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GİRİŞ 

 

 

 Son yıllarda kamu yönetim sistemlerindeki köklü yeniden yapılanma 

çalışmaları gerek gelişmiş, gerekse de gelişmekte olan pek çok ülkenin 

gündeminde yer almaktadır. Toplumsal ihtiyaçların nitelik ve nicelik olarak 

sürekli artması sonucu giderek çeşitlenen kamu hizmetlerinin yarattığı büyük 

bütçe açıkları, ekonomilerin küreselleşmesi ve bunun bir sonucu olarak 

ortaya çıkan sert rekabet ortamının yarattığı kamu hizmeti kalitesi farklılığı ve 

tüm bunların neticesinde halkın kamu yöneticilerine olan güveninin giderek 

azalmaya başlaması kamu yönetimlerini değişime zorlamaktadır.   

 

 Söz konusu değişim baskısı ülkemiz kamu yönetimi sistemini de 

etkilemiş ve özellikle 1960’lı yıllardan itibaren yeniden yapılanma 

kapsamında değerlendirebileceğimiz birtakım çalışma ve raporlara konu 

olmuştur. Denetim fonksiyonunun yeniden yapılandırılması, yapılan tüm 

çalışmalarda ele alınmış konular arasındadır. Özellikle son yıllarda yapılan 

mevzuat değişikliklerine bakıldığında, denetimin öneminin vurgulandığı ve 

denetimle ilgili köklü reformlar öngörüldüğü görülmektedir. 

 

Çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda genel olarak 

denetim kavramı, tanımları, türleri, idarenin denetlenmesinin gerekçeleri ve 

kamu yönetimini denetleme yollarından bahsedilmektedir. Bu kapsamda, 

yasama, yürütme ve yargı organlarının yaptıkları denetime ek olarak 

kamuoyu ve ombudsman denetimi konuları da ayrı konu başlıkları altında 

incelenmiştir.    

 

 İkinci kısımda Türk kamu yönetim sisteminde denetim yapan birimlere, 

bu birimlerin işleyişine ve genel olarak denetim fonksiyonunun içinde 

bulunduğu sorunlara değinilmiştir.  
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 Çalışmanın üçüncü kısmında, yeniden yapılanma çalışmaları 

ekseninde denetim fonksiyonunun nasıl ele alındığından bahsedilmektedir. 

Bu kapsamda, kronolojik bir sıralama dahilinde, öncelikle Merkezi Hükümet 

Teşkilatı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporu(MEHTAP) ve Kamu 

Yönetimi Araştırma Projesi Genel Raporu(KAYA) ele alınmıştır. Daha sonra, 

Ulusal Program, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 

kapsamında denetim fonksiyonunun nasıl ele alındığına değinilmiştir.       

 

 Çalışmada kullanılan yöntem, araştırma, mevzuat ve literatür taraması 

ile elde edilen verilerin açıklanması ve yorumlanmasıdır. İlgili kanunlar, tez, 

kitap, makale ve diğer kaynaklar incelenmek suretiyle veri toplama teknikleri 

kullanılmıştır. 



 

 

    BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK DENETİM 

 

 

1. DENETİM KAVRAMI  

 

 

1.1. DENETİM TANIMLARI 

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/kurumlara, 

topluma ve devlete hesap verme yükümlülüklerini yerine getirmelerini 

sağlamak üzere tarafsız ve bağımsız bir kişi/ kişiler/ 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. Diğer taraftan, denetim, 

iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere 

uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgililere bildirmek amacıyla 

tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyerek raporlayan sistematik 

bir süreçtir. Bu süreçte, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin, 

önceden belirlenmiş standartlara uygunluk derecesi araştırılır ve bu konuda 
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bir rapor hazırlamak amacıyla bağımsız, objektif ve tarafsız bir uzman 

tarafından kanıtlar toplanır ve değerlendirilir.1 

Denetlemek kelimesi, murakabe etmek, kontrol etmek kelimeleri ile 

sözlük anlamları bakımından aynı olmakla beraber, teftiş kelimesi ile bu 

kelimeler arasında hem sözlük hem de teknik anlamları bakımından farklar 

söz konusudur. Denetim kavramının ne olduğunu anlamak açısından bu 

kelimelere verilen anlamları açıklamakta fayda vardır.  

Denetim ve teftiş kelimeleri, Yönetim Bilimindeki teknik anlamları 

açısından ele alındığında, iki kelimenin arasında anlam farklılığı 

belirmektedir. Buna göre; teftiş denilen denetim türü genel olarak 

soruşturmalar yoluyla faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesini 

esas alır. Buna karşın denetim, yönetime önderlik ederek ve onun 

gelişmesine yardımcı olarak etkenliğini arttırıcı yöndeki faaliyetleri kapsayan 

bir anlam taşır.2 

“Denetleme ile teftiş arasındaki farklılıklardan bir tanesi de denetimin 

daha çok devamlılık arz eden ve halen yapılmakta olan faaliyet ve örgüt 

çalışmaları üzerinde yapılacağı; teftişin ise yapılıp bitirilmiş faaliyet ve işlerle 

ilgili olarak başvurulacak bir işlem olduğu hususudur.”3 

Denetim, bir kurum veya kuruluşun ya da belirli bir plan, program 

veya projenin yapısı, işleyişi ve çıktılarının önceden belirlenmiş standartlara 

uygunluk derecesinin araştırma, gözlemleme, sorgulama gibi yöntemlerle 

tespit edilmesi ve elde edilen bulguların objektif ve sistematik biçimde 

değerlendirilerek ilgili taraf veya taraflara iletilmesi süreci olarak 

tanımlanabilir.4  

 

                                                
1Türk Kamu Denetim Organlarının Yapısı ve Çalışma Sistemi, www.bumko.gov.tr 
2 Nuri TORTOP, Eyüp İSBİR, Yönetim Bilimleri, Bilim Yayınları, 1978, s.167 
3 Nuri TORTOP, a.g.e..s.167 
4H. Ömer KÖSE, Sayıştay Denetçisi, Sayıştay Dergisi, Nisan - Haziran 1999, Sayı:33, s.63 
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“Genel olarak denetim, bir faaliyetin sonuçlarının mümkün olduğu 

kadar planlara uygun olmasını sağlamak amacıyla standartlar konması, elde 

edilen sonuçların bu standartlarla karşılaştırılması ve uygulamaların plandan 

ayrıldığı noktalarda düzeltme önlemlerinin belirlenmesi olarak 

tanımlanabilir.”5 

 

Denetimin temel amacı, var olanı ortaya koyup, olması gerekenle 

karşılaştırmaktır. Bu niteliği ile denetim, standartlara uygunluk arayışı olarak 

tanımlanabilir. Klasik yaklaşımlarda denetimin birincil işlevi, hata ve 

yolsuzlukların önlenmesi olarak değerlendirilir. Farklı bir yaklaşıma göre ise 

denetim bir meslek olmaktan çok kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın, 

toplumsal refaha ulaşmanın vazgeçilmez bir halkası, ülkeyi geliştiren 

girişimlerin itici gücü, bir yerde kalkındıran unsurların birbiriyle pekişmesi 

için gereklidir.6  

 

Denetim kavramı günlük dilde çoğu zaman teftiş, kontrol, revizyon 

gibi benzer deyimlerle aynı anlamda kullanılmakta ise de denetim, bunların 

ötesinde amaç ve yöntemleri içeren ve genellikle bunların sonuçlarından da 

yararlanan, çeşitli hata ve yolsuzlukları ve bunların sorumlularını ortaya 

çıkarmanın yanı sıra, denetlenen birimlerde hata ve yolsuzluk riskini en aza 

indirgeyecek, mal ve hizmet üretiminde daha etkin, verimli ve tutumlu 

yöntemlerin uygulanmasını sağlayacak alternatifleri geliştirerek daha iyi bir 

yönetim için yol göstermeyi, önderlik yapmayı amaçlayan bir eylemdir.7  

 

Denetimin amacı, düzeltme amacıyla hataları belirlemek ve yeniden 

yapılmalarına engel olmaktır. Mevcut bir denetim sistemiyle idarenin 

                                                
5Recep SANAL, Türkiye de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, TODAİE, Ankara 
2002,s.4 
6H. Ömer KÖSE, a.g.m.. s.63 
 
7 H. Ömer KÖSE, a.g.m., s.63  



 

 

6 

etkinliğinin sağlanması, iyi ve doğru işlemesi sağlanarak, bir çeşit oto-

kontrol amaçlanır.8 

 

Denetim, örgütsel eylemlerin ve işlemlerin öngörülen amaçlar 

doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. 

Denetimde temel amaç, örgüt amaçlarının gerçekleştirilme derecelerini 

saptayarak, örgütün etkilik düzeyini yükseltmek ve onun geliştirilmesini 

sağlamaktır. Denetim yoluyla örgütsel işleyiş sürekli olarak izlenip eksik 

yönler belirlenerek, örgüt amaçlarından sapmalar engellenir ve daha sağlıklı 

bir işleyiş geliştirilmeye çalışılır. Bu anlamda denetim, yönetim sürecinin en 

önemli halkalarından birisi olarak düşünülebilir. Buna göre, etkili bir 

denetimin ön koşulları; amaçlarda açıklık, amaçlara uygun bir örgütlenme ve 

eylem planları ile işleyiş düzenidir.9  

 

Denetim, idarenin kamu hizmet ve faaliyetlerini yürütürken yasalara 

ve kurallara bağlı olarak işlemesine yardımcı olur. Devlet, sosyal düzenin 

korunması için siyasal iktidarın aldığı kararların yürütülmesi, ülkenin genel 

idaresinin sağlanması, adalet hizmetlerinin yürütülmesi, güvenliğin 

sağlanması, ülkenin savunması ve uluslar arası ilişkilerin kurulması 

görevlerini üstlenmiştir.10  

 

 Denetim, önceden belirlenmiş, plan ve amaçlara ulaşmak için, ortaya 

koyulan faaliyetlerde uyum sağlanıp sağlanmadığının kontrolüdür. Denetim, 

örgütün yapısında ve planlanmış amacın gerçekleştirilmesinde önemli bir rol 

oynar. Denetlemenin amacı düzeltme amacıyla kusurları göstermek ve 

bunların tekrarına engel olmaktır.11  

 

                                                
8 Nuri TORTOP, Yönetimin Denetimi ve Denetleme Biçimleri, A.İ.D. Cilt: 7, Sayı.1, 1974, s.33 
9 KAYA Projesi Genel Raporu, TODAİE, Ankara 1991, s.19 
10Nuri TORTOP, Personel Yönetimi ile İlgili Bazı Kavramların Anlamı ve Uygulaması,  A.İ.D, 
TODAİE, Cilt: 19, Sayı:3, Eylül 1986, s.33 
11 Nuri TORTOP, a.g.m., s.28,  
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Denetleme, yönetim unsurunun tamamlayıcısıdır. Yönetim bilimi 

açısından denetim,” önceden belirlenmiş bir davranış modeline uygunluğun 

araştırılarak gerekli düzeltmenin yapılması amacına yönelik işleri kapsayan 

bir kavram” olarak tanımlanmaktadır.12  

 

Denetim, yönetimin kamu hizmet ve faaliyetlerini görürken, hukuk 

düzenine uygun ve bu düzenin getirdiği kurallara bağlı olarak işlemesine 

yardım eder. 13 

 

Denetim, uygulamanın amaçlara uygunluğunu sağlama işlemidir. 

Diğer bir deyişle, bir yönetsel işlem türüdür. Denetim amaçlarındaki 

değişiklik, denetimin alanında ve içeriğinde değişmelere neden olmuştur. 

Önceleri Devletin ve idare eden veya edilen bütün kişilerin hukuka uygun 

davranmaları temel kaygı olduğu için hukuka uygunluk denetimi ön plana 

geçmiştir. Daha sonra 20.yüzyılda devletin görev ve sorumlulukları artıp; 

sosyal ekonomik ve demokratik Devlet anlayışının gelişmesi, denetime konu 

olan amacın alanının ve içeriğinin değişmesine neden olmuştur. Bunun 

sonucunda hukuk kuralları yanında, kalkınma planlarına uygunluk, program 

sonuçlarının değerlendirilmesi, kaynakların verimli, etkin, tutumlu ve yerinde 

kullanılıp kullanılmamaları gibi konular denetim alanına girmiştir.14  

 

Denetim başlı başına bir amaç değil, devletin daha iyi bir kamu 

yönetimi kurabilmesi ve daha iyi kamu hizmeti sunabilmesi için bir araçtır. 

Denetim, mali yasalara uygunluk, etkenlik ve iktisadilik ilkelerine 

uyulmaması halinde bu duruma dikkat çekilmesini sağlayan Devlet yapısı 

içinde bir sistemdir. Denetimin zamanında yapılması halinde, suçlu olanların 

                                                
12 Tekin AKILLIOĞLU, Yönetsel Yargı ve Denetimin Etkinliği, A.İ.D., Cilt: 23, Sayı:1, TODAİE, 
Mart 1990, s.4 
13 Hamza EROĞLU, İdare Hukuku, Ankara 1984, s.316 
14 Atilla İNAN ve Nezihe GÜNDÜZ, Sayıştay’ın Etkenlik Denetimi; Yürürlükteki Mevzuat Açısından 
Uygulama İmkanları,  T.C Sayıştay, Çağdaş Sayıştay Denetimi Sempozyumu, 4-5 Haziran 1987, s.63 
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sorumluluğunun saptanması, zararın giderilmesi ve sonradan ortaya çıkma 

ihtimali olan hataların engellenmesi sağlanabilecektir.15  

 

“Kamusal kurumların, kaynakların ve faaliyetlerin mevzuat, üretim 

süreci ve saptanmış kıstaslar itibariyle incelenmesi denetim sürecini 

oluşturur. Bu denetim süreci aracılığı ile, kamu idarelerinin verimlilik ve 

etkinliğin sağlanması konusunda daha fazla bilgilendirmek, denetlenen 

kurum ve faaliyetlerin tartışılması şansını elde etmek, ve yeteri kadar dikkat 

çekmemiş olan sorunlara dikkati çekmek mümkün hale gelebilir.  

 

Kamu program, fonksiyon, faaliyet ve örgütlerinin tam bir denetimi şu 

unsurları içermelidir;  

 

 

• Söz konusu kanun ve düzenlemelerle tutarlı olması açısından 

mali işlemlerin, hesapların ve raporların denetlenmesi, 

• Kaynakların verimli ve etkin kullanımının denetlenmesi, 

• İstenilen sonuçlara etkin olarak varılıp varılmadığının 

belirlenmesi. 

 

 

Bir denetçinin bir kamu birimi içerisinde bütün bu unsurları 

denetlenmesi mümkün olmamaktadır, bu nedenle denetçinin bu denetleme 

alanları içerisinde tutarlı olması gerekir.16  

 

 

 

 

 

                                                
15 Atilla İNAN ve Nezihe GÜNDÜZ, a.g.m., s.63 
16 Nihat FALAY, Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk, T.C Sayıştay, Çağdaş Sayıştay Denetimi 
Sempozyumu, 4-5 Haziran 1987, s.53  
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1.2. DENETİM İLKELERİ17 

 

Denetim sürecinde, denetimin konusuna göre birtakım denetim 

ilkelerine uyulması gereklidir. Kamu denetiminde, denetim ve denetim 

organlarına hakim olan bu ilkeler; bağımsızlık, yasallık ve dürüstlük 

ilkeleridir. 

 

 

1.2.1. Bağımsızlık ilkesi 

 

Bağımsızlık, yüksek denetim için sağlanması gereken en önemli 

koşullardan birisidir. Denetim yapılırken denetleme yapan organın, 

denetlenen karşısında bağımsız olup olmaması konusu yapılan denetimin 

türüne göre değişiklik gösterebilir. Dış denetimlerde, bu bağımsızlık olmazsa 

olmaz bir kuraldır. Adına denetleme yapılan kurum karşısında tam bir 

bağımsızlıktan söz edilmesi zor olsa bile, görevin yerine getirilmesi 

sırasında ve denetlenen karşısında tam bağımsızlığın sağlanması gerekir. 

 

Aksi takdirde, yönetim ve denetim fonksiyonu birbirine karışır ve 

bunun sonucunda da denetimin etkin olmasından söz edilemez. Adına 

denetim yapılan ve denetleyen ilişkisi iç denetimde bu bağımlılık açıktır. 

Denetim konusu, yeri ve zamanı belirlenirken bu bağımlılıktan söz 

edilebilirken, denetim sonucu ve denetim yapma şekli söz konusu 

olduğunda, denetleyenin inisiyatifi ve denetimin etkinliği bütünüyle ortadan 

kalkar ve biçimsel bir fonksiyona dönüşür. 

     

Denetleyen ve denetlenen ilişkisinde ise bağımsızlık olmadığı 

takdirde, denetimin olanaksızlaşacağından söz edilebilir. Denetim 

                                                
17 Cevdet ATAY, Devlet Yönetimi ve Denetimi, İstanbul 1999, s.43-49 
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kavramının tanımından da anlaşılacağı gibi her zaman denetleyenin, 

denetlenen üzerinde hâkimiyeti vardır. Örneğin, idare mahkemelerinin idare 

karşısında, Sayıştay’ın Maliye Bakanlığı karşısında, hiyerarşik amirin astları 

karşısında bağımsız ve onlardan üstün olmamaları düşünülemez.  

 

Bunun sonucunda da denetleyen soru sorma, gerekli bilgi ve 

belgeleri isteme, gerektiğinde sorumluluğunun istenebilmesi durumu ortaya 

çıkmaktadır. 

 

 

1.2.2. Yasallık İlkesi 

 

Denetimde yasallık ya da hukukilik ilkesi iki şekilde ele alınabilir; 

bunlardan ilki, yasallığın denetlenmesi, diğeri ise, denetimin hukuk 

kurallarına uygun olmasıdır. 

 

Yasallığın denetlenmesi, denetimin konusu ve denetleme normları 

kapsamı içerisinde incelenebilir. Ancak kamu denetimleri için söz konusu 

olan denetimin hukuka uygun olup olmamasıdır. 

 

Sayıştay’ın denetiminin konularının ve alanlarının, Sayıştay organları 

ve denetçilerinin yetkileri, idare ve vergi mahkemelerinin görev ve yetki 

alanları yasa ile belirlenmiştir, denetimi de bu yasa çerçevesinde yapmak 

zorundadırlar. Bir başka örnek olarak, belediye bütçelerinin vesayet 

denetimi kapsamında kaymakam veya vali tarafından hukuka aykırı olarak 

politik hedeflerle onanmaması da yargısal yoldan denetlenebilir. 

 

Denetimin hukuka uygun olup olmadığının belirlenmesi için hiyerarşik 

denetim de yapılabilir. Fakat en üst denetim kurumlarının faaliyetlerinde 

hukuka aykırılık olması durumunda, hukuksal denetim yolu tükenir. 
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1.2.3. Nesnellik İlkesi 

 

Denetimde nesnellik ilkesinin anlamı, denetleyenin, görevini ifa 

ederken yalnızca olanı dikkate alması ve olması gerekenle karşılaştırarak 

bir sonuca varması anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle, denetçinin 

tarafsız olması, objektif karar alması demektir. Ancak bu ilke mekanik bir 

şekilde uygulanamaz, çünkü her tespitte belirli bir oranda takdir söz 

konusudur. Bu da ancak hizmetin iyi işlemesi için yapılabilir. 

 

Denetimde, nesnelliğin uygulanabilmesi açısından bir ölçütün 

kullanılması şarttır. Bu ölçüt, yasallık denetiminde, kamu kurumlarındaki 

denetimlerde özellikle kullanılır. Yasama işlemlerinin denetiminde bu ölçüt 

anayasayken, idari işlemlerin denetlenmesinde ise yasalardır. Denetlenen 

işlemin normlar hiyerarşisindeki yerine göre ölçütlerin sayısı da 

fazlalaşabilir. Örnek olarak, kişisel bir işlem, neden, konu, amaç, şekil ve 

yetki açısından kendisinin üstünde yer alan tüm hukuk normlarına uygun 

olmak zorundadır. Denetim ölçütünün belirlenmesi, denetlenenin 

faaliyetlerini neye göre yapması gerektiğine ışık tutar, denetimde nesnelliğin 

sağlanmasını kolaylaştırır. 

 

 

1.2.4. Dürüstlük İlkesi 

 

Denetim fonksiyonunun ilkelerinden bir diğeri de mesleki dürüstlüğü 

ölçmeyi hedefleyen dürüstlük ilkesidir. Fakat denetim faaliyetinin de 

herhangi bir özel çıkar gözetmemesi ya da kişisel duygu ve düşüncelerden 

arınmış olması gereklidir. 

 

Nesnellik ilkesinde olduğu gibi, dürüstlük ilkesinde de objektif olmak 

esastır. Denetim yapan kişinin üstün konumu, pek çok kusur veya 



 

 

12 

yolsuzluğa tanık olma konumunda bulunması; güvenilir, dürüst ve 

hakkaniyetli olmasını gerektirir. Bu durum da denetçiler seçilirken, mesleki 

bilgilerin yanı sıra bu özelliklerin de göz önünde bulundurulmasına neden 

olur. Bu açıdan, Devlet denetiminin normatif faaliyeti, bilinçli veya bilinçsiz 

olarak töre, hatta ahlak ilkelerine dayanır. Devlet denetim kurumlarının, 

hizmet ettiği kişiler ile olan ilişkilerinde, adalet, doğruluk ve eşitliği her 

zaman devam ettirmesi zorunludur. 

 

 

1.3. DENETİMİN AŞAMALARI18  

 

 

1.3.1. Planlama 

 

Planlama, kuruluş ile ilgili hedefleri belirlemek ve bunlara ulaşmak 

için gerekli hareket şekillerini tespit etmektir. İyi bir denetim için planlama ön 

koşuldur. Planlama sayesinde kuruluşun hedeflenen düzeyde olup olmadığı 

öğrenilir ve varsa sapmalar tespit edilebilir. Planlama, kamu kuruluşlarının 

kuruluş kanunlarında belirtilen hedefler doğrultusunda yapılır. Bu hedeflere 

ulaşmak için denetim yapılırken raporlar, bütçe, maliyet analizleri, teşkilat 

şemalarından faydalanılır.  

 

 

1.3.2. Çalışmanın Gözetimi ve Rapor Edilmesi  

 

Üst yöneticiler, üst yönetici adına belirli kimseler yada kurullar, 

astlarının kuruluş hedeflerine, çalışma düzenine saygılı ve uyumlu çalışıp 

çalışmadıklarını denetleyebilirler. Türk kamu yönetim sistemine göre idare 

teşkilatının başı olan bakanlar, emri altındakilerim eylem ve işlemlerini 

denetleme yetkisine sahiptirler. Ancak bu denetleme yetkisini müfettişler 

                                                
18 Nuri TORTOP, Burhan AYKAÇ ve Eyüp İSBİR, Yönetim Bilimi, Ankara 1999, s.163 
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vasıtasıyla kullanmaktadırlar. Müfettişler de denetim yaptıkları kuruluş ile 

ilgili raporlarını ilgili yöneticiye sunmaktadırlar.     

    

 

1.3.3. Karşılaştırma ve Düzeltme 

 

Karşılaştırma aşamasında, bitmiş olan eylem ya da işlemin, önceden 

belirlenmiş olan kriterlere ve yapılan planlamaya uygunluğu araştırılır. 

Yapılan iş tamamlandıktan sonra başvurulan karşılaştırma işleminde, işin 

nerede bulunduğunu bilmek, ulaşılması beklenen kriterlerin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini öğrenebilmek açısından önemlidir. Denetimin 

planlanması, çalışmaların gözetimi ve rapor edilmesi, denetim sürecinin ön 

hazırlık aşaması olup, etkin bir denetim sağlanması için karşılaştırmanın 

yapılması ve ihtiyaç duyulursa düzeltici eylemin yapılması şarttır. 

 

 

2.  DENETİM TÜRLERİ 

 

2.1. ETKİNLİK VE YERİNDELİK DENETİMİ 

 

2.1.1. Etkinlik Denetimi 

 

Değişen dünya koşulları ve globalleşme kavramı ile birlikte 

günümüzde devletin görev ve sorumluluklarının artmış olmasından dolayı, 

denetim kavramı genişlemiş ve hukuka uygunluk denetiminin yanında 

yerindelik, verimlilik ve etkenlik denetiminin yapılması söz konusu olmuştur. 

 

Etkinlik kavramı, hedeflerin ne ölçüde başarıldığı ve bir faaliyetin 

planlanan etkisi ile gerçekleşen etkisi olarak tanımlanabilir.19 

 

                                                
19 Performans Denetimi Özel El Kitabı, Ankara 1997, s.5 
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Çağdaş denetim, klasik düzenlilik anlayışını aşarak devlet 

faaliyetlerinin ekonomiklik, verimlilik ve etkinlik açısından incelenmesi 

hususunda evrensel boyut kazanmıştır. Bu durum, “3 E” formülü olarak 

ifade edilmekte olup; kavramların ingilizce karşılıkları olan economy, 

efficiency ve effectiveness sözcüklerinin baş harflerinden oluşmaktadır. 

İktisadilik ve verimlilik kavramları, girdi-çıktı ilişkilerinin mukayese edilmesi 

suretiyle açıklanmaktadır. Verimlilik ve etkinlik denetimi konusunun, bir 

ülkenin kamu faaliyetlerinin miktarı ve türü kadar çok ve değişik olması 

nedeniyle standart bir sınıflandırma yapılamamıştır.20  

 

Etkinlik, çok genel bir tanımlama yapılacak olursa, bir genel veya özel 

amacın gerçekleştirilme derecesi olarak ele alınabilir. Bu anlamda etkinlik 

kavramı için, çıktının veya ürünün değerini yansıttığı söylenebilir. Bu 

tanımlamaya göre, düşük bir çıktıyı gösteren bir program, yüksek bir çıktıyı 

gösteren bir programa oranla daha etkin olabilir. Örneğin, eğitilen işçi sayısı 

açısından, iyi eğitilmiş az sayıda işçi, iyi eğitilmemiş çok sayıdaki işçiye 

oranla daha etkin bir program uygulanmasını sağlayabilir. Bu açıdan etkinlik 

amacının belirlenmesi ve açıklanması, verimlilik kavramına kıyasla oldukça 

güçtür. Bundan dolayı da etkinlik denetimi için en yakın değerin ya da 

tahminin bulunması yöntemi kullanılabilir. Böylece çıktıların değerlerinin 

nicelik olarak hesaplanamadığı durumlarda etkinlik denetiminden 

faydalanılabilir.21 

      

Kamu kesiminde mal ve hizmetlerin üretimine ilişkin verimliliğin 

ölçülmesinde ortaya çıkan zorluklar nedeniyle, verimlilikten daha geniş bir 

kavram olan etkinlik kavramı tercih edilmektedir. Kavramın 

tanımlanmasında fikir birliği sağlanamamasından dolayı, yönelinen hedefleri 

gerçekleştirme derecesi, çıktıların azamileştirilmesi gibi çeşitli noktalardan 

hareket edilmektedir. Hâlbuki etkinlik “belirli amaçlara veya yönelinen 

                                                
20 Hasan BAŞ, Çağdaş Denetim ve Sayıştay, (Tez) Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara 1991, s.24 
21 Nihat FALAY, a.g.m.. s.51 
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çıktılara en az maliyetle varmak” ve kamusal amaçlar ve mal ve hizmetler 

esas alınarak, bunların maksimizasyonunun en düşük maliyetle 

gerçekleştirilmesi demektir.22  

 

Aslında etkenlik, etkinlik ya da VET denetimi olarak çeşitli şekillerde 

adlandırılabilen bu denetim türü, hukuken cevaz verildiği için devlet 

yönetiminde yer alabilmiştir. Hatta etkenlik denetiminin usul esas ve 

sonuçları hukuk kurallarıyla düzenlendiği için hukuka uygunluk denetim 

sahasının genişlediğini söylemek mümkündür. Etkenlik denetiminin 

gelişmesi, demokratik gelişimle paralellik gösterir. Bilinçli toplumlar, 

öncelikle devlet işleyişini daha yakından öğrenmek istemekte, hukuka 

uygunluktan öte kamu kaynaklarının yerinde, zamanında, tutumlu, etkin 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, yanlışları, şartları iyileştirmek ve varsa 

sorumluların sorumluluklarının saptanmasını aramaktadırlar. 

 

Çağdaş yönetim ve akılcı düşünen toplumlar, hukukun dar 

yorumlandığında, özünden uzaklaştığını ve tekdüzeleştiğini gördüklerinden 

dolayı, yeni çözümler aramışlar, kamu kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili 

olarak etkenlik denetimi tekniklerini geliştirmişlerdir. Demokrasinin tabandan 

gelen bu etkisi yanında, halkın desteğini devam ettirmek isteyen siyasal 

iktidarlar da en akılcı yolun başarılı olmak ve topluma daha iyi hizmet 

sunmak olduğunu hissetmekte, etkenlik denetimi yöntemlerinden 

yararlanarak sınırlı kaynaklarla en iyi hizmet götürebilme olanaklarını 

aramaktadırlar.23  

 

Etkenlik kavramı, gereğinden fazla girişilen veya yinelenen faaliyet, 

mal ve hizmetlerin belirlenmesini sağlar. Bu nedenle etkenlik, kaynakların 

etkinsiz kullanımı gibi sakıncaları gidermek, aynı çıktıyı daha az maliyetle 

üretebilmek için bir yol ya da süreçtir, denilebilir. İşte etkenliği sağlayacak 

alternatif çözüm yollarının ortaya konulması, yeni hedeflerin tanımlanmasına 

                                                
22 Nihat FALAY, a.g.m.. s.51 
23 Atilla İNAN ve Nezihe GÜNDÜZ, a.g.m., s.63 
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ve bu hedeflerin maliyetinin en az olmasına olanak sağlayacaktır. Çıktıların 

veya hedeflerin en az maliyetle üretimine ilişkin alternatifler araştırılırken, 

çıktılar ve hedefler arasındaki karşılıklı etkileşimi de göz önünde tutmak 

gerekir. 

 

Etkinlik kavramı verimlilik kavramından daha geniş bir anlama 

sahiptir. Verimlilik, sadece kamu hizmetlerinin niceliksel birimler cinsinden 

ölçülebildiği durumlarda faydalı olabilirken, etkinlik, bütün kamu hizmetleri 

için söz konusu olabilir. Etkinlik, bir kamu hizmet biriminin çıktılarını 

mümkün olan ekonomik ve siyasal bütün yollardan azamileştirmek iken, 

verimlilik etkinliğin unsurlarından yalnızca birisidir ve çıktıların 

maksimizasyonu etkinliği olduğu kadar verimliliği de arttırmaktadır.24 

 

”Etkinlik kavramı verimliliği de içerdiği gibi, moral uyum kabiliyeti, 

esneklik gibi soyut unsurları da kapsar. Verimlilik etkinliğin bir bölümünü 

oluşturur. Öte yandan, verimlilik örgütün iç yapısı ve işleyişi ile ilgili, teknik 

ve ekonomik bir kavram olmasına karşılık, etkinlik beşeri faktörlerle ilgili 

olup, örgüt dışı etkenlerin de etkisi altındadır.”25 

 

Etkinlik denetiminde göz önünde bulundurulacak hususlar şu şekilde 

sıralanabilir;26  

 

• Denetlenen kurumca hedeflerin tanımlanıp tanımlanmadığı, 

tanımlandıysa kesin ve ölçülebilir olması, 

 

• Hedeflerin gerçekçi olup olmağı, 

 

• Belirlenen hedeflerin bilimsel temellere, tarihsel verilere, 

geçmiş deneyimlere ve gerçekçi tahminlere uyup uymadığı, 
                                                
24 Nihat FALAY, a.g.m.. s.51 
25 Atilla BARANSEL, Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul 1979, s.36 
26 Nevin ATAKAN, Performans Denetimi Pakistan Sayıştay’ı Uygulaması, Sayıştay 135. Kuruluş 
Yıldönümü Yayınları, Ankara 1997, s.13 
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• Hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiği, varsa sapma 

derecesinin ne olduğu ve hedeflere ulaşmasını engelleyen 

faktörlerin ne olduğu, 

 

• Hedeflerin gerçekleşmesi için izlenen yolun gerçekçi olup 

olmadığı, 

 

• Başarının, yönetimin faaliyet ve politikalarına atfedilip 

atfedilemeyeceği, 

 

• Yönetimin kendi politikasının etkin bir şekilde çalışıp 

çalışmadığını görmesini sağlayan herhangi bir 

mekanizmasının olup olmadığı incelenmelidir. 

