerekirse her hiyerarşik kademede üst organlar alt organları denetler. Örneğin belediye 

içerisinde belediye başkanı başkan yardımcılarını, başkan yardımcıları ise daire 

başkanlarını veya müdürlerin işlemlerini denetleyebilir. Yani her üst, bir astının, 

emirleri yerine getirip getirmediğini ve planlardan sapmalar olup olmadığını denetler. 

 Hiyerarşik denetim aşamasında üst hukuka uygunluk denetimi yanında, 

yerindelik denetimi de yapar. Örneğin astın iş ve işlemleri belediyenin belirlediği yerel 

politikalara uygunluk açısından da denetlenir. Hiyerarşik denetim, yapılan incelemeler 

sonucunda astın işlemlerinin usule uygun olmasını, elverişli olmasını, etkin ve verimli 

olmasını sağlar.134 

 Hiyerarşi denetimi sonucunda, her şeyden önce memur uygulamalarının her an 

amir tarafından kontrol edildiğini düşünerek işlemlerinde mevzuata uygun hareket etme 

zorunluluğu hisseder. İkinci olarak memur konusu suç teşkil eden emirler dışında, 

mevzuatı üstlerinin görüş ve anlayışına göre uygular. Yargıda hakim bir mevzuatın 

uygulamasındaki ihtilafları çözerken kendi anlayış ve görüşü çerçevesinde uygularken, 

hiyerarşi yönetiminde üstün görüşlerine göre uygulama yapılır. Örneğin İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün yapacağı ihalenin onayı 

Belediye Başkanı tarafından yapılır. Belediye Başkanı bu yapılan ihalenin onayını 

vererek bu yapılan işlemi hem mevzuat yönünden incelemiş olur hem de yapılan 

ihalenin uygunluğuna karar verir. 

  

 b. Teftiş Kurulu Tarafından Yapılan Denetleme 

 Teftiş kurulları Fransız yönetim sisteminin temel özelliğidir. Türkiye’de, idari 

sistem içerisinde bürokrasinin denetlenmesinde ve idari soruşturmaların yürütülmesinde 

müfettişlik kurumu kullanılmaktadır. Bu amaçla bütün bakanlıklarda ve İstanbul, 

Ankara, İzmir gibi bazı büyük şehir belediyelerimizde teftiş kurulu başkanlıkları 

bulunmaktadır. Teftiş kurulu başkanlığı, üst yöneticinin emri veya onayı üzerine, onun 

adına, kuruluşun her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemek, incelemek ve 

soruşturmakla görevlidir.135  

                                                
134 Nuri Tortop, Yönetim Biliminin Temel İlkeleri, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, 
Ankara, 1990, s.159. 
135 Bilal Eryılmaz, a.g.e., s.90. 
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Bugün ülkemizde üst yöneticinin, örneğin belediye başkanının denetimin 

sorumluluğunu, büyük ölçüde kuruluş kanunlarında denetim birimi olarak da belirtilen 

“teftiş kurulları” üstlenmiş bulunmaktadır. Teftiş kurullarının çalışmaları kuruluş 

kanunlarında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde yürürlüğe konulan tüzük ve/veya 

yönetmeliklerle belirlenmektedir.136 Belediye Teftiş Kurulları, yasal dayanaklarını 1580 

sayılı Kanunun 88. maddesi ile sağlamaktaydılar.1580 sayılı Kanunun yürürlükten 

kalkması sonrasında belediye teftiş kurullarının yasal dayanağı konusunda kimi 

tereddütler oluşmuştu. Bu bağlamda 5216 sayılı yasanın yürürlüğü girmesinden sonra 

çıkarılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde, Anayasa’nın 

124. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın 18.maddesinin (i) bendi 

ve 21. maddesine dayanılarak hazırlandığı belirtilmektedir.137  

Yürürlükte olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda ve 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nda, belediyelerin denetimi iç ve dış denetim şeklinde yeni bir 

yapılanmaya tabi tutulmuştur. Söz konusu yasalarda belediye teftiş kurullarına ilişkin 

açık bir düzenleme olmamakla birlikte bu kurulların kaldırıldığı söylenemez. Örneğin 

5216 sayılı Yasanın 18. maddesinin (i) bendinde belediye başkanının görevleri ve 

yetkileri arasında belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını 

denetlemek sayılmakta ve 21. maddesinde ise büyükşehir belediyesi teşkilatının hangi 

birimlerden oluşacağı belirtilmektedir. Diğer yandan İçişleri Bakanlığınca çıkarılan 

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelik” in 12. maddesinde norm kadro standartları cetvellerinde kendi alt 

gruplarında müfettiş ve mali hizmet uzmanı olarak personel istihdam edebilecekleri 

belirtilmiştir. Ayrıca yönetmeliğin geçici 6.maddesinde, 12. madde çerçevesinde 

müfettiş kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mahalli idare için tespit edilen norma 

uygun münhal müfettiş kadrosu bulunmaması durumunda kapsama dahil mahalli 

idareler, yönetmeliğe ekli norm kadro standartları cetvellerinde kendileri için ayrı ayrı 

tespit edilen müfettiş/müfettiş yardımcısı norm kadro sayısını aşmamak kaydıyla dolu 

kadrolardaki müfettiş yardımcısı kadrolarını, müfettiş kadrolarıyla meclis kararıyla 

değiştirebilecektir. 

                                                
136 Erdem, a.g.e., s.22. 
137Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,  http://www.kocaeli.bel.tr/tr/okuma.asp?id=2402 
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 Teftiş kurulu, belediye başkanına doğrudan bağlı olarak çalışmaktadır. Teftiş 

kurulu, belediye başkanının görevlendirmesi ile belediyenin merkez ve bağlı 

kuruluşlarını, belediyeye bağlı işletme ve kuruluşların çalışmalarını, hesaplarını mali 

açıdan teftiş eder ve denetler. Yaptığı teftiş ve denetimin sonucunu bir raporla belediye 

başkanına sunar. Belediye başkanı kendisine müfettiş tarafından sunulan rapor 

doğrultusunda kusurlu olan personeli görevden uzaklaştırabileceği gibi olayı adli 

makamlara da intikal ettirebilir.138 Belediye müfettişleri, sahip oldukları yetkiler ve 

gördükleri işler niteliğiyle diğer müfettişler ile aynı konumdadırlar. İnceleme, araştırma, 

teftiş ve soruşturmaları esnasında, teftişe tabi birimin her türlü defter, belge, kasa, 

ambar gibi çalışma vasıtalarına ulaşma, gerekirse nüsha alma yetkisine sahiptirler. 

Birim mensupları da müfettişe yardımcı olmakla yükümlüdürler. 

  

c. Belediye Meclisi Tarafından Yapılan Denetim 

 Belediye meclisi belediyenin karar organıdır ve belde halkı tarafından seçilen 

üyelerden oluşur. Belediye meclisi, karar almanın yanı sıra denetleme görevine de 

sahiptir. Belediye meclisinin stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, 

belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul 

etmek, bütçe ile ilgili kararlarda son merci olarak işlem yapmak, borçlanmaya karar 

vermek, imar planlarını görüşüp onaylamak vb. görev ve yetkileri vardır. Belediye 

meclisi bu plan ve programların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etme yetkisine 

de sahiptir. Belediye meclisinin temelde iki ayrı denetim yetkisi söz konusudur. 

Birincisi belediye birimini (mali işlemleri) denetlemek, diğeri de belediye başkanını 

denetlemektir.  

 5393 sayılı Kanun’un 25. maddesinde denetim komisyonu marifetiyle yeni bir 

idari denetim türü hayata geçirilmiştir. Bu komisyonlar il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 

10.000’in üzerinde olan belediyelerde kurulacaktır. Denetim komisyonları belediyenin 

bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini denetlemek 

üzere kurulur. Bu komisyonun çalışmaları sonucunda hazırladıkları rapor ile 

belediyenin bir yıllık çalışmalarını, belirlenen hedeflerini ne oranda gerçekleştirip 

gerçekleştiremediğini, yapılan işlemlerde mevzuata uygunluğu denetler. Denetim 

                                                
138 Aydın, a.g.e., s.76. 
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sırasında konusu suç teşkil eden hususlarla karşılaşılırsa, bunlar hakkında meclis 

başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

Belediye meclisinin diğer yetkisi, başkanı denetlemektir. Bu denetim türü 

Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde, belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim 

yolları başlığı altında açıklanmaktadır. Bu maddeye göre belediye meclisi, bilgi edinme 

ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, soru, genel görüşme ve gensoru 

yoluyla kullanacaktır.  

 Meclis üyeleri, meclis başkanlığına verdiği önerge ile belediyenin işleri 

hakkında soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından 

sözlü ve yazılı olarak cevaplandırılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sözlü veya 

yazılı olarak sorulan tüm soruların, belediye işleriyle ilgili olmasıdır. Meclis üyeleri, 

belediye işleriyle ilgisi olmayan konularda soru soramazlar.  

 Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, 

belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek ise 

meclis tarafından kabul edildiğinde gündeme alınır.  

 Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye 

başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam 

sayısının salt çoğunun oyu ile gündeme alınır ve önergenin kabulü için meclis üye tam 

sayısının dörtte üç çoğunluğunun oyu gereklidir. 

Bir diğer denetim yolu da yıllık faaliyet raporunun değerlendirilmesidir. 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11. maddesi uyarınca belediye 

meclisi, belediye başkanı ve ekibince hazırlanan, belediyenin stratejik planları ve 

bütçelerinin hazırlanması ve mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişi ile ilgili olarak 

belediye başkanı üzerinde kontrol yetkisine sahiptir. 

 5393 sayılı Kanunun 56. maddesine göre, Belediye başkanı, her yıl nisan ayı 

toplantısında faaliyet raporunu belediye meclisine sunar. Bu faaliyet raporunda, 5018 

sayılı Kanunun 41. maddesinde belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans 

programına göre yürütülen faaliyetler, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve 

gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri, belediye borçlarının 

durumu ve belediye bağlı kuruluşları ve işletmeleri ile belediye ortaklıklarına ilişkin 

açıklamalara, bilgi ve değerlendirmelere yer verilir. Faaliyet raporları hazırlanırken; 
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sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık, tam açıklama, tutarlılık ve yıllık olma 

ilkeleri çerçevesinde hareket edilerek, raporlarda yanlış ve yanıltıcı bilgilere yer 

verilmemelidir.139 Belediye meclisi başkan tarafından hazırlanan faaliyet raporunu da 

oylayarak başkanı yeterli ya da yetersiz bulabilir. Yetersizlik kararı için meclis üye tam 

sayısının dörtte üç çoğunluğunun oyu gereklidir. 

 Gerek gensoru mekanizması gerekse yetersizlik kararında son sözü söyleme 

makamı, belediye meclisi değil Danıştaydır. Bu amaçla görüşmeleri kapsayan tutanak, 

meclis başkan vekili tarafından mahallin mülki idare amirine gönderilir. Gensoru ve 

yetersizlik kararının Danıştay’ca uygun görülmesi halinde belediye başkanı 

başkanlıktan düşer, aksi halde görevine yine devam eder. Denetimin sonuçları 

bağlamında bu durumun, meclis denetiminin etkinliğini azalttığını kaydetmek gerekir.  

 

2. İç Denetçiler Vasıtası ile Yapılan İç Denetim 

Son yıllarda kamu yönetiminde, iç denetime ilgi oldukça artmış bulunmaktadır. 

Bunun temel nedeni, kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğu ve saydamlık 

ilkelerinin ön plana çıkması ve kamuoyunun, kamu kurumlarının faaliyetleri hakkında 

daha çok bilgi edinme ihtiyacını hissetmesidir. İç denetim, kamu idaresinin performansı 

hakkında yönetime rapor vermekte ve bir sorun varsa yönetimin gerekli önlemleri 

almasına imkân tanımaktadır. İç denetim ile uygulanan teknikler sayesinde mali 

disiplinin oluşturulması sağlanmaktadır. İç denetimin kalitesinin artması, aynı zamanda 

yüksek denetim kurumu tarafından yapılan dış denetimi kolaylaştırarak yardım 

sağlamaktadır.140  

İç denetim, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve atıfta bulunduğu 5018 sayılı 

Kanun’da yeni bir müessese olarak düzenlenmiştir ve geleneksel teftiş/kontrolör 

kurulları sistemimizden yapısal ve fonksiyonel olarak farklı özellikler göstermektedir.  

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerde iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali 

ve performans denetimini kapsayan iç denetimler 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre 

yapılacaktır. 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

                                                
139 Muhsin Eryılmaz, “Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları”, Yerel Yönetim ve 
Denetim Dergisi, Cilt.12, Sayı.2, Şubat 2007, s.3. 
140 Kesik, a.g.m., s.100. 
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Kanunu’nun 63. maddesinde iç denetim faaliyetinin amaç ve kapsamı ile bu görevi 

yürüteceklere ilişkin esaslar düzenlenmiş ve iç denetçilerin görevleri ise Kanun’un 64. 

maddesinde sayılmıştır. Ayrıca 5018 sayılı Kanun’un 81. maddesinin (e) bendinde de; 

“Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri, yürürlükten kaldırılmıştır” hükmü yer 

almaktadır.  

 Hukuki çerçevesi 5018 sayılı Kanun ile belirlenen yeni kamu mali yönetim ve 

kontrol sistemi çerçevesinde iç denetim faaliyeti, idarelerin üst yöneticileri tarafından 

atanan iç denetçiler tarafından ifa edilecektir. Bu çerçevede belediyelerin iç denetimi 

belediye başkanlarınca atanan iç denetçiler tarafından yapılacaktır.  

 5018 sayılı Kanuna göre iç denetçiler tarafından yapılacak denetimin kapsamı 

geniş olup, mali işlemler üzerinde yapılacak yasal uygunluk denetimi ile sınırlı değildir. 

İç denetim faaliyeti, idarelerin yönetim ve kontrol yapılarının değerlendirilmesini, 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığının incelenmesini, 

harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapılmasını, idarelerin harcamalarının, 

mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, 

programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunun 

denetlenmesi ve değerlendirilmesini, idarelerin mali yönetim ve kontrol süreçlerinin 

sistem denetiminin yapılmasını kapsamaktadır.141 

 Buna göre, 5018 sayılı Kanun’un 63. maddesi gereğince mahalli idarelerin 

harcamalarını yasal uygunluk açısından denetlemek, harcamaların, mali işlemlere ilişkin  

karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik 

planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek ve 

harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak görevi, ilgili belediyenin iç 

denetçilerine aittir. Tezin son bölümünde iç denetim üzerinde daha ayrıntılı olarak 

durulacaktır.  

 

D. BELEDİYELERDE DIŞ DENETİM 

Yerel yönetimlerin kendilerine tanınan özerklik gereği kullandıkları yetki ve 

kaynakların olumlu sonuç verip vermediği, hizmetlerin istenilen düzeyde 

                                                
141 Ekrem Candan, “İçişleri Bakanlığının Mahalli İdareler Üzerindeki Denetim Yetkisi-II”, Mali Hukuk 
Dergisi, Sayı, 126, Kasım-Aralık 2006, s.6.  
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gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği yapılacak denetimlerle belli olur. Denetim, ilke 

olarak özerkliğe sahip yerel yönetimlerin iç denetim birimlerince yapılmakla birlikte, 

hukuka uygunluğun sorgulanması ve kamu hizmetlerinde birliğin sağlanması amacıyla 

ulusal ve merkezi düzeydeki dış denetim organlarınca da yapılabilmektedir. Yerel 

yönetimlerin kendi birimleri dışındaki başka bir kurum ya da kuruluş tarafından 

denetlenmesine dış denetim denir.142 Dış denetim idari denetim, yargı denetimi, siyasi 

denetim, kamuoyu denetimi ve ombudsman olarak sınıflandırılabilir.  

İç denetim, belediyelerin özerkliği ile ilgili tartışmalara yol açmazken, dış 

denetim söz konusu olduğunda, yapılan denetimde ulaşılmaya çalışılan sonuç ile 

belediyelerin özerkliğini korumak arasında bir denge sağlamaya çalışılması 

gerekmektedir. Örneğin dış denetim biçimleri arasında yer alan idari denetimde (vesayet 

denetimi) bu durum söz konusudur. Dolayısıyla aşağıda ilgili bölümde bu hususa da 

değinilecektir. 

 

1. İdari Denetim (Vesayet Denetimi) ve Bu Denetimde Etkili 
Olan Kurumlar 

Yerinden yönetim sisteminin bir gereği olarak yerel yönetimler özerk 

kuruluşlardır. Ancak hiçbir yerel yönetim birimi tamamen kendi başına buyruk ve 

egemen değildir. Yani yerel özerklik mutlak ve sınırsız değildir. Bütün çağdaş 

devletlerde merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında bir ilişki söz konusudur.  

İdari denetim (vesayet denetimi), yönetimin etkinliğini ve hukuka uygun hareket 

etmesini sağlamaya yönelen bir çeşit kontrol ve denetleme yöntemidir.143 Yerel 

yönetimlerin kendileri dışında yer alan başka idari kuruluşlar tarafından 

denetlenmesine, “vesayet denetimi” adı verilir. İdari vesayet denetimi, mahalli 

idarelerin yürütmeye ilişkin bir takım kararları, eylem ve işlemleri, organları ve 

personeli üzerinde gerçekleşebilir.144  

                                                
142Gözübüyük, Yönetim Hukuku, s.307.  
143 Nuri Tortop, “Yönetimin Denetlenmesi ve Denetim Biçimleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.7, Sayı.1, 
Mart 1974, s.33. 
144 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması, VI’ncı Beş yıllık 
Kalkınma Planı Ö.İ.K. Raporu, Ankara 1991, s. 72. 
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1982 Anayasası’nda merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetim 

yetkisi açık bir biçimde yazılmıştır. Anayasanın 127. maddesinin 5. fıkrasında yer alan 

hüküm aynen şöyledir: “Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli 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 idarî vesayet yetkisine sahiptir.” 

145 Bu anayasal hükümde idarî vesayetin ne olduğu değil, amacı ve kanuni niteliği 

vurgulanmıştır. Türkiye’de vesayet denetimi bağlamında belediye üzerinde etkin 

denetime sahip iki kurum bulunmaktadır. Bunlardan birisi Sayıştay, diğeri ise İçişleri 

Bakanlığıdır. Aşağıda bu kurumlardan ve yaptıkları denetimden söz edilecektir. 

 

a. Sayıştay Denetimi 

 Tarihi 1862 yılına kadar uzanan Sayıştay bugünkü yapısına, asıl olarak 1961 

Anayasası ile kavuşmuştur. 1961 Anayasası’nın 127. maddesi ile getirilen yeni hüküm 

ve ilkeler ışığında Sayıştay’ın yeniden düzenlenmesi gündeme gelmiş ve 1967 tarihli ve 

832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 28. ve 29. maddelerinde Sayıştay’ın görev ve yetkileri 

belirlenmiştir. Bu görevler arasında yerel yönetim hesaplarının Sayıştay’ca 

denetlenmesine ilişkin açık bir hüküm yer almamaktaydı. 146 1982 Anayasası’nın yargı 

bölümü altında yer alan 160. maddesinde Sayıştay, anayasal kuruluş olarak 

tanımlanmakta ve mali denetim görevi yapmaktadır. 

 Anayasal bir kuruluş olan Sayıştay’ın görev çerçevesi Anayasa’nın 160. 

maddesinde “Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal 

güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet 

Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak 

ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 

görevlidir. Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme 

bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir.  

                                                
145 Ayrıca hizmet yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki vesayet Anayasada açıkça öngörülmemiştir, 
denetim yetkisinin kullanılacağı kanunlardan anlaşılmaktadır. 
146 Başak Ataman Akgül, Türk Denetim Kurumları, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2000, s.39. 



 58 

Bu düzenlemeyle Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu 

idarelerinin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin bütün gelir ve giderleri 

ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve 

işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevlidir. Ayrıca Silahlı Kuvvetler elinde bulunan 

Devlet mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi hususundaki 

sınırlamalar 5170 sayılı Kanun’un 10. maddesi hükmüyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesi ile belediyelerde dış denetim 

işlemlerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi 

olacağı belirtilmiştir. 5018 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile Sayıştay’ın iki temel 

fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi dış denetim organı olarak genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin kanunlara, kurumsal 

amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının TBMM’ye 

raporlanmasıdır. İkincisi ise hesapların hükme bağlanmasını içeren, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mali hesapları ile bu hesaplar ile ilgili 

yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar vermektir.147 

5018 sayılı Kanun’un uygulanmasında genel yönetim kapsamı içerisindeki kamu 

idareleri tanımı içerisine uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî 

yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler 

girmektedir.  

5018 sayılı Kanun ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu gereğince, Sayıştay 

yargılamaya esas olacak denetim çalışmasını yapar. Bu süreçte denetçiler denetlenen 

hesaba ilişkin olarak yasa ve yönetmeliklere aykırı nitelikteki konuları, düzenledikleri 

raporlarında belirtirler. Raporlarda denetçi sorgusu ve bu sorguya sorumluların 

verdikleri cevaplar ile denetçinin savunmalara ilişkin görüşleri gerekçeleriyle birlikte 

açıklanır. Son şeklini alan rapor ekleri ile birlikte yargılanmak üzere Başkanlığa 

gönderilir. Başkan raporu görevli yargılama dairesine havale eder.  

 Sayıştay denetimi 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nda 

tanımlanmaktaydı. 1050 sayılı Kanunun yerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

                                                
147 Erdal Kuluçlu, “Yönetimin Denetiminden Denetimin Yönetimine”, Sayıştay Dergisi, Sayı. 63, Ekim-
Aralık 2006, s.13. 
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Kontrol Kanunu aldı. Bu kanunda hesap verme ve mali saydamlık, sorumluluk ve dış 

denetim gibi yeni düzenlemeler yer almaktadır.  

5018 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre hesap verme sorumluluğu; her türlü 

kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, 

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

kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye 

kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmış 

mercilere hesap vermek zorunluluğunun bulunmasını ortaya koymaktadır. Kanuna göre 

belediyelerde başkan meclise karşı sorumludur. Ayrıca harcama yetkilisinin, muhasebe 

yetkilisinin, mal yönetim görevlilerinin, bağış ve yardımları kullanmakla 

görevlendirilenlerin de çeşitli sorumlulukları vardır.  

Sayıştay, denetim esnasında farklı denetim yöntemlerinden yararlanır. Bu 

denetimlerden birincisi düzenlilik denetimidir. Düzenlilik denetimi, mali denetim ve 

uygunluk denetiminden oluşur. Sayıştay düzenlilik denetimini; kamu idaresi hesapları 

ve bunlara ilişkin belgeler esas almak suretiyle ve mali tabloların güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin 

mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının 

tespiti suretiyle gerçekleştirir.  

Sayıştay tarafından yapılan diğer denetim türü ise performans denetimidir. 

Performans denetiminde; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak 

kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi ve faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve 

performans bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. 

5018 sayılı Kanuna göre dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim 

standartlarını dikkate alarak yürütülür. Ayrıca denetim sırasında iç denetçilerin 

çalışmalarından yararlanabilir. Denetim sonucunda, düzenlilik denetimi ve performans 

denetiminin sonuçlarını içeren 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 Meclisi’ne sunar.148  

                                                
148 Selahattin Tuncer ve İbrahim Birelma, “Kamu Mali Yönetiminde Dış Denetim”, Vergi Dünyası 
Dergisi, Sayı 291, Kasım 2005, s. 9, 
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Sayıştay, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal 

hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup 

olmadığına karar vermek suretiyle hesapların hükme bağlanması işlevini yerine getirir. 

Ayrıca mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında 

artışa engel veya eksilmeye neden olunması sonucunda oluşan kamu zararlarının 

kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespiti 

sonucunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte 

ilgililerden tahsil edilmesi yetkisine sahiptir.  

  

b. İçişleri Bakanlığı Denetimi 

 Daha öncede belirtildiği üzere Anayasa’nın 127. maddesi, merkezi idarenin 

mahalli idareler üzerindeki vesayet yetkisinin amacını belirtmek suretiyle bu yetkiyi 

sınırlandırmıştır. Vesayet yetkisinin kullanımında uyulacak esas ve usulleri belirleme 

yetkisi ise kanun koyucuya bırakılmıştır. Merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki 

vesayet yetkisine ilişkin esas ve usuller ayrı bir kanunla düzenlenmemiş, çeşitli 

kanunlar ile konuya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  

İçişleri Bakanlığı’nın vesayet yetkisine ilişkin esaslar 3152 sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Ayrıca diğer 

kanunlarla da konuya ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.  

3152 sayılı Kanun’un 2. maddesinin (g) bendinde; “Ülkenin idari bölümlere 

ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile 

olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek” görevi İçişleri Bakanlığına verilmiş, aynı 

Kanunun 11. maddesinde de; “Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu 

vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak” ve “ Mahalli 

idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 

görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak” Mahalli İdareler 

Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun 15. maddesinin 

(a) bendinde ise; “Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve 

mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş 

birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve 
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denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak” görevinin Teftiş Kurulu Başkanlığınca 

yapılacağı hükme bağlanmıştır.  