 

 

Etkenlik denetimi sonuçları, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş 

tarafından genel raporlarla kamuoyuna veya parlamentoya sunulduğunda 

ülke düzeyinde gerçek bir “Halkla İlişkiler” uygulanması olanağı sağlar. 

Böylece hizmetin daha iyi işlenmesi sağlanır, halka hizmet sunumu daha 

etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşir. Bu nedenlerden dolayı, etkinlik 

denetimi uygulamasının ülke çapında yapılarak çağdaş ülkelerde olduğu 

gibi kamuoyuna duyurulması, hem daha iyi bir kamu yönetimi sisteminin 

hem de demokrasinin vazgeçilmez ön koşulları olarak görülmektedir.27  

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Atilla İNAN-Nezihe GÜNDÜZ, a.g.m., s.64 
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2.1.2. Yerindelik Denetimi 

 

“Yerindelik, bir idari işlem veya eylemin yapılmasında zaman, mekan, 

hal ve şartların gereklerine göre, idari icaplar uyarınca davranmaktır. Diğer 

bir ifadeyle, yerindelik takdir yetkisinin hukuka uygunluk denetimine tabi 

tutulmayan kısmında yer almaktadır”.28 

 

Bir kararda aranan sadece onun hukuka uygun olması değildir. En az 

hukuka uygunluk kadar kararın isabetli ve yerinde olması gerekir. Karar, bir 

sorunun çözülmesi demek olduğuna ve sorunu çözmeye yarayan çeşitli 

seçeneklerden en uygununu veya isabetlisini seçmek anlamına geldiğinden 

bu seçimin isabetli ve uygun yapılıp yapılmadığı da etkin ve verimli bir 

yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi açısından denetlenebilmelidir.29  

 

Yerindelik, yönetimin yer, zaman, durum gibi koşulları dikkate alması 

ve bunlara uygun davranmasıdır. Yönetimin yaptığı işlem ve eylemlerin 

yalnızca mevzuata uygunluğunun değil, aynı zamanda yer, zaman ve şartlar 

açısından da uygun olmasının sağlanması yerindelik denetimi ile 

mümkündür.30  

 

Kararın isabetliliği veya yerindeliği, kararın zamanında alınmış olması 

ve araçlar, uygulama çevresi, amaçlar, maliyet, etkinlik ve süratlilik 

yönlerinden en uygun çözümün belirlenmesidir. Kararın yerindeliği yetkili 

organın takdir yetkisi ile doğrudan bağlantılıdır. Bağlı yetki durumunda takdir 

yetkisinin kapsamı daraldığı ve genellikle kararın alınması zamanı ile 

sınırlandığı için, yerindelik denetimi de aynı oranda daralmakta ve 

sınırlanmaktadır. Oysa takdir yetkisinin söz konusu olduğu durumlarda, bu 

denetimin kapsamı daha geniştir.31  

 

                                                
28 Gürsel ÖZKAN, Hukuk Devleti ve Yargı Denetimi, Ankara, Mart 1995, s.106 
29 Cevdet ATAY, a.g.e., s.43 
30 Örnek ACAR, Kamu Yönetimi, İstanbul 1998, s.236 
31 Cevdet ATAY, a.g.e., s.44 
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2.2. HUKUKİLİK VE PERFORMANS DENETİMİ 

 

2.2.1. Hukukilik Denetimi 

 

“Hukuka uygunluk denetimi, idarenin kanunlara olduğu gibi geniş 

anlamda hukuka da uygun hareket etmek durumunda olduğudur. Bu 

durumda kanunların uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri 

belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla usulüne uygun biçimde 

çıkarılmış tüzüklere, idare uymak zorundadır. Aynı şekilde yönetmeliklere, 

kararname, karar, genelge, tebliğ gibi etkili metinlere de hukuka uygun 

olmak şartı ile uymak durumundadır.32 

 

Şekli denetim olarak da adlandırılan hukukilik denetimi, faaliyet ve 

işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini belirlemeye 

yönelik olarak yapılan bir denetim biçimidir. Hukukilik denetiminde faaliyet 

ve işlemlerin yerindeliği üzerinde durulmaksızın, doğrudan doğruya 

mevzuata uygunluk noktasına odaklanılır. Kamu yönetim sistemindeki 

kullanımı oldukça yaygın olan bir denetim türüdür.  

 

Sistem tabanlı denetimin bir parçası olarak kullanılan bu denetim 

yöntemi, denetleyen tarafından belirlenen önemli noktaların öngörüldüğü 

gibi işleyip işlemediğini anlamayı sağlar. Eğer, uygunluk denetimi kontrol 

edilen konulardaki yetersizlikleri ortaya koyarsa, denetleyen kişi bu 

yetersizliklerin kapsamını daha açık ve seçik değerlendirmek üzere ek 

denetimler yapabilecektir. 

 

Uygunluk denetimi yapan birimlerin tipik örneğini Sayıştay 

oluşturmaktadır. Sayıştay tarafından yapılan uygunluk denetiminde, esas 

itibariyle idarelerin harcamalarının, bütçe yasasında öngörülen serbest 

                                                
32 Gürsel ÖZKAN, a.g.e.. s.102 
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ödeneklerden yapılmış olup olmadığı araştırılmaktadır. Bununla bütçe 

yasalarına dayanmadan yapılan harcamalara engel olunması amaçlanır.33  

 

 

2.2.2.  Performans Denetimi 

 

“Performans denetimi devlet faaliyetlerinin sistematik amaçlı, 

organize ve objektif bir incelemesidir. Performans denetimi, sorumlu, dürüst 

ve üretken bir devlet idaresini desteklemeye göre tasarlanmış bilgiler, 

gözlemler ve tavsiyelerle Parlamentoya bu faaliyetlerin performansının bir 

değerlendirmesini sunar ve hesap verme sorumluluğu ile iyi uygulama 

örneklerini teşvik eder.”34 

 

INTOSAI Denetim Standartları’na göre performans denetimi, 

“denetlenen kurumun sorumluluklarını yerine getirirken kendi kaynaklarını 

verimli, etkin ve tutumlu kullanımının denetimi” şeklinde tanımlanabilir.35 

 

Performans denetiminin alanına ve kapsamına ilişkin olarak ise 

Kanada Sayıştay’ı Performans Denetimi El Kitabında şu ifadeler yer 

almaktadır: “Performans denetimi devlet faaliyetlerinin ekonomikliğini, 

verimliliğini, maliyet etkinliğini ve çevresel etkilerini; etkinlik ölçüm 

prosedürlerini; hesap verme sorumluluk ilişkisini; varlıkların korunmasını ve 

verilen yetkilere uygunluğu içerir. Denetimin konusu bir kamu kurumu ya da 

faaliyeti, bir sektörel faaliyet veya kamu kesimi çapında fonksiyonel bir alan 

olabilir”.  

 

Performans denetimi bir örgütün faaliyetlerinin verimliliğini, etkinliğini 

ve tutumluluğunu değerlendirmek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve 

yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilişini kapsar. Faaliyet denetiminde, 

                                                
33 Recep SANAL, a.g.e.,  s.19 
34 Kanada Sayıştay’ı Performans Denetimi El Kitabı, TC Sayıştay, Ankara, Aralık 1999, s.6 
35 ASOSAI, Performans Denetim Rehberi, T.C. Sayıştay, Ekim 2002, s.2 
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denetçilerden tarafsız gözlemde bulunması ve belirli faaliyetlerin ayrıntılı 

analizini yapması beklenir. Faaliyet denetiminde, faaliyet sonuçları verimlilik 

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 olabilir. Performans denetiminde, finansal ve finansal olmayan 

bilgileri değerlendirmek amacıyla kriterleri belirleme son derece subjektif bir 

konu olduğundan, faaliyet denetimi yönetim danışmanlığına benzer. 

Denetimin sonunda faaliyetlerde verimliliğin etkinliğin ve tutumluluğun 

arttırılmasına ilişkin önerilerde bulunulur. Performans denetimi, kamu ve 

özel sektör işletmelerinde iç denetçiler tarafından, ayrıca kamu 

kuruluşlarında kamu denetçileri tarafından yürütülür.36  

 

Kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkililik, 

verimlilik ve ekonomiklik kavramları son yıllarda kamu yönetiminde önemli 

bir öncelik olarak ortaya çıkmıştır. Faaliyetlerin etkili, verimli ve ekonomik bir 

şekilde sonuçlandırılması amacı çerçevesinde ortaya koyulan hedeflere 

ulaşabilmek için önceden tespit edilmiş performans ölçütlerine göre 

yönetimlerin genel başarı performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi,  

denetlenmesi ve raporlanması etkili kamu hizmeti sunma sürecinin temeli 

haline gelmiştir.37  

 

Ülkemizde tarımsal yapıdan sanayi toplumuna geçiş sürecinde, 

yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı, sosyal devlet anlayışındaki 

gelişmeler, devletin sunmakta olduğu hizmetlerin kapsamını genişletmiş, 

içeriğini de arttırmıştır. Kamuoyu bilincinin gün geçtikçe artarak kamu 

yönetiminden daha nitelikli hizmet beklenir hale gelinmesi, yönetim 

yapısının yeniden düzenlenerek fonksiyonel hale getirilmesini ihtiyaç haline 

getirmiştir. Genel eğilim, performansın arttırılarak kamu kesiminin daha az 

                                                
36 Erdal KENGER, Kamu Denetiminde Standardizasyon, Devlet Denetim Elemanları Derneği 
Semineri, Ankara 2003, s.10 
37 Birol EKİCİ, Performans Denetimi ve İl Yönetiminde Uygulanabilirliği, Türk İdare Dergisi, 1974, 
s.135 
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maliyetle daha iyi çalışması, kıt kamu kaynaklarının en iyi şekilde 

değerlendirilmesi, kamu harcamalarının kısılması, verimsiz kurumların 

kapatılması ve niteliksiz elemanların kamuya alınmaması yönüne doğrudur. 

Performans yönetimi ve denetimi, kamu bürokrasimizin açmazlarının 

çözülmesine ve israfın önlenmesine katkıda bulunacaktır.38  

 

Performans denetiminin özelliklerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür39;  

 

• Performans denetimi, geleceğe yöneliktir ve yapıcıdır, 

 

• Bir kurumun, faaliyetin tümünü ya da bir kısmını konu alabilir, 

 

• Yargısal sonuç doğurmaz, 

 

• Siyasi kararlar, performans denetiminin konusunu oluşturmaz, 

 

• Kamu kesiminde kaynaklar sınırlı olduğundan, kaynakların 

dağıtım önceliğini ve etkisini ortaya koyar. 

 

• Denetim sonucunda ortaya düşük performans çıkmışsa bunun 

nedenlerini araştırarak, başarıya dönük çözümler arar. 

 

 

Performans kavramının en önemli boyutu ekonomik performans 

anlayışıdır. Çünkü karmaşık ekonomik kuruluşlarda ve sosyal amaçlı 

kuruluşlarda ekonomiklik, o birimin varlığını sürdürmesinin temel şartıdır. 

Karlılığı sağlamayan bir özel kuruluşun yok olması gibi, hizmette verimliliği, 

etkinliği ve tutumluluğu sağlayamamış ve fayda – maliyet dengesini 

                                                
38 Birol EKİCİ, a.g.m..s.135 
39 Birol EKİCİ, a.g.m.. s.137 
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kuramamış olan bir kamu kurumunun da varlığını sürdürmesi pek 

açıklanamaz.40 

 

Performans denetimi yapma yetkisi genellikle yasalarla 

düzenlenmekte; Sayıştayların kamu sektörü kuruluşlarını ne ölçüde 

denetleyeceği kanunlarla belirlenmektedir. Yetkinin “denetim” teriminin geniş 

yorumundan türetildiği veya teamülce kabul edildiği durumlarda, denetçileri -

bu teamül bağlamında- kendi (en iyi) değer yargıları yönlendirmelidir. 

Performans denetim yetkisi genellikle asgari denetim ve raporlama 

gereklerini açıkça belirtmekte; denetçiden ne istendiğini göstermekte ve 

denetçiye işi yürütme ve sonuçları raporlama yetkisi vermektedir. Bu 

nedenle, denetimi planlarken denetçiyi denetim yetkisi yönlendirmelidir. 

Hükümet politikası üzerine yorum yapma pek çok ülkede performans 

denetimlerinin dışında bırakılmaktadır.41  

 

Halen uygulanmakta olan Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık 

kalkınma Planı’nda, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması 

çerçevesinde verimlilik, tutumluluk ve performans kavramlarından 

bahsedilmiş ve performans denetim sisteminin benimseneceğinin altı 

çizilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu da kamu mali 

yönetim sistemini etkililik, verimlilik ve ekonomiklik kavramları temelinde ele 

alarak performans yönetimi ve denetimini kanunun ruhuna yerleştirmiştir.42  

 

 

2.2.2.1. Performans Denetiminin Gerekçeleri 

 

İhtiyaçların sınırsız, kaynakların kıt oluşu ekonomi biliminin temel 

problemini oluşturur.  Söz konusu kıt kaynakların olabildiğince etkili, verimli 

ve ekonomik kullanılması durumunda toplumsal ve bireysel ihtiyaçların daha 

                                                
40 Nihat FALAY, a.g.m.. s.22,23 
41 ASOSAI, Performans Denetim Rehberi, a.g.e., s.4 
42 Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT, Ankara 2000, s. 192 
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büyük ölçüde karşılanabileceği öngörüsü ise performans denetiminin temel 

çıkış noktasıdır. Bu eksende, performans denetiminin gerekçelerini şöyle 

sıralamak mümkündür; yapılmasını gerektiren ana nedenlerin en önemlileri 

şu şekilde sıralanabilir;43 

 

 

2.2.2.1.1. Hesap Verebilirlik ve Saydamlık 

 

Yeni kamu yönetimi anlayışı ve demokratikleşmenin gündeme 

getirdiği ve içselleştirmeye çalıştığı kamuda hesap verebilirlik ve saydamlık 

kavramları performans denetiminin en başta gelen saiklerinden biridir.  

 

“Kamusal hesap verme sorumluluğu, bir hükümet programını veya bir 

kamu kuruluşunu yönetenlerin, yürürlükteki programın veya bakanlığın etkin 

çalışmasından sorumlu tutulması anlamına gelir.”44 

 

 Saydamlık ise; kamu yöneticisinin idareye ilişkin olarak yaptığı 

faaliyetlerin ve hazırladığı raporların, etkili bir yönetim bilgi sistemi ile  kamu 

oyuna belli dönemler itibariyle tam ve doğru bir biçimde açılanmasıdır. 

 

Sistematik olsun ya da olmasın, bütün kamusal faaliyet ve işlemler bir 

süreç olarak yürür. Bütün süreçlerin ise bir dizi denetim faaliyeti ile izlenmesi 

gerekir. Söz konusu süreçlere yerleştirilmeye çalışılan hesap verebilirlik ve 

saydamlık olguları ise performans denetimi yoluyla izlenir. 

 

 

 

 

  

                                                
43 Tolga DEMİRBAŞ, Sayıştaylar Tarafından Gerçekleştirilen Performans Denetimleri ve Türk 
Sayıştay’ı Uygulaması, Nisan 2001, Ankara, s.72-74 
44 Tolga DEMİRBAŞ, İsveç Sayıştay’ı Performans Denetimi El Kitabı, Ankara, Nisan 2001, s.5 
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2.2.2.1.2. Başarıyı Ölçebilme 

 

Kamu yönetiminin başarı ölçütü, her türlü kamu kaynak ve varlığının 

elde edilmesinde ve kullanılmasında sağlanacak etkililik, verimlilik ve 

ekonomiklik düzeyidir. Performans denetimi kamu yönetiminin bu kıstaslara 

ne ölçüde uygun davrandığını yani ne kadar başarılı olduğunu -hem 

kamuoyuna, hem de bizzat yönetime- gösteren bir araç görevi görür. Bunun 

yanında, başarısızlığa neden olan faktörleri düzeltici önlemleri alabilmesi 

amacıyla yönetime yönelik bir bilgi kaynağı olma işlevine de sahiptir. 

 

    

2.2.2.1.3. Karar Alma 

 

Kaynakların kıt olmasından dolayı, hangi kamu kuruluşlarına ve 

faaliyetlere öncelik verilmesi gerektiği hususu, performans denetiminde 

karar alma sürecinde değerlendirilmektedir.45 

 

Performans denetiminin çıktıları geleceğe yöneliktir. Yani, geçmiş ve 

bugün ele alınarak geleceğe dönük bir takım çıkarımlar ortaya koyulur. 

Kamu yönetimi, performans denetimleri sonucunda ortaya çıkan raporları 

karar alma mekanizmasına yerleştirerek daha tutarlı ve doğru kararlar 

alabilecektir.  

  

 

2.2.2.2. Performans Denetiminin Amaçları 

 

Performans denetimi sürecinin etkili bir biçimde uygulanması 

sonucunda elde edilmesi beklenen faydalar ya da etkiler geniş bir yelpazede 

değerlendirilmelidir. Yönetimler, burada performans denetiminin amaçları 

                                                
45 Tolga DEMİRBAŞ, a.g.e.. s.6 
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olarak değinilecek noktaların dışında, özgün performans denetimi amaçları 

belirleyebilirler. 

 

 

2.2.2.2.1. Saydamlık ve Hesap Verebilirliği Arttırmak 

 

Performans denetiminin temel amacı saydamlık ve hesap verebilirliği 

arttırmaktır. Yönetimlerin iş, işlem ve süreçlerini açıklıkla kamuoyuna 

sunması ya da kamuoyunu her aşamada bilgilendirmesi, kaynakların etkili, 

verimli ve ekonomik olarak elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamayı 

hedefleyen denetimlerin ve tabiî ki performans denetiminin temel 

amaçlarından birisidir. Bunun yanında, yöneticilerin kaynakların etkili, 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, 

kullanılmasından ve kötüye kullanılmaması için gereken önlemlerin 

alınmasından sorumlu olmalarını sağlayacak bir hesap verme 

mekanizmasının kurulması da performans denetiminin diğer temel amacını 

oluşturur.   

 

     

2.2.2.2.2. Performansın Geliştirilmesini Sağlamak 

 

Performans denetimleri sonucunda elde edilen bulgular, kurumsal ve 

bireysel performansın artırılması yönünde bir güdüleyici işlevi görebilir. Bu 

noktadan hareketle, performans denetimi planlanırken amaç, iş süreçlerini 

ve bu süreçlerde yer alan yönetici ve çalışanların performanslarını 

geliştirmek olmalıdır. Bu denetimler sonucunda yöneticilere ne kadar 

başarılı ya da başarısız olduklarını ve mevcut başarı düzeylerini artırmak 

için hangi noktalara yoğunlaşmaları gerektiğini söyleyebilmek mümkündür.  
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2.2.2.2.3. Kurumsal İyileştirme ve Yenileştirmeye Yardımcı Olmak 

     

Performans denetimleri ile kurumsal faaliyetlerin etkinliğini ve 

etkililiğini artıracak bir takım nesnel değerlendirmeler ve tespitler yapılır. 

Süreçlerin analiz edilmesi, verimsiz ve düşük performanslı süreç ve 

birimlerin ortaya konulması sonucunda yönetim birtakım düzeltme ve 

iyileştirmeler yapma gerekliliği duyar. Söz konusu değerlendirme ve tespitler 

kamu yönetimleri için yapıldığında ise bir reform ya da yeniden yapılanma 

gündeme gelir.     

 

 

2.2.2.3. Performans Denetiminin Unsurları 

 

2.2.2.3.1. Verimlilik 

 

Verimlilik ya da üretkenlik, bir süreçteki girdi çıktı ilişkisini ifade eder. 

Buna göre, verimlilik, mevcut kaynaklarla en çok çıktıyı elde edebilmek veya 

mümkün olan en yüksek çıktı düzeyi için en az girdiyi kullanmak demektir. 

 

Bir başka ifadeyle verimlilik; çıktılar ile bunların üretiminde kullanılan 

kaynaklar arasındaki ilişkidir. Verimli bir faaliyet, verili girdi ile en çok çıktının 

veya verili bir çıktının en az girdiyle uygun kalite dikkate alınarak 

sağlanmasıdır.46 

            

Verimliliğin ölçülmesi, nicelik ve niteliğin kontrol edilmesine, başarı 

düzeylerinin belirlenmesine, bütçe ve planların hazırlanmasına, hizmetin ne 

düzeyde sağlanacağı konusunda karar verilmesine yardım eder.47 

 

Verimliliğin ölçülmesinde çıktıların tek tip ve tekrarlanabilir olması 

kolaylık sağlar. Örneğin bir hastanede reçete dolduran bir eczacının 

                                                
46 Performans Denetim El Kitabı, a.g.e.. s.5 
47 Derya KUBALI, Performans Denetimi, A.İ.D., Cilt : 32, Sayı: 1, Mart 1999, s.38 
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verimliliğinin ölçülmesi, basın özetlerini hazırlayan bilgi bölümünün 

verimliliğinin ölçülmesinden daha kolaydır. Kamu kesiminde verimlilik 

analizlerinde girdi ve çıktılara ilişkin standartların varlığına ihtiyaç duyulur. 

Ancak çoğu kez bu standartlar mevcut değildir ve denetçiler denetlenen 

kurumun yöneticileri ile birlikte çalışarak standartları belirlemek durumunda 

kalırlar.48  

 

 

2.2.2.3.2. Etkinlik 

 

Etkinlik amaçlara ulaşma derecesini gösteren nitel bir performans 

kavramıdır. Performansı her zaman verimlilik ve ekonomiklik ölçütleriyle 

değerlendirebilmek mümkün değildir. Özellikle varlık sebebi kanunun 

kendilerine yüklediği kamu hizmet ve görevlerini yerine getirmek olan kamu 

kurumlarının performansı söz konusu olduğunda bu ölçüt büyük bir kullanım 

alanı bulmaktadır.  

 

“Etkinlik, verimlilikte olduğu gibi fiziki bir girdi-çıktı ilişkisini 

göstermemekte, girdinin çıktıya dönüşüm sürecini irdelememektedir. 

Etkinliğin ölçümünde çıktı ile sonuç arasında ayrım yapılmaktadır. Etkinlik iç 

ve dış çevrenin etkileşimi içinde değerlendirilmektedir.”49 

 

Bazen kurumsal kaynaklar ve varlıklar verimli ve ekonomik olarak 

kullanılıyor olmasına rağmen amaçlar gerçekleşmiyor ya da istenilen etkileri 

yaratamıyor olabilir. Bu noktada daha geniş ve kapsayıcı bir kavram olan 

etkinlik ölçütü kullanılır. Fakat bu kavramın iyi bir ölçüt olabilmesi için 

amaçların ve hedeflerin kurum tarafından önceden açık bir biçimde 

belirlenmiş olması gerekmektedir.  

    

 

                                                
48 Tolga DEMİRBAŞ, a.g.e.,s.89 
49 Derya KUBALI, a.g.m.. s.39 
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2.2.2.3.3. Ekonomiklik 

 

Ekonomiklik en genel anlamıyla, uygun kaliteyi dikkate alarak, 

faaliyetler için kullanılan maliyetlerin en aza indirilmesi demektir.50 

 

Ekonomiklik, kurumsal varlık ve kaynakların uygun kalite ve maliyetle 

elde edilmesi ve kullanılmasıdır. Literatürde tutumluluk olarak da ifade 

edilen ekonomiklik, pozitif tasarrufların ve dışsallıkların mümkün olduğunca 

yüksek olmasını, mal ve hizmetlerin optimum ölçekler içerisinde üretilmesini 

gerektirir. Bu da üretim kaynaklarının her birinden maksimum ürünü ve 

faydayı elde etmek, dolayısıyla üretim kaynağının gerektiği miktar ve şekilde 

kullanımının uzantısı olarak elde kalan diğer girdileri diğer mal ve 

hizmetlerin üretiminde kullanabilmek demektir.51  

 

 

2.2.2.4. Performans Denetim Süreci 

 

Performans denetimi sürecini belirleyen ve etkileyen birtakım ilkeler 

vardır. Bu ilkelere uyularak hazırlanmış ve iyi yapılandırılmış bir performans 

denetimi süreci, denetim sonucunda yaratılmak istenen etkinin büyüklüğünü 

ve kalitesini doğrudan etkiler. Performans denetimi bir süreç olarak 

yürütüldüğünden dolayı, doğal olarak, birbirini takip eden aşamalara 

sahiptir.      

 

 

2.2.2.4.1. Planlama 

     

Performans denetiminin etkili bir biçimde uygulanabilmesi ve 

beklenen faydaları sağlayabilmesi için kapsamlı bir şekilde planlanması 

gerekir. Denetim planlamasının kritik noktası performans ölçütlerinin 

                                                
50 Performans Denetim El Kitabı, a.g.e.. s.5 
51 Nihat FALAY, a.g.m.. s.53 
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belirlenmesi aşamasıdır. Ürün, çıktı ya da sonuçların etkinliği, verimliliği ve 

ekonomikliği bu kriterlerin doğruluğu ve güvenilirliği ile bağlantılıdır. 

Dolayısıyla, planlama aşamasında bu kriterler üzerinde detaylı olarak 

çalışılmalıdır.   

 

“Performans planlama aşamasında, önceden belirlenmiş olan kuruluş 

amaçları doğrultusunda, kuruluş dışı ve kuruluş içi etkenler göz önünde 

bulundurularak, mevcut kuruluş şartlarına, mal ve hizmet üretimi sürecine 

etki edecek her türlü girdi ve kaynakları en uygun biçimde kullanarak, 

kuruluşa ilişkin ikincil amaçlar belirlenmeli, yönetsel stratejiler 

geliştirilmelidir”.52   

 

 

2.2.2.4.2. Uygulama 

 

Performans denetiminin uygulama aşaması, bir önceki aşama olan 

planlama aşamasında kurgulanan, o kuruluşun yapısına özgü, performans 

kriterlerinin ve kararlarının uygulamaya koyulmasıdır.53 

 

Performans denetimi mülakat, anket, gözlem, belge inceleme, 

istatistiki analiz gibi birtakım yöntemler uygulanarak gerçekleştirilir. Burada 

esas nokta bu yöntemlerin uygunluğudur. Yani, denetim sürecini 

yavaşlatmayacak ve denetimin verimliliğini arttıracak yöntemler seçilmelidir.  

 

 

2.2.2.4.3. Performans Denetiminin Raporlanması 

 

Uygulama aşaması tamamlandıktan sonra, kurum içi ve kurum dışı 

paydaşlar ve gruplar(hükümet, yasama organı, kuruluş ve kamuoyu gibi) 

                                                
52 Kamil Ufuk BİLGİN, Kamu Performans Yönetimi, Memur Hak ve Yükümlülüklerinin Performansa 
Etkisi, Ankara 2004, s.29 
53 Kamil Ufuk BİLGİN, a.g.e.. s.30 
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tarafından denetim bulgu ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla bir 

denetim rapor raporu hazırlanır. Denetim raporlamasının kendine özgü 

birtakım kriterleri vardır. Denetimin güvenilirliğini yansıtan denetim raporları 

bu kriterlere uygun olarak hazırlanmalıdır.  

 

 

2.2.2.4.4. İzleme ve Gözetim 

 

Performans denetimi sürecinin son adımını izleme ve gözetim 

faaliyetleri oluşturur. Sürekli izleme mekanizması, denetimlerle ortaya çıkan 

ve denetim raporuyla anlamlı yönetim bilgisi haline gelen performans 

denetimi bulgularının karar alıcılar tarafından gelecekteki kurumsal ve 

bireysel performansı arttıracak şekilde değerlendirilip, değerlendirilmediğini 

ortaya koyar. Bunun yanında, izleme aşaması bir sonraki performans 

denetimi sürecinin girdilerine ilişkin önemli geribildirimler sağlar.     

 

 

3. KAMU YÖNETİMİNİ DENETLEME YOLLARI 

 

Yönetimin yapısını ve işleyişini değerlendirmek, eksik ve zayıf 

yönlerini tespit edip, güçlü yönlerini ortaya koymak amacıyla birtakım 

denetimler yapılır. Söz konusu denetimler idarenin bizzat kendisi tarafından 

yapıldığı gibi idarenin dışında kalan erkler tarafından da çeşitli denetimler 

gerçekleştirilir. İdarenin kendisi tarafından yapılan denetime idari ya da 

yönetsel denetim; yasama erki tarafından yapılana yasama(siyasal) 

denetimi; yargı organlarınca yapılana yargısal denetim;kamuoyu tarafından 

yapılana da kamuoyu denetimi adı verilmektedir. Bunların yanında, idare 

ombudsman müessesesi tarafından yapılan ombudsman denetimine de tabi 

tutulabilir.54   

 

                                                
54 Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, Ekim 2003, s.331 
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3.1. İDARİ DENETİM 

 

3.1.1. İdari Denetim Kavramı 

 

Yönetsel kuruluş ve birimler tarafından birtakım idari usul ve yollarla 

gerçekleştirilen denetime idari ya da yönetsel denetim denir.55  

 

İdari kuruluşlar eliyle ve idari usullerle yapılan denetim demek olan 

idari denetim; memurların, görevlerini mevzuata uygun olarak yapıp 

yapmadıklarının saptanması amacıyla, idare üzerindeki hukuki bir 

gözetimdir.56  

 

“İdari denetimin bir kısmı aktif idare yapısı içinde yer alırken, bir kısmı 

ise özel teminat müesseseleri ile gerçekleşir.”57 

 

İdari denetimde, bir kamu kuruluşu kendi içinde denetim yapabildiği 

gibi, bir başka kamu kuruluşu tarafından da denetimin yürütülmesi 

mümkündür. İdari denetimde, kuruluşun kendi kendini denetlemesi iç 

denetim olarak adlandırılırken, başka kamu kuruluşları tarafından yapılan 

denetim ise dış denetim olarak adlandırılır. Hiyerarşik denetim bir iç 

denetim, vesayet denetimi ise dış denetim örneğidir.58  

 

3.1.2. İdarenin Denetlenmesinin Gerekçeleri 

 

Prof. Dr. Nuri Tortop’a göre idarenin denetlenmesinin gerekçeleri;59 

 

• Yönetenlerin, yasaları ve diğer mevzuatı keyfi bir şekilde 

yorumlamalarının önüne geçilmesini sağlamak ve 

                                                
55 Nuri TORTOP, Yönetim Bilimi, Ankara 1978, s.137 
56 Gürsel ÖZKAN, a.g.e., s.33 
57 Hamza EROĞLU, a.g.e., s.317 
58 A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, Ankara 2000, s.306 
59 Nuri TORTOP, a.g.m., s.27 
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yönetilenlerin hak ve menfaatlerinin ihlal edilmesine engel 

olmak, 

 

• İdarenin eylem ve işlemlerinde, kanunlara ve dolayısıyla 

parlamentonun iradesine riayet etmesini sağlamak, 

 

• Yönetenlerin, halkın ihtiyaçlarını, isteklerini ve şikayetlerini 

dikkate almalarını sağlamak, 

 

• Kamu görevlilerinin sahip oldukları yetkilerin ve kamu 

kaynaklarının kişisel çıkarlar için değil, yalnızca kamu yararı 

esasında kullanılmasını sağlamak, 

 

• Kamu hizmetlerinin görülmesinde etkinlik, verimlilik ve 

düzenlilik kavramlarına önem verilmesini sağlamak ve 

hedeflerden sapmalar görüldüğünde bunların devamın 

engellemek ve gerekli tedbirleri almak, 

 

• Yönetenlere, yaptıkları eylem ve işlemlerin hukuk sınırları 

içinde yapılması gerektiğini hatırlatmak, olarak sıralanabilir.  

 

 

3.1.3. İdari Denetim Türleri 

 

3.1.3.1. Hiyerarşik Denetim     

 

3.1.3.1.1. Hiyerarşik Denetim Kavramı 

 

Hiyerarşik denetimden söz etmeden önce kısaca yönetsel 

hiyerarşiden kısaca bahsetmek faydalı olacaktır. Yöneten ve yönetilen 

ayrımının yapıldığı toplumlarda, emretme yetkisine sahip olanlar yani 
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yetkililerle bu emirleri yerine getirmek zorunda olan görevliler arasındaki  

ast-üst ilişkisine hiyerarşi denmektedir. 

 

Merkezden yönetim sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olan 

hiyerarşik denetim, hem merkezi yönetim kuruluşlarının kendi iç 

bünyelerinde, hem de yerel idarelerin kendi iç bünyelerinde uygulanırken, 

merkezi yönetimin yerel idareler üzerinde hiyerarşik denetim yapmasından 

söz edilemez.60 

 

Hiyerarşik denetim merkezden yönetim sisteminin bir sonucu olarak 

doğup büyümüşse de bugün, her kamu tüzel kişisinin iç bünyesinde bir 

hiyerarşinin, hiyerarşik denetimin varlığından söz edilebilir. Bu sebeple 

hiyerarşik denetim, yerinden yönetim sisteminin doğurduğu kurumların kendi 

iç bünyelerinde de uygulanır.61 

 

Bir idari kuruluş içinde yer alan kamu görevlileri arasında daima bir 

hiyerarşi başka bir deyişle, üst-ast ilişkisi söz konusudur. Her kamu tüzel 

kişisi, hiyerarşik bakımdan bir bütün teşkil eder. Genel idarede, en yüksek 

hiyerarşik üst bakan olmakla beraber bir kamu kuruluşu içinde hiyerarşik 

üstün hangi makam olduğu, kuruluş statüsünde belirtilmektedir.62 

 

Hiyerarşik denetimde, bu denetimin uygulanabilmesi için ayrıca yasal 

bir dayanağın olması gerekmez, çünkü hiyerarşik denetim kendiliğinden 

vuku bulan bir denetim türüdür. Ayrıca bu denetim sayesinde astların özlük 

durumları, eylem ve işlemleri incelenebilir. Hiyerarşik denetim ile hem 

hukukilik hem de yerindelik denetimi sağlanabilir.63 

 

                                                
60 Süleyman ARSLAN, Türkiye’de ve İngiltere’de Merkezi İdarenin Mahalli İdareler Üzerindeki 
Denetimi, Ankara 1978, s.54-55 
61 Hamza EROĞLU, İdare Hukuku Dersleri Genel Esasları, İdari Teşkilat ve İdarenin Denetlenmesi, 
Ankara 1974, s.293 
62 Gürsel ÖZKAN, a.g.e..s.34 
63 Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, Ankara 1999, s.54 



 

 

35 

Üstler, idareye kanunlarla verilen kamu hizmeti sunma 

yükümlülüğünü yerine getiren, bu hizmetleri sevk ve idare eden yetkililerdir.       

Üstlerin bulundukları makamlar, görev yaptıkları kamu tüzel kişilerini temsil 

yetkisine sahip olan, o tüzel kişiyi yaptıkları işlem ve muamelelerle hak ve 

yükümlülük altına sokabilen ve emretme yetkisi olan amir ve makamlardır. 

Astlar ise, mevzuat çerçevesinde amirlerinden aldıkları emirlere göre kamu 

hizmetlerini fiilen yürüten personeldir. İşte hiyerarşi, bir kamu tüzel kişisi 

içerisinde memurların bölüm bölüm amirlere bağlanışı ve amirlerin de kendi 

aralarında sınıflandırılışıdır. Astlar belli bir kamu tüzel kişisinden de görev 

almakla o kamu tüzel kişisinin hiyerarşisi içinde bir kademeye girerler, son 

olarak bağlı bulundukları makam da o hiyerarşinin en yüksek amiridir. 

Bunun bir sonucu olarak da hiçbir amir başında bulunduğu hiyerarşi 

kademelerinde yer almayan bir asta emir veremez, hiçbir ast da dahil 

olduğu hiyerarşinin amirinden başka bir amirden emir alamaz.64  

 

Yönetsel hiyerarşinin esaslı unsurları şu şekilde sıralanabilir;65 

 

• Hiyerarşi, işlevden soyutlanmış, içerikten yoksun bir güç veya 

ast-üst ilişkisi değildir.  

• Bir ast-üst ilişkisi olan hiyerarşi tamamen yönetsel nitelikli bir 

ilişkidir. 

 

 Hiyerarşik denetimde astlar en üst düzeyde ya da makamda bulunan 

memura hiyerarşi zinciri ile bağlı bulunduklarından dolayı her bir astın 

hiyerarşik üstün hangi makam olduğunun bilmesi gerekir. Bu sebeple 

hiyerarşik amirin her müessesenin kuruluş kanununda belirtilmesi de 

gereklidir.66 

 

 

                                                
64 Nuri TORTOP, Burhan AYKAÇ, Eyüp İSBİR, a.g.e., s.171-172 
65 Cevdet ATAY, a.g.e., s.86 
66 Bilal ERYILMAZ, Kamu Yönetimi, Akademi Kitabevi, İzmir 1995, s.308 
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3.1.3.1.2. Hiyerarşik Makamlar 

 

 “Genel idarede, en üst durumda bulunan yönetici bakandır. Bakanla 

başlayan hiyerarşi, genel müdür, bölge müdürü, şube şefi, ve benzeri 

kademelerle aşağı doğru küçülerek gider. Alt kademede görevliler üstlerinin, 

yani amirlerinin emirlerine uyarlar. Hiyerarşi, en üstteki amirin yasaları kendi 

anlayışına göre uygulayacağı anlamına gelmez. Amir, hiyerarşi yetkisini 

yasal sınırlar içinde kullanır, memur da hiyerarşik üstünün yasal 

talimatlarına uya ve böylece kamu hizmetlerinin keyfi ve şahsi görüşlerle 

yürütülmesi önlenmiş olur.”67  

 

 “Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun’un 4. maddesinde 

“Başbakan, Bakanlar Kurulu’nun Başkanı, Bakanlıkların ve Başbakanlık 

teşkilatının en üst amiridir” kuralı yer almışsa da bakanlıkların en üst amiri 

bakanlardır. Başbakan, bakanların hiyerarşik amiri değildir. Başbakan, 

klasik parlamenter sistemde olduğu gibi “eşitler arasında birinci” olmaktan 

çıkmıştır. 1982 Anayasası’nın getirdiği düzenlemeye göre, her bakan 

Başbakan’a karşı sorumludur. Anayasa, Başbakan’ı, bakanların görevlerini 

Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirmelerini gözetmek ve 

düzeltici önlemler almakla yükümlü tutmuştur. Anayasa bununla da 

yetinmeyerek Başbakan’ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı’nca bakanların 

görevden alınmaları yolunu da getirmiştir. Bu düzenlemeyi Başbakan ile 

bakanlar arasındaki ilişkiyi yönetsel ast-üst ilişkisi durumuna getiren bir 

düzenleme olarak görmemek gerekir. Bu daha çok Bakanlar Kurulu’nca 

saptanmış olan politikanın uyum içinde yürütülmesine yönelik bir 

düzenlemedir.”68  

 

 Yerel yönetimlerde, il özel idarelerinde en yüksek hiyerarşik amir vali, 

belediyelerde, belediye başkanı ve köy idaresinde muhtardır. 

 

                                                
67 Şükrü KARATEPE, İdare Hukuku, İzmir 1993, s.234 -235 
68 A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e.. s.332-333 
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3.1.3.1.3. Hiyerarşik Denetim Kapsamı 

 

 Üstün, astları üzerinde sahip olduğu, denetim yetkisi iki kümede 

toplanabilir. Bunlardan ilkini üstlerin emirleri altında çalışanlar üzerinde, 

ikincisini ise üstlerin astların yaptıkları işlemler üzerinde sahip oldukları 

yetkiler oluşturur.69  

 

• Kamu görevlileri üzerindeki hiyerarşik yetkiler; Üstün astın 

kişisel durumu ile ilgili hiyerarşik yetkileri esas itibariyle 

memur hukukunu ilgilendirir. Bu yetkiler; atama, sicil verme, 

yükseltme, disiplin cezası uygulama, hizmet yerini 

değiştirme ve işten uzaklaşma gibi yetkilerdir. 

 

• İşlemler üzerindeki hiyerarşik yetkiler; Hiyerarşik denetim 

yönünden önemli olan, üstün astların işlemleri üzerinde 

sahip olduğu yetkilerdir. 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 10.maddesinde hiyerarşiye 

ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında hiyerarşik olarak örgütlenmiş 

olan memurların, görevlerini yukarıdan aşağıya doğru bir emir-komuta 

zincirinde yerine getirecekleri ve görevlerin iyi ve düzenli bir şekilde yerine 

getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumlu olacakları ifade edilmiştir. 

 

 

Aynı kanunun 11. maddesinde ise; 

 

Astın, amirinin verdiği emri suç unsuru taşıdığı gerekçesi ile yerine 

getirmemesi durumunda görevin nasıl yerine getirileceğine ilişkin olarak 

aynı kanunun 11.maddesinde; “Devlet memuru; amirinden aldığı emri, 

                                                
69 A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e.. s.317-318 
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konusu suç olmadığı halde yanlış takdirde suç sayar ve emri yürütmezse 

üst gecikmesinin zarar getirebileceği hallerde, hizmetin diğer bir görevli 

tarafından yapılmasını sağlar ya da gerekirse kendisi yapar, acele hallerde 

kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması için gösterilen istisnalar saklıdır.” 

denilmektedir. 

 

Üstün, alt kademede çalışan astlarının yapmış oldukları eylem ve 

işlemleri incelemesi, bunlar üzerinde düzeltme, değiştirme yapabilmesi veya 

iptal edebilmesi, astın işlem ve eylemlerini hem hukukilik hem de yerindelik 

açısından denetleyebilmesi, üstün sahip olduğu “Hiyerarşi Kudreti”nden 

kaynaklanır.70  

 

 Hiyerarşik denetimde, üst astlarına emir ve talimat verebilir, astın 

eylem ve işlemlerini sürekli denetleyebilir, bunları değiştirebilir, kaldırabilir, 

iptal edebilir veya yürütülmesinin durdurulmasını isteyebilir. Üst, aynı 

zamanda astına disiplin cezası verebilir.71  

 

 Hiyerarşik denetimde üstler, astlarının işlemlerini yapılmadan önce 

denetleyebilecekleri gibi, işlem yapıldıktan sonra da denetleyebilirler.  

 

 “Hiyerarşik denetim, yönetsel yargı yoluna başvurma ile ilgili olarak 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda(m.11) düzenlenmiştir. Buna 

göre, ilgililer tarafından dava açılmadan önce, yönetsel işlemin kaldırılması, 

geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, 

üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan yönetsel dava açma süresi 

içinde istenebilir. Yasa, bu başvurunun işlemeye başlamış olan yönetsel 

dava açma süresini durduracağını, altmış gün içinde yanıt verilmemesi 

durumunda isteğin reddedilmiş sayılacağını, isteğin reddedilmesi veya 

reddedilmiş sayılması durumunda dava açma süresinin yeniden işlemeye 

                                                
70 Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul 1952, s.452 
71 Süleyman ARSLAN, a.g.e., s.56 
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başlayacağını ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürenin de hesaba 

katılacağını öngörmektedir.”72 

 

 “Hiyerarşik denetimin sakıncası, asta hareket serbestisi tanımayarak, 

verilen kararı otomatik olarak uygulamak zorunda bırakmasıdır. Ancak bu 

sakıncasına rağmen hiyerarşik denetim, kamu hizmetinin keyfi bir şekilde, 

şahsi görüşlere dayanılarak yapılmasını önlediği gibi, hizmetin başında 

bulunan şahsın anlayış ve direktifleriyle yapılacağından, kamu hizmetinin bir 

birlik ve düzen içinde yürütülmesini de sağlamaktadır. Ayrıca, üstün, astı 

cezalandırabilmesi imkanı ile güvence altına alınmış olan hiyerarşik 

denetim, güvensizliğe ve kimi zaman da üstün keyfiliğine yol açmaktadır.”73   

     

 

3.1.3.2.  İdari Vesayet Denetimi 

 

3.1.3.2.1. Kavramsal Olarak İdari Vesayet Denetimi 

 

Türkiye’de idare teşkilatı, merkezi yönetim ve mahalli idareler 

şeklinde örgütlenmiştir. Yerinden yönetim kuruluşları, merkezi yönetimin 

yönetsel hiyerarşisine tabi olmayan, nispi özerkliğe sahip kuruluşlardır. 

Yerinden yönetim kuruluşları üzerinde hiyerarşik denetim yapamayan 

merkezi yönetim, bu kuruluşlar üzerinde vesayet denetim yapma yetkisine 

sahiptir.74 

 

İdari vesayet denetimi, idare içi bir denetim değil, idarenin dış 

denetimidir. İdari vesayet denetiminde amaç idarenin bütünlüğü ilkesinin 

korunmasıdır. 

 

                                                
72 Recep SANAL, a.g.e.,  s.4 
73 Gürsel ÖZKAN, a.g.e., s.34-35 
74 Şükrü KARATEPE, a.g.e.. s.235-236 
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“Yerinden yönetim kuruluşlarının kendilerinin dışındaki, başka bir 

yönetsel kuruluş tarafından, yasaların öngördüğü sınırlar içinde 

denetlenmesine, vesayet denetimi denir. Yerinden yönetim kuruluşlarının 

görevlerini gereği gibi yapmalarını ve yönetimin bir bütün olarak uyumlu 

çalışmasını sağlama yönünden bu tür denetime gerek görülmektedir. 1982 

Anayasası’nda yer alan vesayet denetimi deyimi, iyi seçilmiş bir deyim 

değildir; günümüzde özel hukuktaki vesayet ile bir ilişkisi yoktur. Bu tür 

denetim, yerinden yönetim kuruluşlarının, yeteneksizliklerinden dolayı 

konmuş değildir. Bu denetim daha çok, Devlet dışındaki kamu tüzel 

kişilerinin, Devlet tüzel kişiliği ile ilişkisini ve yönetimin bir bütün olarak 

uyumlu, yasalara uygun bir biçimde çalışmasını sağlama amacına 

yöneliktir.”75  

 

Anayasamızın 127. maddesinde; “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 idari vesayet yetkisine 

sahiptir.”denilmektedir. 

 

İdari vesayet denetimi, merkezi yönetimin; yerinden yönetim 

kuruluşları üzerindeki hukuka uygunluk denetimini ifade eder. Bu yetkinin 

kapsamının ne olduğu ve ne şekilde kullanılacağı kanunlarda açıkça 

gösterilmek zorundadır.76 

 

Vesayet denetimi yapan makama vesayet makamı denir. Vesayet 

makamlarının kimler olduğu ve bu denetim yetkilerini nasıl kullanacakları 

                                                
75 A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e.. s.334 
76 Durmuş TEZCAN, Türk İdare Hukuku Açısından Yerel Yönetimler ve Denetimi, Kamu Yönetimi 
Disiplini Sempozyum Bildirileri, TODAİE Yayınları, No: 261, Ankara, Kasım 1995, s.267 



 

 

41 

kanunlarda yer alır. Kanunda yer almayan hiçbir makam, konusu her ne 

olursa olsun vesayet denetimi yapamaz.77 

 

İdari vesayet denetiminin amacı, merkezi idare tarafından vesayet 

denetimine tabi tutulmuş olan yerinden denetim kuruluşlarının hak ve 

menfaatlerinin korunması ya da bu denetime tabi tutulmamış bulunan kamu 

tüzel kişisinin yararını korumak değil, aksine tüzel kişilerin yapacağı işlem 

ve eylemlere karşı bireylerin ve toplumun yararını korumaktır.78  

 

 

İdari vesayetin belli başlı özellikleri şöyle sıralanabilir;79  

 

• İdari vesayet, idari bir denetim olduğu için sadece idari 

makamlar tarafından uygulanabilir. 

 

• İdari vesayet, esas itibariyle devletin genel çıkarlarını, devletin 

birliğini, kamu hizmetlerinin ahenk ve insicamını sağlamak ve 

korumak gayesiyle konulduğundan, aynı zamanda mahalli 

halkın korunması ve bu halkın mahalli otoritelerin keyfi eylem 

ve işlemlerinden korunması amacıyla kabul edilmiştir. 

 

• İdari vesayet, kanuna dayanır ve kanunla sınırlıdır. Merkez bu 

yetkisini, kanunda açıkça belirtilen yerlerde ve kanunun 

belirlediği derece ve genişlikte kullanabilir. 

 

• İdari vesayet, kanunla merkezdeki bir organ veya merkeze 

bağlı bir memura tanındığı ve merkeze ait bir yetki olduğu için, 

hiyerarşi tabaka ve dereceleri içinde kullanılamaz. Yani idari 

vesayet yetkisi hangi makam veya kişiye tanınmışsa, 

                                                
77 Şükrü KARATEPE, a.g.e..s.236 
78 Metin GÜNDAY, a.g.e.. s.58 
79 Gürsel ÖZKAN, a.g.e., s.37 
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doğrudan doğruya o makam veya kişi tarafından kullanılır. 

Yetkinin devri söz konusu değildir. 

 

• İdari vesayet, yerinden yönetim idarelerinin işlemleri, eylemleri, 

organları ve personeli üzerinde uygulanan bir yetkidir. 

 

 

3.1.3.2.2. İdari Vesayet Yetkisinin Kapsamı 

 

3.1.3.2.2.1. Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Organları Üzerindeki 

Vesayet Yetkisi 

 

Merkezi yönetimin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki idari 

vesayet denetimi, bu kuruluşların organlarının ve yöneticilerinin seçimi, 

bunların veya diğer personelin işbaşına getirilişi, görevlerine son verilişleri 

veya görevden uzaklaştırılmaları gibi konular üzerinde kullanılan yetki 

biçiminde ortaya çıkmaktadır.80 Örneğin, kamu iktisadi teşebbüslerinin genel 

müdürü ve yönetim kurulu üyeleri ortak kararname ile, il özel yönetiminin 

yürütme organı görevini yerine getiren vali ise, Bakanlar Kurulu kararı ile 

atanmaktadır.81 

 

 

3.1.3.2.2.2. Yerinden Yönetim Kuruluşlarının İşlemleri Üzerindeki 

Vesayet Yetkisi 

 

İdari vesayet denetimi ile merkezi idareye, mahalli idare organlarının 

karar ve işlemleri üzerinde denetim yetkisi tanınmaktadır. Bu yetki karar ve 

işlemleri onaylama, erteleme, yürürlüğüm durdurulması veya iptal etme 

şeklinde olmaktadır. Bu yetkileri kimlerin kullanacağı, hangi kararların 

                                                
80 Ramazan Cengiz DERDİMAN, Türkiye İdaresinin Hukuksal Yönü ve Yapısı, Bursa 2003, s. 100 
81 Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e.. s.335 
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önceden uygun bulma işlemine tabi tutulacağı gibi hususlar kanunla 

belirlenir.82 

 

Onaylama yetkisi, yerinden yönetim kuruluşları tarafından alınan 

kararların, idari vesayet makamlarının incelemeye yetkili olduğu işler 

dahilinde olması koşuluyla, vesayet makamları tarafından kanunlara aykırı 

olmadığından dolayı uygun bulunmasıdır.83 

 

“Erteleme veya yürürlüğün durdurulması yetkisi, şartların oluşması ile 

yeniden uygulanmak ya da aynı konuda verilen farklı bir karara göre 

yapılacak düzenlemeye kadar kararın, bir işlemle yürürlüğünün 

durdurulmasını ifade etmektedir.”84 

 

İptal yetkisi ise, yerinden yönetim kuruluşlarının aldıkları kararların 

yerel halkın çıkarlarına, kanunlara veya diğer mevzuata aykırı görülmesi 

sonucunda, kararların merkezi idare tarafından geçmişe yürür bir şekilde 

tüm sonuçlarıyla ortadan kalkması anlamına gelir.85 

 

"Yerinden idare kuruluşlarının bazılarının kararlarından sadece 

devletin genel yönetim politikasını yakından ilgilendirenler; bazılarının 

kararlarının ise tamamı, merkezi idarenin vesayet denetimine bağlıdır. 

Yerinden yönetim kuruluşlarının işlemleri üzerinde vesayet makamlarının 

yapmış olduğu denetimler, işlemlerin tamamlayıcı unsuru değildir. Vesayet 

makamlarının vermiş olduğu denetim kararını, esas işlemin yürürlüğe girme 

şartı sayanlar da vardır. Merkezi idarenin yerinden idare kuruluşlarının 

işlemleri hakkında vermiş olduğu vesayet denetimi kesin değildir, vesayet 

kararlarına karşı Danıştay’a dava açılabilir.”86  

 

                                                
82 Halil NADAROĞLU, Mahalli İdareler, İstanbul 1998, s.26 
83 Sedat ERDOĞAN, Belediyeler Üzerindeki İdari Vesayet Yetkileri, Ankara 1981, s.203 
84 Ramazan Cengiz DERDİMAN, a.g.e..s.101 
85 Sedat ERDOĞAN, a.g.e..s.204 
86 Şükrü KARATEPE, a.g.e.. s.236 
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3.1.3.3. İdari Vesayet Denetimi ve Hiyerarşik Denetim Arasındaki  

Farklılıklar 

  

• İdari vesayet yetkisi, iki ayrı tüzel kişilik içinde kullanılırken, 

hiyerarşi yetkisi, aynı tüzel kişi içinde kullanılmaktadır.87 

 

• İdari vesayet yetkisi kanundan doğan sınırlı bir yetki olmasına 

rağmen, hiyerarşik denetim yetkisi idarenin doğası gereği 

kullanılan ve yasal dayanağa ihtiyaç duymayan bir yetkidir.88 

 

• Hiyerarşi genel, idari vesayet istisnai bir yetkidir. 

 

• İdari vesayet yetkisi mutlaka kanunla düzenlenmek zorunda 

iken, hiyerarşi yetkisinin mutlaka kanunla düzenlenme gibi bir 

zorunluluğu yoktur. 

 

• Vesayet denetimi emir verme ve talimat yetkisini içermezken, 

hiyerarşi bu yetkileri içermektedir. 

 

• İdari vesayet denetiminde, vesayet denetimini yapan merkezi 

idare, vesayete tabi kurum üzerinde çok sınırlı bir onama 

yetkisine sahipken, hiyerarşik denetimde üst astın işlemlerini 

geri alabilir, iptal edebilir ya da düzeltebilir. 

 

 

 

 

 

 
                                                
87 Turan YILDIRIM, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, İstanbul 1999, s.19 
88 Ahmet ÖZER, Belediyeler Üzerinde Vesayet Denetimi, T.İ.D., Sayı: 368, 1985, s.15 
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3.2. YARGISAL DENETİM 

 

3.2.1. Yargısal Denetimin Anlamı 

 

Anayasamızın 125. maddesinde “İdarenin her türlü işlem ve 

eylemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmü yer almaktadır. Bu madde ile 

Anayasa ve diğer yasalar kişilere, idarenin yaptığı işlemlerin yine idare 

tarafından kaldırılmasını, geri alınmasını,  değiştirilmesini, düzeltilmesini 

veya yeni bir işlem yapılmasını isteme hakkını ve bununla birlikte yargı 

mercilerine başvurma hakkını tanımaktadır.  

 

Anayasamızın 138.maddesinde ise yasama ve yürütme organları ile 

idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu; bu organlar ve 

idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların 

yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

 

“Yargı denetimi, hukuk devleti düzeninin kökenini, tabanını, kaynağını 

oluşturur.”89 

 

Demokratik hukuk devleti olmanın gereği devletin tüm eylem ve 

işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasıdır. Devlet yaptığı tüm eylem ve 

işlemlerinde hukuka uymak zorundadır. Devletin hukuka uygun hareket 

etmemesi durumunda birtakım yaptırımlarla karşı karşıya kalması hukuk 

devleti olmanın bir sonucudur.   

 

İdarenin hukuka bağlılığı ve yürüttüğü işlerin hukuk kuralları içinde 

yürütülmesi ve dolayısı ile idari faaliyetlerin hukuk kuralları ile düzenlenmesi 

ve hukuk tarafından denetlenmesi zorunludur. İdarenin hukuk yönünden 

denetlenmesi, hukuka bağlı devletin temel güvencesidir.90  

                                                
89 Ahmet ERDOĞDU, “Yönetsel Yargının Sorunları” 1. Kitap İdari Yargı, 1.Ulusal İdare Hukuku 
Kongresi, Ankara Danıştay Yayınları No: 53, 1-4 Mayıs 1990, s:33 
90 Vakur VERSAN, Türkiye Cumhuriyetinin Siyasi ve İdari Teşkilatı , İstanbul 1984, s:103 
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İdare ile yönetilenler arasındaki uyuşmazlıkların ortadan 

kaldırılmasında en etkili ve tarafsız yol, yargı mercilerinin soruna müdahil 

olmaları yoluyla idarenin eylem ve işlemlerini yargı denetimine tabi 

tutmaktır.  

Devletin tüm eylem ve işlemlerinin yargı denetimi içinde olması, 

idarenin yapmış olduğu eylem ve işlemlerin hukuka uygun olup 

olmamasının üst düzey organlar tarafından denetlenmesi hukuk devletinin 

gereklerindendir. Denetim yapan bu organlar, yasama organı, Danıştay, 

Sayıştay ya da bağımsız mahkemeler olabilir.91 

Yargısal denetimin amacı, idarenin faaliyetlerini yürütürken hukuk 

kurallarına uymasını sağlayarak, onun birey haklarını zedelemesini 

engellemek, böylece birey haklarını idareye karşı korumaktır. İdarenin 

faaliyetlerini yürütmesi sırasında hak ve menfaatleri ihlal edilen bireyler, 

yargı yerlerine başvurarak yargı denetiminin harekete geçmesini sağlarlar.92  

 

İdarenin tarafından alınan kararlar, aksi ispatlanıncaya kadar hukuka 

uygun sayılırlar. Bu kararların, kanunlarla öngörülen sınırlar içerisinde 

alındıkları ve doğru oldukları kabul edilir, buna idari işlemlerin doğruluk ve 

hukuka uygunluk karinesi denir. Herhangi bir özel veya tüzel kişi, bir idari 

işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütülmesini 

engellemek istemesi gibi hakka sahip değildir. İdarenin kararlarına öncelikle 

uymak zorunluluğu vardır. Eğer bir uyuşmazlık ya da aykırılık görülürse o 

zaman gerekli olan mercilere itiraz edilebilir ve dava açılabilir.93 

 

Yargısal denetim ile yönetimin işleyişinden ortaya çıkan 

uyuşmazlıklar yönetimden ayrı ve bağımsız bir organa verilerek, yönetim 

karşısında yönetilenlerin ve kamu memurlarının korunması sağlanır.94 

                                                
91 Ali KUYAKSİL, “Yönetimin Hukuka Bağlılığı”, T.İ.D., Sayı:393, Haziran 1993, s: 131 
92Örnek ACAR, a.g.e., s.236 
93 Muammer OYTAN, “Türkiye de İdari Denetimin Sınırları “, T.İ.D., Sayı: 366, Mart 1985, s.18 
94 Nuri TORTOP, a.g.m., s.38 
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Kamu bürokrasisinde rol alan bürokratların yapmış oldukları 

faaliyetlerin hukuk kurallarına uygunluğunu araştırarak, güçlü bürokrasi 

karşısında yönetilenlerin haklarını zedelemesini engellemek amacıyla 

yargısal denetim önem kazanmıştır. Diğer denetim yollarından faklı olarak 

yargısal denetim, yurttaş tarafından harekete geçirilir. Yargı yetkisi Anayasa 

uyarınca bağımsız mahkemelere aittir. Bu nedenle ülkemizde yargı “adli” ve 

“idari” olmak üzere iki kola ayrılmıştır. İdari yargı sisteminde kamu 

bürokrasisinin eylem ve işlemlerinden zarar gören kişiler bu amaçla 

oluşturulmuş idari yargı organlarına başvururlar. 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanununa göre idari davalar, iptal davaları, tam yargı davaları, yorum 

davaları ve temyiz davaları olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Yargı 

denetiminin sınırı hukuka uygunluktur. Yargı yerleri yerindelik denetimi 

yapamaz. 1982 Anayasamızın 125. maddesi “idarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” demek suretiyle bürokrasi karşısında 

güçsüz vatandaşa bir nevi teminat vermektedir.95 

  

İdarenin yargısal başvurular yoluyla denetimi, bu makamların işlem 

ve eylemlerinden dolayı bireylerin yargısal usuller izleyerek, yargı 

mercilerine yaptıkları ve yargısal bir kararla sonuçlanan müracaatları ile 

sağlanmaktadır.96  

 

Yargısal denetim, bağımsız yargı yerlerince hukuki anlaşmazlıklara 

çözüm bulduğundan, yargı yolu ile elde edilen hüküm kesin hüküm niteliği 

taşıdığından ve alınan kararlara tüm devlet organlarının uymak zorunluluğu 

bulunduğundan dolayı diğer denetim vasıtaları içerisinde etkili bir yere 

sahiptir.97 

 

                                                
95 Kamu Bürokrasisi, www.dicle.edu.tr  
96 Sıddık Sami ONAR, a.g.e.. s.181 
97 Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku,  A.Ü.S.B.F Yayınları, Ankara 1970-72, s:14 
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Bu nedenle yargısal denetim, yönetim üzerinde uygulanan ve 

yönetimin dışındaki denetim yollarından biri ve en etkilisidir denilebilir.98 

 

 

3.2.2. İdari Yargılamanın Sınırı 

 

Yargı denetimi yetkisi bağımsız mahkemelerdedir; mahkemeler bu 

yetkilerini halk adına kullanırlar. 