Yeni yasal düzenlemeler öncesinde İçişleri Bakanlığı, yukarıda sözü edilen 

anayasal, yasal ve buna bağlı diğer düzenlemeler çerçevesinde belediye ve il özel 

idarelerinin genel iş ve faaliyetleri yanında bu kuruluşların hesap iş ve işlemlerini 

yürütmekteydi. Belediye ve İl Özel İdarelerinin hesapları mülga 1580 sayılı Belediye 

Kanunu hükümleri gereğince belediyelerde belediye meclisi, belediye encümeni, 

belediye başkanına bağlı olan teftiş ve denetim birimleri tarafından yapılan denetimler 

yanında İçişleri Bakanlığınca da vesayet yetkisi kapsamında denetlenmekteydi. 

Belediyelerin mali hesapları üzerinde İçişleri Bakanlığınca yapılan teftiş ve denetimler 

3152 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan tüzük, yönetmelik ve 

genelgeler çerçevesinde yürütülmekteydi.149 

İçişleri Bakanlığı’nın mahalli idare kuruluşları üzerindeki denetim yetkisi 

mahalli idareler reformu kapsamında yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde anılan 

Bakanlığın denetim yetkisi mahalli idare kuruluşlarının mali işlemler dışında kalan 

diğer idari işlemleriyle sınırlandırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu 55. maddesinin 

3. fıkrasında “belediyenin mali işlemleri dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka 

uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir” 

denilmek suretiyle mahalli idarelerin mali nitelikteki iş ve işlemleri Bakanlığın denetimi 

kapsamından çıkarılmıştır. Ancak uygulamada ilgili kanunlarda denetimin kapsam ve 

muhtevasını belirlemede kullanılan kriter olan idari işlem ve mali işlem ayrımının 

yapılmasında belirsizlikler bulunduğu ve bunun da çeşitli ihtilaflara sebebiyet vereceği 

belirtilmektedir.150  

Bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Danıştay’dan 

görüş almak üzere Başbakanlığa, Maliye Bakanlığı’na başvurulmuştur. Ayrıca, konuya 

ilişkin olarak Sayıştay Başkanlığı’na da müracaat edilerek görüş talep edilmiştir. Bu 

kurumlardan Sayıştay Genel Kurulu; idari makamların görevlerini yerine getirirken 

kanuni yetkilerine dayanarak tesis ettikleri tek yanlı ve buyurucu nitelikte işlemler 

bütünü olup bu işlemler bir takım başka sonuçların yanı sıra, dolaylı veya dolaysız 

                                                
149 Candan, İçişleri Bakanlığının Mahalli İdareler Üzerindeki Denetim Yetkisi-II, s.2. 
150 Ekrem Candan, “İçişleri Bakanlığının Mahalli İdareler Üzerindeki Denetim Yetkisi-I”, Mali Hukuk 
Dergisi, Sayı, 125, Eylül-Ekim 2006, s.26. 
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olarak mali sonuçlar da doğurabileceği, temel olarak her işlemin konusu itibariyle farklı 

özellikler taşıması nedeniyle genelleme yapılamayacağından, idarenin kamu hizmetine 

yönelik olarak yaptıkları işlemlerin, idari işlem veya mali işlem olarak ayrılması ve 

tanımlarının yapılarak sınırlarının tayin edilmesinin mümkün görülmediği, diğer 

taraftan, Anayasa’nın 127. maddesindeki amaçları sağlamak bakımından merkezi 

idarenin mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisinin olduğu, bu yetkinin İçişleri 

Bakanlığı tarafından kullanılmakta olduğu, ayrıca sınırlı hallerde de olsa, 5018 sayılı 

Kanun’un 77. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca da, bu maddede belirtilen koşullar 

çerçevesinde İçişleri Bakanı’nın ilgili mahalli idarelerin tüm mali yönetim ve kontrol 

sistemlerini, mali karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden yetkili denetim 

elemanlarına teftiş ettirmesinin mümkün olduğu bu nedenle görev ve yetki alanının 

sınırlarının kesin şekilde tayin edilmesinin mümkün olmadığı, bu itibarla, mahalli 

idarelerin denetimi ile ilgili olarak, idari işlemler ile mali işlemlerin ve özellikle 

belediyelerin mali işlemler dışındaki diğer idari işlemlerinin mevcut mevzuat hükümleri 

çerçevesinde tanımının yapılamayacağına ve dolayısı ile bu kavramların sınırlarının 

açık ve kesin bir şekilde belirlenemeyeceği yönünde görüş bildirmiştir.151 

Belediyeler üzerinde kimlerin denetim yetkisinin olduğu 5393 sayılı Kanun’un 

55. maddesi ve 5018 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile netleştirilmiştir. Fakat mali 

denetim ile idari denetimin sınırlarını belirlemek çok zor gözükmektedir. Kanaatimizce 

bu konu ile ilgili Maliye Bakanlığı, Danıştay, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı’nca bir 

komisyon oluşturularak bu ihtilafın ortak bir akıl ile çözülmesi daha doğrudur. 

Kurumların sorumluluğu birbirine atması ileride belediyelerin denetiminde görev 

kargaşasına neden olabilecektir. 

Belediyeler üzerinde hangi kurumların denetim yetkisinin olduğunun 

belirlenmesinden sonra, merkezi idarenin belediyeler üzerinde vesayet yetkisini 

doğrudan kullanabildiği işlemler yine 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 

belediyeler üzerindeki önemli vesayet araçlarına şunlar örnek gösterilebilir: 5393 sayılı 

Kanun’un 47. maddesi uyarınca, görevle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma 

veya kovuşturma açılan belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümen üyeleri 

                                                
151 http://www.sayistay.gov.tr/karar/default.asp., (30.01.2006 tarih ve 5146/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul 
Kararı) 
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kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilmektedir. Yine 

5393 sayılı Kanun’un 46. maddesi uyarınca, belediye başkanlığının, herhangi bir 

nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması 

durumunda, büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde Vali 

tarafından seçim yapılıncaya kadar geçici belediye başkanı görevlendirilmesi 

yapılmaktadır.  

Normal denetimler dışında, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı’ndan başka olağanüstü 

hallerde; Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Maliye Bakanlığı da 

denetleyebilir.  

 

2. Yargı Denetimi 

 Belediyeler üzerindeki başka bir etkili denetim yolu yargı denetimidir. 

Yönetimin yargı yolu ile denetimi hukuk devleti anlayışının zorunlu bir sonucudur. 

Yargı denetiminin amacı, yönetimi hukuk sınırları içerisinde tutmaktır.152 Yargı 

denetimi, yerel yönetimlerin eylem ve işlemlerine karşı yerel halkın güvencesi olurken, 

yerel yönetimler için de merkezi yönetimin yanlış ve keyfi davranış ve kararlarına karşı 

koruma işlevi görmektedir.153 Yerel yönetimlerde alınan kararlar ve yapılan icraatların 

doğruluğuna dair son karar merciinin yargı makamı olması hukuki bir teminat teşkil 

etmektedir.  

Yargı denetiminde uygulanan sistemler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.  

Kıta Avrupası ülkelerinde “idari yargı”, Anglosakson ülkelerinde ise “yargı birliği” 

ilkesi benimsenmiştir.154 Türkiye’de de idari yargı ilkesi geçerlidir, bu kapsamda 

ülkemizde yönetimin denetimi idari mahkemeler ve üst yargı yeri olarak da Danıştay 

tarafından yapılmaktadır. 

Yönetim üzerinde yargı denetiminin gerekliliği, bugün üzerinde tartışılmayacak 

kadar açıktır. Demokratik bir toplumda, yönetimin kendini hukuk kurallarına bağlı 

sayması, bu kuralların dışına çıktığında, kendini bir “müeyyide” karşısında bulması 

                                                
152 Gözübüyük, Yönetim Hukuku,  s.317. 
153 Ekici ve Toker, a.g.m., s.21.  
154 A.Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara, 1999, s.4. 
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“hukuk devleti” anlayışının zorunlu bir öğesi ve aynı zamanda doğal bir sonucudur.155 

Anayasamızın 125. maddesinde de “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı 

yolu açıktır” hükmüne yer verilmektedir. 

Anayasa’nın 125. maddesi uyarınca bir kamu yönetimi kurumu olan 

belediyelerin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Belediyelerin iş ve 

işlemlerine karşı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2575 sayılı Danıştay 

Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve 

Görevleri Hakkında Kanunu hükümlerine göre işlemin yürürlüğünün durdurulması ve 

iptali ve tam yargı davaları açılması halinde işlemler, yargı denetimine tabi tutulurlar. 

 Belediyelerin sadece işlem ve eylemleri üzerinde değil, organları üzerinde de 

yargı denetimi söz konusudur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 30. ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 12. maddeleri uyarınca belediye meclisleri, İçişleri 

Bakanlığı’nın bildirmesi üzerine Danıştay kararıyla feshedilir. Belediye Kanunu’nun 

30. maddesine göre belediye meclisi kendisine verilen görevleri dışında siyasi kararlar 

alırsa, kendisine verilen görevleri süresinde yapmaz ve belediyenin işlerini sekteye 

uğratırsa Danıştay kararı ile feshedilebilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 44. ve 45. 

maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca, 

Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla sona 

erer. Yine 5393 sayılı Kanun’un 26. maddesi uyarınca belediye meclisi, faaliyet raporu 

görüşmeleri sonrasında belediye başkanının yetersizliğine kanaat getirilirse Danıştay’ın 

uygun görmesi ile belediye başkanı başkanlıktan düşer.  

  

3. TBMM Denetimi 

 TBMM denetimi, kanun yapma yetkisine haiz yegâne organ olan yasama 

organının yaptığı bir denetimdir. Yerel yönetimlere dar bir alanda verilen düzenleyici 

tasarruflarda bulunma yetkisini bir yana bırakacak olursak, gerçekte bunlar birer yasama 

organı değillerdir. Bunlar egemen yasama organı tarafından kendilerine verilen 

görevleri yerine getiren veya yetkileri kullanan karar organlarıdır. Bu nedenle yerel 

yönetimler parlamento tarafından verilmedikçe herhangi bir karar alamazlar. Yerel 

yönetimlerle ilgili bir yasa meclisten geçerken, meclis, yerel yönetimlere verilecek 

                                                
155 Gözübüyük, Yönetim Hukuku,  s.318. 
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görevler ve yetkiler konusunda karar verir ve böylece yerel yönetimlerin faaliyet alanını 

tespit etmiş olur. Kaldı ki bütün yerel yönetimlerin parlamento tarafından oluşturulduğu 

da unutulmamalıdır.156 

Aslında TBMM’nin belediyeler üzerindeki denetimi doğrudan değildir. Daha 

önce açıklandığı gibi ülkemizde Sayıştay, TBMM adına denetim yapmakta ve bu 

kapsamda hazırladığı “dış denetim genel değerlendirme raporunu” TBMM’ye 

sunmaktadır. Sayıştay tarafından yapılan denetimler sonucunda TBMM’ye sunulan 

raporlara göre belediyeler üzerinde denetim gerçekleştirilmektedir.  

 

 4. Kamuoyu Denetimi 

 Kamuoyu kavramından kasıt, belli bir dönemde herhangi bir konuda, toplumdaki 

tüm bireylerin ortak görüşü veya kanısı değildir. Kamuoyu, kendi yaşantısı ile ilgili olan 

tartışmalı bir sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişilerin veya grupların taşıdıkları 

kanaatlerin ifadesidir. Bu ifadeler hem azınlık hem de çoğunluk kanaatlerini içine 

alabilir.157 Örneğin yerel bir hizmet karşısında bundan etkilenen kişilerin bir araya 

gelerek yapılan uygulamaya yönelik görüş ve eleştirilerini belirterek idare üzerinde 

etkili olmaları kamuoyu denetimini oluşturur. 

 Kamuoyunu oluşturan iki ana unsur vardır. Bunlardan ilki “kamu” unsurudur. 

Kamu belirli bir sorunla karşılaşmış, bu sorun etrafında toplanmış bireylerden oluşan bir 

grubu ifade eder. Grup içinde oluşan kişiler sorunun çözümü hakkında çeşitli görüşlere 

sahiptirler ve soruna bir çözüm yolu bulmak için birbirleri ile tartışma, görüş alış verişi, 

vb. yöntemler kullanarak bir kanaat oluşturmaya ve bunu hayata geçirmeye çalışırlar. 

İkinci unsuru ise “oy”dur. Oy kelimesinin anlamı kanaattir. Kanaat ise ilgili grubun 

genel olarak doğru kabul ettiği değil, tartışmalı konular hakkındaki anlatımlarıdır.158 Bu 

tanımlar doğrultusunda kamuoyu, kamu yaşantısını ile ilgili olarak tartışmalı bir soru 

                                                
156Ali Yasin Karanfiloğlu, “Yerel Yönetimlerin Denetimine İlişkin Genel Esaslar ve Denetleme 
Şekilleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt.9, Sayı.2, Nisan 2000, s.62. 
157 Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınları, Ankara, 1998, s.339. 
158 Yılmaz Orhan, Türkiye’de Kamu Yönetiminin Denetimi, TODAİE Uzmanlık Tezi, Erzurum, 1984, 
s.97. 
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karşısında, bu sorunla ilgilenen kişiler grubunun veya gruplarının taşıdıkları kanaatlerin 

anlatımlarıdır. Bu anlatım hem çoğunluk hem de azınlık kanaatlerini içine alır.159 

 Yerel yönetim hizmetlerinin yerel topluluğun ihtiyaçlarına uygun olup 

olmadığının denetlenmesi siyasal bir olgudur ve bu yetki yerel topluluğa ait olmalıdır. 

Çünkü mahalli hizmetlerin sunulmasındaki etkinliğin bir kriteri de, hizmetlerin belde 

halkının ihtiyaçlarına uygun olup olmadığıdır.160 

Bireyin idare karşısındaki güçsüzlüğü, özellikle azgelişmiş ülkelerde bireyin 

devletten korkmasına, ona karşı yabancılaşmasına neden olmaktadır. Bu noktada yerel 

düzeyde gerçekleştirilebilecek halk katılımı, söz konusu sakıncaların ortadan 

kaldırılmasına yardımcı olabilir.161  

           Vatandaşın demokratik ilkelere ve davranışlara olan alışkanlıkları, daha çok yerel 

yönetimler aracılığıyla kazanılmaktadır. Yerel sorunları, olgun insan davranışları 

çerçevesinde tartışmak ve birbirlerinin görüşlerine karşı hoşgörülü davranmak, 

tartışmalar sonucunda ulaşılan kararlara saygı göstermek, daha çok buralarda 

öğrenilmektedir. Demokrasi alanında, yerel düzeyde başarılı olunduğu takdirde ülke 

düzeyinde de başarı beklenebilir. Yine yerel düzeyde kavgasız ve gürültüsüz bir şekilde 

yönetici adayları arasında en iyisini seçmeyi öğrenen vatandaşlar, ulusal düzeydeki 

temsilcilerini de aynı duyarlılıkla seçme olanağını bulabilirler. Diğer taraftan yerel 

meclisler, yöneticilerin küçük yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarla karşılıklı 

etkileşim içinde bulunmasını sağlayan en iyi araçlardır. Buralardaki seçilmiş temsilciler, 

yerel halkın isteklerine kulak vermek ve bu istekleri değerlendirmek zorundadırlar. Bu 

demokratik alışkanlık ve yöntem çok iyi bir şekilde işletilebilirse, ulusal meclislerin 

başarısına da katkı sağlayacak ve onlar için iyi birer örnek oluşturacaklardır.162 

           Yerel halkın demokrasi bilincinin geliştirilmesi ve onların yönetime 

katılımlarının sağlanması açısından yerel yönetimlere de büyük görevler düşmektedir.  

Yerel yönetimlerde demokratik davranış ilkesinin yeterince egemen kılınabilmesi için; 

                                                
159 Fadime Akbabaoğlu, “Türk Kamu Yönetiminde Denetim Sorunları ve Ombudsman Sorunları”, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2002), s.78. 
160 Selçuk Yalçındağ, “Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme ve Yeni Bir Bakanlık”, Çağdaş Yerel 
Yönetimler Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 4, Temmuz 1992, s.3.  
161 Kemal Görmez, “Mahalli İdareler ve Demokrasi”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 3, Sayı.1-2, 
1987, s.134. 
162 Nuri Tortop, “Demokratik Mahalli İdare Anlayışının İlkeleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 
Cilt.1, Sayı. 3, Mayıs 1992, s. 3.  
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belediyelerde referandumların daha çok kullanılması ve etkin hale getirilmesi, 

televizyon ve radyo istasyonları kurmak suretiyle belediyelerin halkın katılımının 

sağlanmaya çalışılması, yerel halkın yönetime ait karar organlarında, karar alma 

sürecine daha etkili bir şekilde katılabilmelerinin sağlanması gerekir.163 Yerel halkın 

yerel yönetimlerin kararlarına katılmalarıyla ilgili son dönemlerde çeşitli örnekler 

vardır. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin alınacak olan vapurların seçiminde 

halkın görüşüne başvurması, üçüncü boğaz köprüsünün yapımında Arnavutköy halkının 

tepkilerinin dikkate alınması vb. 

 Kamuoyunun eğilimini oluşturan etkili araçlardan biri de sivil toplum 

kuruluşlarıdır. Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde kent konseyi oluşturulması 

öngörülmüştür. Bu maddeye göre, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik 

bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, 

çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap 

verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak, bu konseyin 

amacı olacaktır. Kent konseyi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 

sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî 

partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer 

ilgililerin katılımıyla oluşacaktır. Tüm bu hususlar da kamuoyunun denetimine imkan 

veren önemli hususlardır.  

Belediye Kanunu dışında 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 

bireylerin demokratik ve şeffaf bir yönetim için eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine 

uygun olarak bilgi almak istemeleri de kamuoyu denetiminin bir parçasıdır. Buna 

paralel olarak 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kullanılması Hakkında Kanun da 

yürürlüktedir. Bu kapsamda yönetimin dilekçeye cevap verme zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

  

                                                
163 Firuz Demir Yaşamış, “Belediye Reformu”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt.2, Sayı.2, Mart 
1993,s.19.  
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5. Ombudsman 

İdarenin yargısal denetimi, hukuk devletinin en büyük güvencesi olmasına 

rağmen, her zaman, vatandaşları tatmin edici sonuçlar doğurmamaktadır. İşte, öncelikle 

vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini koruması, yine, idarenin eylem ve 

işlemlerinde hakkaniyetin sağlanması açılarından, ombudsmanlık kurumu, 

yönetilenlerle yönetenler, devletle yurttaş, kamu görevlileri ile halk arasındaki 

ilişkilerde önemli bir gelişme evresini simgeler. Bu kurum, modern dünyada, kapalı, 

klasik bürokrasinin aksine, vatandaş tarafını tutan, onun adına her türlü idari organı 

sorgulayabilen, her türlü bilgi ve belgeye ulaşarak elindeki bazı araçlarla idarenin, 

toplam kalite anlayışına uygun işlemesini sağlamaya yardımcı olan bir kamusal kurum 

niteliğini taşımaktadır.164 

Kamu yönetimini denetleyen bir kurum olarak tanımlayabileceğimiz 

ombudsmanlık kurumu, yönetimin hukuk dışına taşan, hakkaniyete uymayan, yasaların 

yanlış yorumlanması sonucu amacından sapan uygulamalarını hukuk devleti adına filtre 

eden, ıslah eden, ayrıca hukuk devletine olan inancı ve saygıyı pekiştiren bağımsız bir 

kamu otoritesidir.165 

Ombudsmanlar kamu otoritelerine karşı birey haklarını savunurken bu otoriteler 

tarafından yapılan işlemleri, bir işlemde bulunması gereken tüm nitelik ve kalite 

bakımından olduğu kadar eşitlik ilkesi bakımından da inceleyebilmektedirler.166 

Ülkemizde “kamu denetçiliği’ adı altında, bu kurumun mevzuatımıza 

yerleştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 59. Hükümet döneminde “Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı” ile ombudsmanlık kurumu hayata geçirilmeye 

çalışılmış ve 15.06.2006 tarihinde 5221 sayılı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” 

kabul edilmiştir. Söz konusu yasanın bazı maddeleri dönemin Cumhurbaşkanı 

tarafından geri gönderilmiş, bunun üzerine TBMM tarafından 28.09.2006 tarihinde 

5548 sayılı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” tekrar kabul edilmiştir. 5548 sayılı 

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kanunun bazı maddelerinin Anayasa’ya 

aykırılığı nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı ve Ana Muhalefet Partisi tarafından 

Anayasa Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma istemiyle dava açılmış ve davanın 
                                                
164 Mansur Uçar, “Ombudsmanlık ve Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu”, Mali Kılavuz Dergisi, 
Yıl.9, Sayı.34, Ekim-Aralık 2006, s.26. 
165 Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, Beta Yayınları, İstanbul, 1999, s.265. 
166 Bülent Tahran, “Türkiye Ombudsmanı Üzerine”, İç Denetim Dergisi, , Sayı.12, Yaz 2005, Fs.50. 
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görüşülmesi sonucundan 5548 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin yürürlüğünün 

durdurulmasına karar verilmiştir. Geçici birinci maddede “İlk başdenetçi ve en az beş 

denetçinin seçimi ile Kamu Denetçiliği Kurumu kurulacağı” belirtilmektedir. Anayasa 

Mahkemesi, bu maddenin yürürlüğünü durdurduğu için, ülkemizde ombudsmanlık 

kurumu henüz kurulamamıştır.  

Ülkemizde yerel düzeyde de ombudsmanlık kurulması girişimi olmuştur. 

Ülkemizde Yerel Yönetim Ombudsmanlığı ile ilgili çalışmalar 5227 sayılı “Kamu 

Yönetimi Temel Kanunu”nda yer almıştır. Bu kanunun 42. maddesinde “Halk 

Denetçisi” düzenlemesine yer verilmekteydi. Buna göre; “her ilde, mahalli idareler ve 

bunlara bağlı kuruluşlar ile bu idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, gerçek 

ve tüzel kişilerle ilgili işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirmek, 

aralarındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak üzere bir halk denetçisi 

seçilmesi” öngörülmüştü. Ancak Kanun dönemin Cumhurbaşkanı tarafından veto 

edilmiş ayrıca kamuoyunda da çeşitli açılardan tartışılmıştı. Söz konusu tartışmaların da 

etkisiyle bu kanun Mecliste tekrar müzakere edilmemiş ve dolayısıyla yasalaşarak 

yürürlüğe giremediği için, halk denetçiliği kurumu hayata geçememiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM REFORMU VE İÇ 
DENETİM SİSTEMİ 

 

 

 

 

 

Saydam bir demokrasi anlayışının yerleşip kurumsallaşması, merkezden ve 

yerinden yönetim ile ilgili tüm birimlerin gereksiz bürokratik işlemlerinin kaldırılmasını 

ve bununla birlikte geniş ve kapsamlı yeni bir yapılanmanın gerekliliğini de kaçınılmaz 

kılar. Gelişmiş demokrasilerde, halkın, kendi yaşam koşullarıyla ilgili kararların alınma 

sürecine gerçek anlamda katılabilmesi de, ancak güçlü yerel yönetimlerle 

sağlanabilmektedir. Bu anlamda; yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması elbette 

son derece gerekli ve önemlidir. Bu konuda bu güne kadar pek çok tasarı ve taslak 

gündeme getirilmiştir. Reform niteliğinde olduğu öne sürülen bu taslak ve tasarılar, 

devletin ilgili birimleri tarafından ortaya konulmuş; ancak bu reformların hayata 

geçirilmesi sürecinde gerekli irade gösterilememiş ve raflara kaldırılmıştır. Ne yazık ki 

bu gün gündemimizde olan kamunun yeniden yapılandırılmasına yönelik 

düzenlemelerde, aynı gerekçelerle ve bunun yanında güçlü bir bürokratik engel ile karşı 

karşıya kalmış ve reformların hayata geçirilmesinde zorluklar ile karşılaşılmıştır.  

“Yerel yönetimlerde yeniden yapılanma” konusu kamu yönetiminde yeniden 

yapılanma çalışmaları kapsamında ülkemizde yıllardır tartışılmaktadır. Bu konuda 

geçmiş yıllarda kapsamlı araştırmalar yapıldığı ve projeler geliştirildiği de 

bilinmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalardan da anlaşılacağı üzere kamuda çağın 

şartlarına uygun olarak yeniden yapılanma ihtiyacı vardır. Bu bölümde; yerel 

yönetimlerde son dönemlerde yapılan reform çalışmalarından söz edilmiş ve getirilmeye 

çalışılan modern iç denetim sistemi incelenmiştir.  
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A. YEREL YÖNETİM REFORMU VE BELEDİYELERDE İÇ 
DENETİM ÇALIŞMALARI  

Son dönemlerde ülkemizde “devletin rolü” giderek artan ölçülerde daha çok 

sorgulanmaktadır. Devletin rolündeki değişim kamu kesiminde örgütsel anlamda 

küçülme, faaliyet gösterdiği sektörlerde daralma, özelleştirme, hizmeti kendisi yapmak 

yerine satın alma uygulamalarıyla kendisini göstermektedir.167  

Türkiye’de yerel yönetimlerin yaşadığı sorunlar temel olarak merkezi yönetim 

ile yerel yönetimler arasında görev ve yetki bölüşümünde ortaya çıkan problemlerden 

kaynaklanmaktadır.168 Kamu hizmetlerinin büyük bir bölümü merkezi yönetim 

kuruluşları tarafından yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin hemen tümünde, kamu hizmetleri, gittikçe artan biçimde merkezi yönetimden 

yerel yönetimlere aktarılırken, bu gelişmeler Türkiye’de pek yansıma bulamamıştır.  

Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması çalışmaları belirli bir süreç 

içerisinde çeşitli aşamalardan geçerek geliştirilmektedir. Mahmutoğlu’nun belirttiği gibi 

yeniden düzenleme çalışmaları süreklilik göstermesi gereken bir çabalar zincirinden 

oluşmaktadır. Yeniden düzenleme süreci; yeniden yapılandırma çalışmalarının 

gerekliliğinin kararlaştırılması ve benimsenmesi, kavramların ve sorunların teşhisi, 

tanımlanması ve belirlenmesi, ilke ve prensiplerin ortaya konması, mevcut durumun 

değerlendirilmesi, dünyadaki gelişmelerin incelenmesi, araştırmaların yapılması ve 

önerilerin geliştirilmesi, yeni ve esnek bir sistem oluşturulması, bu sistemin uygulama 

aşamasının planlanması ve çıkabilecek aksamaların tespit edilmesi gibi aşamalardan 

meydana gelmektedir.169 Önemli olan nokta yeniden yapılandırmanın kararlaştırılması 

ile yapılacak çalışmalar sonucunda alınacak kararların uygulamaya konulması, 

uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulama sırasında gerekli değişikliğin 

yapılabilmesidir. Değişiklik ve düzenlemelerin birçoğu belirli bir plan ve program 

dâhilinde tespit edilen amaç ve hedeflere yönelik olmadığından, yapılan çalışmaların 

yönetim sistemini olumsuz olarak etkilemesi de mümkündür.  
                                                
167 Feyzi Uluğ, “Yönetimde Yeniden Yapılanma ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Üzerine 
Eleştirel Bir Bakış”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt. 37, Sayı. 1, Mart 2004, s.4. 
168 Turgay Uzun ve Hüseyin Kurt, “AB’ye Giriş Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Sorunları”, 
AB Yerel Güncel, Ankara, 2003, s.81. 
169 Abdulkadir Mahmutoğlu, “Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkilerinde Yeniden Yapılanma”, 
İdarecinin Sesi, Cilt.XVIII, Sayı.106, Eylül-Ekim 2004, s.20. 
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Toplumumuzun geniş bir kesiminde ve değişik siyasal yaklaşımlar arasında da, 

yerel yönetimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda ortak bir anlayışın 

oluşmaya başladığı görülmektedir. Son yirmi yıl içerisinde yerel yönetimlerde reform 

yapılmasına yönelik hükümetler tarafından yasa taslakları hazırlanırken, diğer yandan 

da birçok sivil toplum örgütü tarafından bu konularda yasa taslakları veya raporlar 

hazırlanmıştır.170 Avrupa Birliği süreci de bu çalışmalara katkı sağlamaktadır. 

Türkiye’nin de bir üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve üyesi olmak için çaba harcadığı 

Avrupa Birliği’nin benimsemiş olduğu yerindelik ilkesi, halkın yönetime demokratik 

katılımını daha etkinleştirmek adına, yetkilerin yerinden kullanılmasına önem vermekte 

ve bunu daha fazla önermektedir.171 Keza Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 

demokratik bir şekilde oluşan karar organlarının sorumlulukları bakımından, bu 

sorumlulukların kullanılmasındaki olanak ve yöntemler bakımından ve sorumlulukların 

karşılanması için gerekli kaynaklar bakımından geniş bir özerkliğe sahip yerel 

makamların varlığını hedeflemektedir.  

Kamu yönetimi reformu çalışmaları kapsamında, özellikle yerel yönetimleri 

yeniden yapılandırmayı hedefleyen çok önemli mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. Bu 

kapsamdaki yasalardan biri yürürlüğe girememiş; ancak birçoğu hayata geçmiştir. Yerel 

yönetimlerin yukarıda vurguladığımız eksikliklerini gidermeye yönelik olarak 5227 

sayılı “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 

Tasarısı” meclis tarafından kabul edilmiş; fakat dönemin Cumhurbaşkanı tarafından 

tekrar görüşülmek üzere Meclise geri gönderilmiş172 ancak yasa tasarısı TBMM’de 

tekrar görüşülmemiştir. Buna karşılık yerel yönetimlerin temel kuruluş kanunlarını 

yeniden düzenleyen 5393 sayılı “Belediye Kanunu” 13.07.2005 tarihinde, 5216 sayılı 

“Büyükşehir Belediyesi Kanunu” 23.07.2004 tarihinde, 5302 sayılı “İl Özel İdaresi 

Kanunu” 04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca yerel yönetimleri ilgilendiren, 1050 sayılı “Muhasebe-i Umumiye Kanunu” 

                                                
170 Sadun Emrealp, Yerel Yönetimler ve Demokrasi, Sosyal Demokrasi Yayınları, Ankara, 1994, s.37. 
171 Cengiz Derdiman, Yeni Düzenlemelere Göre Yerel Yönetimler, Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005, 
s.8. 
172 Dönemin Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçeleri arasında; yapılacak düzenlemelerin ülke ve 
ulus birliğini, tekil devlet yapısını, merkezi yönetim-yerel yönetim dengesini zedelememesini, anayasal 
ilkelere, kamu yararına ve kamu hizmetinin gereklerine uygun olmasına özen gösterilmesi gibi gerekçeler 
yer almaktadır. Cumhurbaşkanının geri gönderdiği yasa maddeleri arasında denetim ile ilgili olanlar da 
bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı bu maddeleri, Anayasal ilkeler, denetimin gerekleri ve kamu yararı 
açısından uygun görmemiştir. “Sayın Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Gerekçelerinin Işığı Altında 
Kamu Yönetimi Reform Yasalarının Son Durumu: TESEV Değerlendirme Raporu”, Ekim 2003, s.14.  
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kaldırılarak, bunun yerine, kamu mali yönetiminde çok önemli değişikliklere yol açan 

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 24.12.2003 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yerel yönetim reformunun belirgin niteliklerinden birisi, yukarıda bahsettiğimiz 

çağa ayak uyduran yeni kamu yönetimi yaklaşımına yakın durmasıdır. Yeni kamu 

yönetimi anlayışının temelinde olan kamudaki yönetim anlayışını özel sektöre 

yaklaştırma çalışmaları, yerel yönetim yasalarındaki stratejik plan ve bunu esas alan 

faaliyet raporu, performans denetimi, performansı yüksek personelin ödüllendirilmesi, 

sözleşmeli personel gibi yeni uygulamalarda görülebilir.173  

Yapılan önemli temel yasa değişikliklerine bir bütün olarak bakıldığında, bu 

reformların, Türk kamu yönetimindeki merkeziyetçi idari yapılanmayı ve yönetim 

geleneğini yerelleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Bu biçimiyle yürürlüğe giren kanunlar 

ve yürürlüğe girmeyen tasarılar Türkiye’nin dünyada yaşanan ve AB sürecinde 

gündeme gelen küresel değişim ve eğilimlerin kamu yönetimine yansıtılmasıdır. Yerel 

ihtiyaçların daha çok yerel idareler tarafından gerçekleştirilmesi ve bunun için uygun 

ortamın oluşturulmaya çalışılması yerel yönetim reformunun temellerinden birisini 

oluşturmaktadır.  

 Yerel yönetimlerin özerkliğine dönük olarak, belediye meclisinin aldığı 

kararların merkezi yönetimin onayına girmeden yürürlüğe girmesi, il özel idarelerinde 

valinin meclis üyeliği ve meclis başkanlığı görevine son verilmesi vb. düzenlemeler 

yapılmıştır. Diğer yandan belediyelerin yetki alanı da genişletilmiştir, örneğin, 

belediyelere kültür ve turizm, gençlik ve spor, soysal hizmet, sağlık, doğal afetler, 

ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi, eğitimle ilgili fiziki alt yapının yapılması gibi 

konularda yeni yetkiler verilmiştir.174  

 5393 sayılı Belediye Kanunu; genel olarak belediyelerin kuruluşunu, işleyişini, 

yetki ve sorumluluk alanlarını düzenlemektedir. Yine bu kanunda “belediyelerin 

denetimi” başlığı altında 54 ile 58. maddelerinde denetimle ilgili düzenleme yapılmıştır. 

Belediye Kanunu’nda denetim, 5018 sayılı Kanunla da bağlantılı olarak iç ve dış 

denetim şeklinde düzenlemiştir. Avrupa’daki pek çok yerel yönetimde etkin olarak 

                                                
173 Erbay Arıkboğa, Tarkan Oktay ve Nail Yılmaz, Yeniden Yapılanma Sonrasında Belediye 
Meclisleri: İstanbul Örneği, Beta Yayınları, İstanbul, 2007, s.20. 
174 Arıkboğa, Oktay ve Yılmaz, a.g.e., s.21. 
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kullanılan bu denetim biçimi kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarıyla 

birlikte ülkemizde de denetim sisteminin bir parçası haline getirilmeye çalışılmaktadır. 

Yeni Belediye Kanunu’na göre belediyelerde iç denetimin, belediye başkanı veya 

görevlendireceği iç denetçiler tarafından yerine getirilmesi öngörülmektedir. Belediye 

başkanı veya onun adına denetim elemanlarınca yapılacak bu denetimin amacı, faaliyet 

ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, hizmetlerin süreç ve sonuçlarını 

mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütleri ve kalite 

standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve kanıtlara dayalı olarak 

değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır.  

Belediyelerde iç denetim, denetim sistemiyle ilgili olarak kapsamlı bir değişiklik 

yapan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre yapılacaktır. 

Belediyelerde iç denetimin, 5018 sayılı Kanunun öngördüğü çerçevede işlerlik 

kazanmasıyla, çok etkin bir rol üstlenmesi hedeflenmektedir.175 Mevcut yapıda 

belediyelerdeki kurumsal kapasite yetersizliği dikkate alındığında, belli niteliğe sahip 

uzmanların iç denetçi olarak atanması, denetimlerini İç Denetim ve Koordinasyon 

Kurulu’nun belirlediği ilke ve standartlarda yerine getirmesi ve raporlaması 

belediyelerde iç denetimin kalitesini dolayısı ile iç kontrolün etkinliğinin artmasını 

sağlayacaktır.  

   

B. KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU VE İÇ 
DENETİM SİSTEMİ  

1. Kanunun Genel Olarak Değerlendirilmesi 

Çağdaş devlet anlayışı, kamu kaynaklarının daha iyi ve rasyonel kullanımı 

konusunu ön plana çıkararak etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması 

anlayışını hâkim kılmıştır. Kamu kaynaklarının belirlenen amaçlar doğrultusunda ve 

yasal düzenlemelere uygun olarak etkin, etkili ve verimli şekilde kullanılmasında kamu 

mali yönetiminin, mali kontrol ve mali denetimin önemi yadsınamaz. Ülkemizin içinde 

bulunduğu koşullar etkin bir kamu mali yönetimini ve bu yönetimin bir fonksiyonu 

olarak etkin bir mali kontrol ve mali denetim ihtiyacını gerektirmektedir. 1927 tarih ve 

                                                
175 Ekici ve Toker, a.g.m., s.8. 
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1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu (Genel Muhasebe Kanunu) aradan geçen 

yıllar içinde bazı değişikliklere uğramış olsa da, yetmiş sekiz yıl süreyle uygulanmıştır. 

1050 sayılı Kanun, yürürlüğe konulduğu yıl koşullarında yeterli olarak 

görülebilse de, günümüzde bazı temel konularda yetersiz kalmaktadır. Genel Yönetim 

kapsamına dâhil olan tüm kamu idarelerini kapsamaması; kamu kaynaklarının 

toplanması ve harcanmasında uygulama birliğini sağlayamaması, kamu mali 

yönetiminde saydamlık ve hesap verilebilirlik işlevini yerine getirememesi, uluslararası 

gelişmelere ve standartlara uyumlu olmaması, 1050 sayılı Kanunun yerine yeni bir 

kanunun hazırlanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan söz konusu kanunun 

yenilenmesi, Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında zorunluluk arz etmiştir.176  

Kamu yönetiminde yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, bir bütünün 

parçası olarak, mali yapıda da yeniden yapılandırmaya gidilmiştir. Son beş yıllık süreçte 

kendisini hissettiren ancak, son 1–2 yıllık süreçte yoğunlaşan bu yeniden yapılandırma 

çalışmaları kamu yönetiminde köklü değişiklikler getirmektedir. Mali yapıda kökten 

değişikliklere neden olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 5018 sayılı Kanunda, 

zaman içinde önemli kimi değişiklikler de yapılmıştır.177 İç Denetim ve Koordinasyon 

Kurulu (İDKK) tarafından çıkarılan Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi’nde de (2008–

2010), kamu mali yönetimi ve denetimi alanında bugüne kadar gerçekleştirilen 

faaliyetler ve bundan sonra hedeflenen stratejiler belirtilmiştir.  

5018 sayılı Kanun dokuz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler içerisinde genel 

hükümler, kamu idare bütçeleri, taşınır ve taşınmaz malların idaresi, kamu hesapları ve 

mali istatistikler, iç kontrol sistemi, dış denetim, yaptırımlar ve yetkili merciler ve diğer 

hükümler yer almaktadır.  
                                                
176 Türk kamu mali kontrol sisteminde ortaya çıkan sorunların tespiti ve yapılacak değişikliklerin nasıl ve 
hangi zaman diliminde gerçekleştirileceği Avrupa Birliği standartlarına uyum konularında taahhütleri 
içeren, 24 Mart 2001 tarih ve 24352 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de kamuoyuna açıklanmış olan, 
Katılım Ortaklığı Belgesi İlerleme Raporu, Ulusal Program ve Avrupa Komisyonunun konuya ilişkin 
gözlem, değerlendirme ve önerilerini dikkate alan Politika Belgesinde ortaya konulmuştur. (Bkz. Hüseyin 
Arıcı, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun Tasarısında Mali Denetim, 
http://www.mukder.org.tr/harici21.htm., (26.03.2007), s. 1). 
177 Örneğin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, 5436 sayılı yasayla önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Bu kanunla bazı teknik ibare ve ifadelerde düzeltmeler yapılmakta, iç kontrol sistemi yeniden 
tanımlanarak daha kapsayıcı hale getirilmekte, işlem sürecinin hızlandırılmasını ve etkinliğini sağlamak 
üzere, mali kontrol yetkilisinin sistemden çıkarılarak, ön mali kontrol fonksiyonunun mali hizmetler 
biriminde ve harcama birimlerinde gerçekleştirilmesi sağlanmakta, bu çerçevede, mali hizmetler 
biriminin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir.  
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Kanunun amacı kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve 

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

edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu 

mali yönetiminin yapısını ve işleyişini kamu bütçesinin hazırlanmasını ve 

uygulanmasını ve tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali 

kontrolü düzenlemektir.  

Kanunun kapsamı ise, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal 

güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği fonları 

ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve 

kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun 

hükümlerine tabi olmaktadır. 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen düzenlemeler çeşitli 

yönlerden tartışılmaktadır. Bazı kişi ve çevreler yapılan düzenlemeleri, kamu 

yönetiminin şirketleştirilmesi yönüyle eleştirmektedir. Bu düşünceyi savunan yazarlara 

göre kamuda performans ekonomik bir uygulamadır. Oysa kamusal alan siyasi bir 

alandır. Kamu yönetimine performans yönüyle yaklaşmak kamu yararını zedeleyecektir. 

Mali sisteme ilişkin getirilen düzenlemeleri destekleyenler ise performans denetimi ile 

kamuda etkinlik sağlanacağı için kamu yönetiminin daha işlevsel olacağını 

savunmaktadırlar. Zira “ekonomik” bir kamu yönetimi ile kaynaklar israf edilmemiş 

olacaktır.178 

5018 sayılı Kanunun kapsamının 1050 sayılı Kanuna oranla genişletilmesi; 

kamu mali yönetiminde ortak standartların uygulanması ve uygulama birliğinin 

sağlanması açısından olumlu bir yaklaşım olarak görülmektedir. 

 

2. Kanun ile Mali Yönetim Sistemine Getirilen Yenilikler 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali sistemi köklü bir 

şekilde değiştirmiştir. Söz konusu kanunla kamu mali yönetimindeki değişiklikleri şu 

şekilde belirtmek mümkündür: 
                                                
178 Ersan Öz ve Ersin Kaplan, “Türk Mali Sisteminin Yeniden Yapılandırılması”, Türk İdare Dergisi, 
Sayı.446, Mart 2005, s.245. 
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-Kamu kaynaklarının kullanımı ve kamuda etkinlik arayışları 

-Stratejik planlama anlayışı 

-Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinin etkinleştirilmesi ve bütçeleme 

anlayışındaki değişim 

-Harcama sürecinde yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması 

-Mali yönetimde saydamlık sağlanması  

-Hesap verme sorumluluğunun etkin hale getirilmesi 

-Denetimden beklentilerin artması ve değişmesidir. 

Bu değişikliklerden bazılarını daha ayrıntılı olarak ele almak gerekir. 5018 sayılı 

Kanunla getirilen en önemli değişikliklerden biri performansa dayalı mali yapıdır. Son 

yıllarda alt yapısı hazırlanan performansa dayalı mali yapı çalışmaları bu Kanun ile 

somutlaştırılmıştır. Kanunun çıkarılma gerekçesi olarak, kamu mali yönetimindeki 

etkinsizlik, verimsizlik, ihtiyaçlara cevap verememe gibi sebepler ön plana çıkmaktadır. 

Bu Kanun ile getirilen düzenlemeler kamu mali yönetiminde “disiplini ve etkinliği” 

sağlamaya yöneliktir.    

Söz konusu Kanun ile kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin fonksiyonel ve 

organizasyonel yapısı ve mekanizmaları yeniden tanımlanmış ve sistem içindeki 

aktörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yeni bir yaklaşımla belirlenmiştir. Sistemin 

dayandığı esaslar ile gerekli müesseseler, hukuki ve idari alt yapı, gelişmiş ülke 

uygulamaları ve uluslararası standartlar doğrultusunda yeniden tasarlanmıştır.179 

Kanunda kamu mali yönetimi, kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara 

uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel 

sistem ve süreçler olarak tanımlanmıştır (m.3/l). Burada, ifade edilen etkinlik, verimlilik 

ve ekonomiklik terimleri performans yönetiminin alt açılımlarıdır. Dolayısıyla mali 

yönetimin performansa dayalı olacağı yasal hüküm altına alınmıştır.  

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile performansa dayalı yönetim 

anlayışı çerçevesinde bütçeye ilişkin istatistikî verilerin daha düzenli ve her türlü 

ihtiyaca cevap verecek şekilde derlenmesi gerekmektedir. Mali istatistikler konusuna 

                                                
179 Midyat, Teftiş, Geleneksel Denetimden İç Denetime 1, s.1. 
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ilişkin olarak, devlet muhasebe sisteminin buna uygun olarak düzenlenmesi hükme 

bağlanmıştır. Devlet muhasebe siteminde amaç etkinliktir. Uluslararası standartlara 

uygunluk esastır. Malî istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, 

güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde 

hazırlanması hükme bağlanmıştır. Mali istatistikler ilgili kurumlarca, belirlenen 

standartlara uygun olarak hazırlanıp Maliye Bakanlığı’na gönderilecektir. İlgili 

istatistikler Maliye Bakanlığı tarafından derlenecektir. İstatistiklerin kolayca ulaşılabilir 

olması esas olacaktır.  

Kanunda kamu maliyesinin temel ilkeleri sayılmıştır. Bunlardan önemli olanlar 

şöyle sıralanabilir: Kamu maliyesi kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini 

sağlayacak şekilde uygulanır. Maliye politikası makroekonomik ve sosyal hedefler ile 

uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür. Kamu mali yönetimi ekonomik, mali ve 

sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde yürütülür. Kamu maliyesinde etkin gelir elde 

edilmesi ve harcama yapılması için gerekli analiz yöntemleri (fayda- maliyet, fayda- 

etkinlik, vs) kullanılır (m.5).  

Bu ilkeler genel olarak değerlendirildiğinde performansa yönelik oldukları 

görülmektedir. Dolayısıyla daha sorumlu bir mali yönetim öngörülmüştür. Burada 

dikkat çeken bir husus ekonomik etkinliğin yanı sıra “sosyal etkinliğin” de 

vurgulandığıdır. Ancak, burada sosyal etkinlik vurgusunda dikkat edilmesi gereken 

durum devletin “sosyal devlet” olarak değil “düzenleyici devlet” olarak sosyal refahı 

etkinleştireceğidir. Zira kamu yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları genel olarak 

değerlendirildiğinde böyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu ilkelere ilave olarak kamu 

mali yönetiminin TBMM’nin bütçe hakkına uygun şekilde işletileceği ayrıca 

belirtilmiştir. Bu durum mali gücün yine merkezi yönetimde olduğunu 

göstermektedir.180 

Mülga 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nda ise bu ilkeler “bütçe 

ödeneklerinin verimli ve tutumlu olarak kullanılması” şeklinde belirtilmiş (m.22) ve 

bunlara ilişkin olarak belli yaptırımlar öngörülmüştür. Ancak, uygulamadan anlaşıldığı 

üzere, belirtilen bu hususlar modern anlamda performansa dayalı yönetim için yeterli 

değildir. Mülga kanunda tutumluluk ve verimlilik ilkeleri hüküm altına alınmıştır (m. 

                                                
180 Öz ve Kaplan, a.g.m., s.246. 
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22/b-II). Ancak, performansa dayalı yönetimin üçüncü ayağı olan etkinlik hususuna 

ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.  

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurumların performans esaslı 

yönetimi gerçekleştirmek amacıyla “katılımcılık ilkesi” dâhilinde stratejik planlama 

yapacakları hükme bağlanmıştır (m.9). Bu durum kamu hizmetlerinin istenilen kalitede 

olması için gerekli görülmüştür. Stratejik planlama 5018 sayılı Kanunda, kamu kurum 

ve kuruluşlarının orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve 

önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 

kaynak dağılımlarını içeren plan (m.3/n) olarak tanımlanmıştır. Kamu kurumlarının 

bütçelerini stratejik amaçlara uyumlu ve performans esaslı olarak hazırlamaları hükme 

bağlanmıştır. Yine Belediye Kanunu’nda, 50 binin üzerindeki belediyeler için stratejik 

plan yapma zorunluluğu getirilmiştir.  

Türk kamu yönetiminin mevcut yapısı içinde yer alan kamu kurumlarının, klasik 

esaslara dayanan ve bu çerçevede bürokratik amaç ve hedeflerini gösteren gelecek 

planları şu veya bu şekilde bulunmaktadır. Stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde bu 

amaç ve hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi, küresel dinamiklerin ortaya çıkardığı 

değişim gerekleriyle uyumlu hale getirilmesi, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi 

amaçlanmaktadır. 

5018 sayılı Kanun’daki önemli düzenlemelerden biri de mali saydamlık ve 

hesap verme sorumluluğudur. Söz konusu kanunda mali şeffaflığa ilişkin hükümler 

önemlidir. Buna göre her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında denetim 

sağlamak amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirileceği hükme bağlanmıştır 

(m.7). Bu hüküm, 9 Ekim 2003 tarihinde kabul edilip 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe 

girmiş olan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun ile hayata geçirilmek istenen 

“kamudan bilgi alma hakkı” ile doğru orantılıdır.  

Yine her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında sorumlu olanlar, 

yetkili mercilere hesap vermek zorundadırlar (m.8). 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 
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durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanması 

(m.41) hüküm altına alınmıştır. Böylelikle üst yöneticiler kendi faaliyetlerini düzenli 

olarak raporlayıp kamuoyuna duyuracaklardır. Bu raporların bir örneği Sayıştay’a 

verilir. Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî 

idareler değerlendirme raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını 

dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunar 

(m.41). Sayıştay, genel uygunluk bildiriminde bulunurken dış denetim raporları, idare 

faaliyet raporları ve genel faaliyet raporlarını dikkate alır (m.43). 