 

Anayasamızın 125 maddesine göre, yargı denetimi idari eylem ve 

işlemlerin sadece hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, yargı 

mercileri yerindelik denetimi yapamamakta, yürütme görevinin kanunlara 

uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak ve takdir yetkisini kaldıracak 

biçimde karar verememektedirler. 

 

Yargısal denetimin sınırlarının Anayasa'da yer alması, Anayasa 

koyucunun gösterdiği tepkinin ifadesi olmakla birlikte; öngörülen sınırlar 

yargısal denetimin doğal sınırlarıdır. İdarenin yargısal denetimi, hukuka 

uygunluk denetimiyle sınırlıdır. İdari yargı hakimi, her uyuşmazlığın niteliğini 

değerlendirip, yargılama tekniklerini kullanarak, hukuka uygunluk denetimi 

yapmakta; yerindelik alanına girmemektedir.99 

 

 

3.2.3. İdari Yargı Sistemleri 

 

İdarenin yargı organları tarafından denetlenmesinde dünyada başlıca 

iki sistemin mevcut olduğu görülmektedir. Bunlardan birisi Anglo-Sakson 

ülkelerinde uygulanan “yargı birliği sistemi”, diğeri Fransa, İtalya, Almanya 

                                                
98 Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e.. s:205 
99 Mehmet ÜNLÜÇAY, İdarenin Yargısal Denetimi ve Hukukun Üstünlüğü, Türk Hukukunda 80 
Yıllık Gelişme Sempozyumu, A.Ü. Hukuk Fak., Ekim 2003, s.4 
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gibi Kıta Avrupası ülkelerinin yanı sıra ülkemizde de uygulanan “idari yargı 

sistemi”dir. 

 

Ancak bu iki sistem arasında çok keskin bir ayrım yoktur. Bu 

sistemlerden herhangi biri tek başına uygulanmamakta; çoğunlukla, 

birleştirilmiş bir çerçeve sistem benimsenmektedir. Söz gelimi, idari 

anlaşmazlıkların çözümünde yargı birliği sistemini benimseyen ülkeler, 

kamu yönetiminin yürüttüğü hizmetlerin çeşitliliği ve sayısal artışı karşısında 

özel idari mahkemeler oluşturma yoluna gitmişlerdir. Anglo-Sakson hukuk 

sisteminin tipik örneği İngiltere’de ise sosyal güvenlik, vergi ve benzeri 

alanlarda kişilerle idare arasındaki uyuşmazlıklara, idari yargı niteliğinde 

“idari kurullar” bakmaktadır.100  

 

Türkiye de idarenin yargısal denetimi, adliye yargısından ayrı kendine 

özgü teşkilatı ve yargılama usulüne sahip, bağımsız idari yargı yerlerince 

yapılır. İdarenin, kamusal yönetim usullerine yabancı, özel hukuk 

hükümlerine göre karar veren genel mahkemeler önünde, bireyle  birlikte 

yargılanması yerine; idare hukukunun kendine özgü ilke ve kurallarının 

yargılama faaliyetlerine hakim olduğu, idari yargı yerleri önünde yargı 

denetimine tabi tutulması, kamu yararı ve kamu gücü karşısında bireysel 

fayda dengesinin kurulabilmesi için gerekli, bu dengenin bozulmaması için 

de zorunludur.101  

 

 

3.2.3.1. Yargı Birliği Sistemi 

 

Yargı birliği sisteminde bütün uyuşmazlıkların aynı tür mahkemede 

çözümlenmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu sistemde yönetim ile vatandaş 

arasında çıkan uyuşmazlıklar için özel mahkemeler oluşturulmamıştır. 

                                                
100 Bilal ERYILMAZ, Kamu Bürokrasisinin Denetlenmesinde Yeni Gelişmeler, A.İ.D., Cilt 26, Sayı 
4, Aralık 1993, s.96 
101 Halil GÜNDÜZ, İdari Denetim, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı (Tez), İstanbul 2002, s.10 
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Yargı birliği sistemi, idarenin vatandaşlarla aynı hukuk kurallarına tabi 

olmasını, çıkan uyuşmazlıkların normal mahkemelerde çözümlenmesini 

öngörmektedir.102   

 

Yargı birliği sisteminde idarenin işlem ve eylemlerinin yargısal 

denetimi genel adalet mahkemeleri tarafından yapılmaktadır. Ancak, bu 

sistemin geçerli olduğu ülkelerde de devlet görevlerinde ortaya çıkan 

genişleme bireylerle idare arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmek üzere bazı 

yargısal kuruluşların oluşmasına sebep olmuştur. Yine de bu kuruluşları 

teknik olarak idare mahkemesi saymak mümkün olmadığından yargı birliği 

sistemi geçerliliğini korumaktadır.  

 

 

3.2.3.2. İdari Yargı Sistemi 

 

Yönetsel yargı sistemi, yönetimin -idare hukukunca düzenlenen- 

faaliyet ve işlemlerinden doğan uyuşmazlıklara bakan, kendi norm ve 

kuralları olan ve adli yargının dışında yer alan spesifik bir yargı sistemidir. 

 

Bu sistemde yönetimin faaliyet ve işlemlerinden zarar gören kişiler 

yalnızca idari yargı organlarına başvurabilirler. İdari yargı sistemine göre, 

idarenin eylem ve işlemlerinden menfaati olan ya da hakkı ihlal edilen 

kimse, yetkili idari yargı yerine, idari işlemin iptali ya da haksızlığın 

giderilmesi için başvurmak durumundadır.103 

 

Adli yargı sisteminden ayrı olarak bir idari yargı sisteminin kabulü, 

kamu hizmetlerinin görülmesinden doğan uyuşmazlıkların yapılarındaki 

özelliklerin bunlara uygulanacak kuralların hukuki ve teknik nitelik taşıması, 

                                                
102 Nuri TORTOP, “Yönetimin Denetlenmesi ve Denetleme Biçimleri ,A.İ.D.,  Cilt: 7 Sayı: 1, Mart 
1974, s:38 
103 A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara, s.299 
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özel hukuk ile idare hukuku arasında yapı, esas ve prensip farkının 

olmasından kaynaklanmaktadır.104  

 

İdari Yargı Sistemi, yönetim örgütünün birçok incelik ve özellikleri 

olduğu ve bu incelik ve özelliklerin bu alanda uzmanlaşmış idari yargı 

organlarınca değerlendirilebileceği görüşüne dayanmaktadır.105  

       

Bu iki sistemden hiçbiri tek başına uygulanmamakta; genellikle karma 

bir sistem benimsenmektedir. Örneğin, idari anlaşmazlıkların çözümünde 

yargı birliği sistemini benimseyen ülkeler, kamu yönetiminin yürüttüğü 

hizmetlerin çeşitliliği ve sayısal artışı karşısında özel idari mahkemeler 

oluşturma yoluna gitmişlerdir. Anglo Sakson hukuk sisteminin tipik örneği 

İngiltere’de, sosyal güvenlik, vergi ve benzeri alanlarda kişilerle idare 

arasındaki uyuşmazlıklara, idari yargı niteliğinde “idari kurullar” 

bakmaktadır.106 

 

3.2.4. Türkiye’de Yargısal Denetimin Yetersizlikleri  

 

Yargısal denetim, çağdaş yönetim anlayışındaki ilerleme ve 

yenileşmeler karşısında yetersiz kalmış, bunlara ayak uyduramamış, bu 

nedenle birey haklarının korunması açısından bazı eksiklikler taşımaya 

başlamıştır. Yargı denetiminin yetersizlikleri şu yöndedir;107  

 

• Yargı süreci çok yavaştır; yargı kararlarındaki aşırı gecikmeler 

adaleti aşındırmaya başlamıştır, 

 

                                                
104 Zuhal BEREKET ve Selami DEMİRKOL, İdari Yargıda İdari Savcılık Kurumu, Danıştay Dergisi 
Sayı: 90 Ankara 1996, s.35 
105 Nuri TORTOP, a.g.m., s.38 
106 Bilal ERYILMAZ, a.g.m..,s :96 
107 Zekeriya TEMİZEL, Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bağımsız Bir Denetim Organı: 
Ombudsman, İstanbul 1997, s.26 -27 
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• Yargı denetimi biçimseldir; yargı sürecinin biçimsel şartlarını 

yerine getiremeyenler haklarından mahrum kalabilmektedirler, 

 

• Yargı denetimi pahalıdır; başvurma harcı, karar harcı, nispi 

harç, bilirkişi ücreti, avukatlık ücreti gibi giderler nedeniyle 

neredeyse başvurulamaz bir hal almıştır, 

 

• Yargı organları arasındaki yetki paylaşımı karmaşıktır; 

uzmanlaşma nedeniyle görevli organların sayısı fazlaca 

artmış, görevli yargı yerini tespit etmek iyice zorlaşmıştır. 

 

Sistemin tartışılan ve eksik görülen yönlerinden biri de yargısal 

denetimin etkinliği ve etkililiği konusudur. Ülkemizde yargısal denetimin 

gerçekleştirildiği idare alanında hukukun üstünlüğünün sağlanamadığı; 

aksine idari yargı sisteminin, ağır bir iş yükü altında ve idarenin direnciyle 

karşı karşıya kaldığı gözlemlenmektedir. Yetkililer, yargısal denetim sonucu 

ortaya çıkan yargı kararlarını "icraat"a engel görmekte; siyasi rakiplerine 

verilmiş bir destek olarak nitelendirmektedirler. Yöneticiler, hukuka bağlı 

kalınarak iyi yönetici olunamayacağı, hukuk dışı kimi uygulamaların 

yönetimin gereği olduğu şeklindeki geleneksel bir inancı paylaşmakta; 

yargısal denetimi içlerine sindirememektedirler.108  

 

Yargısal denetimin yetersizliklerinden bir diğeri de yargı 

terminolojisinde ve uygulamasında yaşanan terim ve kavram kargaşası ve 

yargıya başvurma ve izleyen aşamalarında karmaşık şekil şartlarıyla 

karşılaşılmasının hak kayıplarına neden olmasıdır.  

 

Yargı denetimlerinin yönetenler aleyhine sonuçlar verir olması 

yönetenlerin iş görme tarzını ve felsefesini değiştirebilir. Çok sıkı denetlenen 

                                                
108 Mehmet ÜNLÜÇAY, a.g.m., s.2  



 

 

53 

bir yönetim, pasif kalmayı ve iş yapmamayı tercih edebilir, bu nedenle iyi ve 

etkin bir yönetim sergileyemeyebilir.109  

 

 

3.3. YASAMA DENETİMİ 

 

3.3.1. Genel Olarak Yasama Denetimi  

Yasama organının yani meclisin yürütme organını ve faaliyetlerini 

denetlemesine siyasal denetim denir.  

“Anayasaya uygunluğu sağlamanın önde gelen organı demokrasiye 

ve Anayasaya bağlılık bilincine sahip parlamentonun kendisidir. Parlamento 

bu işlevini, yasaların yapılışında biçim ve öz yönünden Anayasaya 

aykırılıktan kaçınarak ve Anayasaya aykırı görülen yasaları yürürlükten 

kaldırarak yerine getirir. Yasama meclisi komisyonları, kendilerine havale 

edilen yasa tasarı ve önerilerini öncelikle Anayasaya uygunluk yönünden 

inceler.110 

Yasama denetimi ya da parlamento denetimi olarak da adlandırılan 

siyasal denetim, yasama organının yürütme organını denetleme yetkisi ve 

bu yetkiyi kullanma yollarıdır.111   

 

Siyasal denetimin dayandığı gerekçe şudur: “Kanunları, yasama 

organı gibi, millet egemenliğini kullanan, devlet organları arasında seçkin ve 

üstün yeri olan bir organ yapmaktadır. Böyle bir organın yaptığı işlemin 

denetimi, olsa olsa ancak siyasal ve temsili nitelik taşıyan bir organca 

yapılabilir. Aslında yapılacak denetim, hukuksal bir denetimdir. Ama bu 

                                                
109 Nuri TORTOP, Burhan AYKAÇ ve Eyüp İSBİR, a.g.e., s.177 
110 Yılmaz ALİEFENDİOĞLU,  Anayasa Yargısı, Ankara 1997, s.26 
111 Ömer BOZKURTve  Turgay ERGÜN, Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ankara 1998, s.222 
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yetkiyi yargı organına tanımak güçler aykırılığı ilkesine aykırı olduğu gibi, 

yasama organının saygınlığını ve kanunların otoritesini de zedeler.112  

 

Demokratik temsile dayanan siyasal rejimlerde Parlamento halkı 

temsil eder. Parlamento, yürütme organı olan hükümetin ve dolayısıyla 

idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin egemenliğinin kaynağı olan halkın 

iradesine uygunluğun sağlanması için denetim yetkisini kullanır. Kamu 

bürokrasisinin kullandığı yetkiler kendisine ait olmayıp, siyasal organlar 

tarafından halkın huzuru ve refahının sağlanması ve ihtiyaçlarının 

giderilmesi amacıyla verilmiştir. Gerçek yetkinin sahibi siyasal olması 

nedeniyle, söz konusu yetkinin nasıl kullanıldığını denetlemek, yetkiyi 

yeniden düzenlemek ya da geri almak hakkı bu organlardadır.113  

Siyasal denetim doğrudan olmayan bir denetimdir. Bürokrasinin iyi 

işlemesinden sorumlu olan hükümet ya da bakan aracılığı ile yürütülür. 

Diyalog, ilgili bakan ile parlamento arasında kurulur. 

Hükümet ve bakanlar, yasama organına karşı sorumludurlar. Yasama 

organı, yönetimi dolaylı olarak, hükümet veya bakan aracılığı ile denetler. 

Yönetimin başı olan bakanlar, kendi yetkileri içindeki işlerden ve emirleri 

altındakilerin işlem ve eylemlerinden dolayı Meclise karşı sorumludurlar. Bu 

sorumluluk siyasi sorumluluktur. Bakanların ceza sorumluluğu da vardır. 

Bakanları, ceza sorumluluğundan dolayı Meclis Yüce Divana gönderebilir.114 

Adı ne olursa olsun yasama organı sadece yasa yapan bir organ 

değildir. Her hangi bir siyasal düzende en üst karar verme organı olarak 

yasama organının seçmen kitlesini etkin bir biçimde temsil etmesi ve 

yürütme mekanizmasını, yani bürokrasiyi kontrol altında tutabilmesi için 

yeterli olanaklara sahip olması gerekir. Kamu bürokrasisine geniş hareket 

serbestîsi veren, yasama organının verdiği ödenekler ile kanuni yetkileridir. 

                                                
112 Server TANİLLİ, Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giriş, İstanbul 2002, s.136 
113 Bilal ERYILMAZ, a.g.m., s.84 
114 A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e.. s.320 



 

 

55 

Arzu edilen, istenilen durum, bütün olumsuzluklara rağmen yasama 

organının kontrolünün her demokratik rejimin ana unsuru olarak 

kalmasıdır.115 

 

Yürütmenin ya da idarenin, yasama organı tarafından 

denetlenmesinde, denetimde görev alabilecek parlamenterlerin denetimi 

yapılacak alanda yetkin olması gerekmektedir. Hâlbuki milletvekillerinin 

çoğu böyle özelliklere sahip değildir. Çünkü her yasama organı üyesi 

denetleme usullerini bilemez. Komisyonlar biçiminde denetlenme usulü, bu 

amaca ulaşmada en uygun ve yararlı bir denetleme yoludur.116  

 

Parlamentonun yürütme erki üzerindeki denetimini gerçekleştirmesini 

sağlayan bir takım hukuki araçları vardır. 1982 Anayasası’nın 98. 99. ve 

100. maddelerine göre Millet Meclisi’nin denetim araçları: soru, genel 

görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması ve gensorudur. 

Bunlardan ilk üç denetim aracı, bilgi edinme amacına yöneliktir. Duruma 

göre diğer denetim yollarının işletilmesi her zaman mümkündür. Meclis 

soruşturması cezai, gensoru siyasi sorumluluk doğmasını sağlamaya 

yöneliktir.117 

 

 

3.3.2. Yasama Denetimi Türleri 

 

3.3.2.1. Soru  

 

1982 Anayasası’nın 98. maddesinin 2. fıkrasına göre soru, bakanlar 

kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan 

veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. TBMM İç Tüzüğü ise soruyu; 

“Soru, kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin bir önerge ile 

                                                
115 www.dicle.edu.tr, a.g.m.. 
116 Nuri TORTOP, a.g.e.. s.31 
117 Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 1995, s.266-270 
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hükümet adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, Başbakan 

veya bir Bakandan açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir.” 

şeklinde tanımlamaktadır.  

 

“Soru, bir parlamento üyesinin, herhangi bir konuda, Başbakana ya 

da ilgili bakana yönelttiği bir sualdir. Tartışma, soranla sorunun yöneltildiği 

kişi arasında geçer.”118  

 

Soru önergesi ve verilecek cevapla ilgili ayrıntılı düzenleme İçtüzükte 

yer almaktadır. İçtüzüğe göre, soru önergesi sadece bir milletvekili 

tarafından imzalanarak Meclis Başkanlığına verilir.119  

 

Soru konusunda mecliste genel görüşme yapılmaz. Oylama 

yapılmaması nedeniyle siyasi sorumluluk getirmez. Ancak bilgi istemek 

tarzında da olsa saklı bir suçlama niteliği taşır. Bu nedenle hükümet itham 

altında kalmamak için bürokrasinin çalışmalarıyla daha yakından ilgilenir.  

 

İstenilen cevabın niteliğine göre soru; sözlü soru veya yazılı soru 

olarak ikiye ayrılır. Soru her iki halde de yazılı olarak bir önerge ile sorulur. 

Soru önergesi bir milletvekili tarafından imzalanır ve Meclis Başkanlığı‘na 

verilir.120  

 

Sözlü sorular, önergenin Başbakanlığa veya ait olduğu Bakanlığa  

sevk tarihinden itibaren beş gün sonra gündeme alınır. Hükümet adına 

verilecek cevabın süresi beş dakikayı geçemez. Bu cevap üzerine soru 

sahibi, konu ile ilgili çok kısa ek bir açıklama isteyebilir. Hükümet adına 

verilecek cevapla görüşme tamamlanır.121  

 

                                                
118 Server TANİLLİ, a.g.e., s. 384 
119 Bülent TANÖR ve Nemci YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku, 
İstanbul 2002, s.301 
120 Ergun ÖZBUDUN, a.g.e., s.276 
121 Bülent TANÖR ve Nemci YÜZBAŞIOĞLU, a.g.e.. s.302 
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Sözlü sorular meclis kürsüsünden ilgili bakan tarafından 

cevaplandırılır. Yazılı sorularda ise ilgili bakan ya da başbakan yirmi gün 

içinde yanıtını meclis başkanlığı aracılığı ile göndermek durumundadır. İlgili 

bakan ya da başbakan bu süre içinde yanıt vermezse meclis başkanlığı 

tarafından dikkatleri çekilir ve yanıt vermeleri için ek süre tanınır. Bu şekilde 

de bir yanıt alınamaz ise yazılı soru sözlü soruya çevrilir.122  

 

İster yazılı, ister sözlü şekilde olsun, nihai olarak bir bilgi isteme 

işlemi olan soru, önemli konuları kapsadığı ve üzerinde çalışılarak dikkatle 

hazırlandığı zaman kamuoyunun ve hatta diğer milletvekillerinin dikkatini 

çekecektir.  

 

 

3.3.2.2. Genel Görüşme 

 

Yasama organının denetim araçlarından bir diğer olan genel 

görüşme, 1982 Anayasası’nın 98. maddesinin 4. fıkrasında, toplum ve 

devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kurulu’nda görüşülmesi şeklinde tanımlanmıştır. 

  

Genel görüşme açılması hükümet, siyasi parti grupları ya da en az on 

milletvekili tarafından verilen bir önerge ile istenebilir. Genel görüşme açılıp 

açılmamasına Meclis Genel Kurulu karar verir. Genel görüşme sonunda 

siyasi sorumlulukla ilgili bir karar alınmaz. Genel görüşmenin amacı belli bir 

konuda tartışmak, kamuoyunun bu konuya dikkatini çekmek ve hükümeti 

meclis önünde halka bilgi ve hesap vermeye zorlamaktır.  

 

“Genel görüşme açılmasına karar verilirse, genel görüşme günü bir 

özel gündem halinde Danışma Kurulunca tespit edilir. Genel görüşmenin 

başlayacağı gün, görüşme açılmasına karar verilmesinden kırk sekiz 

                                                
122 Turgay ERGUN ve Aykut POLATOĞLU: Kamu Yönetimine Giriş, Ankara 1992,  s.324 
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saatten önce ve yedi tam günden sonra olamaz. Genel görüşmede önerge 

sahibi milletvekilleri dışındaki milletvekilleri de görüş açıklayabilir. Böylece, 

sorudan farklı olarak genel görüşme, iktidarı ve muhalefetiyle bütün siyasi 

partilerin, hatta tek tek milletvekillerinin Meclis Genel Kurulunda görüşlerini 

ortaya koyabilecekleri bir ortam oluşturtur. Bu görüşmeler sonunda 

uzlaşmaya varılması ve bir karar alınması şart değildir. Hükümet için 

herhangi bir cezai veya siyasi sorumluluk da söz konusu değildir.”123 

 

 

3.3.2.3. Meclis Araştırması 

 

Meclis araştırması, 1982 Anayasası’nın 98. maddesinin 3. fıkrasında 

düzenlenmiştir. Buna göre, meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek 

için meclis tarafından yapılan araştırmadır. Meclis, bu araştırmayı kurduğu 

komisyonlar eliyle yürütür. Araştırma komisyonunun hazırladığı rapor genel 

kurulda görüşülür ve tartışılır. Araştırma sonunda siyasi sorumlulukla ilgili 

herhangi bir karar alınmaz. Ancak ortaya birtakım bulgular çıkarsa gensoru 

yoluna gidilebilir.  

 

Araştırma komisyonu, meclis tarafından kurulur ve milletvekillerinden 

oluşur. Meclis araştırma komisyonu, kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi 

almak yetkisine sahiptir. Devlet sırları ile ticari sırlar meclis araştırması 

kapsamı dışında kalmaktadır.124  

 

Meclis araştırmasının açılmasına genel kurul karar verir. Meclis 

Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor hakkında genel kurulda 

genel görüşme açılmaktadır. Komisyonun çalışma süresi ve çalışma yerleri 

Meclis Başkanının teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilir.  

 

                                                
123 Bülent TANÖR ve Nemci YÜZBAŞIOĞLU, a.g.e., s.302-303 
124 A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, Anayasa Hukuku, Anayasa Metni ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 
Ankara 1999, s.219 
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Meclis araştırmasının amacı yasama organının yetkisi dahilinde kalan 

bazı konularda doğrudan bilgi edinebilmesidir. Zira, anayasanın 98. 

maddesinin 3. fıkrasında,  “Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek 

için yapılan incelemeden ibarettir.” denmektedir.  

 

 

3.3.2.4. Meclis Soruşturması 

 

Meclis soruşturması 1982 Anayasası’nın 100. maddesinde 

düzenlemiştir. Anılan maddede “Başbakan ve bakanlar hakkında, TBMM 

üye tam sayısının en az onda birini vereceği önerge ile soruşturma açılması 

istenebilir. Meclis bu isteği en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara 

bağlar.” denilmektedir.   

 

Meclis soruşturması başbakan veya bakanların görevleri ile ilgili cezai 

sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan bir denetim aracıdır. Görevde 

bulunan veya görevi sona ermiş olan başbakan ve bakanlar hakkında, 

meclis üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile meclis 

soruşturması açılabilir. Soruşturmanın sonunda suçu tespit edilen bakan 

veya başbakan genel kurulda oylanır ve yüce divana gönderilir.125  

 

Görevde bulunan veya görevden ayrılmış bir başbakan veya bakanlar 

hakkında, görevi sırasında, Bakanlar Kurulu’nun genel siyaseti ve 

bakanlıkların görevleriyle ilgili cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinden 

dolayı Meclis soruşturması açılması ancak meclis üye tam sayısının en az 

onda birinin vereceği önerge ile mümkün olabilir. Soruşturma açılmasına 

karar verildiği takdirde, meclisteki siyasi partilerin temsil güçleri oranında on 

beş kişilik bir komisyon kurulur. Soruşturma komisyonu iki ay, gerekiyorsa 

iki aylık ek süre daha verilerek soruşturmanın sonucunu rapor halinde 

meclise sunar. Millet meclisi bu raporu öncelikle görüşür.  

                                                
125 A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e.. s.219 
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Meclis soruşturması nitelik bakımından öteki denetim yollarından 

farklıdır ve bakanların cezai ya da mali sorumluluklarının ağır bastığı 

konularda açılır. Meclis soruşturması doğurduğu sonuçlar bakımından etkin 

bir denetim yoludur. Ancak uygulamada her şey düzenlendiği gibi 

yürümemektedir. Soruşturma komisyonlarının çalışmalarına 

başlayabilmeleri için önce bir görev bölümü yapmaları gerekmektedir. 

Uygulamada birkaç yıl görev bölümü yapmamış komisyonlara 

rastlanmaktadır. Bunun temel nedeni, siyasal parti grupları ağırlıkları 

oranında temsil edilmeleri ve komisyon üyelerinin kendilerini politik 

davranmaktan kurtarıp objektif davranamamalarıdır. Soruşturma konusunun 

siyasal niteliği ve soruşturma komisyonunu oluşturan üyelerin siyasal 

önyargıları nesnel bir sonuca ulaşmasını engellemektedir.126  

 

 

3.3.2.5. Gensoru 

 

Yasama organının yürütme erki üzerinde gerçekleştirdiği bir diğer 

denetim şekli gensoru önergesidir. Gensoru önergesinin verilişi, gündeme 

alınması, görüşülmesi, güvensizlik önergesinin oylanması ayrıntılı olarak 

1982 Anayasasının 99.maddesiyle hüküm altına alınmıştır.   

 

Gensoru bakanlar kurulunun yani hükümetin ya da bir bakanın 

düşürülmesi amacıyla millet meclisinde yapılan genel bir görüşmedir. 

Yasama organının yürütme üzerindeki denetim araçları arasında yalnızca 

gensoru hükümetin veya bir bakanın siyasal sorumluluğuyla sonuçlanabilir. 

onun meclisçe görevden uzaklaştırılmasına imkan verir. Gensoru ön 

görüşmeden sonra reddedilse bile, söz konusu ön görüşme vesilesiyle 

yürütme organı üzerinde belli bir denetim faaliyetine imkan sağlamış olur.  

 

                                                
126 Turgay ERGUN ve Aykut POLATOĞLU, a.g.e.. s.334 - 327 
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Gensorunun diğer denetim yollarından ayrılan ve bu denetim yolunu 

önemli ve etkin kılan yönü, hükümetin veya bir bakanın siyasal 

sorumluluğuna yol açması ve meclisçe görevden uzaklaştırılmalarına neden 

olabilmesidir.127  

 

Anayasanın 99. maddesi hükümlerine göre gensoru prosedürü şu 

aşamalarda gerçekleşmektedir; 

 

• Önerge bir siyasal parti grubu adına veya en az yirmi 

milletvekilinin imzasıyla verilir. Milletvekillerinin tek başlarına 

gensoru önergesi verme yetkileri yoktur. 

 

• Önerge verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak bilgi 

sahibi olmaları amacıyla milletvekillerine dağıtılır. 

 

• Önergenin dağıtılmasından itibaren on gün içinde alınıp 

alınmayacağı görüşülür. Önergede üzerinde parti grupları 

adına birer milletvekili, önerge sahibi milletvekillerinden biri, 

başbakan veya bir bakan konuşabilir. Bu sayede gensoru 

önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusu bu 

görüşmelerle sınırlı tutulmuş olur. 

 

• Millet meclisi, önergenin gündeme alınması kararı ile birlikte 

gensorunun görüşüleceği günü de belli eder. 

 

• Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların 

verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar 

Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır. 

 

                                                
127 Halil GÜNDÜZ, a.g.e., s.18 
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• Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, 

milletvekili tam sayısının salt çoğunluğu ile olur, oylamada 

yalnız güvensizlik oyları sayılır.  

 

 

3.3.2.6. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Başvurma  

 

Yasama organının yürütme erki üzerindeki denetimi yalnızca soru, 

gensoru gibi araçlarla sınırlı değildir. Yürütme yönetilenlerin millet meclisine 

dilekçe mekanizmasıyla başvurmaları hallerinde de denetlenmektedir.  

 

İdarenin yasama organı tarafından denetlenmesi meclisin kendi 

kendine harekete geçmesi ile gerçekleştirilebileceği gibi, bireylerin 

Anayasanın 74. maddesi ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 

Dair kanunla teminat altına alınan dilekçe haklarını kullanarak meclise dilek, 

istek ve şikâyetlerini iletmeleri yoluyla da gerçekleştirilebilir.  

 

Dilekçe hakkı, 1982 Anayasası’nın “Siyasi Haklar ve Ödevler “ başlığı 

altındaki 74. maddesinde yer alan “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası 

gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya 

kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM’ye 

yazı ile başvurma hakkına sahiptir.” hükmüyle düzenlenmiştir. Yine aynı 

maddenin 3. fıkrasında yer alan “Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla 

düzenlenir” hükmünün bir sonucu olarak 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanun çıkarılmış ve böylece dilekçe hakkının kullanılma 

biçimi ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

 

3071 sayılı Dilekçe hakkının kullanılmasına Dair Kanuna göre, yetkili 

makamların ve meclisin vatandaşlar tarafından yazılı olarak sunulan dilek ve 

şikâyetlere en geç iki ay içinde cevap vermesi gerekmektedir. Ayrıca 

başvurunun vatandaş tarafından yetkili makama yapılmadığı durumlarda 
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başvuruyu alan makam dilekçeyi yetkili makama iletmek ve durumu dilekçe 

sahibine bildirmek zorundadır. 

 

“Dilekçe üzerine Meclis tarafından verilen kararlar hükümeti ve 

yönetimi hukuken bağlamaz; bunlar yargı kararı gibi bağlayıcı niteliği olan 

karalardan değildir. Eğer yönetim, meclisçe verilen kararın hukuka uygun 

olduğu kanısında değilse, uygulamayabilir. Fakat uygulamada, genellikle 

yönetim Dilekçe Komisyonu’nun kararlarını yerine getirmektedir. Aksi halde 

Meclis, hükümete karşı sahip olduğu denetim yollarını harekete 

geçirebilir.”128  

 

 

3.3.3. Yasama Denetiminin Yetersizlikleri 

 

Demokratik rejimlerde, kişisel hak ve özgürlüklerinin zedelendiğini 

düşünen vatandaşlar, bu şikayetlerini parlamenterlere iletir ve onlar aracılığı 

ile bu sorunlara çözüm aramaya çalışır. Ancak bu denetim türünde var olan 

bazı sorunlar şu şekilde ifade edilebilir;129 

 

• Parlamenter sayısı ile şikayetlerin sayısı arasıda oransızlık 

vardır; bu nedenle şikayetlerin kabulü çok sınırlıdır. Kabul 

edilen şikayetler bile iş yükü fazla olan parlamenterler 

tarafından çoğu kez incelenememektedir, 

 

• Parlamenterler politik partilere mensup olduklarından dolayı 

taraf tutmakla suçlanabilirler; parlamenter rejimlerde, 

parlamenterlerin muhatabı yöneticiler değil, bağlı oldukları 

bakanlardır, ancak parti içi disiplin nedeniyle iktidar partisine 

mensup üyelerin bakanları parlamento içinde açıkça 

eleştirmeleri mümkün değildir, 

                                                
128 A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e..s.337 
129 Zekeriya TEMİZEL,a.g.e., s.31 - 32 
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• Parlamenterler, yeterli inceleme olanağına sahip 

olmadığından, bilgiye ulaşma ve kararların gerçek biçimlerini 

tanıma olgusundan uzaktırlar, 

 

• Parlamenter denetim adaletsizlik yaratabilir; çünkü istek ve 

şikâyetini dile getirmek isteyen vatandaş her zaman en etkili 

yol olan iktidar partisine ulaşmayı başaramaz, bunu başaran 

toplumda küçük bir kesimi oluşturur. Bu nedenle yurttaşlar 

arasında eşitsizlikten söz edilebilir. 