Hesap verme sorumluluğunun etkin hale getirilmesi; her türlü kamu kaynağının 

elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 

muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli 

önlemlerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmış mercilere hesap verme 

zorunluluğunun olmasıdır. 

 

3. Kanunda Bütçe Sistemine İlişkin Düzenlemeler 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali sistemimize giren 

yeni düzenlemeler ise şunlardır: 

Bütçe kapsamı ile ilgili düzenlemeler; bütçenin kapsamı genişletilerek genel ve 

katma bütçe yerine merkezi yönetim bütçesi(genel bütçe, özel bütçe, düzenleyici ve 

denetleyici kurum bütçeleri ), Sosyal Güvenlik Kurum Bütçesi ve Mahalli İdare Bütçesi 

kavramları getirilmiştir. 

Çok yıllı bütçe uygulaması; kurum bütçeleri çok yıllı bütçeleme anlayışı içinde 

üç yıllık hazırlanmakta uygulama yılı bütçesi, yasama organında (TBMM) 

kanunlaşmakta izleyen iki yılın bütçe rakamları ise gösterge niteliğinde kanunda yer 

almaktadır. Bütçe sistemine ilişkin diğer değişiklikler ise şunlardır: 

▪ Performans esaslı bütçelemeye geçilmesi 

▪ Tahakkuk bazlı muhasebe sistemi 

▪ Mali istatistik uygulamaları 
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▪ İç kontrol sistemine geçilmesi 

▪ Hesap verme ve mali saydamlık 

▪ Sorumluluk 

▪ Dış denetim. 

 

4. Kanunda Belirtilen Sorumlular ve Sorumlulukları 

5018 sayılı Kanuna göre sorumlular ve sorumlulukları şu şekilde belirtilmiştir. 

a) Bakanlar; yürürlükten kaldırılan 1050 sayılı Kanun, bakanları kendi 

bütçelerinin ita amirleri, ita amirini ise devlet hizmetlerine ilişkin giderlerin geçici ya da 

kesin olarak ödenmesi hakkında yazılı emir ve izin veren yetkili olarak tanımlamıştır. 

Diğer bir ifadeyle bütçe kanunu ile bakanlıklara tahsis edilen ödeneğin harcama yetkisi 

bakanlara aittir. 5018 sayılı Yasa ile bu yetki harcama yetkililerine verilmiştir.  

b) Üst Yöneticiler; 5018 sayılı Kanunun 11. maddesine göre, bakanlıklarda 

müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde 

belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı’nda üst yönetici 

Bakandır.  

5018 sayılı Kanun ile müsteşar ve diğer üst yöneticilere teşkilat yasaları ve diğer 

kanunlardaki sorumluluklarına ek olarak, üst yönetici sıfatıyla yeni bir sorumluluk 

yüklenmiştir. Kanun gereği, 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 kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve 

kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve 

sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumludur.181 Bu sorumluluk bakanlıklara bağlı 

kurum ve kuruluşların üst yöneticileri bakımından bakana karşı, mahalli idarelerde ise 

ilgili meclislerine karşıdır.  

                                                
181 Ekrem Candan, “Bakan ve Üst Yöneticilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları”, Güncel Mevzuat 
Dergisi, Sayı.11, Kasım 2006, s.3. 
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c) Harcama Yetkilisi; Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin 

en üst yöneticisidir. Harcama birimi; kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve 

harcama yetkisi bulunan birimdir.  

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.  

İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırmak üzere denetime 

tabi tutulan birimin harcama yetkilisine verir. Harcama yetkilisi gerektiğinde 

çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu cevaplandırarak iç denetçiye 

gönderir, denetlenen faaliyetler konusunda, denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin 

önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi başkanı üst yöneticiyi 

bilgilendirir. 

Bütçe sınıflandırması harcama yetkilisini belirleyen temel unsurdur. Merkez 

teşkilatı içerisinde; örneğin Başbakanlık veya bakanlıklar içerisinde teftiş kurulu 

başkanlığında kurul başkanı, genel müdürlüklerde genel müdür, müstakil daire 

başkanlığında daire başkanı harcama yetkilisidir. Özel bütçeli kuruluşlarda; örneğin 

üniversite ve ileri teknoloji enstitülerinde genel sekreterliklerde genel sekreter, 

fakültelerde dekan, enstitülerde ve merkezlerde müdür, bölümlerde başkan vb. harcama 

yetkilisidir. Mahalli düzeydeki idarelerden; illerde vali, ilçelerde kaymakam, 

belediyelerde belediye başkanları ve birlik başkanları harcama yetkilisidir. 

5393 sayılı Kanunun 63. maddesine göre belediyelerde bütçe ile ödenek tahsis 

edilen her birim (büyük şehirlerde daire başkanlıkları, belediyelerde birim 

müdürlükleri) harcama yetkilisidirler. Aynı şekilde 5018 sayılı Kanunda harcama 

yetkilileri hem tanımlanmış ve hem de görev alanları belirtilmiştir. 5018 sayılı Kanunun 

3. maddesinin (k) bendinde, kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama 

yetkisi bulunan birim harcama birimi olarak tanımlanmıştır. Belediyelerde en üst yetkili 

belediye başkanı olmasına rağmen 5018 sayılı Kanun, bütçe uygulaması bakımından 

birim amirini en üst yetkili saymıştır. Dolayısıyla mali sorumluluk açısından harcama 

yetkilisi doğrudan sorumlu olmakla birlikte birim amirinin belediye başkanına karşı da 

idari sorumluluğu ortadan kalkmamıştır. Bir diğer anlatımla belediye başkanının en üst 
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yönetici olarak alt birimlerin faaliyetleri yönüyle idari sorumluluğu da devam 

etmektedir.182 

d) Mali Hizmetler Birimi ve Mali Hizmetler Birimi Yetkilisi; 5018 sayılı 

Kanunun 60. maddesine göre kamu idarelerinde, idarenin stratejik plan ve performans 

programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi 

çalışmalarını yürütmek, ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, 

gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, genel bütçe kapsamı dışında 

kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, 

iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak, malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması 

konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve 

danışmanlık yapmak, malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak gibi idarenin mali işlemlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.  

Ayrıca mali hizmetler birimi yöneticileri, iç denetçiler tarafından yapılan 

denetimler sonucunda düzenlenen raporlara ilişkin olarak üst yönetici tarafından verilen 

görevleri yerine getirmekten sorumludur.  

e) Muhasebe Yetkilisi; Muhasebe hizmeti, gelirlerin ve alacakların tahsili, 

giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile 

emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî 

işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler 

muhasebe yetkilisidir.  

Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler 

üzerinde;  

a) Yetkililerin imzasını,  

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,  

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,  

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,  

                                                
182Fahrettin Önder, “5018 sayılı Kanun Kapsamında Belediyelerde Sorumlu Kişiler Ve Sorumluluklarının 
Kapsamı”, Yerel Siyaset, Sayı.22, Şubat 2007., s.79. 
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kontrol etmekle yükümlüdür.  

Belediyelerde muhasebe hizmeti mali hizmetler birimi içinde yürütülmektedir. 

Muhasebe yetkilisi mali hizmetler birim amirine bağlı olarak çalışan bir görevlidir. Mali 

hizmetler birim amirliği ile muhasebe yetkililiği görevi birleşebilir, mali hizmetler amiri 

aynı zamanda muhasebe yetkililiği görevini de yapabilir. Uygulamada da bu şekilde 

olmaktadır. Muhasebe yetkilisinin kural olarak, harcama sürecinde belge kontrolü ve 

ödeme yapma görevi bulunmaktadır.  

 

C. 5018 SAYILI KANUNDA İÇ DENETİM SİSTEMİ 

Özel sektör kuruluşları tarafından yoğun olarak kullanılan iç denetim faaliyeti, 

son yıllarda kamu iç mali kontrol sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Özellikle Avrupa Birliği’ne aday ülkelerde, kamu yönetiminde hesap verebilirliğin ve 

mali saydamlığın sağlanması amacıyla etkili bir iç denetim sisteminin kurulması 

zorunluluğu ortaya çıkmış ve bunun sonucu olarak iç denetim sistemi, bu ülkelerin 

çerçeve kanunlarında ve ikincil mevzuatlarında düzenlenmiştir. Ülkemizde de iç 

denetim sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yerini 

almıştır.  

 

1. Genel Olarak 5018 Sayılı Kanunda ve İlgili Yönetmelikte İç 
Denetim  

5018 sayılı Kanunda denetim, iç ve dış denetim olarak iki kısma ayrılmaktadır. 

Dış denetim Kanun gereği Sayıştay tarafından yerine getirilecektir. Konumuz olan iç 

denetim ile ilgili olarak mevzuat üç düzeyde oluşturulmuştur. Birincil düzey mevzuat, 

5018 sayılı Kanundur. İkincil düzey mevzuat, Kanunun iç denetim ile ilgili hususlarında 

Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelik ve kadro tahsis kararlarından oluşmaktadır. 

Üçüncül düzey mevzuat ise iç denetçilerin çalışmaları ile ilgili konularda rehberlik etmek, 

çalışma standartları belirlemek, ihtilaflı olan konular ile ilgili açıklamalar yapmak üzere İç 

Denetim ve Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından yayımlanan ilkeler ve tebliğlerdir. 

Kısaca özetlemek gerekirse birincil düzey mevzuat genel olarak iç denetimi 

tanımlamakta, kimler tarafından yürütüleceğini ve sonuçlandırılacağını belirlemekte, 
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ikincil düzey mevzuat birincil düzey mevzuata uygun olarak iç denetçilerin göreve 

atanması, eğitimi, sertifika verilmesi, çalışma usulleri ve iç denetçilerin koordinasyonunu 

sağlayan İç Denetim ve Koordinasyon Kurulunun üyelerinin atanma usulü, çalışma 

yöntemi, görevleri vb. hususlarda düzenlemeler yapmaktadır. Üçüncül düzey mevzuat, 

İDKK tarafından iç denetimin nasıl yapılacağı, denetim yapılırken izlenecek usul ve 

şartları, denetim esnasında uyulacak standartları, raporlama usulü vb. hususlar hakkında 

düzenleme yapılmaktadır.  

Birincil düzey mevzuatta iç denetim, 5018 sayılı Kanunun 63 ile 67. maddeleri 

arasında düzenlenmektedir. Burada iç denetim sisteminin kurulması ve iç denetimin, iç 

denetçiler tarafından yapılması öngörülmüştür. Söz konusu Kanunun 63. maddesinde iç 

denetim; “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların 

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence 

sağlama ve danışmanlık faaliyeti” olarak tanımlanmıştır. Denetim faaliyetinin “iç” olma 

niteliği kuruluş bünyesinde, kuruluşun yetkili mercileri adına yapılıyor olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Tanım içerisinde vurgulanan nesnel güvence sağlamaktan amaçlanan, kurum 

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

sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine; üretilen bilgilerin doğruluğuna 

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

mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair, kurum içine ve kurum dışına yeterli 

güvencenin verilmesidir. 

Yukarıdaki tanımın özü, iç denetim kurumsal düzeyde söz konusu amaçlara 

ulaşılmasını sağlamak suretiyle kurum çalışmalarının geliştirilmesine yardımcı olmak ve 

katma değer oluşturmaktır.  

Kanunun 64. maddesinde iç denetçinin görevleri tek tek sayılmış ve bu görevler 

yerine getirilirken İDKK tarafından belirlenecek olan uluslararası kabul görmüş kontrol 

ve denetim standartlarına uygun hareket edileceği vurgulanmıştır. Ayrıca maddede iç 

denetçinin görevini yerine getirirken bağımsız olduğu belirtilerek iç denetçinin üst 

yönetici tarafından baskı altına alınmaması için asli görevi dışında hiçbir iş 

verilemeyeceği veya görevlendirme yapılamayacağı hususu hüküm altına alınmıştır. Son 
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olarak iç denetçinin hazırlayacağı raporların İDKK’ya ulaşıncaya kadar izleyeceği süreç 

de belirtilmektedir.  

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte (m.8) iç 

denetçilerin yapacağı denetimler şu şekilde belirtilmiştir:  

� Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, 

tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. 

� Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet 

ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, 

ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir.  

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

doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.  

� Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin 

sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir.  

� Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; 

organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, 

eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların 

ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 

Kurul tarafından, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 10. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca 07.04.2008 tarihli kabul edilen 

Kamu İç Denetim Rehberinde iç denetim sürecini içeren genel çerçeve ve her bir iç 

denetim uygulamasına ilişkin ilkeler ortaya konulmuştur. Rehbere göre yukarıda da 

bahsedildiği üzere iç denetim faaliyeti; uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojileri ve 

sistem denetimi uygulamalarını kapsamakta ve her iç denetim faaliyeti ise; planlama, 

denetimin yürütülmesi, raporlama ve izleme sürecinden oluşmaktadır.  

İç denetim birimleri, görev alanlarına giren konular itibarıyla iç denetim sürecini 

içeren genel çerçeveye dair metodolojiyi aynen benimsemeli ve her bir iç denetim 

uygulamasına ilişkin kendi denetim rehberlerini hazırlamalı ve bunun bir örneğini 

Kurula göndermelidirler. Söz konusu denetim rehberlerinin hazırlanmasında, genel 

kabul görmüş ulusal ve uluslararası uygulamalardan da yararlanılabilir. Fakat denetim 

rehberleri yol gösterici olmakla birlikte, iç denetçilerin denetim yeteneklerini sınırlamaz 
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ve iç denetim uygulamalarının geliştirilmesine engel teşkil etmez. İç denetçi yapacağı 

denetimlerde denetim rehberinin doğrultusunda hareket edecektir. Fakat asıl olan iç 

denetçinin gördüğü veya tespit ettiği durumları rasyonel şekilde ortaya koymasıdır. 

Bunu rehberin belirlediği sınırlar içerisine sokmak gibi bir zorunluluğu yoktur. 

Rehberin amacı iç denetçiye nereden, nasıl başlayacağı, hangi yöntemleri kullanacağı 

ve nasıl sonuçlara varacağı hakkında yol göstermektir.  

Kanuna göre iç denetim faaliyetinin risk odaklı olarak yürütülmesi esastır. Kamu 

idarelerinin maruz kalacağı risklerin tespit edilerek sürekli ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

suretiyle risk odaklı iç denetim planı ve programı hazırlanacak, iç denetim bu plan ve 

programa uygun olarak yapılacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda idare için 

yüksek risk alanları belirlenecek, iç denetim birimi, üst yöneticinin de önerilerini dikkate 

alarak, idarenin riskleri içerisinde görülecek olanları denetim programına alacak ve üst 

yöneticiye onaylatacaktır. Bu onay denetim programının risk odaklı hazırlanmasına, hangi 

risklerin yüksek, hangilerinin düşük olduğuna karar vermeye ve programa alınmasına 

müdahale anlamına gelmeyecektir. Program onaylandıktan sonra önemli risk alanlarının 

tespit edilmesi veya Kurulca önerilmesi halinde program dışı özel iç denetim 

yapılabilecektir. Risk odaklı denetime ilişkin olarak İç Denetim ve Koordinasyon 

Kurulu’nun 06.09.2007 tarih ve 17 sayılı kararı ile risk değerlendirme rehberi 

hazırlanmıştır.183  

 

2. İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu 

İç denetim Koordinasyon Kuruluyla ilgili düzenlemeler 5018 sayılı Kanunun 66 

ve 67. maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerde söz konusu Kurulun Maliye 

Bakanlığı’na bağlı olacağı belirtilmektedir. Ayrıca kurul üyelerinin nitelikleri, atanma 

şekilleri ve toplantı ücreti gibi konularda düzenlemeler yapılmakta ve uygulama 

yönetmeliğinin çıkarılacağı belirtilmektedir.  

Avrupa Birliği ile başlayan müzakereler çerçevesinde 32. fasıl olarak bilinen 

“Mali Kontrol” başlığı altında iç denetime ilişkin merkezi uyumlaştırma biriminin 

oluşturulması hususu da yer almaktadır. Avrupa’nın AB üyeliğine giren ve girecek olan 

                                                
183http://www.bumko.gov.tr/DENETIM/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF0
9D1B62E5467735C 
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pek çok ülkesinde iç denetim faaliyetlerini uyumlaştırmak üzere birimler oluşturulduğu 

görülmektedir. Örneğin, Bulgaristan’da Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini 

bağımsız olarak yürüten merkezi bir “Kamu İç Mali Kontrol Ajansı”, Macaristan’da 

Maliye Bakanlığı bünyesinde bir Kamu İç Mali Kontrol Geliştirme Dairesi, Litvanya’da 

Maliye Bakanlığı’na bağlı bir Mali Kontrol Metodoloji Dairesi, Malta’da Başbakanlığa 

karşı sorumlu olan bağımsız bir “İç Denetim ve Soruşturmalar Genel Müdürlüğü”, 

Polonya’da Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak bir Mali Kontrol ve İç Denetim 

Koordinasyon Dairesi, Romanya’da Maliye Bakanlığı’na bağlı bir İç Denetim Merkezi 

Uyumlaştırma Birimi vb. kurulmuştur. Türkiye’de ise iç denetim alanında daimi bir 

merkezi uyumlaştırma birimi henüz kurulmamıştır. Ancak bu fonksiyon halihazırda İç 

Denetim ve Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülmektedir. 184 

Kurulun yapısı 5018 sayılı Kanunun 66. maddesinde ve İç Denetim Koordinasyon 

Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle belirlenmiştir. Buna göre 

Kurul, Maliye Bakanlığı’na bağlı ve 7 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden biri Başbakanın, 

biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanın, biri Hazine 

Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanın, biri İçişleri Bakanının, başkanı dâhil üçü Maliye 

Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından atanmaktadır. Üyeliğe atanacak 

olanların, Kanunun 67. maddesinde belirtilen görevleri yapabilecek niteliklere sahip 

olması şarttır. Maliye Bakanı tarafından önerilecek adaylardan birinin ekonomi, maliye, 

muhasebe, işletme alanlarından birinde doktora derecesine sahip öğretim üyeleri 

arasından olması şartı aranmaktadır. Üyelerin görev süreleri 5 yıl olup, bu sürenin 

sonunda yeniden atanmaları mümkündür. Kurul, beş yıllık sürenin bitiminden iki ay 

önce ilgili bakanlıklardan aday bildirilmesini ister. Üyeliklerde herhangi bir sebeple 

boşalma olursa, Kurul bir ay içinde durumu ilgili bakanlığa bildirir. Boşalan üyelik için 

ilgili bakanın bir ay içinde yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kurulunca atama yapılır. 

Kanuna göre Kurul, çalışmaları sırasında, gerekli gördüğü hallerde oy hakkı olmamak 

kaydıyla teknik yardım almak ve danışmak amacıyla uzman kişileri de toplantılara 

davet edebilir.  

Kanunda hüküm bulunmamasına rağmen, İç Denetim Koordinasyon Kurulu’na 

sekretarya görevi yapmak üzere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

                                                
184 Başpınar, a.g.m., s.32. 
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Müdürlüğünce bir dairenin görevlendirileceği Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır. Bu 

kapsamda, Kurulun sekretarya görevlerini yürütmek üzere Ocak 2004 tarihinde Bütçe 

ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı “İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma 

Dairesi” adında bir daire başkanlığı kurulmuştur. Söz konusu daire, bu güne kadar iç 

denetime ilişkin kaynakları derlemiş, ikincil ve üçüncül düzey mevzuatın 

oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. 

Kanunun 67. maddesine göre İDKK’nın görevleri şunlardır: 

 a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim 

rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek  

b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme 

yöntemlerini geliştirmek 

c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak 

d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin 

alınması konusunda önerilerde bulunmak 

e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması için 

kamu idarelerine önerilerde bulunmak  

f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek 

g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde 

anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak 

h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek 

suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak 

i) İşlem hacimleri  (ve personel sayıları) dikkate alınmak suretiyle idareler ile ilçe ve 

belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek 

j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek 

k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek 

l) Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu 

kapsamda değerlendirmektir. 

Daha öncede belirtildiği üzere İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinin bir numaralı fıkrası uyarınca, Kurul, iç 
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denetçilerin iç denetim faaliyetlerinde esas alacakları denetim rehberlerinin 

hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen denetim rehberlerini hazırlamak, 

geliştirmek ve güncelleştirmekle görevlendirilmiştir.  

İlgili mevzuatla Kurul, Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak düzenlenmiştir. Burada 

önemli olan bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluş olmaktan öte, Kurulun özgürce 

müdahalesiz ve engelsiz çalışabilmesini sağlayacak şekilde örgütlenmesidir. Bunu 

sağlamak için, idari ve mali özerkliğinin olduğu, kendi bütçesinin bulunduğu yapılanma 

sağlanmalıdır. Diğer bir alternatif, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Üst Kurul 

haline getirilmesidir. İdari yapımızda, bu güne kadar bazı üst kurullar kurulmuş, 

kaçınılmaya çalışılsa da gelecekte yenileri de kurulacaktır. Bunlardan biri de İç Denetim 

Koordinasyon Üst Kurulu olmalıdır. Tüm kamuda kurulacak iç denetim sistemini 

uyumlaştıracak birimi, bu açıdan önemsiz görmemek gerekmektedir. Üst kurul olarak 

teşkilatlanma halinde idari ve mali özerklik yanında, tüzel kişilik de olacak ve bu durum 

Kurulun gücüne güç katacaktır. 

 Özetle 5018 sayılı Kanunu, daha önce özel sektörün uyguladığı iç denetim 

sistemini kamu sektörüne taşımakta ve yukarıda belirtilen düzenlemeleri bünyesinde 

barındırarak şu ana kadar var olan klasik denetim anlayışımızda köklü değişiklikler 

getirmektedir. Şüphesiz 5018 sayılı Kanun, Türk kamu idari yapısına yeni bir denetim 

anlayışı getirmiştir. Geçmişten gelen denetim kültürü yanında, iç denetçilik sisteminin 

kendine nasıl bir yer edineceği zaman içerisinde görülecektir.  

 

3.İç Denetim Mesleği ve İç Denetçiler 

5018 sayılı Kanuna göre, iç denetim, iç denetçiler tarafından yapılacaktır. Kanun 

gereği kamu idarelerinde doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birim başkanlıkları 

kurulabilir. Bunun için İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu’nun uygun görüşünün 

alınması gerekmektedir. İDKK, kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısını dikkate 

alarak bu duruma karar verecektir.  
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a. İç Denetçilerin Atanması, Görevleri, Yetkileri ve 
Sorumlulukları 

 5018 sayılı Kanunun 65. maddesine istinaden yayımlanan İç Denetçi Adayları 

Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeğinde; iç denetçi adaylarının belirlenmesi, 

eğitimi, eğitimin süresi ve konuları, yapılacak olan sınavlar ve bu sınavlar sonucunda iç 

denetim sertifikası verilmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Yine aynı Kanunun aynı 

maddesine istinaden yayımlanan bir diğer Yönetmelik İç Denetçilerin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliktir. Bu Yönetmelik ile iç denetçilerin kamu idareleri 

itibariyle sayıları, nitelikleri, atanmaları, çalışma usul ve esasları, sertifika verilmesi 

konuları düzenlenmiştir.   

İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeği’nde, iç denetçi 

adayı belirleme sınavına başvurabileceklerin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48 inci maddesinde belirtilen hususların yanı sıra, en az 4 yıl süreli eğitim veren 

fakülteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki 

fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmeleri, yardımcılıklarda ve araştırma 

görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere; kamu idarelerinde denetim elemanı 

olarak en az 5 yıl veya yarışma sınavıyla alınıp yeterlilik sınavını veren uzman,  

doktora unvanını almış öğretim elemanı ile yönetici olarak müdür ve daha üst 

unvanlarda en az 8 yıl çalışmış olmaları gerekmektedir.  

Ayrıca son başvuru tarihinden beş yıl öncesine kadar İngilizce, Almanca veya 

Fransızca dillerinden birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en 

az 60 puan almaları, son başvuru tarihi itibariyle kırk yaşından büyük olmamaları, 

sicillerinin uyarma ve kınama cezaları hariç temiz olması, Kurul’un belirlediği etik 

kurallara uygun bir özgeçmişe sahip olmaları gerekmektedir.  

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te de iç denetçi 

olarak atanacakların özellikleri ayrıca belirtilmiştir. Burada da yukarı da sayılan 

niteliklerin aynısı sayılmış; fakat yaş ile ilgili bir sınırlama burada getirilmemiş ve 

Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan almak gerektiği belirtilmiştir.  