 

 

3.4. OMBUDSMAN DENETİMİ 

 

3.4.1. Ombudsman Kavramı ve Tanımı 

 

Ombudsman kavramı birçok değişik şekilde tanımlanabilir, çünkü 

Ombudsmanı uyarlayan her ülke, kurumu kendi sistemine uyarlayarak 

adapte etmiştir. Ombudsman kelimesi İsveç dilinde genellikle delege, 

avukat, vekil veya bir diğer kişi veya kişiler tarafından o kişi veya kişiler 

adına hareket etmeye ve onların haklarını korumaya yetkili kılınmış kimseyi 

ifade etmek için kullanılır. Kurum olarak ise Ombudsman terimi Parlamento 

tarafından Parlamento’yu temsil etmek üzere seçilmiş kimse veya kimseleri 

simgelemektedir. Ombudsman’ın Türkçe karşılığı olarak; arabulucu, kamu 

hakemi, medeni hakların savunucusu, parlamento komiseri gibi 

tanımlamalar kullanılmaktadır.130  

 

“Ombudsman terimi, halkın şikayetlerini izlemek ve yurttaş ile 

yönetim arasındaki anlaşmazlıklarda bir çeşit hakem rolü oynamakla görevli 

yüksek düzeyli ve geniş yetkili bir memur ya da kimseyi ifade eder. 

                                                
130 Mahir IŞIKAY, Ombudsmanlık Kurumunun Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Konumu, Ekim 2005, 
s.2, www. jura.uni-sb.de/turkish 
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Ombudsman aynı zamanda bu şekilde oluşturulan sistemin adıdır. Genel 

olarak yasama organı tarafından görevlendirilen ve bağımsız olarak hareket 

eden kamu denetçisi, yöneticiler tarafından gerçekleştirilen yönetsel eylem 

ve işlemlere karşı yapılan yakınmaları kabul eder ve yönetimin hukuka 

uygun hareket etmesini, siyasal denetimi ve kamuoyunu harekete geçirerek 

sağlar.”131 

 

Ombudsman, yönetim ile yönetilenler arasında arabuluculuk yapan, 

halkın şikâyetlerini dinleyen, birtakım araştırmalar yapan, yönetim ile ilgili 

olarak edindiği olumlu ve olumsuz izlenimleri gerek ilgililere, gerekse de 

kamuoyuna sunan bağımsız kamu görevlisi niteliğindeki kişi ya da birimi 

ifade etmektedir.  

 

Ombudsman, idarenin eylem işlem ve davranışlarını denetleyen, 

bağlayıcı kararlar alamayan bağımsız bir devlet organıdır. Ombudsman, 

idarenin eylemleri, işlemleri, davranışları üzerinde yerindelik ve hukuka 

aykırılık denetimi yapmaya ve hukuka aykırı bulduğu veya yerinde 

bulmadığı işlemlerin geri alınması, kaldırılması veya bu işlem veya 

eylemlerden doğan zararların giderilmesi ve yurttaşlara yönelik uygunsuz 

davranışların düzeltilmesi için idare nezdinde girişimlerde bulunmaya ve 

bağlayıcı olmayan kararlar almaya yetkili olan, bağımsız bir devlet 

organıdır.132  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
131 Ömer H. KÖSE, Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, Ekim 2000, s.13 
132 Tufan ERHÜRMAN, Ombudsman, A.İ.D., Cilt.31, Sayı:3, TODAİE, Eylül 1998, s.89  
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3.4.2. Ombudsmanlığı Doğuran Sebepler  

Ombudsman müessesini ve denetimini bir gereklilik olarak ortaya 

çıkaran pek çok gerekçe ve yetersizlikten bahsedilmektedir. Bunları iki ana 

grupta şu şekilde ele almak mümkündür.   

 

3.4.2.1. Klasik Denetim Yollarının Yetersizliği 

 

İdarenin klasik yol ve metotlarla denetlenmesinin denetimin 

hedeflerini ve yönetilenlerin memnuniyetini tam olarak karşılayamaz hale 

gelmesi bu konuda birtakım yeni arayışlara gidilmesine sebep oldu. 

Ombudsmanlık kurumunu da bu bakış açısıyla ele almak gerekir. Yani 

yönetilenlerin klasik denetimlerin yetersiz olduğu şeklindeki görüşleri 

ombudsmanlık kurumunu ortaya çıkarmış ve güçlendirmiştir. Devletin 

toplumsal hayattaki rolü ve gücü artıkça yönetimin etkin bir şekilde 

denetlenmesi güçleşmektedir. Yeni kamu yönetimi yaklaşımları da idarenin 

denetlenmesi konusunda yeni denetim yaklaşımlarını gerekli kılmaktadır. 

Zira klasik denetleme yollarının, yönetimlerin bu yeni ve güçlü yapısını 

denetlemede birtakım eksiklik ve sakıncaları bulunmaktadır.  

 

Yasama denetimi veya siyasal denetim, hükümetlerin baskın yapısı 

ve parti içi disiplin gibi sebeplerle fonksiyonunu tam olarak ifa 

edememektedir. Hiyerarşik denetim ve vesayet denetiminden oluşan idari 

denetim ise, idarenin kendine has hiyerarşik yapılanması ve bütünleşme 

güdüsü nedeniyle etkin bir biçimde yürümez hale gelmiştir. Yargı denetimi 

ise yavaş işlemekte ve birtakım formalitelere bağlı olarak yürümektedir. 

Ayrıca yargısal denetim yetkisi yalnızca hukuka uygunlukla sınırlı kalmakta 

yerindelik, etkililik gibi önemli denetim alanlarıyla ilgilenmemektedir. 
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3.4.2.2. Karmaşıklaşan Yeni Kamu Yönetimi 

 

Kamu hizmetlerinin nitelik ve yapısının değişmesi kamu 

yönetimlerinin yapısını da değiştirmiş ve karmaşıklaştırmıştır. Yönetimler 

eskisinden daha profesyonel ve hızlı bir biçimde kamu hizmeti üretme ve 

sunma telaşı içine girmişler fakat bu arada bazı temel birey hak ve 

sorumluluklarının yapısını da değiştirmişlerdir. Buna karşın vatandaşlar da 

değişen ve karmaşıklaşan hak ve sorumluluklarını bilemez ve takip edemez 

hale gelmişlerdir.  Vatandaşlarla kamu yönetimi arasında temel hak ve 

sorumluluklar konusunda bilgi asimetrisi oluşmuş ve bu durum vatandaşları 

yönetime karşı güçsüzleştirmiştir. Bu noktada, tek ve esas amacı daha 

mutlu yaşamak olan vatandaşların bu güçsüzlüklerini ortadan kaldıracak 

yeni denetim ve gözetim yolları bulma ihtiyacı doğmuştur. İşte bu ihtiyacı 

karşılamak yani yönetim ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görerek 

vatandaşı yönetime karşı güçlendirmek amacıyla ombudsmanlık kurumu 

ortaya çıkmıştır.  

Son senelerde bütün ülkelerde, moda gibi, dalga dalga yayılan, 

ancak yurdumuzda henüz tanınmayan bu Ombudsman kurumu, Avrupa 

Konseyi İstişare Asamblesi’nin 1975’de yayımladığı tavsiye kararı ile insan 

haklarını korumada iyi bir metot olarak kabul edilip üye devletlere tavsiye 

edilmiştir. Bugün dünyanın birçok ülkesi İsveç Ombudsmanını kendi iç 

bünyelerinin özelliklerini de dikkate alarak benimsemektedirler.133  

 

 

3.4.3. Ombudsman Kurumunun Görevleri  

 

Ombudsman kurumunun görevleri ülkeden ülkeye değişebilmektedir. 

Söz konusu görev İsveç’te insan hak ve özgürlüklerinin korunması iken 

İngiltere’de vatandaşların yönetime karşı korunmasıdır. Görevler ülke 
                                                
133 Mahir IŞIKAY, a.g.m..s.2 
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özelinde değişkenlik gösterse de genel amaç yönetim ile vatandaş arasında 

bağ kurmak, arabuluculuk yapmak, sorunların çözümüne katkıda bulunmak 

ve hatta bazen bizzat sorunu çözmektir. Ombudsmanlar ya vatandaştan 

kendilerine gelen şikayetler üzerine ya da bizzat kendi iradeleri ile harekete 

geçmekte ve kamu yönetimini denetleme ve gözetleme görevlerini yerine 

getirmektedirler.134 

 

Hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yönetsel işlemlerin 

ombudsmanlar tarafından denetimi, kötü yönetim nedeniyle haksızlığa 

uğrayan bireylerin şikayeti üzerine yapılan denetimlerden çok daha 

kapsamlı bir denetim olmaktadır. Ombudsmanlar hak ve özgürlüklerin 

savunucusu olarak görüldükleri ülkelerde sadece kötü yönetim olarak 

adlandırılabilecek olaylarla kendilerini sınırlandırmazlar. Yapılan 

haksızlıkların nedenlerini bulmak için sistematik araştırmalara girişir ve 

böylece mevcut yönetimi iyileştirmek amacıyla önerilerde de bulunurlar.135  

 

Yönetim vatandaş ilişkilerinde eşitlik ve adaletin sağlanması da 

ombudsmanın görevleri arasındadır. Zira bazı idari karar ve işlemler hukuka 

uygun olmasına rağmen adaletsizlik ve eşitsizlik yaratabilmektedir. Bu 

noktada ombudsmanın görevi söz konusu işlemi yapan ya da kararı alan 

yönetimi ya da yöneticiyi karar ve işlemi geri almaya ve adil olmayan kararın 

doğurduğu istenmeyen sonuçları gidermeye ikna etmektir.  

 

3.4.4. Ombudsman Kurumunun Yetkileri 

 

Ombudsman kurumunun sahip olduğu yetkinin çerçevesi de ülkeden 

ülkeye farklılık göstermektedir. Bunun yanında fonksiyonel yaklaşım ve 

organik yaklaşım olarak adlandırılan ikili ayrım da ombudsmanlık yetkisinin 

                                                
134 Zekeriya TEMİZEL, a.g.e..s.40 
135 Zekeriya TEMİZEL, a.g.e.. s.41 
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çerçevesinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Fonksiyonel yaklaşımda 

işlemin hangi organ tarafından yapıldığına bakılmaksızın doğrudan işlemin 

niteliğini esas alır. Buna göre, bütün idari işlemler, hangi organ tarafından 

yapılırsa yapılsın ombudsmanın yetki alanı içinde olacaktır. Organik 

yaklaşıma göre ise, işlemin niteliği değil, hangi organ tarafından yapıldığı 

esas alınır ve ombudsmanın yetkisi bu organlara göre farklılaştırılır. 

 

Ombudsman kurumunun kamu yönetimlerini idari işlem veya kararları 

değiştirmeye zorlama yetkisi yoktur. Ek olarak, yönetim tarafından yapılan 

işlemleri hükümsüz kılma, yeni kararlar verme gibi yetkileri de 

bulunmamaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ombudsman kurumunun 

temel görevi vatandaşları yönetimin işlem ve kararları hakkında 

bilgilendirmek ve kamu yönetimini verdikleri yanlış ve adil olmayan kararları 

değiştirmeye ikna etmektir. Dolayısıyla, ombudsmanlık kurumunun yetkisi 

de bu görev alanı ile sınırlı olmaktadır.   

 

Kararlarının sonuçları; eleştiri, yönetimi daha önceki kararlarını 

yeniden gözden geçirerek kaldırma ya da değiştirmeye ikna, olayları kamu 

oyuna açıklayarak halkın demokratik denetimini sağlamaktan ibaret olan 

ombudsman denetim görevini yerine getirirken çok geniş yetkiler 

kullanmaktadır. Ombudsmanların her türlü dosyaya ulaşabilme, yöneticileri 

çağırabilme, gerektiğinde birimleri denetleyebilme yetkileri bulunmaktadır. 

Bu geniş soruşturma yetkisi ombudsmanı yönetim mekanizmasının kalbine 

götürerek gerçeği olduğu gibi ortaya çıkarmasına ve sıradan bir yurttaşın, 

hatta Parlamento üyesinin bile sahip olmadığı, yönetsel işlemlerin gerçek 

öğelerini öğrenmesine olanak vermektedir. Yönetsel işlemle ilgili her türlü 

belge ve bilginin ombudsmana verileceği, aykırı davranışların ise 

cezalandırılacağı hüküm altına alınmaktadır.136 

 

                                                
136 Mahir IŞIKAY, a.g.m..s.3 
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Ombudsman kurumu denetimlerinin sonuçlarına göre, disiplin 

soruşturması başlatma, yargıya başvurma, Anayasa’ya aykırılık 

başvurusunda bulunma, yasa ya da diğer düzenlemelere ilişkin reform 

önerilerinde bulunma yetkilerine de sahiptir. 

 

 

3.4.5. Türkiye’de Ombudsman Kurumu 

 

Türkiye’de ombudsman kurumu bulunmamakla birlikte, idarenin 

denetimi klasik denetim mekanizmalarının dışındaki yollarla da 

sağlanmaktadır. 1982 Anayasası ile kurulan Devlet Denetleme Kurulu, 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve 

Sayıştay gibi denetim birimleri değişik zamanlarda ve değişik araçlarla 

yönetimi denetlemektedir. Ayrıca Anayasa ile genel çerçevesi belirlenen, 

3071 sayılı yasayla da ayrıntılı olarak düzenlenen dilekçe ve şikayet hakkı 

ile vatandaşların yönetimle ilgili sıkıntı ve sorunlarını yetkili makamlara 

iletme hakkı bulunmaktadır.137 

 

Tüm bu denetim birimlerinin ve yollarının varlığına rağmen, 

uygulamadaki yetersizlikler ve sorunlar bir başka denetim kurumunun 

varlığını gerekli kılmakta ve ombudsman denetimini güçlü bir alternatif 

olarak Türkiye’nin karşısına çıkarmaktadır.  

 

İdarenin bünyesine daha kolaylıkla girip nüfuz edebilen, daha süratli, 

daha az şekilci, karşılıklı ilişkilerde önemli bir boşluğu doldurabilecek, daha 

iyi bir bilgi sahibi olabilecek, keyfilikle mücadele de daha etken olabilecek 

                                                
137 Seriye SEZEN, Ombudsman: Türkiye İçin Nasıl Bir Çözüm? Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 
Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme, A.İ.D., Cilt:34, Sayı:4,  Aralık 2001, TODAİE, s.83 
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kuruma duyulan ihtiyaç Ombudsman’ı idarenin denetiminde zorunlu ve 

yararlı kılmaktadır.138  

  

Türkiye’nin Ombudsman kurumunun oluşturulmasına ilişkin çaba ve 

arayışları 1970’li yılların ikinci yarısında yoğunlaşmıştır. Türkiye’nin o 

dönemdeki siyasi yapısı tüm dünyada büyük bir ilgi gören bu kurumun Türk 

kamu yönetiminde de yer bulmasını engellemiştir. İzleyen dönemde yeni 

Anayasa hazırlanırken, konuyu yakından izleyen bilim çevreleri, 

Ombudsmanın gerekli olduğuna işaret ederek çeşitli öneriler 

hazırlamışlardır. Ankara Üniversitesi SBF VE Hukuk Fakülteleri 

hazırladıkları alternatif Anayasa Önerisi’nde Ombudsman Kamu Denetçileri 

Kurulu olarak tasarlanmıştır. Ancak bu anayasal statüdeki kurum Anayasa 

yapıcılar tarafından dikkate alınmamıştır.139  

 

Daha sonraları, 1991 yılında yayımlanan Kamu Yönetimi 

Araştırmasında(KAYA Raporu) ise yeni bir oluşuma gitmek yerine Devlet 

Denetleme Kurulu’nun bir kamu denetçisi işlevi görmesini sağlayacak 

şekilde yeniden yapılanması önerilmiştir. Bunun yanında birçok kalkınma 

planında ve bazı meslek odalarının çıkardıkları raporlarda ombudsman 

kurumunun kurulması gerektiğine ilişkin görüşlere yer verilmiştir.140  

 

Son olarak, Adalet Bakanlığı’nın eşgüdümünde biri Yurttaş 

Sözcülüğü Kanun Tasarısı, diğeri Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı 

adı altında iki tasarı hazırlanmış fakat yasalaştırılamamıştır.141  

 

 

                                                
138 Hamza EROĞLU, a.g.e., s.362 
139 Müslüm AKINCI, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman,  İstanbul 1999, s.358 - 359 
140 Seriye SEZEN, a.g.m..s.84 
141 Avrupa Birliği’ ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yönetimin Yeniden Yapılandırılması, 
TOBB, Mayıs, Ankara 2000, s. 139 
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3.5. KAMUOYU DENETİMİ 

Yönetimi denetleme araçlarından bir diğeri de kamuoyunun ve baskı 

gruplarının gücü ve faaliyetleridir. Kamuoyu belli bir toplumsal sorun 

karşısında bu soruna ilişkin olarak görüş oluşturan ve sorunla ilgilenen kişi 

grubuna veya gruplarına hakim olan genel kanı; baskı grupları ise ortak 

çıkar amaçları çevresinde birleşen ve bu amaçları gerçekleştirmek için 

siyasi ve yönetsel otorite üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlü ve bilinçli 

gruplar ya da organizasyonlar şeklinde tanımlanabilir.   

Kamuoyu kavramına tek bir tanım vermek zor olmakla birlikte, siyasal 

karar alma durumunda olanları etkilemek, belli bir zaman içinde, belli bir 

kamusal sorun hakkında olmak ve toplumun tümünün ya da o kamusal 

sorunla ilgilenenlerin oyu olmak gibi hususlar, kamuoyu kavramını 

açıklamakta kullanılan kavramlar olarak ifade edilebilir. Bu hususlar, 

kamuoyunun en azından başlangıçta çoğunluğa ait olması şartının 

olmadığını göstermektedir. Önemli olan sesini duyurabilmesidir. Kamuoyu, 

bu düşüncede olanların çoğunluğu ile değil, düşüncenin savunulabilmesi ve 

duyurulmasıyla etkili olur.142 

 

Kamuoyu, toplumu oluşturan grupların, yine toplumu ilgilendiren bir 

konuda sahip olduğu genel eğilim olarak da tanımlanabilir. Yönetsel işlem, 

eylem ve kararlar kamuoyunu meydana getiren gruplar tarafından 

denetlenebilir.143 

 

Kamu idareleri hizmet sunmak ve toplumsal yaşamı kolaylaştırmak 

amacıyla kurulmuşlardır. Bu idareleri halkın seçtiği kişiler yönetirler. Fakat 

halkın görevi bu idareleri yönetecek kişileri seçmesi ve göreve getirmesiyle 

sona ermemektedir. Zira bu kamu idarelerinin yönetimi esnasında alınması 

gereken birtakım kararlara yönetilenlerin yani halkın da katılması, fikrini 

                                                
142 Mehmet AKAD ve Bihterin VURAL DİNÇKOL, Genel Kamu Hukuku, İstanbul 2002, s. 340 
143 Turgay ERGUN ve Aykut POLATLIOĞLU, a.g.e., s.337 
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sunması gerekmektedir. Halkın yönetsel karar mekanizmalarına katılması 

demokratik yönetimin en başta gelen gereklerinden biridir. Demokratik 

yönetimi gerçekleştirebilmek için ise kamuoyunun güçlü ve bu gücünün 

bilincinde olması gerekir.144  

 

Kamuoyu denetiminde halk seçimle işbaşına getirdiği kişileri bir 

sonraki seçimde seçmeyerek, yaptırım uygulamış olur. Bunun dışında 

gerekli hallerde, kamu görevlilerini uyarmak ve denetlemek üzere, 

vatandaşlar tarafından toplantı ve açıkoturum yapılması gibi girişimlerde 

bulunulması ve farklı görüşlerin açıklanması da idarenin kararları üzerinde 

etkili olabilmektedir.145 

 

Kamuoyu baskısı -değişik şiddette olsa da- her toplumda bulunur. 

Söz konusu baskı demokratik modern toplumlarda daha etkili ve güçlüdür. 

Kamu kuruluşları yasal bir zorunluluk olan kamu hizmeti sunma görevini 

yerine getirmemekten ya da eksik veya geç yerine getirmekten dolayı 

kamuoyu tarafından eleştirilirler. Bu kuruluşlar kamuoyu tarafından eleştiriye 

uğramamak için çok daha dikkatli olmaya özen gösterirler. Eleştirildikleri 

zaman ise bu eleştirileri olumluya çevirmek amacıyla faaliyet ve işlemlerini 

gözden geçirirler. Böylece kamuoyunun bakışı ve baskısı kamu 

hizmetlerinin sunulması sürecinde belirleyici ve düzenleyici bir rol üstlenmiş 

olur ki buna da kamuoyu denetimi denir.  

 

“Devleti idare edenler kamuoyunun mutlak bir etkisi altında kalırlar. 

Devlet, kamuoyunun eğilim ve isteklerini dikkate aldığı, ona uyduğu takdirde 

meşrudur, aksi durumda baskı ve zulmün kaynağı haline gelir. Halk kamu 

işleriyle yakından ilgilendiği, yolsuzluklara karşı kuvvetli ve sağduyulu bir 

                                                
144 Nuri TORTOP, Halkla İlişkiler, TODAİE Yayınları, Ankara 1990, s.1   
145 Mehmet AYAN, Sami KARAHAN ve  Haluk Hadi SÜMER, Temel Hukuk Bilgisi, Konya 2000, s. 
140 
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tepki gösterdiği ölçüde, idare üzerinde her türlü yolsuzlukları önleyici ve 

baskıcı tutumları ortadan kaldırmaya yönelik bir denetim sağlayabilir”.146  

 

Baskı gruplarının yönetimi denetleme şekli ise biraz daha farklı bir 

yolla gerçekleşmektedir. Baskı grupları doğrudan doğruya yönetimi hedef 

alarak dilek ve şikayetlerini belirtebilirler. Bu dilek ve şikayetler, baskı 

grubunun sahip olduğu güce bağlı olarak ya olumlu bir sonuç verir ya da 

tepkisiz kalır.  

 

Toplumda var olan baskı grupları,  yönetimi farklı yollardan 

denetlemeye çalışırlar. Bu denetleme, yönetimi doğrudan etkilemeye 

çalışma olabileceği gibi, dolaylı olarak da sağlanabilir. Baskı gruplarının 

yönetimi dolaylı yoldan etkileme çabaları kamuoyunu hedef almaları 

sonucunu doğurur. Basın yoluyla yapılan propagandalar, gazete dergi, 

broşür, bildiri, ilan ve radyo televizyon, kamuoyunu etkilemede kullanılan 

araçlardır.147 

 

Kitle iletişim araçlarından basın, mahalli idareler için de mahalli basın, 

halkın denetiminde önemli bir vasıta olabilir. Mahalli basın halkın dilek ve 

şikayetlerini mahalli yöneticilere duyurduğu gibi, mahalli otoritelerin 

toplantılarında hazır bulunmak, resmi raporları incelemek, basın toplantıları 

ve yüz yüze gayri resmi görüşmeler yapmak suretiyle bu idarelerin işleyişini 

kamuoyuna yansıtabilir. Böylece mahalli basın, iki taraflı iletişim yoluyla, 

dolaylı bir denetimin yapılmasına aracılık etmiş olacaktır.148 

 

Bir toplumda etkili bir kamuoyunun oluşmasının temel koşulu 

demokratikleşmiş toplum yapısıdır. Bununla birlikte, eğitim ve kültür düzeyi 

yüksek, toplumsal meselelerle ilgilenen, başkalarının haklarına karşı saygılı 

olan bir halkın varlığı da kamuoyu gücünün arttıracaktır. Bunlara ek olarak, 

                                                
146 Hamza EROĞLU, a.g.e., s.346 
147 Bilal ERYILMAZ, a.g.m., s.86 
148Süleyman ARSLAN, a.g.e.. s.17 
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demokratik ve bağımsız sivil toplum kuruluşlarının varlığı da kamuoyu 

denetiminin etkililiğini artıran önemli unsurlardan biridir. 

 

Özellikle müşteri memnuniyeti bağlamında özel sektörde üzerinde 

yoğun biçimde durulan halkla ilişkiler faaliyetlerine son yıllarda kamu 

yönetimince de önem verilmeye başlanmıştır. Zira idarelerin doğru ve 

gerekli haberleşme araçlarını kullanarak kamuoyunu aydınlatması bu 

idareler için bir görev ve sorumluluk olarak kabul edilmektedir. Kamuoyu ile 

ilgili kuruluşlar arasında bir köprü görevi gören halkla ilişkiler uzmanı, çeşitli 

çıkar gruplarının isteklerini yönetime ulaştırmakta ve yönetimin yaptığı 

hizmetleri de çeşitli enformasyon araçları ile kamuoyuna ulaştırmaktadır. 

Kamuoyu yönetimin işleyişi ile ilgilenir, yolsuzluklara karşı tepki gösterir ve 

meslek grupları şeklinde teşkilatlanma imkanı bulursa, yönetim üzerinde 

yolsuzlukları önleyici doğrultuda bir denetim sağlayabilir. İleri derecede 

demokrasinin geliştiği ülkelerde, kamuoyunun denetimi çok etkili bir denetim 

biçimidir.149

                                                
149 Nuri TORTOP, Burhan AYKAÇ ve  Eyüp İSBİR, a.g.e.. s.189 



 

           İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM BİRİMLERİ VE İŞLEYİŞLERİ 

 

A. FAAL İDARE YAPISI DIŞINDAKİ DENETİM BİRİMLERİ VE 

    İŞLEYİŞLERİ 

 

1. SAYIŞTAY 

 

1.1.Tarihsel Gelişim 

 

On dokuzcu yüzyılda başlayan yenileşme hareketleri çerçevesinde 

Padişah Abdülaziz’in 29 Mayıs 1862 tarihli “İrade-i Seniyye”si ile kurulmuş 

olan Sayıştay’ın ilk başkanlığına Evkaf Nazırı ünlü devlet adamı Ahmet 

Vefik Paşa getirilmiştir. İlk kuruluş statüsü bir nizamname olan Sayıştay 

1876 Anayasasında yer alarak anayasal bir kuruluş haline gelmiştir. 1920-

1923 arasında daha önce Sayıştay’ca yürütülen kimi görevler TBMM üyeleri 

arasından seçilen bütçe denetimi ile görevli geçici bir komisyon eliyle 

yürütülmüştür. Cumhuriyetin ilânıyla birlikte 24 Kasım 1923 tarih ve 374 

sayılı “Divan-ı Muhasebatın Sureti İntihabına Dair Kanun” çıkarılarak 

Cumhuriyet döneminde Sayıştay yeniden kurulmuş ve 1924 Anayasasının 

100’üncü maddesinde yer alarak anayasal kimliğine yeniden kavuşmuştur. 

Bu Anayasa maddesiyle Sayıştay’ın Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı 

olduğu ve devletin bütün gelir ve giderlerini denetlemekle görevlendirildiği 

açıkça belirtilmiştir.150  

“1.6.1934 tarihinde yürürlüğe giren 2514 sayılı “Divan-ı Muhasebat 

Kanunu” Sayıştay’ın kuruluş ve işleyişini yeniden düzenleyerek, bu tarihe 

kadar uygulanan dağınık Sayıştay mevzuatını yürürlükten kaldırmıştır.151   

                                                
150 sayıstay.gov.tr 
151 sayıstay.gov.tr 
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1.2. Kuruluş Amacı 

 

Genel ve katma bütçeli dairelerin tüm gelir gider ve mallarını TBMM 

adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin 

hükme bağlamak ve yasalarla verilen inceleme, denetleme ve hükme 

bağlama işlerini yapmaktır.152 

 

1.3. Görevleri  

 

1982 Anayasasının 160. maddesine göre, Sayıştay, genel ve katma 

bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet 

Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme 

bağlamak ve kanunlarla kendisine verilen inceleme, denetleme ve hükme 

bağlama işlerini yapmakla görevli bir kuruluştur.153 

 

1.3.1. Denetim Görevi 

Sayıştay’ın asıl görevi denetlemedir. Denetlemeye inceleme faaliyeti 

ile başlamakta inceleme sonuçları ya yargılanarak hükme bağlanmakta ya da 

Sayıştay raporları ile Meclise intikal ettirilmektedir.154 

 

1.3.2. Görüş Bildirme Görevi 

Sayıştay aşağıda sayılan üç konu hakkında görüş bildirmektedir:155 

• Mali konuları düzenleyen yönetmelikler yürürlüğe girmeden 

önce Sayıştay incelemesine sunulur. 

• Kendisine ilişkin kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirir. 
                                                
152 T.C. Devlet Teşkilatı Rehberi, TODAİE, Mart 2005, s.113 
153 Kemal GÖZLER, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekim 2005, s.61 
154 Cumhuriyet’in 50. yılında Sayıştay, TODAİE, Ankara 1973, s.55 
155 Kemal GÖZLER, a.g.e.. s. 62 
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• İncelemeler sonucunda ortaya çıkan aykırılık ve usulsüzlükleri 

ve hazine menfaatini zarara uğratıcı nitelikte görülen kanun, tüzük, 

yönetmelik, hükümlerini TBMM’ye bildirmekle görevlidir. 

• Döner sermaye işletmesi kurulabilmesi için, Sayıştay’ın olumlu 

görüşünün alınması gerekir. 

 

1.4. Yetkileri 

Sayıştay, yasalarla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi 

sırasında bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, sayman ve diğer 

sorumlularla doğrudan yazışmaya; gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları 

göndereceği mensupları vasıtasıyla görmeye veya dilediği yere getirtmeye ve 

sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, 

bakanlık, daire ve kurumlardan temsilci istemeye yetkili kılınmıştır. Ayrıca 

Sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, Devlet, 

özel idare, belediye ve sair bütün resmi kurum ve kurullarla diğer gerçek ve 

tüzel kişilerden (Bankalar dahil) isteyebilir.156 

Bunlara ilaveten Sayıştay’a, denetimine giren daire ve kurumların 

işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri görevlendireceği 

mensupları veya bilirkişiler vasıtasıyla “yerinde” ve “işlem ve olayın her 

safhasında” inceleme yetkisi de verilmiştir.157 

Sayıştay’ın önemli görevlerinden biri de Anayasa’da da yer verilen- 

genel uygunluk bildirimidir. Uygunluk bildirimi, kurumların bütçe 

uygulamalarının sonucunun bütçe kanunlarına uygunluğunun tespit 

edilmesidir. Sayıştay bakanlıkların bildirdikleri kesin hesapları, 

saymanlardan gelen hesaplar ile Maliye Bakanlığı’ndan gelen hesaplarla 

                                                
156 sayıstay.gov.tr 
157 sayıstay.gov.tr 
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karşılaştırarak, kurumların bütçe uygulamalarını genel bütçeye uygunluk 

açısından denetler.158 

Genel uygunluk bildirimleri ayrıca yürütme organının bir yıllık bütçe 

uygulamalarının yasama organının bütçe kanununu onaylarken güttüğü 

amaç ve niyetlerle uyum derecesini gösterir.  