İç denetçilerin sınava başvuru koşulları sayılırken, kamuda tecrübesi olan 

denetmen, uzman veya akademik kariyer yapan personelden alınması iç denetim 
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mesleğinin kalitesinde önemli bir artışa sebep olacaktır. Çünkü denetimin en önemli 

yanı, eksiklikleri, hataları vb. problemleri tecrübeye dayanarak kolayca fark etmek ve 

bunun çözümüne yönelik tavsiyelerde bulunmaktır. Mevcut denetim sistemimizde 

denetim elemanları daha çok lisans eğitimi sonrası genç yaştaki kamuda tecrübesi 

olmayan elemanlardan seçilerek yetiştirilmektedir. Bu yönteminde, genç bir beyni 

istediği şekilde yetiştirmek gibi pozitif tarafları vardır. Fakat kanaatimizce kamuda 

çalışan tecrübeli personele imkânlar verilmesi yani kalifiye elemanların tercih edilmesi 

mesleğin gelişimi açısından önemli bir avantaj olarak gözükmektedir. 

 İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği gereği öncelikle, 

iç denetim eğitimine tabi tutulacak iç denetçi adayları; Kurulca yapılacak veya Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve 

Değerlendirme Merkezine ya da uygun başka bir kuruma yılda en az bir defa 

yaptırılacak aday belirleme sınavıyla belirlenir. Yönetmelikte iç denetçi adayı 

olacakların şartları, sınav konuları, sonuçların değerlendirilmesi hususları ayrıntılı bir 

şekilde düzenlenmiştir.  

 Kurul tarafından yapılan sınavda başarılı olan adaylar gruplar halinde sertifika 

eğitimine alınırlar. İç denetçi adayları, iç denetim standartları ve risk yönetimi, denetim 

yöntemi ve uygulamaları, muhasebe, mevzuat ana başlıklarındaki konularda eğitime 

tabi tutulurlar.  

 Eğitim tamamlandıktan sonra iç denetçi adayları, Kurulun belirlediği yer ve 

tarihte sertifika sınavına tabi tutulurlar. Sertifika sınavı, programın tamamlanmasından 

itibaren 30 gün içinde yapılır. Eğitim programına mazeretsiz beş günden fazla süreyle 

katılmayanlar sertifika sınavına kabul edilmezler. Kurulca, sertifika sınavında başarılı 

olanlara aldıkları puanı da gösteren sertifika verilir.  

 Bu sertifikayı alan iç denetçiler 5018 sayılı Kanuna göre, bakanlıklar ve bağlı 

idarelerde üst yöneticinin teklifi üzerine bakan, diğer idarelerde doğrudan üst yönetici 

tarafından iç denetçi olarak atanırlar.  

 İç denetçilik görevi, iç denetçinin kendi isteği ile ayrılması, başka bir göreve 

atanması veya seçilmesi durumlarında sona erer. İç denetçinin iç denetçilik mesleği ile 

bağdaşmayan hareketlerde bulunulduğunun rapora bağlanması ve bu raporun Kurul 
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tarafından görüşülerek sertifikanın iptal edilmesi ile de sona erer. Ancak bu son 

durumda yeniden iç denetçi olamazlar.  

 İç denetçi, nesnel risk analizine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 

yapılarını, kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını 

değerlendirir, harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapar, idarenin mali işlemlere 

ilişkin tasarruflarının plan, program ve politikalara uygunluğunu denetler, 

iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunur, soruşturma açılmasını gerektirecek bir 

duruma rastladığında denetim birimi (başkanlığı) aracılığıyla üst yöneticiye bilgi verir.  

 Bu noktada, soruşturma görevlerinin (disiplin soruşturması, ön inceleme, özel 

soruşturmalar) iç denetçilerce yürütülüp yürütülmeyeceği hususu önem kazanmaktadır. 

Bu konuda iki farklı yaklaşım bulunmaktadır: Birinci yaklaşım, iç denetçilerin 5018 

Sayılı Kanun öncesi teftiş ve denetim uygulamalarında olduğu gibi soruşturma 

görevlerini yürütmesi gerektiği yönündedir. Soruşturma görevlerinin üstlenilmemesi 

halinde, iç denetçilerin idare içindeki konumlarının, denetlenecek kamu personeli 

üzerindeki güçlerinin zayıflayacağı ve denetimin etkinliğinin bundan zarar göreceği 

belirtilmektedir.  

İkinci yaklaşıma göre ise, iç denetçilerin soruşturma görevlerini yürütmeleri 

gerek mevzuata gerekse de denetim standartlarına aykırılık teşkil edecektir. Ayrıca, 

soruşturma yetkisi kullanılarak yapılacak denetimlerin modern denetim yaklaşımının 

sağlayacağı faydaları ortadan kaldıracağı, denetlenecek personelin denetime gerekli 

desteği veremeyeceği, korku ve güvensizliğin hakim olduğu böyle bir ilişki sonucunda 

denetimin beklenen yararları sağlamayacağı ifade edilmektedir.185  

 İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak, denetim konusuyla 

ilgili elektronik ortamdakiler de dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, 

kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep eder. Denetimini 

yaptığı birim çalışanlarından sözlü ve yazılı bilgi ister ve diğer gerekli yardımları alır. 

Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanır. Şayet 

denetimi engelleyici bir tutum, davranış ve hareketle karşılaşırsa bu durumu üst 

yöneticinin bilgisine intikal ettirir.  

                                                
185 Cemil Sabri Midyat, “Kamuda İç Denetim: Tartışmalı Birkaç Husus ve Yapılması Gerekenler (I)”, 
Mali Hukuk Dergisi, Sayı.132, Kasım-Aralık 2007, s.5. 
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İç denetçi, görevlerini yerine getirirken, mevzuatta belirlenen denetim 

standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek zorundadır. İç denetçinin bu 

şekilde standartlara ve meslek kurallarına riayet etmesi, meslekte bir uyum oluşmasını 

da sağlayacaktır. İç denetçi, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeyi 

amaç edinmelidir. İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda ve 

verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların 

bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmesi gerekmektedir. Denetim 

raporlarını hazırlarken kanıtlara dayanmak, değerlendirmelerinde objektif olmak ve 

denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak zorundadır. 

İç denetçilerin görevleri 5018 sayılı Kanunun 64. maddesinde sayılmış ve iç 

denetçilere asli görevleri dışında hiçbir görev verilemeyeceği ve yaptırılamayacağı 

emredici bir şekilde hükme bağlanmıştır. Benzer bir şekilde, İç Denetçilerin Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte de iç denetçilere bu Yönetmelik ve iç denetim 

birim yönergelerinde belirtilen görevler dışında hiçbir görev verilemeyeceği ve 

yaptırılamayacağı hükmü yer almıştır. Son olarak, İDKK tarafından yayımlanan Kamu 

İç Denetim Raporlama Standartlarında da, denetim sırasında tespit edilen usulsüzlük ve 

yolsuzluklara ilişkin bulguların üst yöneticiye ve yetkili mercilere iletilmesinden ibaret 

tutulduğu görülmektedir. 

Yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edildikten ve bunların üst yöneticiye veya 

duruma göre diğer yetkili mercilere intikal ettirilmesinden sonra iç denetçilerin görevi 

sona erer. Yolsuzluk veya usulsüzlüğü gerçekleştirenlerin idari veya cezai 

sorumluluklarının ortaya konulması, bunların fillerinin disiplin hükümleri yönünden 

analiz edilip suçun belirtilmesi, verilmesi gerekli cezanın önerilmesi yahut suç konusu 

fiillerin maddi ve manevi yönden tahlillerinin yapılıp soruşturma izni verilip 

verilmemesi gerektiği konularında görüş beyan edilmesi gibi hususlar iç denetçilerin 

görevleri kapsamında değildir. Bu görevler, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarelerin 

yöneticileri veya bu konuda özel görev verilmiş teftiş veya denetim elemanları 

tarafından yapılabilir. Ayrıca burada söz konusu yasal durumun ötesinde Midyat’ın 

işaret ettiği noktanın da altını çizmek gerekir. İç denetçinin mevzuat ile soruşturma 

yapma yetkisi kısıtlanmakla birlikte modern iç denetim anlayışındaki danışma rolünün 

daha öne çıkarılmaya çalışıldığı, denetleme yapan kişinin personel üzerinde bir korku 
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unsuru değil, personele yardımcı olan, örgütün ve personelin iş ile ilgili problemlerinin 

çözümünde tecrübe ve bilgilerinden yararlanılan kişi olduğu vurgulanmaktadır. 

 

b. İç Denetçilerin Uyacakları İç Denetim Standartları 

İç denetim faaliyetleri, 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. 

 Türkiye’de Kamu iç denetim standartları, 5018 sayılı Kanunun 67. maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirlenmiştir. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. 

maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca da, iç denetçilerin bu standartlara uymaları 

zorunlu kabul edilmiştir. Bu kapsamda Niteliksel Standartlar ve Çalışma Standartları 

olmak üzere iki tür standardın belirlendiği görülmektedir. Standartlar belirlenirken de 

1000 ve 2000 ile başlayan numaralandırma sistemi kullanılmak suretiyle 

oluşturulmuştur. Aşağıda buna ilişkin açıklama yapılacaktır.  

Kamu İç Denetim Standartlarının belirlenmesinde, Uluslararası İç Denetçiler 

Enstitüsü’nün “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” (bkz. ek 1) 

esas alınmış, bunun yanı sıra diğer uluslararası denetim standartlarından da 

yararlanılmıştır. Standartlar, iç denetçilerin niteliklerini ve iç denetim faaliyetinde 

uygulanması gereken süreçleri belirlemektedir. 

Standartlar; iç denetimin planlanması, uygulanması ve raporlanması ile iç 

denetçilerin yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız bir şekilde görev yapabilmelerine ilişkin 

hususları düzenlemektedir. 

İç denetim birim yöneticileri ve iç denetçilerin bu standart ve kurallara uymaları 

zorunludur. Standartlarda öngörülmeyen durumlar ise İç Denetçileri Enstitüsü’nün 

belirlemiş olduğu “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları”nın 

uygulama önerilerine uyularak hazırlanmıştır. 

Standartlar, nitelik standartları ve çalışma standartlarından oluşmaktadır. Nitelik 

standartları iç denetim birimi ve iç denetçilerin sahip olması gereken özelliklere, 
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çalışma standartları ise iç denetim faaliyetinin aşamalarına ve sonuçlarının izlenmesine 

yöneliktir (bu standartlar için bkz. ek 4). 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 67. maddesinin (k) 

bendinde iç denetçilerin uyacakları etik kuralların İç Denetim Koordinasyon Kurulunca 

belirleneceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde iç denetçilerin Kurul tarafından belirlenen 

denetim standartlarına ve etik kurallara uymakla yükümlü olduğu, bu standart ve 

kuralların da uluslararası genel kabul görmüş standart ve kurallar dikkate alınarak 

belirleneceği ifade edilmiştir. 

Bu çerçevede, meslek ahlak kuralları, kamu iç denetim uygulamalarında meslek 

ahlak kültürünün geliştirilmesi amacıyla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün Meslek 

Ahlak Kuralları esas alınarak (bkz. ek 2) ve diğer uluslararası mesleki kuruluşların 

metinlerinden de yararlanılarak “Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları” 

oluşturulmuştur (bu standartlar için bkz. ek 5). 

Meslek ahlak kuralları; iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili ‘İlkeler’ ile iç 

denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan ‘Davranış Kuralları’ndan 

oluşmaktadır. Bu meslek ahlak kuralları, iç denetçi tarafından mesleğe girişte okunup 

imzalanarak iç denetim birimi eliyle üst yöneticiye sunulmaktadır. 

Ayrıca yapılan denetimlerin raporlanması aşamasında Kamu iç denetim 

raporlama standartları, 5018 sayılı Kanunun 67. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

uyarınca İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiştir. İç Denetçilerin 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 43. maddesi uyarınca, iç denetim 

birimleri ve iç denetçilerin raporlamalarında bu standartlara uymaları zorunlu 

tutulmuştur. İç denetim birimleri, raporlamaya ilişkin hususları bu standartlara uygun 

olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenleyeceklerdir. 

Bu tanımlamalarda, bir idari veya mali işlem gerçekleştirildikten sonra onun 

mevzuata uygunluğunun tespitinden çok, idarenin çalışmalarına değer katmak, uygulama 

aşamasında ona rehberlik etmek ve bu suretle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanımını sağlama hedefi benimsenmiştir. İç denetçiler bunu yaparlarken, idarelerin 
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yönetim ve kontrol yapılarını, mali işlemlerin risk yönetimini göz önünde 

bulunduracaklardır.186 

 

c. İç Denetçilerin Tarafsızlık ve Bağımsızlığı 

İç denetçiler, iç denetim faaliyetine ilişkin görevlerini yerine getirirken bağımsız 

olarak hareket ederler. Ayrıca görevlerini yerine getirirken tarafsız olmalıdırlar. İç 

denetimden veya iç denetçiden bahsederken özellikle vurgulanan husus iç denetçilerin 

denetim esnasında tam anlamıyla bağımsız ve tarafsız olmalarıdır. İç denetim 

standartlarından bahsedilirken IIA’nın belirlediği önemli standartlardan birisi de iç 

denetim faaliyetinin bağımsız olması ve iç denetçinin denetim esnasında tarafsız 

olmasıdır (bkz. ek 1). İDKK tarafından yayımlanan Kamu denetim standartlarında da 

aynen bağımsızlık ve tarafsızlık vurgulanmıştır. İç denetim birimi görevlerini yerine 

getirirken tarafsız ve etkili tavsiyelerde ve mesleki yargılarda bulunmalarını 

kolaylaştıracak biçimde, denetlenen birimlerden bağımsız olmalıdır. 

5018 sayılı Kanunda iç denetim tanımlanırken iç denetimin kurum içerisinde 

bağımsız nesnel güvence sağlama amacının olduğu belirtilmiştir. Yani iç denetçi kurumun 

hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik yaptığı denetimlerde hem 

bağımsız şekilde hem de nesnel yani tarafsız bir şekilde davranacaktır.  

Yeni bir denetim sistemi olan iç denetim ve iç denetçilik mesleği için 

mevzuatımızda bazı düzenlemelerde yapılmıştır. İç denetçiler çalışmalarını yaparken 

denetimin kalitesinden ödün vermemeli ve başkalarının düşünce ve telkinlerinden 

etkilenmeden kanaat oluşturmalıdırlar. Özellikle iç denetçinin tarafsızlığının 

sağlanmasında üst yöneticiye çok önemli görevler düşmektedir. Üst yönetici iç 

denetçisinin tarafsızlığını zedeleyecek hususlarda önlemler almalıdır. İç denetçiler 

bağımsızlık veya tarafsızlığını zedeleyecek bir durumla karşılaştıklarında bunu hiç 

çekinmeden üst yöneticiye iletebilmelidirler.  

İç denetçilerin bu şekilde bağımsız ve tarafsız olabilmeleri için kendilerini 

güvende hissetmeleri çok önemlidir. Bunun ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde iç 

denetçilerin güvenceye alınması için Yönetmelik ve iç denetim birim yönergelerinde 

                                                
186 Tahir Tekin, “İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Cilt.11, Sayı.7, 
2006, s.23. 
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belirtilen görevler dışında hiçbir görev verilemeyeceği ve yaptırılamayacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca 24. maddenin 2. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, hiçbir şekilde istekleri 

dışında başka görevlere atanmamaları garanti edilmiştir. İstisna olan 24. maddenin 2. 

fıkrası ise iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan kişilerin görevden alınarak 

sertifikalarının iptal edilmesinden bahsetmektedir. 

 

d. İç Denetçilere Sertifika Verilmesi ve İç Denetçiler Arasında 
Derecelendirme Yapılması 

 İç denetçi olarak atanacak kişiler, daha önce şartlarını belirttiğimiz sınavı 

kazandıktan sonra iç denetim eğitimine alınırlar. Eğitim tamamlandıktan sonra Kurul 

tarafından yapılan sertifika sınavında başarılı olanlara Kamu İç Denetçisi Sertifikası 

verilir.  

 İç denetim ile birlikte kamuda denetim işi ile uğraşan kişiler için yeni bir anlayış 

gelmiştir. Artık iç denetim işi ile uğraşanlar mesleğe girip unvanlarını almakla emekli 

olana kadar aynı statüde kalmayacaklardır. Teftiş kurullarında giriş sınavı kazanıldıktan 

sonra kariyer ve özlük haklarında her hangi bir değişme olmazken, iç denetçilikte 

derecelendirme sistemi denetçinin çalışması ve kendisini geliştirmesine göre kariyer ve 

özlük haklarının oluşmasında belirleyici rol oynamaktadır. Buna göre Kurulca verilen 

Kamu İç Denetçisi Sertifikası kıdem ve kadro şartları yanında iç denetçinin yeterliliği, 

mesleki bilgi birikimi ve temsil yeteneği dikkate alınarak iç denetim biriminin teklifi ve 

üst yöneticinin onayı ile derecelendirilecektir. 

Derecelerin iç denetçiler için çok önemli bir anlamı vardır. Çünkü iç denetçilerin 

özlük haklarının tespitinde ve kariyerlerinin planlanmasında dikkate alınacaktır. Bir iç 

denetçinin kıdem ve kadro şartlarının oluşmasına rağmen derecelendirme yapılmamış 

olabilir. Böyle durumlarda ise, buna ilişkin olarak ilgili iç denetçi ve Kurul’a yazılı 

olarak bildiride bulunulur. Derecelendirmenin iç denetçi için bir diğer yararı, iç 

denetçinin denetim alan ve uygulamalarının değiştirilmesinde de esas kabul edilmesidir. 

İç denetçinin hangi denetim alan ve uygulamalarında çalışılacağı iç denetim birim 

yönergesi ile belirlenirken, sertifika derecesi ile çalışma süresince edindiği tecrübe ve 

kıdemine göre de belirlenir.   
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 İç denetçi adaylarının eğitimi sonunda yapılan sertifika sınavında başarılı 

olanlara verilen sertifikada aldıkları puan gözükür ve üç yılda bir (A-1) düzeyinden (A-

4) düzeyine kadar derecelendirme yapılır. Sertifikanın ilk derecelendirilmesi, iç denetim 

mesleğinden beş yıl geçtikten sonra yapılır. Eğer ki iç denetçi üç yıllık dönem içerisinde 

60 puan toplamış ise bir üst derece sertifika ile değiştirilir. Üç yıllık dönemde yeterli 

puan alınamamış ise takip eden yıllarda geçmiş son üç yılın toplam puanı dikkate alınır.  

 Bu açıklamalardan sonra sertifika alan iç denetçinin derecelendirilmesi neye 

göre yapılacaktır sorusu ortaya çıkmaktadır. İç denetim sisteminin özünde sürekli 

araştıran, kendisini geliştiren bir denetçi profili oluşturulmaya çalışılmış ve bunu 

sağlayacak önlemlerde mevzuat yolu ile sağlanmaya çalışılmıştır. İç denetçiler, 

uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified İnternal Auditor), CISA (Certified 

İnformatıon System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP 

(Certified Government Auditing Professional) sertifikalardan birisini alır ise bir defaya 

mahsus olmak üzere bir üst derece sertifika verilecektir.  

 Belirtilen istisna durum haricinde iç denetçilerin sertifika derecelendirmelerinde 

puanlama yoluna gidilecektir. Buna göre yukarıda da belirttiğimiz üzere 60 puan alan iç 

denetçi bir üst dereceye yükseltilir. İç denetçilerin katıldıkları iç denetim eğitimlerine 

25 puan, yazdıkları rapor ve yaptıkları çalışmalara 35 puan, yabancı dil bilgilerine 10 

puan, yüksek lisans ve doktora yapmaları durumlarında ilgili dönemde bir defaya 

mahsus 10 puan vb. verilir. 

 İç denetimde derecelendirme yapılmak suretiyle iç denetçilerin kendilerini 

geliştirmelerini teşvik etmeye çalışmak, mesleğin gelişimi, kamu yönetiminde çağı 

yakalayabilmek ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için doğru bir yöntem olarak 

gözükmektedir.  
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D.İÇ DENETİME GEÇİŞ SÜRECİNDE İÇ DENETÇİ 
ATAMALARI, SORUNLAR VE YAPILMASI 
HEDEFLENENLER 

1. Belediyelerde ve Diğer Kamu Kurumlarında İç Denetçi 
Kadrolarının Oluşturulma Süreci 

Yukarıda belirtildiği üzere 5018 sayılı Kanun gereği iç denetçilerin İDKK 

koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tâbi tutulup bu eğitimi 

başarıyla tamamlayan sertifikalı adaylar arasından atanması gerekmektedir. Ancak, iç 

denetime geçiş sürecinde 5018 sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesi gereğince 

imtihansız olarak belirli kamu görevlilerine iç denetçi olma hakkı tanınmıştır. Kanunun 

geçici 5. maddesinin (e) bendi ile 31.12.2006 itibariyle muhasebe, millî emlak ve vergi 

denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler 

ile mahallî idarelerde; belediye müfettişi ve hesap işleri murakıbı olanlar ile bu 

görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, mahallî idarelerde iç denetçi olarak 

31.12.2007 tarihine kadar atanabileceği belirtilmiş ve geçici 5. maddeye göre iç denetçi 

atanma süreci bitmiştir.  

  Yerel yönetimlerde iç denetçi kadrolarının oluşturulmasına yönelik olarak, İç 

Denetim Koordinasyon Kurulu’nun kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın 14.08.2006 tarihli ve 

7603 sayılı yazısı üzerine, 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 16. maddesine 

göre, Bakanlar Kurulu’nun 28.08.2006 tarihli kararınca iç denetçi kadrosu ihdas 

edilmiştir. Tahsis edilen iç denetçi kadrolarından (588) adedinin dereceler itibarıyla 

dağılımı yapılmıştır. Bu 588 kadrodan 66 adedi il özel idarelerine geri kalan 522 adet iç 

denetçi kadrosu ise büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı idareler (İSKİ, ASKİ vb.), 

bazı büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyeleri ile il belediyelerine verilmiştir 

(bkz. ek.6). 

İDKK tarafından yayımlanan 2007 yılı faaliyet raporunda, 31.12.2007 tarihi 

itibarıyla 5018 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi uyarınca tüm kamu kurumları 

içerisinde 175 kamu idaresinde 634 iç denetçi atanmış bulunmaktadır. Bunlar içerisinde 

mahalli idarelerde 85 adet kuruma toplam olarak 210 adet iç denetçi atanmıştır. 187 

                                                
187 İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu, 
http://www.bumko.gov.tr/DENETIM/BelgeGoster.aspx? 
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Geçiş döneminde, sertifika eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan iç denetçi olarak 

atanan denetim elemanlarına, iç denetim sisteminin uygulanmasına yönelik olarak İç 

Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve iç denetim sertifika 

programında yer alan eğitim konularını ihtiva edecek şekilde Maliye Bakanlığınca 

eğitim verileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Ayrıca, 08.10.2005 tarih ve 

26960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve 

Sertifika Yönetmeliğinin Geçici 2. maddesi ile söz konusu eğitimin süresi 3 ay olarak 

belirlenmiştir. 

Bu bağlamda, söz konusu eğitim faaliyeti ile ilgili olarak ayrıntılı eğitim 

müfredatı hazırlanmış, eğiticilerin tespiti yapılmış ve 26.02.2007 tarihinde Ankara’da, 

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi’nde ilk iç denetim eğitim programına başlanılmıştır. 

31.10.2007-07.12.2007 tarihleri arasında ise 79 iç denetçi mevzuat eğitimlerini 

tamamlamış ve sertifikalarını almışlardır. 10.12.2007 tarihinde 117 iç denetçinin bir 

buçuk ay sürecek olan eğitimine başlanmış olup atanan iç denetçilerin üç aylık eğitim 

programının 2008 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. 

Maliye Bakanlığınca eğitime tabi tutulacak olan iç denetçilerin eğitim 

müfredatında aşağıdaki konular yer almaktadır: 

a) İç denetim standartları ve risk yönetimi; iç denetim standartları ve meslek 

ahlak kuralları, iç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri, risk 

değerlendirme yöntemleri, mali yönetim ve mali kontrol, istatistikî yöntemler 

b) Denetim yöntemi ve uygulamaları; denetim türleri ve teknikleri, performans 

ölçümü, bilgisayar destekli denetim teknikleri, denetim raporu yazım şekilleri ve 

raporlama. 

c) Muhasebe; genel muhasebe, devlet muhasebesi, mali tablolar analizi, 

bilgisayarlı muhasebe uygulamaları 

d) Mevzuat; bütçe, kamu malları, ihale ve harcama mevzuatı, kamu personel 

mevzuatı, idare hukuku, yargılama usul hukuku, Avrupa Birliği mali mevzuatı.  

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “İç denetim 

birimi” başlıklı 13. maddesine göre; kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate 

alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun uygun görüşü üzerine, 
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doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi kurulabilmektedir. İç denetçi sayısının 

beşten fazla olması halinde, üst yönetici iç denetçiler arasından birisini koordinasyonu 

sağlamak üzere görevlendirir. Ayrıca iç denetim birimi ilgili yönetmeliğe göre kendi 

yönergelerini hazırlar. Hazırlanan yönergede, iç denetim faaliyetlerinin planlanması, 

programlanması, yönetilmesi ve yürütülmesi bakımından yılda en az bir defa gözden 

geçirilir.  