Genel uygunluk bildirimleri ve kesin hesap kanunu tasarıları yeni yıl 

bütçe kanun tasarıları ile birlikte önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 

Bütçe Komisyonunda daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulunda görüşülür.   

Genel uygunluk bildirimleri belgesinin hazırlık süreci bu amaç için 

oluşturulmuş bir uzman grubu tarafından yürütülür; son şeklini ise Sayıştay 

Genel Kurulu verir.  

Genel uygunluk bildirimleri, gerek kesin hesap kanunlarına temel ve 

dayanak teşkil etmesi, gerekse de izleyen yıl bütçe tasarılarının görüşülmesi 

sırasında yasama organının politika ve önceliklerinin isabetli bir şekilde 

saptanmasına zemin oluşturması bakımından önemli ve gerekli belgelerdir.   

 

Kıta Avrupa’sı ve özellikle Fransa modelinden esinlenilerek kurulan 

T.C. Sayıştay Başkanlığı bir hesap mahkemesi niteliğindedir ve faaliyetlerini 

bağımsız olarak sürdürmektedir.  

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 

çıkarılmasının ardından Sayıştay’ın vize ve tescil işlemleri kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

                                                
158 Remzi FINDIKLI, İdare Hukuku, Ankara 2001, s.79 
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2. DANIŞTAY 

 

2.1. Tarihsel Gelişim 

 

Şurayı Devlet adıyla 1868 yılında Danıştay’ın kurulması, ülkede 19. 

yüzyılın ilk yıllarında başlayan ıslahat ve yenileşme hareketlerinin en 

önemlilerinden biridir. Padişah Abdülaziz'in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla 

fiilen çalışmaya başlayan Şurayı Devlet'in "Kavanin ve nizamat layihalarını 

tetkik ve tanzim, mesalihi mülkiyeyi tetkik, hükümet ile eşhas beyninde 

mütehaddis deaviyi rü'yet ve memurini devletin tahkik ahvaliyle, 

muhakemelerini icra" görevlerini yerine getirmek üzere kurulmuştur. 

"Hükümet ile eşhas beyninde mütehaddis davaları" görmek ve çözümlemek 

görevi, 1876 Kanuni Esasisi ile genel mahkemelere bırakıldığından, 

İmparatorluk Danıştay’ın yargısal görevi çok sınırlı kalmıştır.159 

 

İmparatorluk döneminde 54 yıl görev yapan Danıştay’ın faaliyeti, 4 

Kasım 1922 tarihinde İstanbul’daki bütün merkez kuruluşlarının TBMM 

Hükümetinin idaresine geçtiği sırada sona ermiş, Cumhuriyet devrinde 669 

sayılı Kanunla Danıştay yeniden kurulup, 6 Temmuz 1927 tarihinde 

çalışmaya  başlamıştır. 669 sayılı Kanuna göre Danıştay, üç idari bir dava 

dairesi olmak üzere, dört daireden oluşmaktaydı.160 

1961 Anayasası, mahkemelerin ve hakimlerin bağımsızlığını hem yasama 

ve hem de yürütme organlarına karşı koruyabilmek için gerekli hükümleri 

öngörmekte idi. Bu Anayasanın 114 üncü maddesinde, "İdarenin hiçbir 

eylem ve işlemi yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz" denilmiş ve 

1982 Anayasası ile bazı kısıtlamalar getirilmişse de, temel ilke korunmuştur. 

1982 yılında ayrıca, ilk derece idari yargı mercileri olan idare ve vergi 

mahkemelerinin kurulmasıyla, idari yargı örgütünün kuruluşu 

                                                
159 danıstay.gov.tr. 
160 danıstay.gov.tr 
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tamamlanmıştır. Bugün Danıştay, bu mahkemelerin üzerinde bir temyiz 

mercii olarak yargı görevine devam etmektedir.161 

 

1982 Anayasa'sında sayılan Yüksek Mahkemelerden biri olan 

Danıştay, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı 

olup, idarenin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görevler ifa 

eden bir yargı kuruluşudur. 

 

“Türk Danıştay’ının kuruluşunda hukuki, tarihi, mali, sosyal ve siyasi 

sebepler etkili olmuştur. Kurulmasında idare sorunlarının ve idare 

heyetlerince verilen kararların inceleme ve onay merciine ihtiyaç duyulması 

yanında Batının da etkisi olmakla birlikte Danıştay, milli bir kuruluştur.”162 

 

1982 Anayasasının 155. maddesinde Danıştay, idarî mahkemelerce 

verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve 

hükümlerin son inceleme mercii ve kanunlarda gösterilen belli davalarda da 

ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapan bir yüksek yargı kuruluşu 

olarak ifade edilmiştir.  

 

2.2. Görevleri 

1982 Anayasasının 155. maddesinin 2. fıkrasına göre Danıştay, 

davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun 

tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri 

hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, 

idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla 

görevlidir. 

                                                
161 danıstay.gov.tr 
162 Remzi FINDIKLI, a.g.e.. s.75-76 
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2.2.1. Yargı Görevleri 

 

Danıştay’ın yargı ile ilgili görevleri şu şekilde sıralanabilir; 

• İlk derece mahkemesi olarak Danıştay, 2575 sayılı Danıştay 

Kanunu’nda gösterilen alanlarda açılan iptal ve tam yargı 

davalarını karara bağlamakla görevlidir.163 

• Danıştay, temyiz yeri olarak görevini ise, idare ve vergi 

mahkemelerince verilen ve kanunun başka yargı mercilerine 

bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olarak 

yerine getirir.164 

• Danıştay, aynı zamanda, uyuşmazlık yeri olarak, yönetsel 

yargı yerleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını 

giderir.165 

 

2.2.2. İdari Görevleri 

 

“Danıştay, idari daire ve kurulları aracılığıyla yargı denetimini yanı 

sıra idari denetim görevini de yürütmektedir. Anayasanın 155.maddesine 

göre, Danıştay, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun 

tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz 

şatlaşma ve sözleşmelerini incelemek, idari uyuşmazlıkları çözümlemek ve 

kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevli kılınmıştır.”166 

 

 

                                                
163 Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, Ankara 2000, s.36 
164 Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Bursa 1998, s.130 
165 Şeref  GÖZÜBÜYÜK, a.g.e..s.36 
166 Gürsel ÖZKAN, a.g.e., s.40 
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2.2.2.1. Danışma Görevi 

Cumhurbaşkanlığı’ndan ve Başbakanlıktan gönderilen işler hakkında 

bilgiler vermek, Danıştay’ın danışma görevi kapsamı içinde yer alır. 

Danıştay’dan bilgi isteyen makam Danıştay’ın görüşü ile bağlı değildir.167  

 

Danıştay’ın görüşünün alınmasının kanunlarla istendiği durumlarda 

ise, hem görüşü almak hem de bu görüşe uymak zorunludur.168  

 

2.2.2.2. İnceleme Görevi 

“Danıştay, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nca gönderilen kanun 

tasarı ve tekliflerini, bayındırlık imtiyazları ile madenlerin imtiyaza 

bağlanması ve maden imtiyazlarının bozulması kararlarını, İl İdaresi 

Kanunu’na göre doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla gelen işleri, 

derneklerin kamu yararına çalışan dernek sayılması yolundaki teklifleri 

inceler ve karara bağlar.”169 

Danıştay’ın inceleme görevi içinde, Anayasa ve kanunlarda 

öngörülen hallerde yetkili makamlar tarafından çıkarılacak tüzük tasarılarını 

incelemek de yer alır.170 Danıştay’ın incelemesinden geçmeyen bir metin 

tüzük olarak çıkarılamaz. 

 

2.2.2.3. İdari Kararlar 

İdari kararlar, Danıştay’ın yasalarla kendisine verilen idari görevler 

kapsamında aldığı kararları içerir. Danıştay bu kararları her ne kadar bir 

                                                
167 Şükrü KARATEPE, a.g.e.. s.110 
168 Hamza EROĞLU, a.g.e., s.340 
169 Şükrü KARATEPE, a.g.e..s.109-110 
170 Remzi FINDIKLI, a.g.e..s.77 



 

 

84 

idari organmış gibi alsa da, uygulamayı kendisi yerine getiremez. Bu 

kararlar yetkili idare tarafından uygulanır.     

 

2.3. Çalışma Usulü 

Danıştay, idari çalışmalarını dosya üzerinden, kapalı olarak yapar. 

İdari dairelere ve İdari Dava Daireleri Kuruluna gelen dosyalar, daire 

başkanı tarafından bir üyeye veya tetkik hakimine verilir. Tetkik hakimi veya 

üye tarafından hazırlanan bu dosya, Daire veya Kurulda görüşülerek karara 

bağlanır.171 

 

3. DEVLET DENETLEME KURULU 

 

3.1. Kurulun Oluşumu 

   

“Devletin her alandaki idaresinin hukuka uygun ve verimli 

yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla 1981 yılında 

çıkarılan 2443 Sayılı Kanunla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan bir 

“Devlet Denetleme Kurulu” meydana getirilmiştir.”172 

 

1982 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle, 108. madde kapsamında ele 

alınmış ve anayasal bir konuma kavuşturulmuştur.173  

 

Devlet Denetleme Kurulu yapısal olarak Cumhurbaşkanına bağlıdır 

ve onun isteği üzerine harekete geçer. Bu noktadan bakıldığında bu kurulu 

Devlet teşkilatı içerisinde konumlandırabilmek çok kolay görünmemektedir. 

Fakat, yaptığı inceleme, araştırma ve denetlemeler sonucunda verdiği 

kararları “Devlet adına“ vermesi, idarenin hukuka uygunluğunun sağlanması 

yanında düzenli ve verimli çalışmasının kurul tarafından gerçekleştirilmesi 
                                                
171 Remzi FINDIKLI, a.g.e...s.77 
172 Şükrü KARATEPE, a.g.e..s.106 
173 Recep SANAL, a.g.e..s.151 
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gibi verilerden hareket ederek, kurulun merkezi idare içinde yer alan, 

danışma ve yardımcı kurullardan biri olduğu kabul edilmektedir.174  

 

 

3.2. Denetimin Kapsamı 

 

Devlet Denetleme Kurulu’nun, denetleme yetkisinin sınırları kanunla 

belirtilmiştir. Kurul, silahlı kuvvetler ve yargı dışındaki tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarında denetim yapma yetkisine sahiptir. Devlet Denetleme 

Kurulu’nun denetim yetkisinin bulunmadığı alanlar içine, yasama organının 

faaliyet alanı da girmektedir.175 

 

           

3.3. Görevleri ve Çalışma Düzeni 

 

Devlet Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri 1982 Anayasasının 

108. maddesinde “İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli bir 

şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla 

Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu 

Cumhurbaşkanı’nın isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve 

sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her 

türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her 

düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle 

vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.” şeklinde 

tanımlanmıştır. Buna göre, Devlet Denetleme Kurulunun görevi genel olarak 

yürütmenin hukuki denetimini yapmaktır. 

 

Devlet Denetleme Kurulunun görevleri şu şekilde sıralanabilir;176 

           

                                                
174 Ali KUYAKSİL, Devlet Denetleme Kurulu , T.İ.D., Sayı:405, 1994, s.79 
175 Cevdet ATAY, a.g.e..s.118 
176 Cevdet ATAY, a.g.e..s.121-122 
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• Cumhurbaşkanının istekleri doğrultusunda, inceleme, 

araştırma ve denetlemeler için yıllık veya belirli süreli 

programlar hazırlamak, 

 

• Sözleşmeli uzmanların niteliklerini, uzmanlık alanlarını ve 

görevlendirme sürelerini kararlaştırmak, 

 

• Cumhurbaşkanının inceleme, araştırma ve denetleme 

isteklerinin içerik ve kapsamını belirleyerek işi yürütecek 

üyeleri görevlendirmek, 

 

• İnceleme, araştırma ve denetleme raporlarını 

Cumhurbaşkanı’na sunmak, 

 

• Devlet Denetleme Kurulu yıllık raporu ile Kurul çalışmalarından 

yayınlanacak olanları kararlaştırarak, Cumhurbaşkanı’nın 

onayına sunmak. 

 

Devlet Denetleme Kurulu’nun, inceleme, araştırma ve denetleme 

yetkisi bulunmasına karşın, soruşturma yetkisi bulunmamaktadır. 

 

Kurul,  inceleme, araştırma ve denetim süreci bir ya da birkaç üyenin 

sorumluluğu altında yürütülebilir. Bu süreç sonucunda hazırlanan rapor 

kurulda tartışılarak karara bağlanır. Kurul üye tam sayısının yarıdan bir 

fazlasıyla toplanır ve katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile karar 

alınır. Kurul yaptığı araştırmaların sonuçlarını yine bir raporla 

Cumhurbaşkanı’na sunmak zorundadır. Cumhurbaşkanı raporları uygun 

gördüğü takdirde, raporlar Başbakanlığa ve diğer kamu kuruluşlarına 

gönderilir. Sonuç olarak Başbakanlık da kararın yerine getirilip 

getirilmediğini takip eder ve Cumhurbaşkanlığı’na bildirir.177 

                                                
177 Şükrü KARATEPE, a.g.e..s.107 
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4. BAŞBAKANLIĞA BAĞLI DENETİM BİRİMLERİ 

 

4.1. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu  

 

4.1.1. Kurulun Oluşumu 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana devlet, ekonomik kalkınmaya 

öncülük etmesi, sermaye birikimi sağlamaya yardımcı olması, kamuya ve 

özel sektöre nitelikli ve deneyimli personel yetiştirmesi gibi ana amaçlarla 

bazı iktisadi teşebbüsler kurmuştur. Devletin ekonomik alanda ticari 

esaslara göre faaliyet gösteren bu gibi işletmelere sahip olması ve bu 

girişimlerin boyutlarının giderek büyümesi, söz konusu kuruluşların etkin bir 

şekilde denetlenmesi ihtiyacını doğurmuştur.  

 

1938 yılında kamu iktisadi teşebbüslerini; yönetim, çalışma esasları 

ve denetim yönünden ortak bir düzenlemeye tabi tutan 3460 sayılı 

Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi 

Teşekküllerin Teşkilatıyla İdare ve Murakabeleri Hakkında Kanun 

çıkarılmıştır. Bu Kanun aynı zamanda o zamanki adıyla Umumi Murakabe 

Heyeti olan Yüksek Denetleme Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma 

esaslarını da düzenlemiştir. Daha sonra, 1983 yılında Yüksek Denetleme 

Kurulu kuruluşu, görev ve yetkilerine ilişkin hükümler içeren 72 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Yüksek Denetleme Kurulu bu kanun 

hükmünde kararname ile Yüksek Bir Denetleme Organı sıfatıyla yeniden 

yapılandırılarak tüzel kişiliğe kavuşturulmuştur.178 

“Halen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 72 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’ye göre teşkilatlanmış olup, denetim faaliyetlerini bu 

                                                
178 www.ydk.gov.tr 
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kanun hükmünde kararnamede yer alan hükümler çerçevesinde 

sürdürmektedir.”179 

 

4.1.2. Denetimin Kapsamı 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakanlığa bağlı, tüzel 

kişiliği olan bir denetleme organıdır. Kurulun denetim alanına giren 

kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunlarında Yüksek Denetleme 

Kurulu’nun denetimine bağlı olduğu belirtilen kurum ve kuruluşlar, sosyal 

güvenlik kuruluşlarıdır.180 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetimi, kapsamı alanına giren 

kuruluşların faaliyetlerine göre belirlenmiştir. Yapılması öngörülen denetimin 

ana hatları; 

 

• Kendi yasalarının belirlediği amaç ve ilkelere, plan ve 

programlara uygunluğun denetimi, 

• Çağdaş işletmecilik, karlılık, verimlilik esaslarına uygunluk 

denetimi, 

• Hukuka uygunluk denetimi 

 

olarak sıralanabilir. 181 

 

 

 

 

 

 

                                                
179YDK, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Ankara 1988, s.6 
180 Turgay ERGUN ve Aykut POLATOĞLU, a.g.e., s.345 
181 Cevdet ATAY, a.g.e..s.126 
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4.1.3. Görev ve Yetkileri 

 

“Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, denetimine tabi kurum ve 

kuruluşları iktisadi, mali, idari, hukuki ve teknik yönden sürekli olarak denetim 

ve gözetim altında bulundurmakla görevli kılınmıştır.”182 

 

Kurulun denetim görevlileri, denetimleri altında bulundurdukları 

kuruluşların, her türlü gizli ve açık evrak, belge, defter ve kayıtlarını 

incelemeye, bunların onaylı örneklerini almaya, ilgililerden sözlü ya da yazılı 

açıklamalarda bulunmalarını istemeye ve işyerlerinde incelemeler yapmaya 

yetkilidirler.183 

 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun yaptığı denetim, içeriği açısından 

ekonomik bir denetim olup, denetime tabi kuruluşların yıllık faaliyetleri idari, 

mali, hukuki ve teknik yönlerden denetlenerek, mali tabloların gerçeği 

yansıtıp yansıtmadığı, sağlanan kaynakların rasyonel esaslara ve modern 

işletmecilik gereklerine uygun olarak belirlenen amaç doğrultusunda etkin, 

verimli, karlı ve ekonomik bir biçimde kullanılıp kullanılmadığı araştırılarak 

somut önerilere bağlanmaktadır.184 

 

 

4.2. Başbakanlık Teftiş Kurulu 

 

4.2.1. Kurulun Oluşumu 

 

  Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başbakan adına bütün kamu, kurum ve 

kuruluşları ile özel ve tüzel kişiliği haiz kuruluşlarda her türlü inceleme, 

araştırma, teftiş ve soruşturma yapmak ve yaptırmak üzere kurulmuştur.185 

 

                                                
182 YDK, a.g.e..s.23 
183 YDK, a.g.e..s.23 
184 Recep SANAL, a.g.e..s.111 
185 www.devletarsivleri.gov.tr 
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13 Eylül 1946 tarih ve 4952 sayılı "Başbakanlık Kuruluşu Hakkındaki 

4443 sayılı Kanuna Ek Kanun"la Müsteşarlığa bağlı 1 inci derecede (1) 

Genel Teftiş Baş Müşaviri ve 3 üncü derecede (1) Genel Teftiş Müşaviri 

kadroları ihdas edilmiştir. 

4952 sayılı Kanun ile, Devletin teftiş teşkilâtının denetimini yapmak 

üzere, Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Genel Teftiş Başmüşavirliği, 

istatistikî bilgi toplamanın dışında bir faaliyette bulunamadığı ve kuruluş 

amacından beklenilen yarar sağlanamadığından 6 Aralık 1948 tarih ve 5261 

sayılı "Başbakanlık Kuruluşu Hakkında 4443 sayılı Kanuna Bağlı Cetvele, 

4952 sayılı Kanunla Eklenen Kadroların Kaldırılması Hakkında Kanun" ile bu 

Müşavirlik kadroları iptal edilmiştir. 3 Ekim 1980 tarih ve 5105-00199 sayılı 

olurla Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmuştur. Ancak, 27 Şubat 1982 tarih ve 

8/4334 sayılı "Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esasları 

Hakkında Kararname"de ise bu birime rastlanılmamaktadır.186 

 

Başbakanlık Teftiş Kurulu, 10.10.1984 günlü, 3056 sayılı Başbakanlık 

Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanunla kurulmuştur.187 

 

4.2.2. Görev ve Yetkileri 

 Başbakanlık Teftiş Kurulu, kamu kurumlarındaki teftiş kurullarından 

farklı olarak; Kanun maddesinde sayılı tüm birimler üzerinde Anayasa’nın 

112. maddesinin Başbakana yüklediği diğer Bakanların iş ve işlemlerinin 

denetim ve gözetimi ile sorumlu olma fonksiyonunu fiilen yerine getiren 

denetim birimidir.188 

                                                
186 www.devletarsivleri.gov.tr 
187 Recep SANAL, a.g.e..s.112 
188www. basbakanlık.gov.tr 
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 Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekilde 

sıralanabilir;189 

•  Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde teftişin 

etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve 

personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, 

•  Kurum ve kuruluşlarla, bunların iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla 

kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü 

inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak veya yaptırmak, 

 

•  Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma, 

soruşturma ve teftiş, merkez teşkilatında ise inceleme, araştırma ve 

soruşturma yapmak,  

 

•  Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her seviyedeki işçi ve işveren 

teşekküllerinde teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin 

görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak gerektiğinde her türlü inceleme, 

araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak veya yaptırmak, 

 

•  Gerektiğinde, imtiyazlı şirketlerle, özel kuruluşları mali yönden denetlemek 

ve teftiş etmek, 

•  Başbakanlık Makamı’nca verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri 

yapmak. 

 

 

 

                                                
189 T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği, s.6 
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B.FAAL İDARE YAPISI İÇİNDEKİ DENETİM BİRİMLERİ VE İŞLEYİŞLERİ 

1. BAKANLIKLARA BAĞLI DENETİM BİRİMLERİ 

1.1. Teftiş Kurulları 

 

Yürütme organı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu dışında kendi kurduğu denetim 

birimleri vasıtası ile de denetim yapar. 

 

Bakanlık teftiş kurulları bu birimlerden ilk akla geleni ve en köklüsüdür. 

Bakanlık teftiş kurulları 3046 sayı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 

Hakkında Kanun’a dayanılarak bütün icracı bakanlıklarda kurulmuştur. Bu 

birimlerin bakanlıklar üzerinde güçlü bir denetim yetkisi bulunmaktadır. Zira 

teftiş kurulları bakanlığın ve bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili bütün kurum ve 

kuruluşların faaliyet ve işlemlerini denetleme yetkisine sahiptir.  

 

Bakanlık Teftiş Kurullarının görevleri, tüm kurulların yapmakla yükümlü 

oldukları genel görevler ve bazı kurulların kendi özel yasalarında belirtilen 

yalnızca onların yapmakla yükümlü oldukları diğer görevler olmak üzere iki 

noktada özetlenebilir. Bu ayrım doğrultusunda, ortak görevler;190 

 

• Bakanlık teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü 

faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak, denetim, inceleme ve 

soruşturma işlemlerini yürütmek, 

 

• Bakanlığın, bağlı veya ilgili kuruluşun amaçlarını daha iyi 

gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun olarak 

çalışmalarını sağlamak amacıyla, gerekli önerileri hazırlayıp 

bakana, genel müdüre ve kuruluş başkanına sunmak, 

 

                                                
190 Cevdet ATAY, a.g.e..s.142-143 
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• Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceleyip görüş 

bildirmek, bakanlıkta veya kuruluşta hazırlanacak tasarıların 

çalışmalarına katılmak, 

 

• Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya bakan, genel 

müdür veya kurum başkanı tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak, şeklinde sıralanabilir. 

 

          “Teftiş Kurulları bu genel görevler yanında ayrıca kendi özel 

yasalarında belirtilen birtakım görevler daha üstlenmişlerdir. Çeşitli bakanlık 

ve ilgili veya bağlı kuruluşların kuruluş yasaları ve bunların teftiş kurullarına 

ilişkin tüzükler incelendiğinde, bu yönetsel kurumların teftiş kurulları veya 

diğer denetim birimlerinin içinde yer aldıkları kurumların özelliklerine, kuruluş 

amaçlarına, görevlerine ve yapılarına uygun bazı özel ve özgül görevlerinin 

de bulunduğu görülmektedir.”191 

 

Teftiş kurullarından klasik denetim işlevlerinin yanında, üst yönetime 

rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunması ve iyi yönetişim ilkelerine uygun 

tavsiyelerde bulunması da beklenmektedir. Zira denetim fonksiyonu yeni 

kamu yönetimi anlayışı içerisinde bir rehberlik ve danışmanlık fonksiyonu 

olarak değerlendirilmektedir. Ancak uygulamada teftiş kurullarının hali 

hazırda sürdürmekte oldukları işlerini dahi tamamlamakta zorlandıkları, iyi 

yönetişim ilkeleri yönünde bir danışmanlık faaliyetinde bulunamadıkları 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

                                                
191 Cevdet ATAY, a.g.e..s.143 
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1.2. Kontrolörlükler 

 

Bakanlıklara bağlı olan veya bağımsız genel müdürlüklerde, o birime 

verilmiş olan görevlerle ilgili olarak, daha çok gerçek ve tüzel kişilerin mali 

yükümlülüklerini yerine getirilme durumlarını denetlemekle görevlendirilmiş 

olan denetim birimlerine kontrolörlük denir.192 

 

Kontrolörler, mesleklerine diğer denetim birimlerinde olduğu gibi, 

lisans öğrenimlerinden sonra sınavla yardımcı veya stajyer kontrolör unvanı 

ile alınmakta ve yeterlik sınavı ile kontrolörlüğe geçmektedirler. Görev 

alanları genellikle, teftiş kurulları ve üst yönetimlere bağlı uzmanlık denetim 

birimlerine göre daha dar kapsamlıdır. Ancak, bazı teşkilatlarda, teftiş 

kurullarının sahip olduğu tüm yetkilere sahip olan kontrolörlükler de vardır.193 

İlgili kanun hükmünde kararnameye göre, kontrolörler, bağlı bulundukları 

genel müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak; teftiş, 

inceleme ve soruşturma işleriyle kanunlar ve diğer mevzuata verilen görevleri 

yapmaktadırlar. 

 

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve 

Gümrük Müsteşarlığı gibi birimlerin bünyelerinde kontrolörlükler 

bulunmaktadır. Aynı zamanda, Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım 

Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında ve bazı kamu iktisadi 

teşebbüslerinde de kontrolör istihdam edildiği görülmektedir.194 

 

 

 

 

 

 

                                                
192 Recep SANAL, a.g.e., s.129 
193 Recep SANAL, a.g.e., s.129 
194 Recep SANAL, a.g.e., s.130 
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2. BAĞIMSIZ VE ÖZERK İDARELERİN DENETİMİ 

     

2.1. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Denetimi 

        

2.1.1. KİT Kavramı 

 

“Kamu iktisadi teşebbüsleri, bir kuruluş statüsüne göre kamuca 

kurulan, pazarlanabilen yani kişisel mal ya da hizmet üreten, ya mülkiyetinin 

veya denetiminin yeterince devlet elinde olması nedeniyle, yönetim 

kurullarının hükümetçe atandığı, cari maliyetlerini finanse eden gelirlerinin 

çoğunu Hazineden elde etmeyen teşebbüsler olup, ilke olarak sosyal 

faydanın maksimizasyonu amacına göre kaynak tahsis edecekleri kabul 

edilir.”195 

           

Genellikle özel tekellerin yaratacağı sakıncalardan kaçınmak, temel 

nitelikteki mal ve hizmetlerin sürekli ve ucuz bir şekilde üretilip 

pazarlanmasını sağlamak, kalkınmayı hızlandırmak, sektörler ve bölgeler 

arası gelişmişlik farklarını en aza indirgemek amaçlarıyla kurulan, çoğu 

devlete ait olan ticari ve sınai kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri olarak 

adlandırılabilirler.196     

 

 

2.1.2. KİT’lerin Denetlenmesi 

 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi ile ilgili hükümler çeşitli 

kanunlarda yer almaktadır. KİT’lerin yaptığı faaliyetler; 

 

• Kuruluşun kendi yasal denetçilerinin denetimine, 

• Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetimine, 
                                                
195 Güneri AKALIN, KİT Ekonomisi, KİT’ler, Reformları, Alternatifleri ve Özelleştirilmeleri, Ankara 
1990, s.9 
196 Meral TECER, Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi, A.İ.D., Cilt: 21, Sayı: 2, 
Haziran 1988, s.11 
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• Özel dış denetim kuruluşlarının denetimine, 

• TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu denetimine tabi 

bulunmaktadır.197 

 

KİT’lerin denetimi bu çerçevede iç denetim ve dış denetim olarak ikiye 

ayrılarak incelenebilir. 