Bu belirtilen bilgiler ışığında eğitimleri biten ve 2008 yılı içerisinde eğitimleri 

bitecek iç denetçiler kendi kurumlarına döndükleri zaman bu esaslar doğrultusunda iç 

denetim birimini kuracaklar, eğer iç denetçi sayısı beşten fazla ise içlerinden birisini 

koordinasyonu sağlamak üzere görevlendireceklerdir. Yönerge, kurum içerisinde 

yapılacak denetim ve faaliyetlerin planlaması, programlanması, yönetilmesi hususlarını 

içerecektir. 

 

2. Geçiş Sürecinde Belediye Uygulamaları 

İç denetim sürecinin ne aşamada olduğu, iç denetçilerin eğitim durumları ve iç 

denetim mesleğinin geleceği ile ilgili olarak bazı büyükşehir ve ilçe belediyelerinde iç 

denetçi olarak göreve başlayan kişiler ile görüşmeler yapılmıştır.188 Bu bölümde söz 

konusu görüşmelere yer vermek, uygulamada iç denetim sisteminde hangi aşamada 

olduğumuzu göstermesi açısından yararlı olacaktır.  

Bu belediyelerden Ankara Büyükşehir Belediyesinde 15 adet iç denetçi kadrosu 

açıldığı ve şu anda hepsinin dolu olduğu belirtilmiştir. İç denetçilerden 8 adedi 

eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almışlardır. Geri kalan 7 adet iç denetçinin ise 

bu yılsonuna kadar sertifikalarını alacağı ifade edilmiştir. Ankara Büyükşehir 

Belediyesinde iç denetim birimi kurulmuş ve koordinatör olarak da Fuat Uzun 

görevlendirilmiştir. Uzun’a göre iç denetim ve iç denetçilik mesleğinde halen yolun 

başında olunduğu, uygulamaya dönük işlemler yapılmadığı için şu anda sistemin 

etkinliği ile ilgili bir şey söylemenin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Fakat geçiş 

                                                
188 Söz konusu kurumların iç denetçileri ile 2008 yılının Nisan ayı içerisinde görüşmeler yapılmıştır. 
Görüşmeler yüz yüze veya telefon aracığıyla yapılmıştır. Görüşmeler esnasında iç denetimin geçiş 
sürecinde ne aşamada olduğu, Görüşme yapılan iç denetçilerin Kurumlarında kaç adet iç denetçinin 
olduğu, eğitim durumları, bundan sonrasına yönelik olarak neler yapılacağı vb. konularda bilgi ve 
görüşlerine başvurulmuştur.  
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sürecinde imtihansız alımlar söz konusu olduğu için iç denetçi kalitesinde kısa vadede 

bir problem yaşanabileceğini; fakat bundan sonra imtihan yapmak suretiyle alımlar 

oldukça iç denetimde kalifiye eleman sıkıntısının ortadan kalkacağı ifade edilmiştir.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında 20 adet kadro açılmıştır. Bu 

kadrolardan 10 adedine atama yapılmıştır. Alınan 10 adet iç denetçinin hepsinin 

belediye bünyesinde çalışan müfettiş ve hesap işleri murakıplığı görevlerinden geldiği 

belirtilmiştir. Bunlardan 5 adedi eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldıkları, geri 

kalan 5 kişinin ise halen eğitimde oldukları ifade edilmiştir. İç denetim faaliyetlerine 

dönük işlemlere yönerge ve buna bağlı olarak diğer planlamalar yapılamadığı için 

başlanamamıştır. O yüzden de iç denetim ile ilgili net bir fikir beyan etmelerinin zor 

olduğu ifade edilmiştir.  

İstanbul İli, Kartal Belediyesi’ne 3 adet kadro tahsis edildiği ve bütün kadrolara 

atama yapıldığı ifade edilmiştir. Halen iç denetçilerin eğitimde oldukları, eğitimlerinin 

Temmuz ayına kadar tamamlanacağı belirtilmiştir. Eğitim bittikten sonra Kuruma 

dönüldüğünde iç denetçilerin ilk işlerinin Kartal Belediyesi’nin kurumsal yapısını ve 

işleyişini öğrenmek olduğu, daha sonra yönerge hazırlanarak 3 yıllık plan yapılarak 

denetimlere başlanacağı belirtilmiştir. Kartal Belediyesi İç Denetçileri’nden Bekir 

Yarım’a göre bu sistemin etkili olabilmesi için üst yöneticilerin iç denetimin etkinliğini 

kabullenmeleri gerekmektedir. Örneğin Kartal Belediyesi’nde alınan her hangi bir 

yatırım kararının verimliliği, Kartal Belediye Başkanının iç denetçiye bu yatırımın 

verimliliği, etkinliği ve belediye için yararlı olup olmayacağı konusunda bir rapor 

hazırlatması ve iç denetçiye bu konularda güvendiğini göstermesi ile iç denetimin 

sistem içerisindeki etkisi ve yararı artacaktır. 

İstanbul İli, Küçükçekmece Belediyesine 5 adet iç denetçi kadrosu tahsis 

edilmiştir. Bunlardan 4 adedine atama yapılmıştır. 1 adet kadro ise halen boştur. 4 adet 

iç denetçinin ise eğitimi devam etmektedir. Bu eğitimlerinin 2008 yılının Temmuz 

ayında sona ereceği ve dönüldükten sonra kurum içerisinde iç denetim ile ilgili alt yapı 

çalışmalarının yapılacağı ifade edilmiştir. Küçükçekmece Belediyesi İç Denetçilerinden 

Mehmet Emin Elmas’a göre en önemli sorunun iç denetim sistemi konusunda ilgili 

herkesin amatör olmasından kaynaklandığı, yazılı kaynak olarak İngilizce kaynakların 

mevcut olmasından dolayı sistemin içeriğinin çok iyi araştırılamadığı, aslında iç 
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denetim sisteminin Avrupa’da dahi 15–20 yıllık maziye sahip olduğu ve tecrübeler 

sonucunda oluştuğu, Türkiye’de ise en önemli kaynağın 5018 Sayılı Kanun olduğu 

belirtilmiştir.  

 

3. İç Denetim ile İlgili Yapılması Hedeflenenler 

5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile başlayan iç denetim süreci halen hızlı 

bir şekilde devam etmektedir. 5018 sayılı Kanun, 5393 sayılı Kanun vb. kanunlar ile 

yasal temelleri atılmış, ikincil ve üçüncül mevzuat hükümleri oluşturulmuş, kadrolar 

ihdas edilmiş, geçiş sürecinde kadroların belirli bir kısmına atamalar yapılarak iç 

denetçi olarak atananlar eğitime alınmıştır ve halen de eğitim süreci devam etmektedir. 

Bu eğitimlerin 2008 yılının sonuna kadar da bitirilmesi hedeflenmektedir. 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun 05.11.2007 tarih ve 22 sayılı Kararıyla 

2008–2010 dönemini kapsayan Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi hazırlanmıştır. 189 

 Bu strateji belgesinde, Türk kamu yönetiminde iç denetimin mevcut durumu 

analize tabi tutulmakta ve 2008–2010 döneminde yapılması gerekenlere yönelik yol 

haritası niteliğindeki hususlar yer almaktadır. 

Bu hususları özet olarak belirtmek gerekirse İDKK strateji belgesine göre; 

mevzuatta görülen eksiklikleri gidermek amacıyla, iç denetim biriminin henüz 

kurulmadığı idarelerde bir an önce mevzuatında belirtilen idari hiyerarşiye uygun 

şekilde iç denetim birimi kurulmalıdır. Üçüncül düzey mevzuattan henüz 

yayımlanmayan varsa bunların hazırlıkları tamamlanarak yayımlanmalıdır. İç denetimin 

sağlıklı ve amacına uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla idare içerisinde iç denetimin 

kapsamı ve iç denetçilerle idare çalışanlarının iç denetimdeki rolleri açıklığa 

kavuşturulmalıdır. Ayrıca bu yapılan çalışmaların amacına ulaşması için iç denetimin 

genel kabul görmesi sağlanmalıdır.  

İç denetim ile ilgili alt yapı çalışmalarının bir aşamaya getirilmesinden sonra 

2008 yılında denetime başlanabilmesi için, 2008–2010 iç denetim planı ile yıllık iç 

denetim programı hazırlanmalıdır. İç denetim birimlerinde yürütülen iç denetimin ilgili 

                                                
189 İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu, 2007, Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi, 
http://www.bumko.gov.tr/DENETIM/ 
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standart, mevzuat ve rehberlerde yer alan düzenlemelere göre yapılıp yapılmadığını 

izleyecek bir iç gözetim mekanizması kurulmalıdır. Yapılan iç denetimin ilgili standart, 

mevzuat ve rehberlerde yer alan düzenlemelere göre yapılıp yapılmadığı Kurulca, azami 

beş yılda bir kalite güvence ve geliştirme rehberi çerçevesinde her bir iç denetim birimi 

itibariyle dış değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 

Kurul, iç denetim mesleğinin akademik alanda gelişmesini sağlamak amacı ile 

bazı hedefler ortaya koymaktadır. Bunun için, iç denetimde kavram birliğini 

(conceptualisation) sağlamak amacıyla bir sözlük hazırlanacaktır. İç denetimde 

bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması, iç denetime 

ilişkin düzenlemelerin sürekli olarak değerlendirilmesi ve bu alandaki uluslararası 

gelişmeler de dikkate alınarak ilgili mevzuatın revize edilmesi gerekecektir. Kurulun 

kurumsal kapasitesi, mevcut ve öngörülen ihtiyaçlar doğrultusunda merkezi 

uyumlaştırma fonksiyonunu yürütecek şekilde güçlendirilecektir. İç denetimin kamu 

idarelerinin üst düzey yöneticilerince anlaşılması ve sahiplenilmesi için Kurul ve iç 

denetim birimlerince bilgilendirme toplantıları, çalıştay ve seminerler düzenlenmesi 

sağlanacaktır.  
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SONUÇ 
 

 

 

 

 

Dünyada yaşanan değişim ve dönüşüm, devletlerin rollerinde ve 

yapılanmalarında çeşitli reformları zorunlu hale getirmiştir. Yeni kamu yönetimi 

rekabetçi bir ortamı, sürekli gelişimi, idari yapılanmada yerinden yönetimi, katılımcı ve 

etkin bir idari yapılanmayı, aşırı merkeziyetçi ve hantal idari yapıların terk edilmesini, 

ülke potansiyelinin bir bütün olarak harekete geçirilmesini, vatandaşa kaliteli hizmeti en 

kısa sürede ve en uygun yer ve maliyetle sunmayı gerekli hale getirmektedir. 

Ülkemizde son dönemde gündemde olan kamu yönetimi reformu sürecinde 

merkezi idare ile yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden 

belirlenmesi, yeniden belirlenmiş rollere göre yasal alt yapının oluşturulması, merkezi 

idare kuruluşlarının yeni rolüne göre yeniden yapılandırılması konuları önemli bir yer 

tutmaktadır. Reform sürecinde yerelleşmeye dönük olarak, merkezi idare ile yerel 

yönetimler arasında yetki ve sorumluluk paylaşımında, merkezi idarenin stratejik 

düzeyde etkinliği artırılırken, yerel yönetimlerin icraat düzeyinde esneklikleri ve 

kaynaklarının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlanan hedeflerin yerine 

getirilmesi kamu yönetiminin verimliliği açısından faydalı olacaktır. Ancak, 

organizasyon olarak merkezi idare, il özel idaresi ve belediyeler arasında yetki ve 

sorumluluk dağılımının net olarak belirlenmesi gerekmektedir.  

Reformun benimsenmesi ve başarısı açısından, merkezi yönetimin, yerel 

yönetimlerin ve sivil toplumun eğitimi ve yerel düzeyde yeni görevler üstlenecek 

kurumların ve kişilerin kapasitelerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Katılımcılığın sağlanması için sadece kanuni değişiklikler değil, aynı zamanda tüm 

aktörlerin davranışlarında da değişimler gerekmektedir. Dolayısıyla uygulamanın, 

gerekli eğitim ve yapılanmalara fırsat tanıyacak bir geçiş süreci içerisinde ele alınması 

önem taşımaktadır. Kanaatimizce yerel yönetim reformunun öncelikle, kurumsal 
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yönetim kapasitesi daha gelişmiş konumda olan, büyükşehir belediyelerinde 

uygulamaya alınması ve diğer belediyelerde uygulamanın daha sonra başlatılması 

yerinde bir uygulama olacaktır. Çünkü Türkiye’de bölgeler arasında coğrafi ve 

ekonomik olarak büyük fark olduğu için yerel yönetimler ile ilgili köklü değişikliklerin 

tüm ülke çapında işlerlik kazanması zaman alacaktır.  

Yerel yönetim reformunun insan kaynakları konusunda performans yönetimi ve 

liyakat ilkesini esas alan kapsamlı bir reform ile birlikte ele alınması gerekliliği, 

uygulamanın etkinliği açısından önem taşımaktadır. Liyakat ilkesini hayata geçirecek 

bir dönüşüm gerçekleşmeden belediye yönetimlerinin işlevlerini ve kent halkına 

götürdükleri hizmet türlerini genişletmek, daha fazla kaynak kullanır hale getirmek 

eksik ve yetersiz bir reform olarak kalacaktır. 

Belediyelerin kurumsallaşmasının bir ayağı ise şeffaflıktır. Şeffaflık, 

kamuoyunun yapılanları anında görebilme imkânına kavuşmasına ve sonuçta bir 

denetim mekanizmasının oluşmasına da imkân sağlayacaktır. Belediyelerin yerel 

gazete, dergi ve televizyon gibi yazılı ve görsel medyayı,  internet gibi yerel bilgi ağını 

kullanımları sayesinde ileriye dönük ihale gibi önemli işlemlerini takip edebilme imkânı 

doğacaktır.  

Yerel yönetimler reformunun dikkat çekilmesi gereken ve bu tez çalışmasıyla 

ilgili boyutu ise şudur: Belediyelere ilişkin mevzuatta yapılan yenilikler içinde önemli 

bir kısmı yönetim ve denetime ilişkindir. Türk yerel yönetim sistemine bakıldığında, 

Cumhuriyet döneminde yerel yönetimler içerisinde asıl yükü belediyelerin üstlendiği 

görülmektedir. Belediyelere, yerel halkın ihtiyaçlarının doğrudan giderilmesi konusunda 

önemli görev ve yetki verilmiştir. Görev ve yetkileri artan belediyelerin bütçeleri de 

zaman içinde artmıştır. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesi pek çok 

bakanlığın bütçesinden daha büyüktür. Görev ve yetkileri ve bununla birlikte bütçeleri 

artan belediyelerin, yönetiminde de modern anlayışlar kendisini göstermiştir ve 

göstermelidir. Artık yeni yönetim anlayışı içerisinde bütçenin etkin, ekonomik ve 

verimli kullanılması, stratejik planlama, performansın ölçülmesi gibi önemli kavramlar 

gündeme gelmiştir. Böyle hızlı şekilde işleyen bir yapı içerisinde, eskiden olduğu gibi 

yönetimin sonradan denetimi artık yetersiz kalmış, istenilen sonucu vermeyen bir 

yöntem haline gelmiştir. Günümüzde denetim, sadece bitmiş uygulamaların mevzuat 
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açısından uygunluğunun belirlenmesi şeklinde anlaşılmamaktadır. Daha ziyade denetim 

birimi, idarenin danıştığı, eksik kaldığı noktalarda bilgisinden ve tecrübesinden 

yararlandığı, yönetimin önemli bir öğesidir.  

Kıta Avrupası ve gerekse Anglosakson kültürlerden gelen farklı ülkelerde 

uygulanan ve tezimizin konusunu oluşturan iç denetim sisteminin, ülkemizde de, detaylı 

ve genel kabul görmüş mesleki standartları, etik kuralları, uygulama rehberleri ile kamu 

yönetimimizde kısa zamanda büyük önem kazanacağı düşünülmektedir. Ülkemiz 

uygulamasında kamu kesimine 5018 sayılı Kanunla gelen iç denetimle, kamu kesiminde 

uluslararası standartlara uygun bir iç denetim sistemi kurulması çalışmaları hızla devam 

etmekte olup, bu süreçte yaşanacak uyum sorununun çözülmesi gerekmektedir.  

Ülkemizde uygulanmasına başlanan modern iç denetim ile, kurumun her türlü 

etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve 

tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır. İç 

denetçiler ise yaptıkları denetimler ile risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin 

etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar 

geliştirerek kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacaklardır. İç denetim 

birimlerince, denetim standartlarına uygun olarak, risk esaslı denetim plan ve 

programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve farklı denetim 

yöntemi takip edilerek yürütülecektir. 

İç denetçi seçilirken, saydığımız hizmetleri yerine getirebilecek teorik ve pratik 

tecrübeye sahip olması gerekir. Çünkü iç denetim, işin özelliği gereği stratejik 

planlama, risk yönetimi, performans ölçümü gibi soyut konuların pratiğe aktarılmasını, 

istatistikî olarak gösterilmesini, kurumun ileriye dönük hedefleri hakkında yol gösterici 

tavsiyelerde bulunulmasını gerektirmektedir.   

Denetim sürecinde iç denetçiye ve denetime maruz olan yönetime ve çalışanlara 

düşen birçok yükümlülükler bulunmaktadır. Bu hususlar iç denetim ile ilgili olarak 

uluslararası alanda ortaya konulan standartlarda detaylı olarak belirlenmiştir. İç 

denetçiler denetim faaliyetini gerçekleştirirken mesleki etik kurallarına ve belirlenen 

standartlara uygun olarak davranmak zorundadırlar. Bu şekilde standartlar belirlenmek 

suretiyle, aynı işi yapan; fakat farklı denetim biriminde görevli tüm iç denetçilerin 
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erişecekleri aynı mahiyette objektif denetim sonuçlarının elde edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

İç denetim sonucunda kurum yönetimi, kurumun amaç ve hedeflerine uygun 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, 

faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, kurum varlıklarının korunması ve kurum içinde var 

olan iç kontrollerin yeterli olup olmadığı ve kurumun ürettiği bilgilerin güvenilirliği 

konularında güvence ve danışmanlık hizmetini elde etmektedir. 

Bir kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına dönük olarak kuruma değer 

katmaya çalışan iç denetim, bu amaçla kurumun amaçlarına yönelik yeni hedefler 

belirlemesinde ve geliştirmesinde yardımcı olmaktadır. İç denetçiler yönetimin dışında 

ve yönetim fonksiyon ve işlem sürecinden ayrı olarak kurum üst yönetimine 

danışmanlık yapmak amacıyla, düzenlediği raporlarda iyileştirici ve geliştirici önerilere 

yer verir. İç denetim, sürekli ve disiplinli, risk değerlemesine dayanan bir denetim 

anlayışı benimsediğinden bir kurumda etkin bir risk yönetiminin kurulmasına yardımcı 

olmaktadır.  

Aslında iç denetçilerin hiçbir şekilde idarenin işlemlerine karışmamaları, 

harcama sürecinde görev almamaları esastır. İç denetçiler tarafından yürütülen iç 

denetim faaliyetinin amacı kamu idaresinin üst yöneticisine idarenin örgütsel yapısı, 

kurulan mali yönetim ve kontrol sistemlerinin çalışması, faaliyetlerin ilgili yasal 

düzenlemelere uygunluğu ve sunulan hizmetlerin kalitesinin ve miktarının idarenin 

performans kriterlerine uygunluğu hakkında danışmanlık görevi yapmaktır. İç denetçiler 

tarafından yürütülecek iç denetim faaliyeti bu sayılan gerekçeler doğrultusunda mali 

uygunluk denetimi ve performans denetimini içermektedir.  

İç denetim sisteminin kamu kesiminde başarıyla uygulanması halinde, 5018 

sayılı Kanunla kamu mali yönetimimize getirilen yönetim sorumluluğu ilkesi başarıyla 

uygulanmış olacaktır. Kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde mali 

saydamlık ve hesap verebilir bir anlayışla yönetilebilecektir. Geçmişe ve mevzuata 

uygunluk odaklı denetim sistemimizin, uluslararası uygulamalar paralelinde 

geliştirilmesi sağlanmış ve yetersizliği giderilmiş olacaktır. Denetim alanında Avrupa 

Birliği mevzuatı ve uygulamaları ile uluslararası standart ve uygulamalar yakalanmış 



 110 

olacaktır. Kariyerleri ve gelecekleri daha iyi düzenlenmiş ve planlanmış olan iç 

denetçiler, mesleklerinin her yılında şevkle yönetime katkı sağlayabileceklerdir. 

Yeniden yapılanmanın ve yerel yönetim reformunun başarılı olarak 

uygulanabilmesi için, yukarıda da belirtildiği üzere iç denetim ile ilgili mali denetimin 

yanı sıra performans denetimi konusunda da kurumsal altyapı ve süreçlerin 

oluşturulması gerekmektedir. Performans denetiminde; verimlilik, etkinlik ve 

ekonomiklik temel unsurlardır. İç denetçi performans denetimi yapmak suretiyle, 

hedeflerin uygulamaya dönüştürülmesinde, kaynakların en düşük maliyetle 

gerçekleştirilmesini diğer bir ifade ile kaynakların uygun miktarda, uygun yerde, uygun 

zamanda ve uygun maliyetle elde edilip edilmediğini sorgular. Ayrıca iç denetçinin 

yaptığı denetimler sonucunda elde edilen veriler, dış denetim yapan Sayıştay’ın etkin 

bir performans denetimini yerine getirmesinde kolaylık sağlayacaktır.  

Yine belediyelerdeki iç denetim uygulamalarının kapsamı, daha önce teftiş 

kurulları tarafından yürütülen kurum içine yönelik denetim ve teftiş faaliyetleriyle 

sınırlı olmayacaktır. Bahse konu hususların yanı sıra, faaliyet ve işlemlerin etkililik, 

ekonomiklik ve verimliliğinin değerlendirilmesi, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin 

yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesi ve elektronik bilgi sistemlerinin 

sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi faaliyetleri de iç denetime konu 

olabilecektir. 

Yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin içerisinde iç denetim ile ilgili en önemli 

unsurlarında birisi üst yöneticilerdir. Yeni sistemde üst yöneticilerin önemli rolleri 

vardır. Bakanların mali yönetim ve kontrol sistemi içindeki göreli konumları 

zayıflatılırken üst yöneticilerin konumları güçlendirilmiştir. Mali yönetim ve kontrol 

sistemi içindeki konumları gereği, üst yöneticiler için hesap verme sorumluluğu ve 

yönetim sorumluluğu öngörülmüştür. Belediyelerde, Belediye Başkanları üst yönetici 

oldukları için bulundukları konumda her açıdan en üst konumda bulunmaktadırlar. Yani 

Belediye Başkanlarının hem siyasi, hem de kaynakların etkili, verimli ve ekonomik 

kullanılması bakımından sorumlulukları vardır. Fakat burada önemli olan, iç denetim 

sisteminin verimli olması, üst yöneticinin bu sistemi benimsemesine bağlıdır. İç 

denetçinin kurum içerisinde yaptığı denetimlerin kıymetinin olması üst yöneticinin bu 

konuyu ciddiye almasına bağlıdır. İç denetçilerin uygulamalar ile hedeflerin uyumunu 
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belirlemek için hazırladığı rapor, sonuç olarak idare tarafından yani üst yönetici 

tarafından hayata geçirilecektir.  

Gelişmiş bir iç denetim sisteminin oluşturulması ile ilgili diğer önemli husus, bu 

konuda politika belirleyen güçlü bir merkezi idarenin varlığına bağlıdır. Bu idare 

merkezi uyumlaştırma birimi olarak görev yapacak ve bütün yönetim seviyelerinde iç 

denetim konularında uygulama birliğini sağlayacaktır. Merkezi uyumlaştırma birimi 

görevini yürüten idare, mali yönetim sisteminin yapısını, harcama sürecinde rol alacak 

görevlilerin rol ve sorumluluklarını, iç denetime ilişkin standart ve ilkeleri, mali 

yönetim sisteminin sağlıklı ve etkin çalışması için kamu idarelerinin uymak zorunda 

oldukları standart ve ilkeleri belirleyecek ve uygulamayı takip edecektir. Ülkemizde 

5018 sayılı Kanun ile bu görevi İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu (İDKK) yerine 

getirmektedir. İDKK, Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan bir birimdir. İDKK’nın iç 

denetim ile ilgili mevzuat alt yapısını, iç denetçilerin çalışmaları ile ilgili hususları 

düzenleme görev ve yetkileri vardır.  

Kanaatimizce, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve devlet aygıtının 

işleyişinde uluslararası standartların uygulamaya konulması gibi konular denetim 

sisteminin yeniden yapılandırılmasında önem taşımakla birlikte, Türk yönetim 

sisteminin bütününde iyileşme sağlanmadan, denetim sistemini iyileştirmeye dönük 

parçacı çözümlerin etkisi düşük olacaktır.  

Ülkemizde yeni hayat bulan iç denetim anlayışı tüm sorunlara rağmen AB’ye 

uyum süreci ve bunun getirdiği yapısal değişim ihtiyacının olması ve bununla ilgili 

olarak iç denetimi de kapsayan mali kontrol faslının (32. fasıl) müzakerelerine 

başlanılmış olması, kamu yönetiminde değişim çabalarının sürüyor olması, kamu 

idarelerinde yönetim kadrolarının genç ve eğitimli olması, iç denetim alanında 

uluslararası alanda çok geniş bir bilgi birikiminin olması vb. fırsatlar göz önünde 

bulundurulduğunda, kamu yönetiminde denetim konusunda geleceğe yönelik önemli 

adımlar atıldığı ve bundan sonrada atılacağı düşünülmektedir. 
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EKLER 
 

Ek 1: Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Tarafından Belirlenen “İç 

Denetim Mesleki Uygulama Standartları”190 

Niteliksel Standartlar; 

1000-Amaç, Yetki ve Sorumluluk (İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluğu açıkça 

bir tüzükle belirlenmeli, standartlarla uyumlu olmalı ve yönetim kurulu tarafından onaylanmalıdır.) 

1100-Bağımsızlık ve Tarafsızlık (İç Denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler işlerini 

yaparken tarafsız olmalıdır.) 

1200-Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Özen (İç denetçiler bireysel sorumluluklarını yerine 

getirebilmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve diğer yeteneklere sahip olmalıdırlar. İç denetim 

faaliyeti sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve diğer yeteneklere bir bütün 

olarak sahip olmalı veya elde etmelidir. 

1300-Kalite Güvence ve Gelişim Programı (İç denetim birim yöneticisi, iç denetim faaliyetini 

tüm yönleriyle kapsayan bir kalite güvence ve gelişme programı geliştirmeli ve korumalı ve programın 

etkililiğini sürekli izlemelidir. Bu program, iç ve dış kalite değerlendirme ve sürekli iç izlemeyi içerir.) 

Performans Standartları; 

2000-İç Denetim Faaliyetinin Yönetilmesi (İç denetim birim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, 

kuruma değer katmasını sağlamak için etkili bir şekilde yönetmelidir.) 

2100-Çalışmanın Özellikleri (İç denetim faaliyeti, risk yönetimi, kontrol ve yönetim 

süreçlerinin sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, geliştirilmesini değerlendirmeli ve buna katkıda 

bulunmalıdır.) 

2200-Görev Planlaması (İç denetçiler, her görev için kapsam, hedefler, zamanlama ve kaynak 

tahsisini içeren bir plan geliştirmeli ve yazılı hale getirmelidir.) 

2300-Görevin Yerine Getirilmesi (İç denetçiler, görevin gereklerini yerine getirirken yeterli 

bilgiyi tanımlamalı, analiz etmeli, değerlendirmeli ve kayıt altına almalıdır.) 

2400-Sonuçların Bildirilmesi  

2500-İzleme Süreci 

2600-Yönetimin Riskleri Göze Alma Kararı (İç denetim birim yöneticisi, üst yönetimin göze 

aldığı risk düzeyinin kurum için kabul edilir olmayabileceğini düşündüğünde, konuyu üst yönetim ile 

tartışmalıdır. Eğer söz konusu riske ilişkin bir karara varılamazsa, iç denetim birim yöneticisi ve üst 

yönetim konuyu yönetim kuruluna raporlamalıdır.) 

                                                
190 http://tide.org.tr/TIDEWEB/IcSayfa.aspx?kodal=254&KS=200842510950437 
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Ek 2: Uluslararası İç Denetçi Enstitüsünün Belirlediği Etik Kuralları191 

Davranış Kuralları 

1. Dürüstlük 

İç denetçiler, 

1.1. Çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar, 

1.2. Hukuku gözetir ve hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yaparlar, 

1.3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve kurum 

açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmezler, 

1.4. Kurumun meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar. 

2. Objektiflik 

İç denetçiler, 

2.1. Değerlendirmelerinin tarafsızlığına zarar verebilecek veya zarar vereceği varsayılabilecek 

herhangi bir ilişkiye ve faaliyete katılmazlar; bu katılım, kurumun çıkarlarıyla çatışan ilişki ve faaliyetleri 

de içerir, 

2.2. Meslekî muhakemelerini zayıflatabilecek veya zayıflatacağı varsayılabilecek herhangi bir 

şeyi kabul etmezler, 

2.3. Tespit ettikleri ve açıklanmadığı takdirde faaliyetlerinin raporlanmasını bozacak tüm önemli 

bulguları açıklarlar. 

3. Gizlilik 

İç denetçiler, 

3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanımı konusunda ihtiyatlı 

olurlar, 

3.2. Sahip oldukları bilgileri kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak veya kurumun 

meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmazlar. 

4. Yetkinlik (Ehil Olma) 

İç denetçiler 

4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenmelidirler, 

4.2. İç denetim hizmetlerini, Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına uygun 

bir şekilde yerine getirirler, 

4.3. Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirirler. 

                                                
191 http://tide.org.tr/TIDEWEB/IcSayfa.aspx?kodal=254&KS=200842510950437 
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Ek 3: İngiltere Kamu İç Denetim Standartları 192 

a.Organizasyonel Standartlar 

1’inci Standart: İç denetimin kapsamı (İç Denetim faaliyetlerinin kapsamı ile ilgili 

standartlardır. Bu standarda göre iç denetimin kapsamı kurumun iç kontrol sisteminin verimliliğinin ve 

yeterliliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesindeki 

kaliteyi içermelidir.) 

2’inci Standart: Bağımsızlık (İç denetim, denetçilerin görevlerini yerine getirirken tarafsız ve 

etkili tavsiyelerde ve mesleki yargılarda bulunmalarını kolaylaştıracak biçimde, denetlediği faaliyetlerden 

yeterince bağımsız olmalıdır. Denetçilerin icrai görevleri bulunmamalıdır. Ayrıca iç denetim biriminin 

tavsiyelerini ve önerilerini karşılamaya yönelik hesap verme sorumluluğu, bunları kabul edip uygulayan 

ve bunlara resmi bir biçimde itiraz eden hat yöneticilerine aittir.) 

3’üncü Standart: Denetim Komiteleri (Son yıllarda halka açık büyük işletmelerde yaşanan 

muhasebe skandalları, finansal tablolarda ortaya çıkan hata ve hileler denetim sürecini sorgulamayı 

gerektirmiştir. Yaşanan iflasların milyar dolarlar ile ifade edilmesi sermaye piyasasına olan güveni 

sarsmıştır. Kurumsal yönetim anlayışındaki gelişmelere bağlı olarak uzun yıllardan beri ABD’de 

uygulama alanı bulan denetim komitesi artık tüm dünyada şirket organizasyon şemaları içinde yer 

almaktadır. Kurum yönetiminin yapabileceği hileleri önlemek, denetçilerin bağımsızlığını 

kuvvetlendirmek ve finansal raporlama sürecinin kalitesini artırmak amacıyla önemli bir fonksiyon 

üstlenen denetim komitesinin etkinliği ve denetçilerle olan ilişkisi daha da önemli hale gelmiştir. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı, iç denetçiler ile denetim komitesi arasıda nasıl bir ilişkinin olması 

gerektiğini ortaya koymaktır.) 

4’üncü Standart: Yönetimle, diğer denetçilerle ve diğer inceleme organlarıyla ilişkiler (İç 

denetim yöneticisi, denetim kapsamının en etkin biçimde tesisi ve çalışmalarda mükerrerliklerin asgari 

düzeye indirilmesi için yöneticilerin, diğer iç denetçiler, dış denetim ve inceleme yapan diğer organlar ile 

denetim planları ve faaliyetlerini koordine etmesidir.) 

5’inci Standart: Personelin işe alınması, eğitim ve mesleki gelişme (İdeal olanı iç denetim 

biriminin toplu olarak, örgütün denetim ihtiyacının tamamını başaracak bilgi ve beceriye sahip olmasıdır. 

Bunun başarılması etkin personel politikaları ve sürekli eğitim programları ile mümkündür.) 

b.Çalışma Standartları 

6’ncı Standart: Denetim Stratejisi (İç denetim yöneticisinin; organizasyonun risk yönetimi, 

kontrolü ve yönetişimi ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerin etkinliğinin tarafsız biçimde 

                                                

192 Baran Özeren ve Mustafa Ekinci, İngiltere Kamu Sektöründe İç Denetim Standartları, Sayıştay 
Yayınları, Ankara, 2004 
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değerlendirilmesine ve bunlar hakkındaki görüşlerin kurum başkanına verimli ve tutumlu biçimde 

sunulmasına yönelik bir strateji geliştirmesi ve bunu sürdürmesidir. ) 

7’nci Standart: Denetim görevlerinin yönetimi (Her bir denetim görevi için ayrıntılı bir plan 

hazırlanmalı ve bu plan ilgili yönetim ile görüşülmesidir. Bu planlar görevin ayrıntılı hedeflerini, 

sunulacak görüşten yönetimin elde etmek istediği güvence derecesini, kaynak ihtiyaçlarını, denetim 

çıktılarını ve hedeflenen tarihleri saptamasıdır.) 

8’inci Standart: Mesleki özen (İç denetimin yeterli mesleki dikkat ve özenle 

gerçekleştirilmesidir. Bunu sağlamak için ise iç denetçiler ve iç denetim bölümü mesleki yeterliliğe önem 

vermelidir. Kurumlar iç denetim bölümünde mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve diğer 

hususlarda yeterli kişilere görev vermelidir. İç denetçiler de çalışmaları sırasında bu standarda uygun 

hareket etmelidir.)  

9’uncu Standart: Raporlama (İç denetim yöneticisinin denetim bulgularının raporlanma 

biçimini, bu standartların hükümlerine ve kurum başkanı ve üçüncü kişilerin ihtiyaçlarına göre 

belirlenmesidir.) 

10’uncu Standart: Kalite Güvencesi (İç denetim birim yöneticisinin, iç denetim faaliyetini tüm 

yönleriyle kapsayan bir kalite güvence ve gelişme programı geliştirmeli ve korumalı ve programın 

etkililiğini sürekli izlemesidir. Bu program, iç ve dış kalite değerlendirme ve sürekli iç izlemeyi içerir. ) 
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Ek 4: İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu Tarafından Yayımlanan Kamu 

İç Denetim Standartları193 

NİTELİKSTANDARTLARI 

1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 

İç denetim birim/faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, iç denetimin tanımına ve bu 

Standartlara uygun olarak her kamu idaresi için üst yöneticinin onayı ile çıkarılacak bir yönerge ile 

belirlenmelidir.  

İç denetim birimi yöneticisi, yönergede belirlenen amaç, yetki ve sorumlulukların iç denetim 

birim/faaliyetinin hedeflerine ulaşması ve iç denetim faaliyetlerinin bu standartlara uygun bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak amacıyla denetim yönergesini dönemsel olarak inceleyerek, yeni düzenlemelerin 

gerekli olup olmadığını değerlendirmeli ve sonuçları hakkında üst yöneticiyi bilgilendirerek yapılması 

gereken değişiklikler hakkında önerilerde bulunmalıdır. 

1000.G1 - İdareye sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim yönergesinde 

belirtilmelidir. İdare dışındaki taraflara güvence hizmeti sağlanacaksa, bunun niteliği de yönergede 

açıklanmalıdır. 

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmelidir. 

1100 - Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

İç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız 

davranmalıdır. 

İç denetim birimi/faaliyeti, iç denetçilerin görevlerini yerine getirirken tarafsız ve etkili 

tavsiyelerde ve mesleki yargılarda bulunmalarını kolaylaştıracak biçimde, denetlenen 

birimlerden/faaliyetlerden  bağımsız olmalıdır. 

1110 - İdare İçi Bağımsızlık 

İç denetim birimi doğrudan üst yöneticiye bağlı olmalıdır. 

1110.G1 - İç denetim faaliyeti, denetim konu ve kapsamının belirlenmesi, yürütülmesi ve 

sonuçların raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak olmalıdır. 

1120 - Bireysel Tarafsızlık 

İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde davranmalı ve her türlü çıkar çatışmasından 

kaçınmalıdır. 

1130 - Bağımsızlık ve Tarafsızlığı Bozan Etkenler 

                                                
193http://www.bumko.gov.tr/DENETIM/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFE
28888CAE96CDD28 
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Denetçilerin bağımsızlığı veya tarafsızlığı fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu 

takdirde, durum ilgili taraflara açıklanmalıdır. Bu açıklamanın kapsamı, bozucu etkenin niteliğine 

bağlıdır. 

İç denetçiler, denetim çalışmalarını sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek 

bir durumla karşılaşmaları halinde bu durumu iç denetim birimi yöneticisine yazılı olarak bildirmelidir.  

Denetim görevlendirmelerinde aynı alanda veya konuda uzun süreli denetim yapılmasının 

tarafsızlığı bozabileceği gözönünde bulundurularak denetçiler ve denetim görevleri arasında zaman 

zaman rotasyon yapılmalıdır. 

1130.G1 - İç denetçiler, daha önce fiilen sorumlu olduğu veya yönetici olarak görev yaptığı 

faaliyetlere ilişkin denetim görevi yapmaktan kaçınmalıdır. Bir iç denetçinin son bir yıl içinde sorumlu 

olduğu idari bir faaliyet hakkında denetim hizmeti vermesinin, tarafsızlığını bozacağı varsayılır. 

1130.G2 - İç denetim birimi yöneticisinin denetim görevi yerine getirmesi halinde 

sorumluluğundaki işlevlere yönelik güvence görevleri, üst yönetici tarafından gözetlenmelidir. 

1130.D1 - İç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları idari faaliyetlere ilişkin danışmanlık 

hizmeti verebilir. 

1130.D2 - İç denetçiler, önerilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili bağımsızlıklarına 

ve tarafsızlıklarına zarar verecek hususlar söz konusu ise, görevi kabul etmeden önce danışmanlık 

hizmetini talep edene bu durumu açıklamalıdır. 

1200 – Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

Denetim görevleri yetkin kişilerce, azami mesleki özen ve dikkat ile yerine getirilmelidir. 

1210 – Yetkinlik 

Mesleki yetkinlik; görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olma, denetim konuları ile ilgili 

sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip değerlendirme ve raporlama yeteneğini ifade eder.  

İç denetçiler, sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip 

olmalıdır. İç denetim birimi de gerekli kurumsal yetkinliği haiz olmalıdır. 

1210.G1 - İç denetçiler, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi ve 

becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, iç denetim birimi yöneticisi idare dışındaki 

uzmanlardan denetim görevinin hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere tavsiye ve yardım temin etmelidir. 

1210.G2 - İç denetçi, yolsuzluk belirtilerini tespit edebilecek yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 

Ancak iç denetçinin, esas görevi ve sorumluluğu yolsuzlukları tespit etmek ve soruşturmak olan savcı ve 

polis gibi kişilerin uzmanlığına sahip olması beklenmemelidir. 

1210.G3 - İç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için bilgi teknolojileri ve 

kontrolleriyle ilgili temel bilgilere ve teknoloji tabanlı denetim tekniklerine hakim olmalıdır. Ancak, tüm 
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iç denetçilerin; asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi olan iç denetçiler kadar uzmanlığa sahip 

olması beklenemez. 

1210.D1 - İç denetçilerin danışmanlık görevini yapabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve diğer 

vasıflara sahip olmadığı durumlarda, iç denetim birimi yöneticisi görevi reddetmeli veya belirlenen 

danışmanlık hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak gereken yardımı temin etmelidir. 

1220 - Azami Mesleki Özen ve Dikkat  

İç denetçiler, denetim görevlerinde makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden 

beklenen azami mesleki özen ve dikkati göstermeli, denetim hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak şekilde 

yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.  Ancak, azami meslekî özen ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı 

anlamına gelmez. 

1220.G1 – Denetim görevlerinde azami mesleki özen ve dikkatin gösterilmesinde iç denetçiler 

aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır.  

• Görevle ilgili amaçlara ulaşmak için gereken çalışmanın kapsamı, 

• Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların karmaşıklık, hacim veya önem derecesi, 

• Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği, 

• Önemli hataların, düzensizliklerin veya aykırılıkların bulunma ihtimali, 

• Güvence hizmetinin potansiyel faydalarının maliyeti. 

1220.G2 - İç denetçi, azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, bilgisayar destekli denetim 

tekniklerini ve diğer veri analiz tekniklerini imkânlar ölçüsünde kullanmalıdır. 

1220.G3 - İç denetçi, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek önemli risklere karşı 

dikkatli olmalıdır. Ancak, güvence prosedürleri azamî meslekî özen ve dikkatle uygulansa bile, bütün 

önemli risklerin teşhis edilmesini garanti etmez. 

1220.D1 - İç denetçi bir danışmanlık görevi sırasında, aşağıdaki hususları göz önüne 

alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermelidir: 

• Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dâhil  danışmanlık hizmetini talep 

eden denetlenenin ihtiyaç ve beklentileri, 

• Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmanın boyutu ve nisbî karmaşıklığı, 

• Danışmanlık görevinin potansiyel fayda ve maliyetleri. 

1230 - Sürekli Mesleki Gelişim 

İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer mesleki yetkinliklerini sürekli bir şekilde geliştirmeli 

güçlendirmelidir. 

Üst yönetici ve iç denetim birimi yöneticisi, iç denetçilerin mesleki yönden gelişmesi, yenilikleri 

izlemesi ve çalışma isteğini artırması için gerekli tedbirleri almalıdır. 
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İç denetim biriminde, iç denetim faaliyetinin sınırları göz önünde bulundurularak,  eğitim düzeyi, 

nitelik ve deneyim açısından yeterli sayıda iç denetçi istihdam edilmelidir. İç denetçiler görevlerinin 

gerektirdiği eğitime tabi tutulmalı ve süreklilik gösteren uygun eğitim programları aracılığıyla mesleki 

yeterliliklerini sürdürmelidir. 

1300 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 

Kalite güvence ve geliştirme programı, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin iç 

denetim birimince ve Kurulca, tüm yönleriyle değerlendirilmesi,  standartlara ve meslek ahlak kurallarına 

uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programdır. 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli 

gözetleyen, Kurulun düzenlemelerine uygun, bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamalı ve 

sürdürmelidir. Bu program, dönemsel iç ve dış kalite değerlendirmelerini ve devamlı iç gözetleme 

faaliyetini içermelidir. Programın her parçası, iç denetim faaliyetinin katma değer yaratmasına, idarenin 

faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç denetim faaliyetinin standartlara ve meslek ahlak 

kurallarına uyması konusunda güvence sağlamalıdır. 

1310 - Kalite Programı Değerlendirmeleri 

İç denetim birimi yöneticisi, kalite programının genel etkinliğini gözetlemek ve değerlendirmek 

amacına yönelik bir program geliştirmelidir. Bu program hem iç hem de dış değerlendirmeleri 

içermelidir. 

1311 - İç Değerlendirmeler 

İç değerlendirmeler; 

• İç denetim performansının devamlı gözden geçirilmesini, 

• Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya idare içinde, iç 

denetim uygulamaları ve standartlarını bilen kişilerce yapılan dönemsel gözden geçirmeleri, 

kapsamalıdır. 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetine ilişkin, dönemsel olarak gerçekleştirilecek, 

idare içi kalite incelemelerine yönelik ilkeler belirlemelidir.  

İdare içi incelemeler, iç denetim faaliyetinin ve gözetiminin; kalitesini, standartlara ve iç denetim 

biriminin denetim rehberlerine uygunluğunu, idareye ilave değer katma yöntemini ve performans 

göstergelerine ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmelidir. 

İç denetim birimi yöneticisi,  kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan iç 

değerlendirme sonuçlarını yıllık faaliyet raporunda göstermeli ve en az yılda bir kez üst yönetime bilgi 

sunmalıdır. 
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1312 - Dış Değerlendirmeler 

Dış değerlendirme, Kurulca ilgili idare dışından belirlenecek vasıflı ve bağımsız bir uzman veya 

ekip tarafından en az beş yılda bir yapılır. 

Dış değerlendirmeyi yapanların, değerlendirmeye tâbi olan idareye veya idare personeline karşı 

herhangi bir yükümlülüğü bulunmamalı ve idareden herhangi bir çıkarı olmamalıdır. İki kamu idaresi 

arasında karşılıklı dış değerlendirme yapılmamalıdır. 

İç denetimin görev alanı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı, nitelik ve nicelik olarak yeterliliği, stratejisi 

ve programlarını formüle etme yaklaşımının verimliliği ve etkililiği, Standartlara ve İDKK tarafından 

yapılan düzenlemeler, diğer mevzuat ve birimin kendi denetim rehberlerine uygunluğu, idarenin 

faaliyetine katma değer sağlaması, performans göstergelerine ulaşılması, iç denetimde gözetimin kalitesi 

gibi hususlar dış değerlendirmenin kapsamını oluşturmalıdır. 

Üst yönetici, iç denetim birimi yöneticisiyle birlikte sonuçların değerlendirilmesi neticesinde  

tespit edilen ve üzerinde mutabakata varılan yetersizlikleri gidermek üzere bir eylem planı hazırlamalıdır. 

Bu tür eylem planlarındaki gelişmeler yıllık faaliyet raporunda belirtilmelidir. 

1320 - Kalite Programı Hakkında Raporlama 

İç denetim birimi yöneticisi, dış değerlendirme sonuçları ile eylem planını Kurula ve varsa 

yönetim kuruluna göndermelidir. 

1330 - "Standartlara Uygun Yapılmıştır" İbaresinin Kullanılması 

İç denetçiler, iç denetimin “Kamu İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına uygun 

yapıldığını" belirtmelidir. Ancak iç denetçilerin bu ibareyi kullanabilmesi için, iç denetim 

birim/faaliyetinin 1312 No’lu standart kapsamında kalite geliştirme programı değerlendirmesinin 

yapılması ve değerlendirme sonucunda standartlara uygunluğunun teyidi gerekir. 

1340 - Aykırılıkların Açıklanması 

İç denetimin standartlara ve iç denetçilerin meslek ahlak kurallarına tam uyumlu olarak 

gerçekleştirilmesi esastır. Ancak tam uyumun sağlanamadığı durumlarda aykırılıklar iç denetimin genel 

kapsamını veya faaliyetlerini etkiler hâle geldiğinde Kurula, üst yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna 

özel durum açıklaması yapılmalıdır. 

ÇALIŞMA STANDARTLARI 

2000 - İç Denetimin Yönetimi 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini idareye değer katacak şekilde yönetmelidir. 

İç denetim birimi yöneticisi; iç denetim yönergesinde tanımlanan genel amaç ve sorumlulukların 

yerine getirilmesi, iç denetim kaynaklarının etkin, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ve iç denetim 

faaliyetlerinin Standartlara uygun yapılmasını sağlayacak şekilde iç denetim birimini yönetmekten 

sorumludur. 
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2010 - Planlama 

İç denetim birimi yöneticisi; idarenin hedeflerine uygun olarak, iç denetimin önceliklerini 

belirleyen risk esaslı plan ve programlar yapmalıdır. 

2010.G1 - İç denetimin plan ve programı, yılda en az bir kez yapılan bir risk değerlendirmesine 

dayanmalıdır. Üst yönetici ve varsa yönetim kurulu, bu sürece dahil edilerek görüşleri dikkate alınmalıdır. 

2010.D1 - İç denetim birimi yöneticisi; danışmanlık taleplerini, görevin risk yönetimini 

geliştirme, katma değer yaratma ve faaliyetleri geliştirme potansiyelini ve yıllık denetim planının 

uygulanmasına olan etkilerini gözönünde bulundurarak kabul edip etmemeyi düşünmelidir. Kabul edilen 

görevler programa dahil edilmelidir. 

2020 - Bildirim ve Onay 

İç denetim birimi yöneticisi; önemli ara değişiklikler de dahil iç denetim faaliyetinin planlarını 

ve kaynak sınırlamalarının etkilerini de belirterek kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst 

yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna bildirmelidir. 

2030 - Kaynak Yönetimi 

İç denetim birimi yöneticisi, onaylanmış denetim programının uygulanabilmesi için iç denetim 

kaynaklarının uygun ve yeterli olmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. 

2040 - Politika ve Süreçler 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek amacıyla izlenecek politika ve 

süreçleri belirlemelidir. 

2050 - Eşgüdüm 

İç denetim birimi yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz tekrarını önlemek ve işin kapsamını en 

uygun şekilde belirlemek amacıyla, güvence ve danışmanlık hizmetlerini yerine getiren diğer iç ve dış 

denetçilerle, mevcut bilgileri paylaşmalı ve faaliyetleri bunlarla eşgüdüm içinde sürdürmelidir. 

2060 - Üst Yönetici ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar 

İç denetim birimi yöneticisi; iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve sorumlulukları ile 

programa kıyasla gerçekleşen performans konularında, üst yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna 

dönemsel raporlar sunmalıdır. Bu raporlar; idarenin önemli riskleri, kontrol ve yönetim sorunları ile üst 

yönetici ve varsa yönetim kurulunun ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği başka konuları da 

içermelidir. 