 

 

2.1.2.1. İç Denetim 

 

KİT’lerin iç denetimi KİT’lerin örgüt yapıları içinde yer alan teftiş 

kurulları tarafından yapılmaktadır. İç denetim sistemi, üretici işletmelerde 

olduğu gibi KİT’lerde de, yöneticilerin, müfettişlerin ve denetçilerin, faaliyet 

öncesi ya da sonrası yaptıkları uyguladıkları denetleme yol ve 

yöntemlerinden ibarettir. Anonim şirket statüsünde olan KİT’lerde, genel kurul 

adına denetçiler kurulunun faaliyetten sonraki yaptıkları, bir yıllık bir dönemi 

kapsayan denetimleri iç denetim yolları arasında yer almaktadır.198 

 

 

2.1.2.2. Dış denetim 

 

KİT’lerin dış denetimi üç ayrı düzeyde yapılmaktadır. Bunlar; 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun yaptığı denetim, ilgili bakanlığın 

denetimi ve TBMM’nin denetimi olarak sıralanabilir.199 

 

Yüksek Denetleme Kurulu, KİT’lerin dış denetim organlarının esas 

yapısını oluşturur. Kamu İktisadi Teşebbüsleri, müesseseleri ve bağlı 

ortaklıkları ile birlikte, mali, idari ve teknik yönden sürekli olarak Kurul’un 

                                                
197 KİT’lerde Yönetim Kurulu Üyeliği El Kitabı, Sosyal Planlama Başkanlığı, Mart 1991, s.22 
198 Meral TECER, a.g.m..s.14 
199 Yakup KEPENEK, Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İstanbul 1990, s.138 
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gözetim ve denetimi altındadır.200 “Bu denetim, denetlenen kuruluşların 

kanun ve statülerinde belirlenen amaç ve esaslara, uzun vadeli kalkınma 

planı ve programlara, çağdaş işletmecilik esaslarına, verimlilik ve karlılık 

ilkelerine uyulup uyulmadığı; işletme bütçelerinin gereklere, işlemlerin 

bütçelere ve hukuka, maliyet, bilanço ve sonuç hesaplarının dönem 

faaliyetlerine uygunluğu esaslarından yapılır.”201 

 

Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetim, uygunluk 

denetimiyle birlikte, belirli konularda performans denetimini de kapsayan, 

KİT’lerin faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine göre 

denetlenmesini sağlayan “bütünleşik denetim” olarak da ifade edilebilir.202 

 

“KİT’ler mevzuat gereği birer bakanlıkla ilgilendirilmişlerdir. İlgili 

bakanlıklar, teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklık faaliyetlerinin kanun, tüzük 

ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle 

görevlendirilmişlerdir. Bu amaçla ilgili bakanlıklar, gerekli hallerde 

teşebbüslerin hesaplarını ve işlemlerini teftiş ve tahkike tabi tutmaya ve 

bunların iktisadi ve mali durumlarını tespit ettirmeye yetkili bulunaktadır. İlgili 

bakanlıkça yapılan denetim, periyodik bir denetim şekli olmaktan ziyade belli 

konuların soruşturulmasına yönelik olarak ve gerektiğinde yapılmaktadır.”203 

 

“TBMM tarafından KİT’lerin denetimi, 3346 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri ile Fonların TBMM tarafından Denetlenmesinin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun’a göre yapılmaktadır. Bu kanuna göre; ödenmiş 

sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel kişilerince sağlanmış olan 

kurumlar ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını 

sağlamış oldukları diğer kurumlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 

                                                
200 Meral TECER, a.g.m..s.17 
201 Reşat MOCAN, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim, A.İ.D., Cilt: 20, Sayı:3, Eylül 1987, s.58 
202 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Rapor 2000, Ankara 2002, s.19 
203 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Rapor 2000, a.g.r..s.23 
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kuruluşlarından olmayan özel yasalara sahip kurumlar ve İller Bankası, 

TBMM tarafından yapılan özel bir denetime tabi tutulmuşlardır.”204 

 

 

2.1.3. KİT’lerin Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar 

 

KİT’lerin denetimi, yönetimi ve organizasyonunda olduğu gibi bir 

istikrar ve bütünlük içerisinde yapılamamaktadır. Birçok kuruluş farklı kapsam 

ve tanımları nedeniyle farklı denetime tabi tutulmaktadır.205  

 

Denetimle görevli birçok kuruluş bulunmasına rağmen, KİT’ler 

üzerinde etkili ekonomik denetim yapılamamaktadır. Etkin bir denetimden 

yoksun oluş, yönetim hatalarının zamanında düzeltilmesine engel olmakta, 

bu kuruluşların başarı şansını azaltmakta, başarılarını iyileştirmek için 

gereken çabayı göstermemelerine neden olmaktadır.206 

 

“KİT’lerde uygulanan denetim yönteminin bugünkü örgütsel yapı 

içerisinde etkinliğini kaybetmesi yönetim ve denetim arasında olması gereken 

köprünün kurulmasını engellemiş ve yönetim tarafından teftiş kurulları 

çağdaş yönetim anlayışına uygun olarak örgüt amacının 

gerçekleştirilmesinde etkin olarak kullanılmamıştır.”207 

 

KİT’lerin TBMM tarafından denetlenmesinde, kar-zarar hesaplarının 

kamuya açıklanmasında, yönetim kurullarının aklanması ya da aklanmaması 

kararının verilmesinde gecikmelerin olması, denetimin güncelliği ve etkinliğini 

olumsuz etkilemektedir.208 

 

 
                                                
204 Recep SANAL, a.g.e..s.100-101 
205 Firdevs Feyza ÜNAL, Özelleştirmenin KİT’lerde Verimlilik Üzerine Etkisi, Ankara 2003, s.35 
206 M. Berra ALTINTAŞ, KİT’lerin Özelleştirilmesi ve Özelleştirmenin Sermaye Piyasasına Etkileri, 
Ankara 1988, s.33 
207 Reşat MOCAN, a.g.m..s.63 
208 Özhan ÇETİNKAYA, Türkiye’de Devlet İşletmeciliği ve Özelleştirme, Bursa 2002, s.156 
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2.2. Yerel Yönetimlerin Denetimi 

 

2.2.1. Yerel Yönetim Kavramı 

 

Evrensel bir bakış açısıyla yerel yönetim, belirli bir coğrafi alanda 

yaşayan, yerel topluluğun bireylerine, bir arada yaşamak nedeniyle, 

kendilerini en çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacıyla kurulan, 

karar organları o yöreye ait topluluklarca seçilerek göreve getirilen, 

kanunlarla belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve 

personele sahip, üstlendiği hizmetler için kendi örgütsel yapısını kurabilen, 

merkezi yönetimle ilişkilerinde idari özerklikten yararlanabilen kamu tüzel 

kişileridir.209 

Yer bakımından yerinden yönetim olarak da bilinen mahalli idareler, 

yerel halkın kendi eliyle seçtiği organlarca yönetilmesini anlatan bir dizgeye 

verilen isimdir. Yerel yönetim birimi ise, devlet yapısı içinde kanunlarca 

yetkili kılınmış ya da merkezi yönetim tarafından kurallar koymaya, akçal 

yükümlülükler getirmeye yetkili kılınmış yerel meclisin denetimi altındaki 

yönetim biriminin adıdır.210 

“Yerinden yönetim özerk bir yönetim biçimidir. Özerklik 

bağımsızlıktan farklı olup, kurumların kendi faaliyetlerini düzenleme hak ve 

sorumluluklarını ifade eder. Yerel yönetimler bu haklarını seçimle 

oluşturulan organları aracılığı ile kullanırlar”.211 

Ülkemizde, yerel yönetimler, il özel idaresi, belediye ve köylerdir. 

Yerel yönetimler, halkın seçtiği organlar eliyle yönetildiğinden, halkın 

ihtiyaçlarına, istek ve şikayetlerine merkezi yönetime kıyasla, daha çabuk ve 

etkili cevap verebilmektedirler. Bu nedenle, yerel yönetimler, kırtasiyeciliği 

                                                
209 TÜSİAD, Yerel Yönetimler, Sorunlar ve Çözümler, İstanbul, Mayıs 1992, s.21 
210 Yerel Yönetimler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları No: 1, Ankara 1991, s.15 
211 Yerel Yönetimler Temel Eğitim II, Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Mersin, Haziran 
2002, s.19 
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önleyen, yerel ihtiyaçların halka en yakın birimden karşılanmasını sağlayan, 

demokratik yönetim birimleri olarak nitelendirilmektedir. 

 

2.2.2. Yerel Yönetimlerde Denetim Türleri 

  Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de yerel yönetimler 

üzerinde denetim söz konusudur. 

 

2.2.2.1. İç Denetim 

Yerel yönetimlerde iç denetim, mali ve idari faaliyetlerin gözden 

geçirilerek, değerlendirilmesinin yapıldığı bir denetim biçimidir. Amacı, 

belediye varlıklarının gerektiği gibi korunup korunmadığının, gerçekleştirilen 

faaliyetlerin önceden belirlenmiş politikalarla uyumlu olup olmadığının 

araştırılmasıdır.212 

Yerel yönetimlerde iç denetim, teftiş kurulları eliyle ya da seçilmiş 

organlar yardımıyla yapılmaktadır. Belediye teftiş kurulları, belediye 

başkanları tarafından onaylanan olağan çalışma programı kapsamında ve 

doğabilecek olağanüstü durumlarda görev yapmaktadırlar. Seçilmiş 

organların denetimi ise, başta belediye başkanları, belediye encümenleri ve 

tamamı seçilmiş kişilerden oluşan belediye meclisleri, 1580 sayılı yasada 

belirtilen hükümler doğrultusunda, muhasebe ve kayıtların denetimi için özel 

görevlendirmeler yapmak, özel kurullar oluşturmak, belediye meclisi 

üyelerini sürekli denetimle görevlendirmek, belediye meclisi üyelerinin 

belediye işleriyle ilgili herhangi bir konuyu meclis gündemine taşıyarak, 

gensoru isteminde bulunmak gibi idari ve mali denetim yetkilerini 

kullanmaktadırlar.213 

                                                
212 Azim ÖZTÜRK, 21. Yüzyıl Türkiye’si İçin Yerel Yönetim Modeli, İstanbul 1997, s.189 
213 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 
2001, s.104 
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2.2.2.2. Dış Denetim 

Dış denetim, başta vesayet denetimi olmak üzere, siyasal denetimi, 

yargı denetimini, kamuoyu denetimini kapsamaktadır. 

 

2.2.2.2.1.  Yerel Yönetimlerin Siyasal Denetimi 

Yasama organı tarafından yapılan bu denetim çerçevesinde, her yıl 

olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanan belediye meclisi, belediyenin ve 

belediye başkanının çalışmalarını denetler. Belediyelere, yerel hizmetlerin 

düzenlenmesi amacıyla sınırlı tasarruflarda bulunma yetkisi de merkezi 

idare bünyesinde yer alan parlamento tarafından verilmektedir. Bu 

doğrultuda belediyeler, yasama meclisi tarafından verilen görevleri yapan ve 

yetkileri kullanan icra organları olmaktadırlar.214 

 

2.2.2.2.2. Yerel Yönetimlerin Yargısal Denetimi 

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler üzerinde uygulanan kurumsal 

denetim yöntemlerinden biri de yargı denetimidir. İdari yargının görevi, 

yasalarla belirlenen görevlerin, yine yasalara uygun olarak işleyip 

işlemediğini kontrol etmektir. Yargısal denetim, yerel yönetim birimlerinin, 

eylemleri, kararları ve düzenleyici işlemleri üzerinde olabilir.215 

Hukuk devleti anlayışının zorunlu bir sonucu olan yargı denetimi, 

idare üzerinde idare dışından yapılan etkili bir denetim yoludur. Vesayet 

makamlarının yerel yönetimler üzerinde yapmış oldukları denetim 

sonucunda ortaya çıkan kararların ve teftiş kurullarının yaptıkları denetim 

                                                
214 İdris GÜLLÜCE, Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Bursa, Şubat 2004, s.138 
215 İdris GÜLLÜCE, a.g.e.. s. 139 
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raporlarının yargıya intikal ettirilebilmesi ve yargı yoluyla uyuşmazlıkların 

çözüme kavuşturulması, yerel yönetimler üzerindeki yargı denetimi olarak 

nitelendirilmektedir.216 

 

2.2.2.2.3.  Yerel Yönetimlerin Kamuoyu Denetimi 

  “Yerel yönetimler demokratik denetimin ya da halk denetiminin 

sağlanması açısından en elverişli birimlerdir. Yerel yönetimlerde temsilci 

organ ve seçmenler arasındaki fiziksel, kişisel, yakınlık ve toplumsal yakınlık 

ulusal düzeyde olduğundan daha fazladır. Yerel yönetim birimlerinde ölçek 

küçüklüğü, bir yandan hizmetlerin yöneldiği insanların doyumunu belirleme 

olanağı sağlarken, diğer yandan yerel siyasal kararları ve programları 

tartışmak ve eleştirmek için iki yönlü bir ilişkinin kurulmasına yardımcı 

olabilir”. 217 

 Kamuoyu denetiminin yönetimi istenilen düzeyde etkileyebilmesi için, 

bir yandan  halkın yerel yönetimi denetlemesine imkan sağlayan 

mekanizmalar oluşturulurken, bir yandan da seçilmiş ve atanmış görevlilerin 

halka karşı sorumluluğunu ve hesap vermesini dikkate alan mekanizmaların 

kurulması gerekir.218 

 

2.2.2.2.4.  Yerel Yönetimlerin Vesayet Denetimi 

“Merkezden yönetim ve yetki genişliğine dayanan kuruluşlardaki 

hiyerarşik denetime karşılık, yerinden yönetim kuruluşlarında merkezi 

                                                
216 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r. s.106 
217 Semih ERYILDIZ, Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, TÜSES ( Türkiye Sosyal Ekonomik 
Siyasal Araştırmalar Vakfı ), Ankara 1989, s.1 
218 Azim ÖZTÜRK, a.g.e.. s.190 
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yönetimin yani devletin denetimi, diğer bir ifadeyle idari vesayet denetimi 

vardır.”219 

“Yerel yönetimler özerklik, merkezi yönetim dışında bürokratik yapı, 

ayrı bir tüzel kişilik, ayrı bütçe ve mali kaynaklara sahip olma gibi özellikler 

taşımasına ve önemli demokratik yönetim birimleri olmasına karşın kamu 

hizmetleri arasında eşgüdümün sağlanması ve merkezi yönetimin temel 

ilkelerine uyum sağlama gereği açısından vesayet denetimi zorunlu 

görülmekte ve dolayısıyla yerel yönetimlerin özerkliği bir anlamda vesayet 

denetimiyle sınırlandırılmaktadır.”220 

İdari vesayet denetimi, yerel yönetimler olan, il özel idareleri, belediye 

ve köyler üzerinde uygulanmaktadır. 

Yasalarda öngörülen esaslar doğrultusunda, İl özel idarelerinin 

kararları, eylem ve işlemleri ile organları, merkezi idarenin denetimine 

tabidir. İl genel meclisinin, yürütmeye ilişkin kararları öncelikle vali 

tarafından onaylanmalıdır. Yine il özel idarelerinin aldıkları bir takım kararlar 

da Hükümetin ya da ilgili bakanlığın onayına tabi tutulmuştur.221 

Belediyeler üzerinde uygulanan vesayet denetimi oldukça geniş 

kapsamlıdır. Belediyelerin kurulması aşaması ile başlayıp, faaliyete geçmesi 

ile devam eden ve bazı durumlarda belediyelerin çalışmalarını 

aksatmalarına neden olabilen bir denetim süreci söz konusudur.222 

Belediyeler üzerindeki idari vesayet, belediye organlarının kararları, 

organları ya da personeli üzerinde uygulanmaktadır. Belediye organlarının 

bazı kararları, yetkili organların onayına sunulmadan uygulanamamaktadır. 

Bu kararların hangileri olduğu Belediye Kanunu’nda belirtilmiştir. Belediye 

organları üzerindeki vesayet denetiminden özellikle, Danıştay’ın 

                                                
219 Nuri TORTOP, Mahalli İdareler, Ankara 1991, s.13 
220 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, a.g.r.. s.106 
221 Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması (Yerel Yönetim Reformu ) Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, TOBB, Ankara, Şubat 1996, s. 84-85 
222 İdris Güllüce, a.g.e.. s.137 
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gerektiğinde, belediye meclislerini feshetme yetkisine sahip bulunması 

anlaşılmaktadır. Bazı şartlar altında, belediye başkanlarının İçişleri 

Bakanlığı tarafından görevden alınabilmesi de vesayet denetiminin 

varlığının bir başka göstergesidir. Belediye personeli üzerinde vesayet 

denetimine ise, belediye memurlarına üst dereceden kadro verilebilmesi için 

Bakanlar Kurulu kararı gerekmesi ve Büyükşehir Belediyelerinde hizmetleri 

başkan adına, onun emirleri doğrultusunda yürüten genel sekreterin, 

başkanın teklifi ve İçişleri Bakanın onayı ile atanması örnek olarak 

verilebilir.223 

Köy idareleri üzerindeki idari vesayet denetimi de yine , köy 

idarelerinin, kararları, eylem ve işlemleri ve personeli üzerinde olmaktadır. 

Köy idarelerinde vesayet makamı, mahallin en büyük mülki amirleri olan, 

vali ve kaymakamlardır. 

 

2.3. Bağımsız İdari Otoritelerin Denetimi 

2.3.1. Bağımsız İdari Otorite Kavramı 

Son yıllarda yönetim alanında ortaya çıkan değişimler çerçevesinde, 

klasik teşkilatlanma anlayışının dışına çıkan bir takım yönetsel yapılanmalar 

gözlenmeye başlamıştır. Özellikle, sermaye piyasası, görsel ve işitsel 

iletişim gibi alanlarda hem düzenleyici hem de denetleyici işlevlere sahip 

yeni yönetsel kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bu tür yönetsel kuruluşlar, klasik 

yapılanmadan farklı özellik göstermekte ve bağımsız idari otorite olarak 

isimlendirilmektedir.224 

Bağımsız idari otoritelerin ortaya çıkış nedenleri çeşitlidir. En önemli 

neden, kamusal ve özel güçlerden gelebilecek teknik, mali ve siyasal baskı 
                                                
223 Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması (Yerel Yönetim Reformu ) Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, a.g.r.. s. 92 
224 Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, Ankara, Ekim 2003, s.157 
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ve müdahalelerden temel hak ve özgürlükler ile ekonomik düzeni korumak 

üzere, bunların neden olacağı tehlike ve zararları önleme ve yaptırıma 

bağlama yetkisine sahip kurumlara olan ihtiyaçtır.225 

 

2.3.2. Bağımsız İdari Otoritelerin Yapısal Özellikleri 

2.3.2.1. Bağımsızlık 

Bu kuruluşların en belirgin özelliği, bunların organları, yerine 

getirdikleri görevler ve bu görevlere ilişkin olarak yaptıkları işlemler üzerinde 

özellikle yürütme organının ve diğer idari mercilerin herhangi bir denetimine 

tabi olmamalarıdır. 

Kuruluş kanunları incelendiğinde, birçok bağımsız idari otoritenin 

bağımsızlıklarını vurgulayan hükümler olduğu görülmektedir. 2499 Sayılı 

Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu, tüzel kişiliği olan, mali ve yönetsel 

özerkliği bulunan ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak 

kullanan bir idare olarak ifade edilmektedir.226 Benzer şekilde, RTÜK, 

Rekabet Kurumu, BDDK gibi diğer düzenleyici kurulların kanunlarında da 

bağımsızlığı vurgulayan hükümler yer almaktadır.  

 

2.3.2.2. Kamu Tüzelkişiliği 

Bağımsız idari otoriteler, kuruluş kanunlarında belirtildiği gibi kamu 

tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardır. Anayasaya göre, kamu tüzel kişiliği ancak 

kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulur.  

                                                
225 Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e..s.157 
226 Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e..s.159 
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Kamu tüzel kişileri, “devlet” ve “diğer kamu tüzel kişileri” olmak üzere 

ikiye ayrılır. Merkezi idare olarak anılan Devlet, “başkent teşkilatı” ve “taşra 

teşkilatı”ndan oluşmaktadır. Bu yapı Devlet tüzel kişiliğini temsil eder ve tek 

bir kamu tüzel kişiliği söz konusudur. Ancak tüm ülke düzeyinde yürütülmesi 

gereken bazı hizmetler, Devlet tüzel kişiliğini temsil eden, merkezi idare 

dışında oluşturulan ayrı kamu tüzel kişileri tarafından yürütülür. 

Kamu tüzel kişiliği olmanın bir takım ölçütleri vardır. Kamu tüzel 

kişileri mutlaka bir devlet işlemi ile kurulur, kamu gücü ile donatılmışlardır, 

tek yanlı işlem yapabilirler ve işlemleri, hukuka uygunluk karinesinden 

yararlanır. Mal ve gelirlerinin statüsü kamu malı statüsündedir ve amaçları 

kamu yararını gerçekleştirmektir.  

Türkiye’de bağımsız idari otoritelerin ayrı kamu tüzel kişiliği vardır ve 

faaliyetlerinden kaynaklanan sorumluluk kendilerine ait olmak üzere, 

Devletin nam ve hesabına hareket eder ve Devletin otoritesini temsil 

ederler. Bu kuruluşların bağımsızlığından kastedilen, devletin 

müdahalelerinden tam olarak soyutlanmış olması değil, bu şekilde bir 

yapılanma içerisinde, kurum personelinin her türlü siyasi baskı, etki ve 

telkinden arındırılmış bir statü taşımalarıdır.227 

 

2.3.2.3. Düzenleme Yetkileri 

Bağımsız idari otoriteleri düzenleyen kanunların, bu otoritelere geniş 

düzenleme yetkisi verdiği görülmektedir. Bağımsız idari otoriteler görev 

alanları ile ilgili düzenleyici işlemler yapabilmekte ve kurallar 

koyabilmektedir. Anayasanın 124. maddesine göre kamu tüzel kişileri kendi 

görev alanları ile ilgili yasa ve tüzüklerin uygulanması amacıyla yönetmelik 

                                                
227 Celal ERKUT, “Bağımsız İdari Makamlar Müessesesi Açısından Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Kısa Bir Değerlendirmesi”, Bağımsız İdari Otoriteler, İstanbul 1998, s.130 
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çıkarma yetkisine sahip olduklarından, bağımsız idari otoriteler, düzenleme 

yetkilerini kullanarak yönetmelik çıkarabilirler.228 

Uygulamada bu kuruluşların, karar, tebliğ gibi başka isimler taşıyan 

düzenleyici işlemler yaptıkları da görülmektedir. 

 

2.3.2.4. Gözetim ve Denetim Yetkileri 

Bağımsız idari otoriteler, görevli oldukları alanlardaki faaliyetleri 

izleme ve denetleme yetkisine sahiptirler. Bu çerçevede, görev alanları ile 

ilgili her türlü bilgi ve belgeleri, ilgili kişi ve yerlerden istemek, mahallinde 

incelemeler yapmak yetkileri ile donatılmışlardır. 

Bu yetkilerine örnek olarak, 2499 sayılı Kanun’un ihracatçıların, 

bankaların, sermaye piyasası kurumlarının, borsaların ve teşkilatlanmış 

diğer piyasaların, faaliyetleri ile ilgili gerekli tüm belge ve bilgiyi isteme 

hakkını Sermaye Piyasası Kurulu’na vermiş olması gösterilebilir.229 

 

2.3.2.5. Yaptırım Uygulama Yetkileri 

Bu kuruluşların yetkilerinden en özgün olanı yaptırım uygulamaya 

yetkili kılınmış olmalarıdır. Bağımsız idari otoriteler düzenledikleri alanla ilgili 

olarak, düzenlemelere aykırı durum tespit ettiklerinde idari para cezası 

uygulama yetkisine sahiptirler. Yaptırım uygulama yetkisini bazı hallerde 

doğrudan kullanabilen bu kuruluşlar, bazı hallerde ise, bu yetkiyi adli 

mercileri harekete geçirme yoluyla kullanmaktadırlar. 

 

                                                
228 Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e..s.163 
229 Şeref GÖZÜBÜYÜK, a.g.e..s.164 
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2.3.3. Bağımsız İdari Otoritelerin Denetlenmesi 

Bağımsız idari otoritelerin denetlenmeleri iç denetim ve dış denetim 

ayrımı yapılarak incelenebilir. İç denetim yapılırken, farklı uygulamalar söz 

konusu olmaktadır. Bunlardan ilki, RTÜK örneğinde olduğu gibi Teftiş Kurulu 

Başkanlığı adı altında bir örgütlenmeye gidilmesidir. Tütün Kurumu’nda ise, 

Kurumun ana hizmet birimi olan Denetim Daire Başkanlığı, aynı zamanda iç 

denetimi yapmakla görevlendirilmiştir. Diğer bir uygulama şekli ise, kurum içi 

teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin Başkan tarafından görevlendirilen 

yetkililer tarafından yapılmasıdır. Bir başka uygulama türünde ise, iç 

denetimlerinin nasıl yapılacağı, teşkilat yönetmeliklerinde ya da kurucu 

kanunlarında belirtilmeyen BDDK, EPDK gibi kurumlar yer almaktadır.230 

Bağımsız idari otoritelerin dış denetiminde ise, ilk olarak yargısal 

denetim ele alınabilir. Bunun nedeni, idari işlem ve eylemlerin, bağımsız 

mahkemeler tarafından denetlenmesinin, idarenin hukuka bağlılığının bir 

gereği olmasıdır. Bu nedenle, bağımsız idari otoritelerin kendi alanlarına 

giren konu ve kişilerle ilgili yapmış oldukları işlem ve eylemlerin de yargı 

denetimine tabi olması gerekir. Ancak bu kurulların işlemlerinin çoğunun 

tavsiye ve danışma niteliği taşıması, sadece icrai idari karar niteliğinde 

olanların iptal davasına konu olmasına yol açmaktadır.231 Kurumların 

yargısal denetimini yapacak yargı yerleri konusunda kanun koyucu genel bir 

ilke benimsememiştir. Bir kısım kurumlar için ilk derece yargı yeri idare 

mahkemeleri iken, bazı kurumlar için ilk derece ve nihai yargı yeri Danıştay 

olarak belirlenmiştir.232 

Bağımsız idari otoriteler için bir başka denetim şekli olarak mali 

denetim öngörülmüştür. Kanun koyucu bu konuda da genel bir ilke 

benimsememiştir. Örneğin, Rekabet Kurumu ve Telekomünikasyon Kurumu 

Sayıştay denetimine tabiyken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Şeker 

                                                
230 Seriye SEZEN, Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, Geleneksel Yapılanmadan Kopuş, TODAİE, 
Ankara 2003, s.176 
231 Lütfi DURAN, Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler, A.İ.D., Cilt: 30, Sayı:1, Mart 1997, s.7 
232 Seriye SEZEN, a.g.e..  s.177 
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Kurumu Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabi 

tutulmaktadır. Bunların dışında özel denetim biçimi öngörülenler de vardır. 

4739 Sayılı Kanun’un, denetim başlıklı maddesinde, özel kanunlarla 

kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini, idari ve mali özerkliği haiz kurul, üst kurul ve 

bunlara bağlı kurumların yıllık hesapları Başbakanlık tarafından belirlenen 

Başbakanlık müfettişi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve 

Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından denetlenir, ifadesi yer 

almaktadır.233 

“Kurucu yasalarda düzenleyici kurumlar üzerinde açıkça bir vesayet 

denetimi öngörülmemekle birlikte, yürütme organının her iki kanadının da 

elinde bu kurumlar üzerinde denetim yapabilecek mekanizmalar 

bulunmaktadır. Bu mekanizmalardan ilki, Cumhurbaşkanınca harekete 

geçirilebilen Devlet Denetleme Kurulu, ikincisi ise Başbakanın harekete 

geçirebileceği Başbakanlık Teftiş Kurulu’dur.”234 

 

                                                
233 Recep SANAL, a.g.e..s.299 
234 Seriye SEZEN, a.g.e..s.180 
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TÜRKİYE’DE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI İÇERİSİNDE 

                                     DENETİM FONKSİYONU 

 

 

1. REFORM HAZIRLIK RAPORLARINDA DENETİM FONKSİYONU 

 

Türk Kamu yönetim sistemini geliştirmek, iyi yönetişim ilke ve 

uygulamalarını kendi sistemimize adapte edebilmek amacıyla uzun yıllardır 

birtakım çalışma ve projeler yürütülmektedir. Kalkınma planlarında, hükümet 

programlarında ve kimi komisyon raporlarında yer verilen bu konu Merkezi 

Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu 

Raporu(MEHTAP), Kamu Yönetimi Araştırma Projesi Genel 

Raporu(KAYA) ve bunlara ek olarak Avrupa Birliğine giriş süreci 

içerisinde belli dönemlere ilişkin olarak hazırlanan Ulusal Programlarda 

daha detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Özellikle ulusal programda 

kamu yönetiminin iyileştirilmesine ilişkin olarak yer verilen hususlar bir 

nevi taahhüt niteliğindedir.     

 

 

1.1. Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu 

Raporu Kapsamında Denetim Fonksiyonu 

 

Merkezi hükümet teşkilatının kuruluş ve görevleri Bakanlar Kurulunun 

kararı ve Devlet Plânlama Teşkilatının isteği üzerine Türkiye ve Orta Doğu 

Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) tarafından incelenmiş ve 1963 yılında 

“Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporu” adıyla 

sunulmuştur. Türk kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 

hazırlanan bu raporun temel amacı, merkezi hükümet görevlerinin dağılımını 

belirlemek ve bu dağılımın kamu görev ve hizmetlerini en etkin şekilde 

yürütülmesine imkan verip vermediğini incelemek olarak belirlenmiştir. 
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MEHTAP Raporunda, Türk kamu yönetiminin süratli ve sürekli bir 

şekilde kalkınması için, devlet teşkilatının modern devlet anlayışına uygun 

hale gelecek şekilde yeniden yapılandırılması öngörülmüş ve personel rejimi 

başta olmak üzere, idarenin teşkilatını, işlem ve usullerini geliştirilmesinin 

gerekliliği vurgulanmıştır. 

 
 Raporda, denetimle ilgili olarak şu saptamalara yer verilmiştir.235 

 
• Merkezi hükümet kuruluşunda teftiş ve denetleme hizmetleri, 

bakanlık ve daireler bünyesinde bir birim olarak yer almaktadır. 

Başbakanlık ve bazı bakanlıklar ile projeye dahil diğer 

kuruluşların önemli bir bölümünde teftiş birimi yoktur. 

 

• Teftiş hizmetinin örgütlendirilmesinde; tek ve ortak bir ölçü, 

statü veya sistem bulunmamaktadır. Yasa ile kurulan teftiş 

birimlerinden bazılarında tüzük ve yönetmeliklerin 

düzenlenmemiş olması bazı karışıklıklar doğurmaktadır. 

 

  “Yönetimin kendi tasarruflarını denetlemesi, yani kamu hizmetlerinin 

kendi görevlileri tarafından içeriden denetlenmesi “iç teftiş”, Devlete karşı 

bazı yükümler koyan yasa hükümlerine vatandaşlarca uyulup uyulmadığının 

denetlenmesi de “dış teftiş” olarak kabul edilmektedir. Teftiş birimleri, 

çoğunlukla, hem iç, hem de dış teftiş yapmaya yetkili bulunmaktadır.”236 

 

  Modern anlamda bir yönetsel denetim sistemi kurulabilmesi için 

gerçekleştirilmesi gereken amaçlar bağlamında bazı önerilerde 

bulunmaktadır. Bunlardan önemli görülenlere aşağıda değinilmiştir.237 
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• Denetim, politika belirlemede Bakanlara ve üst düzey 

yöneticilere ışık tutmalıdır. Denetim bir personel eğitimi aracı 

olarak da kullanılmalı, disiplin ve ceza soruşturmalarına ilişkin 

görevler ikinci plâna bırakılmalıdır. Denetim sonuçları üzerine 

alınacak önlemlerle üst düzey yöneticiler bizzat ilgilenmeli ve 

denetim çalışmaları izlenmelidir. Denetim raporları, 

denetleyenin sadece gözlemlerini sıralayan bir belge olmaktan 

kurtulmalı, çözüm önerilerini de içermelidir. 

 

• Aynı bakanlık ve daire içinde denetime yetkili personelin 

çalışmaları düzenlenerek eşgüdüm sağlanmalı, tekerrür ve 

ihtimaller önlenmelidir. Bakanlık ve daireler arası eşgüdüm de 

sağlanarak aynı dairelerde veya merkezlerde toplanmalar 

önemlidir. 

 
• Müfettişlerin seçimlerinde, eğitimlerinde ve özlük haklarının 

saptanmasında objektif kıstaslar konularak kaliteleri 

yükseltilmelidir.  

 
• Denetim raporları standartlaştırılmalı; genel durum raporları ile 

basit raporlar, merkezde denetim birimleri arasında yapılacak 

yıllık toplantılarda değerlendirilerek, yine merkezdeki yönetimi 

geliştirme ve personel eğitimi ile görevli birimlere 

ulaştırılmalıdır. 

 
• Belirli bir hizmet birimi bazen çeşitli dairelere mensup başka 

denetim birimlerince de denetlenmektedir. Her kuruluşun 

istediği biçimde denetim birimleri kurması ve denetim alanları 

saptaması önlenmeli, genel bir denetim şeması düzenlenmeli, 

hizmeti daha rasyonel şekilde yürütecek bir görev ve yetki 

dağıtımına gidilmelidir. Merkezi hükümet örgütündeki denetim 
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sistemleri bu açıdan ele alındığında aşağıdaki konular üzerinde 

önemle durulmalıdır. 

 
• Mali denetim ile görevli personelin yönetsel denetimle de yetkili 

olması ya da yönetsel denetim personelinin mali denetim de 

yapması nedeniyle, çoğu zaman bu işlevler birbiriyle 

karıştırılmaktadır. Yönetsel denetimin, mali denetime de yetkili 

elemanlarca yapılması uygulamasına devam edilmelidir. 

 
• Personel işlerinin denetimi çoğu zaman mali denetim ile birlikte 

yürütülmekte olup etkili bir denetim yapılamamaktadır. Yeni bir 

personel sistemi kabul edilirse, personel işlemleri ve yıllık kadro 

dağılışları bakımından asıl gözetim yükü, her bakanlık ve 

dairenin kendi personel birimine ve genel olarak da, Devlet 

Personel Dairesine düşecektir. 

 
• Ordu malları genel denetime tabi tutulmalı, ordu mallarının 

kullanılmasında ve sarfında daha etkin bir denetim 

sağlanmalıdır. 