2100 - İşin Niteliği 

İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol ve yönetim 

süreçlerini değerlendirmeli ve bu süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmalıdır. 

2110 - Risk Yönetimi 
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İç denetim faaliyeti; önemli riske maruz alanları tespit edip değerlendirmek ve risk yönetimi ile 

kontrol süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle idareye yardımcı olmalıdır. 

2110.G1 - İç denetim faaliyeti, idarenin risk yönetim sürecinin etkinliğini gözlemeli ve 

değerlendirmelidir. 

2110.G2 - İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hususları dikkate alarak, idarenin yönetim ve kontrol 

faaliyetleriyle bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri değerlendirmelidir; 

 • Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü, 

 • Faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, 

 • Varlıkların korunması, 

 • Kanun ve diğer düzenlemelere uyum. 

2110.D1 - İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin amacıyla uyumlu şekilde riski 

ele almalı ve diğer önemli risklere karşı dikkatli olmalıdır. 

2110.D2 - İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, idarenin maruz 

kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde kullanmalıdır. 

2120 - Kontrol 

İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli gelişimi 

teşvik etmek suretiyle, idarenin etkin kontrollere sahip olmasına yardımcı olmalıdır. 

2120.G1 - Risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak iç denetim faaliyeti, söz konusu 

riskleri gidermek üzere idarenin yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi sistemlerini kapsayan mevcut 

kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmeli ve gerekli hallerde ilave kontroller önermelidir. 

Bu değerlendirme; 

 • mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini ve bütünlüğünü, 

 • faaliyetlerin etkililik ve verimliliğini, 

 • varlıkların korunmasını ve 

 • kanunlara ve diğer düzenlemelere uyum konularını 

kapsamalıdır. 

2120.G2 - İç denetçiler, iç denetim plan ve programlarındaki hedef ve amaçların kapsamı ve 

bunların idarenin hedef ve amaçlarına uyum derecesini anlayıp değerlendirmelidir. 

2120.G3 - İç denetçiler, faaliyet ve programların planlandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığını 

ve elde edilen sonuçların belirlenen hedef ve amaçlarla uyumlu olup olmadığını değerlendirmelidir. 

2120.G4 - Kontrollerin değerlendirilmesi için uygun ve yeterli kriterlere ihtiyaç vardır. İç 

denetçiler, yönetimin hedef ve amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için oluşturduğu kriterlerin 
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yeterlilik derecesini tespit etmelidir. Bu kriterler yeterli görülürse, iç denetçiler de kendi 

değerlendirmelerinde bunları kullanabilir. Söz konusu kriterler yeterli görülmezse, iç denetçiler uygun 

değerlendirme kriterleri geliştirmek için yönetimle birlikte çalışmalıdır. 

2120.D1 - Danışmanlık görevi sırasında iç denetçiler, yapılan kontrolleri görevleri çerçevesinde 

gözden geçirmeli ve herhangi bir kontrol yetersizliğine karşı dikkatli olmalıdır. 

2120.D2 - İç denetçiler; danışmanlık görevlerinden elde ettiği kontrol bilgilerini, idarenin maruz 

kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde kullanmalıdır. 

2130 - Yönetim 

İç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak yönetim 

süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli önerilerde bulunmalıdır: 

 • İdare içinde gerekli iş ahlakı ve diğer değerlerin geliştirilmesi, 

 • Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirliğin sağlanması, 

 • Risk ve kontrol bilgilerinin idarenin gerekli birimlerine etkili bir şekilde iletilmesi, 

 • İç ve dış denetçiler ile üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdümün sağlanması ve bunlar 

arasında gerekli bilgilerin etkili bir şekilde iletiminin sağlanması. 

2130.G1 - İç denetim faaliyeti, idarede iş ahlakı kültürünün yerleştirilmesi için kurumsal amaç, 

program ve faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirmelidir. 

2130.D1 - Danışmanlık görevinin amaçları, idarenin genel değerleri ve hedefleriyle uyumlu 

olmalıdır. 

2200 - Görev Planlaması 

İç denetçiler, her görev için, kapsam, amaçlar, zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını da 

dikkate alan ayrı bir plan hazırlamalı ve kayıt altına almalıdır. Bu planlama çalışmaları aşağıdaki 

unsurları içermelidir. 

2201 - Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler 

İç denetçiler, her denetim görevi için bir denetim planı hazırlarken aşağıdaki hususları dikkate 

almalıdır; 

 • Denetlenecek faaliyetin hedefleri ve bu hedeflere ulaşmadaki performansı değerlendirmeye 

yarayacak araç veya kriterler, 

 • Faaliyetler, hedefler ve kaynaklar üzerindeki önemli riskler ile bu risklerin muhtemel etkilerini 

kabul edilebilir seviyede tutmanın yol ve yöntemleri, 

 • Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilgili kontrol çerçevesi veya modeline kıyasla 

yeterlilik ve etkinliği, 

 • Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli gelişme sağlama imkânları. 
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2201.G1 - İç denetçiler, idare dışındaki taraflar için bir görevlendirme planlarken, 

görevlendirmenin amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları ve (görev kayıtlarına erişme ve 

sonuçların paylaşımına getirilecek kısıtlamalar dahil) diğer karşılıklı beklentiler konusunda söz konusu 

taraflarla anlaşmalıdır. 

2201.D1 - İç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek sorumluluklar ve 

beklentiler hakkında, danışmanlık hizmeti verecekleri ilgili yöneticiyle mutabakata varmalıdır. Çok 

önemli görevlendirmelerde bu mutabakat yazılı hâle getirilmelidir. 

2210 - Görev Amaçları 

Her denetim görevi için söz konusu denetim göreviyle ilgili denetim amaçları belirlenmelidir. 

Görev amaçları, denetlenen faaliyetle ilgili riskleri, kontrolleri ve yönetim süreçlerini kapsamalıdır. 

2210.G1 - İç denetçiler, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesini yapmalıdır. 

Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtmalıdır. 

2210.G2 - İç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hatâların, düzensizliklerin, 

aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini dikkate almalıdır. 

2210.D1 - Danışmanlık görevlerinin amaçlarında, ilgili yöneticiyle mutabık kalındığı ölçüde, 

risk, kontrol ve yönetim süreçlerine de temas edilmelidir. 

2220 - Görev Kapsamı 

Görevin kapsamı, denetim görevinin amaçlarına ulaşılmasına uygun seviyede olmalıdır. 

2220.G1 - Görevin kapsamı, ilgili sistemlerin, kayıtların, personel ve maddî varlıkların 

değerlendirilmesini de (üçüncü tarafların sahip oldukları dahil) içermelidir. 

2220.G2 - Bir güvence görevi esnasında danışmanlık talebinde bulunulursa, görevin amaçları, 

kapsamı, karşılıklı sorumluluklar ve diğer beklentiler bir yazıyla iç denetim birimine iletilmelidir. Uygun 

görülmesi halinde danışmanlık görevi yürütülerek sonuçları danışmanlık ilkelerine uygun olarak 

raporlanmalıdır.  

2220.D1 - İç denetçiler, danışmanlık görevlerini yürütürken, görevin kapsamının, üzerinde 

mutabık kalınan amaçlara yeterince temas ettiğinden emin olmalıdır. Eğer görev esnasında kapsamla ilgili 

ihtirazi kayıtlar olursa, göreve devam edip etmeyeceğini belirlemek üzere, iç denetçiler bunları ilgili 

yöneticiyle tartışmalıdır. 

2230 - Görev Kaynaklarının Tahsisi 

İç denetçiler, görevin amaçlarına ulaşmak için gereken kaynakları tespit etmelidir. Görev 

kadrosu; görevin niteliği, karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut kaynaklar dikkate alınarak 

oluşturulmalıdır. 
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2240 - İş Programı 

İç denetçiler, denetim amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak şekilde her denetim görevinin 

amaçlarını, görev için ayrılan kaynakları, muhtemel süresini ve denetimde takip edilecek süreçleri 

gösteren iş programları hazırlamalıdır. Bu iş programları yazılı hâle getirilmelidir. 

2240.G1 - İş programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, değerlendirme ve 

kayıt süreçlerini içermeli ve göstermelidir. İş programı, işe başlanmadan önce onaylanmalı, programda 

yapılan değişiklikler için de iç denetim birimi yöneticisinden onay alınmalıdır. 

2240.D1 - Danışmanlık görevleri için hazırlanan iş programlarının şekli ve içeriği, görevin 

niteliğine bağlı olarak değişebilir. 

2300 - Görevin Yürütülmesi 

İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgileri belirlemeli, analiz 

etmeli, değerlendirmeli ve kaydetmelidir. 

İç denetçiler görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç denetçiden beklenen dikkat ve 

özeni gösterir. Mesleki özen ve dikkat, aynı veya benzer durum ve koşullarda, makul sınırlar dahilinde 

tedbirli ve yetkin bir iç denetçiden beklenen beceri, özen ve dikkatin gösterilmesidir. 

2310 - Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması 

İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan bilgileri 

tespit etmeli ve tanımlamalıdır. 

Bilgi ve belgeler; görevin amaç ve kapsamıyla ilgili bütün konularda toplanmalı, tespit ve 

tavsiyelere sağlam ve güvenilir bir dayanak oluşturacak seviyede yeterli, güvenilir, ilgili ve gerekli 

olmalıdır. 

2320 - Analiz ve Değerlendirme 

İç denetçiler, görev sonunda vardıkları sonuçları uygun analiz ve değerlendirmelere 

dayandırmalıdır. 

2330 - Bilgilerin Kaydedilmesi 

İç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün bilgileri 

kaydetmelidir. 

2330.G1 - İç denetim birimi yöneticisi; görev kayıtlarına erişimi kontrol etmeli, gerektiğinde bu 

kayıtları idare dışı taraflara vermeden önce, üst yöneticinin onayını ve/veya hukuk müşavirliğinin 

görüşünü almalıdır. 

2330.G2 - İç denetim birimi yöneticisi, görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin esasları 

belirlemelidir. Bu esaslar, idarenin temel ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun olmalıdır. 
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2330.D1 - İç denetim birimi yöneticisi, görev kayıtlarının tutulması, saklanması ve idare içi ve 

dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar belirlemelidir. Bu politikalar, idarenin düzenlemelerine, 

ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun olmalıdır. 

2340 - Görevin Gözetim ve Kontrolü 

Görevler; görev amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve personelin 

geliştirilmesini sağlayacak bir tarzda gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir. 

2400 - Sonuçların Raporlanması 

İç denetçilerin, görev sonuçlarını raporlaması gereklidir. 

Raporlar, yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için gizlilik içinde muhafaza edilmelidir. 

2410 - Raporlama Kıstasları 

Raporlamalar; varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının yanında, görevin 

hedeflerini ve kapsamını da içermelidir. 

2410.G1 - Sonuçları gösteren nihai rapor, iç denetçinin görüş ve kanaatlerini de içermelidir. 

2410.G2 - İç denetçiler, görev raporlamalarında tatminkâr bir performans göstermeye teşvik 

edilmelidir. 

2410.G3 - Görev sonuçları idare dışındaki taraflara bildirilirken, söz konusu bildirim, sonuçların 

paylaşımı ve kullanımı konusundaki sınırlamaları da içermelidir. 

2410.D1 - İlerlemenin ara raporlanmasının ve danışmanlık görevlerinin sonuçları, 

görevlendirmenin niteliğine ve ilgili yöneticinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, şekil ve içerik değiştirebilir. 

2420 - Raporlamaların Kalitesi 

Raporlamalar; doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı, tam olarak ve zamanında yapılmalıdır. 

2421 - Hata ve Eksiklikler 

Eğer nihai raporlama önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, iç denetim birimi yöneticisi, hatalı 

ve eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmelidir. 

2430 - Görevlendirmelerde Standartlara Aykırılıkların Açıklanması 

Standartlara aykırılıklar belli bir görevi etkilediğinde, sonuçlar raporlanırken aşağıdaki hususlar 

özel durum olarak açıklanmalıdır: 

 • Tam olarak uyulamayan Standart/Standartlar 

 • Aykırılık sebepleri 

 • Aykırılığın göreve etkisi 
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2440 - Sonuçların Raporlanması 

İç denetim birimi yöneticisi, görev sonuçlarını ilgili taraflara raporlamalıdır. 

2440.G1 - Görev sonuçlarının öngördüğü tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek taraflara, 

sonuçların raporlanmasından iç denetim birimi yöneticisi sorumludur. 

2440.G2 - İç denetim birimi yöneticisi, aksi hukuki düzenlemelerle belirlenmediği takdirde, 

görev sonuçlarını idare dışındaki taraflara iletmeden önce, idarede doğabilecek muhtemel riskleri 

değerlendirmeli, üst yönetim ve/veya hukuk müşavirliği ile istişare etmeli ve sonuçların raporlanmasını, 

kullanımını kısıtlayarak kontrol etmelidir. 

2440.D1 - İç denetim birimi yöneticisi, danışmanlık görevlerinin nihai sonuçlarının ilgili 

yöneticilere raporlanmasından sorumludur. 

2440.D2 - Danışmanlık görevleri sırasında, risk yönetimi, kontrol ve yönetim sorunları tespit 

edilebilir. Bu sorunlar, idare için önemli hâle geldiğinde üst yöneticiye ve varsa yönetim kuruluna 

bildirilmelidir. 

2500 - İlerlemenin İzlenmesi 

İç denetim birimi yöneticisi, yönetime rapor edilen hususların sonuçlarının takibi için bir izleme 

sistemi kurmalı ve uygulamalıdır. 

Denetlenen birim yöneticileri, denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin önlemleri alır. Önlem 

alınmaması halinde iç denetim birimi yöneticisi, üst yöneticiyi bilgilendirir. 

2500.G1 - İç denetim birimi yöneticisi, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde 

uygulanmasını veya üst yönetimin gerekli tedbiri almaması halinde doğabilecek riski üstlenip 

üstlenmediğini tespit etmek ve gelişmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip süreci oluşturmalıdır. 

2500.D1 - İç denetim birimi, ilgili yöneticilerle mutabık kalındığı ölçüde, danışmanlık 

görevlerinin sonuçlarını izlemelidir. 

2600 - Yönetimin Artık Riskleri Üstlenmesi 

İç denetim birimi yöneticisi, üst yönetimin idare için kabul edilemeyebilecek bir artık (bakiye) 

risk düzeyini üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst yönetimle müzakere etmelidir. Artık 

riskle ilgili bir karara varılamazsa, iç denetim birimi yöneticisi ve üst yönetim, konuyu çözümlenmesi için 

üst yöneticiye rapor etmelidir. 
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Ek 5: İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu Tarafından Yayımlanan Kamu 

İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları 194 

I.GİRİŞ 

II. İLKELER 

İç denetçilerden aşağıdaki ilkelere uymaları beklenir. 

1. Dürüstlük 

İç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları kanaat ve değerlendirmelere itimat 

edilmesine zemin oluşturur. 

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 

İç denetçiler, yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst 

düzeyde mesleki tarafsızlık sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini adil ve önyargısız 

bir şekilde yapar ve kendisi veya diğerlerinin menfaatlerinden etkilenmez.  

3. Gizlilik 

İç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğine saygı gösterir, hukuki ve 

mesleki zorunluluk olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz.  

4. Yetkinlik (Ehil olma) 

İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya 

koyarlar.   

III. DAVRANIŞ KURALLARI 

1. Dürüstlük 

İç denetçiler faaliyetlerini yürütürken: 

1.1. Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder. 

1.2. Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapar. 

1.3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve idare 

açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmez. 

1.4. İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunur. 

1.5. Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurur. 

2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 

İç denetçiler: 

                                                
194http://www.bumko.gov.tr/DENETIM/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFE
28888CAE96CDD28 
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2.1.  Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve tarafsızdır.  

2.2.    Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur. 

2.3.  Bireysel ya da kurumsal iç veya dış menfaat ve baskılara karşı durur. 

2.4.  Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüşleri alır, ancak kararlarını 

özgür iradesiyle oluşturur. 

2.5. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar (sonuçlar yalnızca elde edilen kanıtlara 

dayalı olmalı ve denetim standartlarına uygun olarak birleştirilmelidir). 

2.6. Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet 

veya ilişkinin içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin çıkarlarıyla çatışabilecek faaliyet veya ilişkiler 

için de geçerlidir. 

2.7. Denetçinin profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir menfaat 

kabul etmez. 

2.8. Bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin raporun sıhhatini 

bozacak tüm önemli bulguları ortaya koyar.  

3. Gizlilik 

İç denetçiler: 

3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda ihtiyatlı 

olur. Ancak, yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği yetkili 

makamlara bildirir.  

3.2. Sahip oldukları bilgileri, kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya da idarenin 

meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmaz. 

4. Yetkinlik 

İç denetçiler: 

4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenir. 

4.2. İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine getirir. 

4.3. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirir. 

 

IV. UYGULANABİLİRLİK VE YÜRÜTME 

Meslek ahlak kuralları, iç denetim hizmeti veren iç denetim birimi ve iç denetçileri bağlar. Kamu 

iç denetçi sertifikasına sahip olan veya iç denetçi adayı olanlar için bu kuralların ihlali, Kurulun 

yönetmelik ve idari düzenlemelerine göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Olumsuz bir davranışın 
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meslek ahlak kurallarında açıkça yasaklanmamış olması, o davranışın kabul edilebilir veya doğru olarak 

değerlendirilmesi sonucunu doğurmaz. 

İç denetçiler, davranışlarını meslektaşlarıyla işbirliği ve iyi ilişkileri destekleyecek şekilde 

yönlendirmelidir. 

İç denetçiler: 

1. Diğer iç denetçilerle işbirliği sağlayarak denetim mesleğinin gelişmesine katkı sağlar. 

2. Diğer iç denetçilerle makul ve dengeli ilişkiler kurar. 

 

V. ÇIKAR ÇATIŞMASI 

İç denetçiler denetlenen birime denetim dışında danışmanlık veya başka hizmetler veriyorsa, bu 

hizmetlerin çıkar çatışmasına yol açmamasına özen gösterir.  

İç denetçiler: 

1. Bu tür hizmetlerin yönetimin özgün yetki ve sorumluluk alanına girmediğinden emin olmalı 

ve bu konular kesinlikle denetlenen birimin yönetimine bırakılmalıdır. 

2. Bağımsızlık ve tarafsızlıklarını etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan herhangi bir 

menfaati reddeder. 

3. Denetlenen birimin yöneticileri, personeli ve ilgili diğer taraflarla, bağımsız davranmasını 

tehdit eden, etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan ilişkilerden kaçınır. Bu husus, idarenin çıkarlarıyla 

çatışan ilişki ve faaliyetleri de içerir. 

4. Resmi konumlarını özel amaçları için kullanmaz ve yolsuzluk riski içeren veya denetçilerin 

tarafsızlık ve bağımsızlıkları hakkında şüphe uyandıracak ilişkilerden kaçınır. 
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Ek 6: 28.08.2006 Tarih ve 2006/10911 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine 

Göre Mahalli İdareler İtibarıyla Tahsis Edilen Kadrolar195 

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI 

SIRA NO KURUM ADI 
KADRO 
ADEDİ 

1 Adana Büyükşehir Belediyesi 10 
2 Seyhan Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
3 Yüreğir Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
4 Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 
5 Altındağ Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
6 Çankaya Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
7 Etimesgut Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
8 Keçiören Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
9 Mamak Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 

10 Sincan Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
11 Yenimahalle Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
12 Antalya Büyükşehir Belediyesi 5 
13 Bursa Büyükşehir Belediyesi 5 
14 Osmangazi Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
15 Yıldırım Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
16 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 
17 Erzurum Büyükşehir Belediyesi 3 
18 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 5 
19 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 5 
20 Şahinbey Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
21 Şehitkamil Belediyesi (Byş.İlçe) 3 
22 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20 
23 Avcılar Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
24 Bağcılar Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
25 Bahçelievler Belediyesi (Büyükşehir İlçe)) 5 
26 Bakırköy Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
27 Bayrampaşa Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
28 Beşiktaş Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
29 Beykoz Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
30 Beyoğlu Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
31 Esenler Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
32 Eyüp Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
33 Fatih Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
34 Gaziosmanpaşa Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
35 Güngören Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
36 Kadıköy Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
37 Kağıthane Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
38 Kartal Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
39 Küçükçekmece Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 

                                                
195http://www.bumko.gov.tr/DENETIM/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4
B1B1B4E040010B6  



 139 

40 Maltepe Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
41 Pendik Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
42 Sarıyer Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
43 Sultanbeyli Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
44 Şişli Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
45 Ümraniye Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
46 Üsküdar Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
47 Zeytinburnu Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
48 İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 
49 Bornova Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
50 Buca Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
51 Karşıyaka Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
52 Konak Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 5 
53 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 5 
54 Gebze Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
55 Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 
56 Kocasinan Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
57 Melikgazi Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
58 Konya Büyükşehir Belediyesi 5 
59 Karatay Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
60 Meram Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
61 Selçuklu Belediyesi (Büyükşehir İlçe) 3 
62 Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 
63 Adapazarı Büyükşehir Belediyesi 3 
64 Samsun Büyükşehir Belediyesi 5 
65 Adıyaman Belediyesi 3 
66 Afyon Belediyesi 3 
67 Ağrı Belediyesi 3 
68 Aksaray Belediyesi 3 
69 Amasya Belediyesi 3 
70 Antakya Belediyesi 3 
71 Ardahan Belediyesi 3 
72 Artvin Belediyesi 3 
73 Aydın Belediyesi 3 
74 Balıkesir Belediyesi 3 
75 Batman Belediyesi 3 
76 Bartın Belediyesi 3 
77 Bayburt Belediyesi 3 
78 Bilecik Belediyesi 3 
79 Bitlis Belediyesi 3 
80 Bingöl Belediyesi 3 
81 Bolu Belediyesi 3 
82 Burdur Belediyesi 3 
83 Çanakkale Belediyesi 3 
84 Çankırı Belediyesi 3 
85 Çorum Belediyesi 3 
86 Denizli Belediyesi 3 
87 Düzce Belediyesi 3 
88 Edirne Belediyesi 3 
89 Elazığ Belediyesi 3 
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90 Erzincan Belediyesi 3 
91 Giresun Belediyesi 3 
92 Gümüşhane Belediyesi 3 
93 Hakkari Belediyesi 3 
94 Iğdır Belediyesi 3 
95 Isparta Belediyesi 3 
96 Kahramanmaraş Belediyesi 3 
97 Karabük Belediyesi 3 
98 Karaman Belediyesi 3 
99 Kars Belediyesi 3 
100 Kastamonu Belediyesi 3 
101 Kırıkkale Belediyesi 3 
102 Kırklareli Belediyesi 3 
103 Kırşehir Belediyesi 3 
104 Kilis Belediyesi 3 
105 Kütahya Belediyesi 3 
106 Malatya Belediyesi 5 
107 Manisa Belediyesi 3 
108 Mardin Belediyesi 3 
109 Muğla Belediyesi 3 
110 Muş Belediyesi 3 
111 Nevşehir Belediyesi 3 
112 Niğde Belediyesi 3 
113 Ordu Belediyesi 3 
114 Osmaniye Belediyesi 3 
115 Rize Belediyesi 3 
116 Sinop Belediyesi 3 
117 Şanlıurfa Belediyesi 3 
118 Şırnak Belediyesi 3 
119 Siirt Belediyesi 3 
120 Sivas Belediyesi 3 
121 Tekirdağ Belediyesi 3 
122 Tokat Belediyesi 3 
123 Trabzon Belediyesi 5 
124 Tunceli Belediyesi 3 
125 Uşak Belediyesi 3 
126 Van Belediyesi 3 
127 Yalova Belediyesi 3 
128 Yozgat Belediyesi 3 
129 Zonguldak Belediyesi 3 

      

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI 
İDARELER 

SIRA NO KURUM ADI 
KADRO 
ADEDİ 

1 Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 
2 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 5 

3 
Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi 
(EGO) Genel Müdürlüğü 5 
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4 Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 3 
5 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 5 

6 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü 5 

7 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi 5 

8 
İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs 
(ESHOT) Genel Müdürlüğü 3 

      

İL ÖZEL İDARELERİ 

SIRA NO KURUM ADI 
KADRO 
ADEDİ 

1 Adana  3 
2 Ankara 5 
3 Antalya 3 
4 Bursa  3 
5 Denizli 3 
6 Diyarbakır 3 
7 Elazığ 3 
8 Erzurum  3 
9 Eskişehir 3 

10 Gaziantep 3 
11 İstanbul 5 
12 İzmir 5 
13 Kayseri 3 
14 Kocaeli 3 
15 Konya 3 
16 Malatya 3 
17 Mersin 3 
18 Samsun 3 
19 Trabzon 3 
20 Van 3 

      

TOPLAM 588 
 

 

 