 
• Yönetsel denetim ile görevli müfettişlerin yargı kararlarını ve 

yargı organlarının başka faaliyetlerini de teftişe yetkili oldukları 

görülmektedir. Yargı kuruluşları, Anayasaca tamamıyla 

yönetimin dışına çıkarıldığına göre, bundan böyle müfettişlerin 

yargı karar ve organlarını denetlememesi gerekir. 

 

• Maliye Bakanlığının bütün devlet örgütünü kapsayan denetim 

hizmetleri yeniden düzenlenmelidir. Maliye Teftiş Kurulu, bütün 

yönetimin genel mali denetimi ve Maliye Bakanlığı ile bağlı 

kuruluşların yönetsel denetim işleriyle görevlendirilmelidir.  
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1.2. Kamu Yönetimi Araştırma Projesi Genel Raporu Kapsamında                   

Denetim Fonksiyonu  

 1988 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Türkiye ve Orta 

Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)’nden Türk kamu yönetim 

sistemindeki mevcut ve potansiyel aksaklıkları ortaya koyan ve çözüm 

önerileri sunan bir araştırma yapmasını istemiş bunun üzerine, söz konusu 

araştırma 1991yılında Kamu Yönetimi Araştırma Projesi Genel Raporu 

(KAYA) adıyla hükümete sunulmuş ve kitap olarak da yayımlanmıştır.238  

           Bu raporda, denetim, örgütsel eylemlerin ve işlemlerin öngörülen 

amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun 

belirlenmesi olarak tanımlanmıştır. Denetimde temel amaç, örgüt 

amaçlarının gerçekleştirilme derecelerini saptayarak, örgütün etkililik 

düzeyini yükseltmek ve onun geliştirilmesini sağlamaktır. Denetim yoluyla 

örgütsel işleyiş sürekli olarak izlenip eksik yönler belirlenerek örgüt 

amaçlarından sapmalar engellenir ve daha sağlıklı bir işleyiş geliştirilmeye 

çalışılır. Bu anlamda, denetim yönetim sürecinin en önemli halkalarından 

birisi olarak düşünülebilir. Buna göre, etkili bir denetimin ön koşulları; 

amaçlarda açıklık, amaçlara uygun bir örgütlenme ve eylem planları ile 

işleyiş düzenidir. 239  

Raporda, iç denetim, hiyerarşik denetim, mali denetim ve idari 

denetim, dış denetim kavramlarının ne olduğu belirtilmiş, vesayet 

denetiminin sözü edilen dış denetimden farklı bir kavram olduğunun altı 

çizilmiştir. 

Tüm denetim biçimlerini içeren bir kavram olarak, yürütme eylem ve 

işlemlerinin, amaç, plan, bütçe, örgütlenme, yöntem gibi değişkenler 

açısından etkin bir biçimde yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi 

                                                
238 Selçuk YALÇINDAĞ, KAYA Projesi ve Yerel Yönetimler, Ankara 1992, s.57 
239 Yücel ERTEKİN, Çağdaş Yönetim ve Denetim, T.İ.D., 1998, Sayı: 421, s.508-510 
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anlamında kullanılan etkililik denetimi, üzerinde yeterince durulmayan bir 

denetim konusu olarak raporda eleştirilmektedir.240  

Raporda bunların yanı sıra şu saptamalara yer verilmiştir;241 

• Kimi bakanlıların bağlı ve ilgili kuruluşlarında yönetsel denetime 

dönük yönetim içi özel bir denetim birimi bulunmamaktır. Kimi 

kuruluşlarda ise, sadece mali denetim uygulanmaktadır. 

 

• Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı olan Devlet Denetleme 

Kurulu ile Başbakanlık Teftiş Kurulu, 1980’de sonra yapılan 

düzenlemelerle, kamu yönetiminin bütününü kapsayıcı nitelikte 

denetsel görevlerle yetkilendirilmişlerdir. 

 

• Kurumlara göre değişebilmekle birlikte, müfettişlerin görev 

alanında değerlendirilen üç temel konu bulunmaktadır. Bunlar, 

denetim, soruşturma ve rehberliktir. Denetim ve soruşturma 

görevlerinin özellikleri gereği birbiriyle uyuşabilen görevler 

olmasına karşın, rehberlik görevi genel özelliği nedeniyle, öteki 

iki görevle çelişen bir niteliğe sahiptir. Bu durum, eğitim 

hizmetleriyle ilgili ders denetimlerinde de açıkça görüldüğü gibi, 

müfettişin geliştirici ve öğretici nitelik taşıyan rehberlik etme 

görevinin, sürekli olarak geriye itilmesi ve denetim sistemi içinde 

işlerlik kazanamamasıyla kendisini göstermektedir. 

 

• Yönetsel denetimin gerçekleştirilmesinde görev alan 

personelin göreve alınmasında ortak bir standart 

bulunmamakta, kurumlara göre bu personel, sınavla ya da 

sınavsız, kariyere dayalı ya da kariyer dışından ya da bunların 

                                                
240 Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor, TODAİE, Ankara 1991, s.41 
241 Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor, a.g.R..s.41-42 
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bileşimi sayılabilecek yollarla denetim sistemi içine 

alınmaktadır. 

 

Raporda denetim sistemine getirilen öneriler kapsamında ise 

aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;242 

• Denetim işlevi, amaç ve planlar ile uygulamayı karşılaştırarak 

aksaklıkları ortaya koyacak ve bunların düzeltilmesini 

sağlayacak bir yaklaşım içinde düşünülmelidir. 

 

• Denetim elemanlarının denetlenene daha çok rehberlik 

yapmaları yönündeki görevleri yerine geçmek üzere, işgören 

yeterliliklerinin işbaşında geliştirilmesini temel alan bir yöneltme 

ve rehberlik sistemi oluşturulmalıdır. 

 

• Denetlemede örgütsel yapı ve işleyişe yönelik olacak ortak 

kurallar saptanarak, denetim birimlerinin çalışma düzenleri, 

güçlü bir yasal temel üzerine oturtulmalıdır. 

 

• Denetimin teknik düzeyi yükseltilmelidir. Bu çerçevede, istatistik 

yöntemlerin geniş ölçüde kullanılması yoluyla, denetimin 

verimliliği artırılmalıdır. 

 

• Kurumlarda etkililik denetimine önem verilmeli ve iç denetim 

organları etkililik denetimi yapabilecek bir düzeye 

yükseltilmelidir. 

 

• Yerel yönetimler için, hesap denetimi yapmak üzere, Sayıştay 

benzeri bir denetim organı kurulmalıdır.  

                                                
242 Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor, a.g.r.. s. 42-43 
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1.3. Ulusal Program Kapsamında Denetim Fonksiyonu 

 

 Avrupa Birliği’ne tam adaylık sürecindeki Türkiye’de uygulanan güçlü 

ekonomiye geçiş programı çerçevesinde 2001 yılında “Avrupa Birliği 

Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” kabul 

edilmiştir. 

 

 Bu program, Türkiye’nin Avrupa birliği’ne tam üyelik süreci içinde kısa 

ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen hususları kapsamakta ve bu 

alanda yapılabilecek çalışmaların genel çerçevesini çizen yönlendirici bir 

nitelik taşımaktadır. Ayrıca, denetim alanını ilgilendiren mali kontrol ve mali 

bütçesi işler bağlamında çeşitli saptama ve önerilere de yer verilmektedir.243 

 

 Avrupa Birliği’ne üye ve adaylık sürecinde olan ülkelerde, mali kontrol 

konusunda uygulama birliği yoktur. Mali kontrol uyumlaştırılmasında çeşitli 

standartlar aranmakta, ancak aday ülkelerin bu standartlara hangi yönetsel 

yapılanma ile ulaşacaklarına ilişkin bağlayıcı bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Türkiye’de bu standartlara ulaşmak için gerekli yönetsel ve 

yasal değişiklikleri içeren bir ulusal belge hazırlanması gerekmektedir. Bu 

belge hazırlandığı takdirde, kamu sektörünün iç mali kontrol sistemini 

düzenleyen, sistemi standart hale getiren, uygulama birliği sağlayan ve 

AB’nin mali kontrol konusundaki standartlarını kapsayacak bir çerçeve 

yasaya da dayanak teşkil edecektir.244 

 

 Mali denetim sisteminin mevcut yapısında; iç kontrol sistemi ile ilgili 

emel prensipler ve denetim standartları için bir çerçeve yasa bulunmamakta, 

uygulama çok çeşitli mevzuata serpiştirilmiş hükümler suretiyle 

gerçekleştirilmektedir. Denetim birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini 

                                                
243 Recep SANAL,a.g.e..s.250 
244 M. Bilada ÖZDEMİRCİ, Avrupa Birliği’ne Doğru Türkiye Ulusal Programı ve Yüksek Denetleme 
Kurulu, www.ydk.gov.tr 
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gerçekleştirecek mekanizmalar sistemde yeterince iyi tanımlanmamış olup, 

denetim faaliyetleri ve sonuçları şeffaf ve denetime açık bir yapıda değildir. 

 

 Mali kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışması için yapılması 

gereken temel düzenleme, çok dağınık olan mevzuatın öncelikle bir çerçeve 

kanunla birleştirilmesi ve denetim birimleri arasında koordinasyonu artırarak 

etkinleştirecek gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır.245 

 

 Mali kontrol sisteminde AB’ye uyum sürecinde özellikle ele alınması 

düşünülen başlıca konular şunlardır: Kamu kurumlarının bütünü için 

uygulanacak bir iç mali kontrol sisteminin yeniden geliştirilmesi (Konsey 

Düzenlemesi: 2988/95, 2064/97, 1260/1999); denetim birimlerinin ve 

elemanlarının bağımsızlığını geliştirecek mekanizmaların geliştirilmesi 

(Konsey Düzenlemesi: 1267/1999, 2064/47); denetim metodolojisi ve 

denetim kılavuzlarının mümkün olduğunca standart olarak hazırlanması ve 

AB’ye uyum çerçevesinde temel ilkelerin uyumlaştırılmasının sağlanması 

(Konsey Düzenlemesi: 2064/97); denetimin etkili bir muhasebe ve raporlama 

sistemine dayandırılması, yapılacak düzenleme ile denetim sonuçlarının açık 

ve ulaşılabilir olması (Konsey Düzenlemesi: 2988/95); yeterli denetim 

personelinin görevlendirilmesi yanında bu personelin yetenek, bilgi (yabancı 

dil gibi) ve tecrübelerinin belli bir düzeyin üzerinde olması (Konsey 

Düzenlemesi: 2064/47); risk analizi temelinde ön kontrolleri yapacak şekilde 

ek düzenlemelerin sisteme dahil edilmesi (Konsey Düzenlemesi: 3122/94); 

denetimi hızlandırıcı ve denetim sonuçlarının etkinliğini artırıcı yönde iyi 

tasarlanmış bir koordinasyon ve bilgi akış sisteminin geliştirilmesi (Konsey 

Düzenlemesi:2064/47, 1266/1999).246 

 

                                                
245 Recep SANAL, a.g.e..s.250 
246 M. Bilada ÖZDEMİRCİ, a.g.m..www.ydk.gov.tr 
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 Programda, mali kontrol ve bütçesel işler anlamında bazı çalışmaların 

yapılması gereği üzerinde durulmaktadır. Bunlar ana hatları itibariyle 

aşağıdaki hususlardan oluşmaktadır:247 

 

• Mevcut kurumsal yapılar, organizasyonlarını ve bütçelerini 

çerçevesi bir anlamda yeniden çizilen mali sisteme uyarlamak 

zorundadır. Yine bu anlamda sisteme dahil edilecek yeni 

mekanizmaların işlerlik kazanması için gerekli olan kurumsal alt 

yapı çalışmaları tamamlanacaktır. 

 

• Dış denetim birimlerinin bir çatı altında toplanması özellikle 

koordinasyon probleminin çözülmesi ve dış denetimde etkinliğin 

sağlanması amacıyla önem taşımaktadır. 

 

• Muhasebe, denetim ve raporlama standartlarını geliştirecek ve 

uygulamayı izleyecek bağımsız mesleki kurul ve kurullar 

oluşturacaktır. 

 

• Türkiye’de harcama sonrası iç mali kontrol yetkisinin Maliye 

Bakanlığı’na bağlı tek bir “Denetim Ünitesi” ne ait olması ve 

bunun dışında kamu kurum ya da kuruluşlarına bağlı olarak 

görev yapan hiçbir denetim biriminin harcama sonrası mali 

kontrol görevi yapmaması gerekmektedir. Bu ünitenin harcama 

sonrası denetim kapsamına tüm kurum ve kuruluşlarına dahil 

edilmelidir. AB fonları dahil dış kaynakla finanse edilen tüm 

faaliyet ve projelerin denetimi de bu ünitenin görevleri arasında 

yer almalıdır. 

 

  AB müktesebatına uyum çerçevesinde, Türkiye’deki tüm kamu kurum 

ve kuruluşları, kendi görevlerinin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlayacak 

                                                
247 M. Bilada ÖZDEMİRCİ, a.g.m..www.ydk.gov.tr 
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düzenlemeleri yapmakla sorumlu tutulmuşlardır. DDK bu açıdan önemli 

katkılar sağlayacak bilgi birikimine sahiptir.248 

 

 

2. KALKINMA PLANLARI VE HÜKÜMET PROGRAMLARINDA  

    DENETİM FONKSİYONU 

          

2.1. Kalkınma Planlarında Denetim Fonksiyonu 

 

  Değişen yönetim anlayışı, teknolojik gelişmeler doğrultusunda, 

yapılmış olan tüm kalkınma planlarında reform konusuna ağırlık verilmiştir. 

Bu planların içinde ayrıntılı olmasa da denetim sisteminin yeniden 

düzenlenmesine yönelik birtakım öneriler de dile getirilmiştir.  

 

  Birinci beş yıllık kalkınma planında; Devlet idaresinin gereksinimleri 

karşılayacak düzeye getirilmesinin ve bu doğrultuda yeniden 

düzenlenmesinin önemi vurgulanmış ve reform kapsamında olan ilkeler tespit 

edilmiştir. İdari kuruluşlarda amaçlara uygun teşkilat kurulması, çalışmaların 

planlı ve koordineli bir şekilde yapılması, iş verme, yetiştirme ve verimi 

değerlendirme konularını kapsayan bir personel politikası benimsenmesi gibi 

konular planda yer almıştır. Bunun yanında planda denetim fonksiyonuna 

ilişkin düzenleme alanları, kuruluşların bütçe ve mali kontrol sistemlerini 

düzeltmek, muhasebe ve maliyet hesaplarının modern kuruluşların 

ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye getirmek ve verilen işlerin verimli ve 

programlara uygun yapılmasını sağlayacak ve takibini denetleyecek bir 

denetleme sisteminin kurulmasını sağlamak şeklinde dile getirilmiştir.249 

 

  İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ise, yönetim alanında 

reform çalışmalarının öneminden bahsedilmiş, mevzuatta yapılması gereken 

                                                
248 Recep SANAL, a.g.e..s.251 
249 Tamer AKALIN, Hükümet Programlarında ve Kalkınma Planlarında Türk Kamu Yönetiminin 
Geliştirilmesi ve Yeniden Düzenlenmesi, T.İ.D., Sayı:363, Mayıs 1984, s.35 
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birtakım düzenlemeler ele alınmıştır. Özellikle Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planında, daha önce yapılan reform çalışmaları eleştirilerek, düzenlemelerin 

ivedilikle yapılması istenmiş ve kamu yönetiminin hızlı, nitelikli ve verimli ve 

tutumlu bir seviyeye çıkarılmasının gerektiği öngörülmüştür.250 

 

  Daha sonra hazırlanan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise, 

“reform” terimi yerine, “kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi ve 

geliştirilmesi” ifadeleri yer almış, bu çalışmaları yönlendirecek merkezi bir 

birimin oluşturulması gerektiğinin altı çizilmiştir. Plana göre, yeniden 

düzenleme çalışmalarının hareket noktası, kamu yönetiminin işlevlerini 

yeniden tanımlamak ve bu işlevleri yönetim birimleri ve kademeleri arasında 

uyumlu bir şekilde dağıtmak olmalıdır.251 Beşinci Beş Yıllık ve Altıncı Beş 

Yıllık Kalkınma Planlarında da, yeniden düzenleme gereksiniminin altı 

çizilmiş, ancak denetim alanında düzenlemelerden ziyade, idari usul ve 

işlemlerin sadeleştirilmesi, Avrupa Topluluğu ile uyum sağlayabilmek 

açısından personelin iyi bir şekilde yetiştirilmesi, modern yönetim 

sistemlerinin geliştirilmesi konularına değinilmiştir. 

  

  Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ilk kez  “kamu denetçisi 

(ombudsman)” sisteminin kurulması amaç olarak benimsenmiş, Sekizinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı’nda bu amaç tekrarlanmış ve halk denetçisi sisteminin 

istisnasız tüm idari işlem ve eylemleri kapsaması, denetim sisteminin 

güçlendirilmesi öngörülmüştür. 

 

 

                                                
250 A. Fikret AR, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde Yapılan Bazı İdari Reform Çalışmaları, 
A.İ.D., Cilt:16, Sayı:3, Eylül 1983, s. 75 
251 A. Fikret AR, a.g.m..s.75 
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2.2. Hükümet Programlarında Denetim Fonksiyonu 

 

 İdari reform yapılmasının gerekliliği her hükümet programında 

benzer açılardan ele alınmış ve programların içeriğinde denetim alanında 

düzenlemelere de yer verilmiştir. 

 

 45.Turgut Özal Hükümeti’nden 56. Bülent Ecevit Hükümeti’ne kadar 

olan programlar incelendiğinde, denetimde yeniden yapılanmanın özellikle 

teftiş ve denetim sisteminin iyileştirilmesi, mahalli idarelerin denetim esas ve 

usullerinin yeniden düzenlenmesi, kamudaki denetim karmaşasına son 

verilmesi ve mahalli idarelerin yetkilerinin arttırılması yanında denetimlerinin 

de daha etkin hale gelmesi gibi konularda ağırlık kazandığı görülmektedir. 

58. Hükümet Programı’nda, kamuda denetim birimlerinin arasındaki 

karmaşık yapı sadeleştirilmesinden, performans odaklı etkin bir denetim 

yapılması yönünde tedbirler alınmasından, denetime kapalı alanların en aza 

indirilmesi gerektiğinden söz edilerek, denetim sistemine yenilikler getirilmeye 

çalışılmaktadır. Aynı programda; ”kamudaki karar vericilerin karar vermesini 

dahi engelleyecek boyuttaki hantal ve sonuca dönük olmayan denetim 

sistemi, etkin ve sonuca dönük bir denetim yapısına dönüştürülecektir.” 

denmektedir.252 

59. Hükümet Programı denetim konusunu biraz daha detaylı ele aldığı 

görülmektedir. Programda, yerel düzeyde demokratikleşmeye önem verilmesi 

ihtiyacı dile getirilmekte ve seçimlerle oluşan yerel organlar üzerindeki 

merkezi idarenin denetimi, hukuka uygunluk denetimi ile sınırlandırılması 

gerektiğinden bahsedilmektedir. Özelleştirme konusunu ele alan program 

çerçevesinde, özelleştirmenin temel amacının, ekonomide serbest piyasanın 

daha iyi işlemesi için gerekli koşulların oluşumunu sağlamak, etkinlik ve 

verimliliği artırmak olduğu vurgulanmakta ve piyasa ekonomisinde kamunun 

iktisadi rolünün, piyasa mekanizmasının iyi çalışması için gerekli düzenleyici 

                                                
252 www.belgenet.com/hukumet/program 
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ve denetleyici mekanizmaları oluşturmak olduğu ifade edilmektedir.253 

Programda denetim ile ilgili son olarak bağımsız idari otoriteler ele alınmış ve 

şu cümlelere yer verilmiştir: “Makro politikaları oluşturma yetkisi 

hükümetlerde kalmak şartıyla, bağımsız ve özerk kurumlar ve kurullar 

düzenleme ve denetleme işlevini sürdürecek; özerk kurumların kamuoyuna, 

hükümete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne düzenli bilgi vermeleri 

sağlanacaktır. Ayrıca bu kurum ve kuruluşların evrensel standartta 

denetimleri yapılacaktır.”254 

  

3.  59. HÜKÜMETİN PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE DENETİMLE İLGİLİ  

     DÜZENLEMELER 

 

3.1. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında Denetim Fonksiyonu 

 

Türkiye’de, kamu yönetiminde reform her zaman gündemde kalmayı 

başarmış bir konudur. Özellikle son yıllarda, merkezi hükümetin ağırlaşan 

yükünü hafifletmek, daha demokratik, daha şeffaf ve hesap verebilir bir 

yönetim sistemi oluşturabilmek açısından, hükümetler tarafından bu 

bağlamda girişimler artmaktadır. 

 

Türk kamu yönetimini yeniden yapılandırma amaçlı en kapsamlı 

girişimlerden biri de Erdoğan Hükümeti tarafından “Kamu Yönetiminin Temel 

İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu kanun ile devletin ve kamu yönetiminin toplumda ve piyasada üstlendiği 

fonksiyonlar yeniden tanımlanmakta, merkezi yönetimin görev alanları 

belirlenerek, yerel yönetim ve merkezi yönetim ilişkileri gözden 

geçirilmektedir.255 

                                                
253 www.akparti.org.tr/hukumetprg.doc 
254 www.akparti.org.tr/hukumetprg.doc 
255 Hüseyin GÜL, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısına Ademi Merkezileşme-Küreselleşme 
Dinamikleri ve Yönetimi Geliştirme Açılarından Bakış, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I: 
REFORM, s.39 
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Kanun tasarısı incelendiğinde, ilk kez bazı kavramların kullanıldığı ve 

geleneksel kamu yönetimi yaklaşımının ötesinde yeni eğilimlerin 

benimsenmeye çalışıldığı göze çarpmaktadır. Kanunun pek çok maddesinde, 

strateji, performans, kalite, verimlilik, sürekli gelişme, insan kaynakları gibi 

yeni kamu yönetimi yaklaşımının kavramları kullanılmaktadır.256 

 

 Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’nın denetime ilişkin 

düzenlemelerine bakıldığında tasarının denetimi; “kamu kurum ve 

kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı 

olmak, çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, yönetim ve kontrol 

sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek 

amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş 

amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre; 

tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı 

olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere 

duyurmak”257 olarak tanımladığı görülmektedir. 

 

 Kanun tasarısının 39. maddesi “denetim kapsamı ve türleri” başlığı 

altında, iç denetim ve dış denetim kavramlarını açıklamaktadır. Kanuna göre 

iç denetim; hataların önlenmesi, risk ve zayıflıkların belirlenmesi, iyi 

uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, yönetim sistemlerinin ve 

süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan denetimdir.258 

 

 Tasarının aynı maddesinde dış denetim ise; kamu kurum ve 

kuruluşlarının hesap verme sorumluluğu çerçevesinde bütün faaliyet, karar 

ve işlemlerinin, kurumsal amaç, hedef ve planlara ve kanunlara uygunluk 

yönünden incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.259 

                                                
256 Abdullah YILMAZ ve Mustafa ÖKMEN, Kamu Yönetimi Kuramdan Uygulamaya, Ankara 2004, 
s.15 
257 Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, T.C. Başbakanlık, Ankara, Ekim 2003, s.6 
258 Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, a.g.k..s.6 
259 Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, a.g.k..s.6 
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 Maddenin üçüncü fıkrasında kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış 

denetiminin hukuka uygunluk, mali denetim ve performans denetimini 

kapsadığı vurgulanarak “hukuka uygunluk denetimi”nin, “mali denetim”in ve 

“performans denetimi”nin tanımları üç bent halinde sıralanmaktadır.260 

  

 Tasarının 40.maddesi “denetlemeye yetkili kurumlar” adı altında, iç 

ve dış denetimin hangi kurumlar eliyle yapılacağını açıklamaktadır. Buna 

göre, iç denetim; kamu kurum ve kuruluşlarının kendi yöneticileri veya ilgili 

kurumun üst yöneticisinin görevlendireceği iç denetim elemanları tarafından 

yapılır. Merkezi idareye dahil kurum ve kuruluşlarla il özel idareleri, 

belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ve mahalli idare birliklerinin dış 

denetimi ise, Sayıştay tarafından yapılır veya Sayıştayca belirlenecek usul 

ve esaslar çerçevesinde yaptırılır.261 

 

 “Bilgi edinme ve saydamlık” başlıklı 41. madde ile “Mahalli idareler 

halk denetçisi” başlıklı 42. maddenin “Genel Gerekçe”deki ve “Madde 

Gerekçeleri”ndeki açıklamalar dikkate alındığında “Kamuoyu Denetimi”ni 

sağlamak üzere tedvin edildiği anlaşılmaktadır.262 

 

 

 42.inci Maddede, ombudsman ya da halk denetçisi olarak bilinen 

kurumun bir benzeri, ancak mahalli idareler bazında, halk denetçiliği adı 

altında öngörülmüştür. Mahalli idarelerden şikayetçi olan halkla, mahalli 

idare birimi arasında, bir çeşit arabulucu görev yüklenmiştir. Halk denetçisi 

aynı zamanda, hazırladığı raporları kamuoyuna sunarak, kamuoyu baskısını 

da harekete geçirmesi mümkündür. Bu yöntem sorunların kökten çözümü 

                                                
260 Sacit YÖRÜKER, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı’nın Denetime İlişkin Düzenlemeleri ve 
Düşündürdükleri, Temmuz 2004, www.tesev.org.tr/etkinlik/denetim 
261 Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı, a.g.k..s.7 
262 Sacit YÖRÜKER, a.g.m.. 
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için yeterli olmasa bile, sorunların gündeme gelmesinde ve kamuoyuna 

yansımasında olumlu katkılar sağlayabilecektir.263 

 

 Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı’nda yer alan denetim ile ilgili 

bu ilkeler ve yeni sistemin, denetim ile ilgili bazı sıkıntılar doğurabileceği 

saptanmıştır. Örneğin, teftiş kurullarına beş bakanlık dışında son vererek 

dış denetim sistemini zayıflatırken, aynı zamanda yönetim sistemini önemli 

ölçüde ademi merkezileştiren Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, 

denetim açıklarına yol açabilecek niteliktedir. Yaygın bir ademi 

merkezileşmeyi, verimsizlikten, yolsuzluklardan ve usulsüzlüklerden şikayet 

edilen bir ortamda kapsamlı bir denetim reformu ile birlikte gerçekleştirmek, 

hesap verilebilirliği, adaleti, yansızlığı, kaynakların etkin ve verimli 

kullanımını, mali denetimi ve tasarrufu sağlama açısından sıkıntılara yol 

açabilecektir.264 

 

 Performans ölçümü ve denetimi konusuna çok genel bir açıdan 

yaklaşan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, bu konuda da eksiklikler 

içermektedir. 39. maddesinde performans denetiminin tanımına yer verilmiş 

olmasına rağmen, performansın nasıl ve kim tarafından ölçüleceğine dair 

açık bir düzenleme getirmemiştir.265 

 

 Mali yönetim sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na paralel olarak Türk kamu yönetimini 

organizasyon anlamında yeniden düzenlemeyi amaçlayan ve birtakım köklü 

değişiklikler yapılmasını öngören Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı 

2003 yılında Cumhurbaşkanlığı makamının veto etmesi dolayısıyla 

yasalaşamamıştır. Fakat yasalaşma sürecini tamamlayamayan bu tasarı 

tamamen gündemden düşmemiş, bilakis, o zamandan bugüne bir çerçeve 

kanun ya da politika belgesi işlevi görerek bazı yasal ve idari 

                                                
263 Abdullah YILMAZ ve Mustafa ÖKMEN, a.g.e..s.18 
264 Hüseyin GÜL, a.g.m..s.51 
265 Hüseyin GÜL, a.g.m..s.51 
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düzenlemelerin temel yönlendiricisi olmuştur. Bu bağlamda söz konusu 

tasarının denetim fonksiyonuna ilişkin düzenlemeleri önem taşımaktadır.  

 

 

3.2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında 

Denetim Fonksiyonu 

  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 

tarihinde yasalaşana ve 01.01.2006 tarihi itibariyle de tamamen yürürlüğe 

girene dek kamu mali yönetim sistemini düzenleyen ve yönlendiren temel 

kanun 1927 yürürlüğe konulan Muhasebe-i Umumiye Kanunu idi. 1927 

yılından bu yana geçen yaklaşık doksan yıl boyunca gerek kamu idarelerinin 

sayı, nitelik ve teşkilatlanmalarında meydana gelen değişiklikler, gerekse de 

dünyada kamu mali yönetimi alanında yaşanan gelişmeler Muhasebe-i 

Umumiye kanununun kendisinden beklenen işlevleri yerine getiremez 

duruma gelmesine neden olmuştur.  

 

Türkiye, bütçeleme sistemini, yıllardır olumsuz etkileyen teknik ve 

politik etkenlerin etkisiyle, yeni bir mali yönetim ve denetim anlayışı ihtiyacını 

hissetmiş; nihayet 11.10.1995 tarihinde Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası 

arasında "Kamu Mali Yönetim Projesi"nin "Harcama Yönetimi" sistemini 

çözümlemeye yönelik bir proje anlaşması imzalanmıştır. Ardından, IMF İcra 

Direktörleri Kurulu’nun 6’ncı gözden geçirmeyi onaylayabilmesi için Kamu 

Mali Yönetimi ve Denetimi Yasa Tasarısının yasalaştırılması ön şart olarak 

ileri sürülmüştür. Daha sonra, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, yasa tasarısı 

Maliye Bakanlığı tarafından “Avrupa Birliği ve uluslararası standartlarla 

uyumlu bir kamu iç kontrol sistemi oluşturulması” amacıyla, 3 Ağustos 2002 

tarihinde T.B.M.M.’ne sunmuştur. Seçim döneminde kadük olan tasarı, 58. 

Hükümet Acil Eylem Planında da ilk altı aylık tedbirler arasında yer almış ve 

59. Hükümetçe tekrar Meclis’e sunulmuştur. “Yönetişim” uygulamaları 

çerçevesinde, yasanın hazırlanmasında ve yönetişim toplantılarında TESEV, 
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TOBB, TÜSİAD ve Uluslararası Yerel Yönetim Birliği (IULA) de hazır 

bulunmuştur.266 

 

1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nda, Anayasa’da öngörülen 

idari yapı ile uyumlu olarak daire, kurum ve kuruluşları tabi olduğu bütçe 

rejimi içinde 3 gruba ayrılmaktaydı: 

- Genel Bütçe 

- Katma Bütçe  

- Mahalli İdare Bütçeleri 

1938 yılından itibaren genel ve katma bütçeleri ile birlikte konsolide 

Devlet Bütçesini oluşturmakla ve bütçe hakkı kuralına uygun olarak 

parlamento onayına; bütçe uygulama sonuçları da parlamentonun kabulüne 

sunulmakta idi. Zamanla devlet teşkilatındaki genişleme dolayısıyla ortaya 

çıkan kamu idareleri esneklik kazanma gerekçesiyle kendilerini bütçe rejimi 

ve 1050 sayılı Kanun kapsamı dışına çıkarmak suretiyle uygulama 

bütünlüğü bozmuşlardı. Diğer taraftan konsolide bütçe dışına çıkamayan 

daire ve idarelerde fon, döner sermaye, vakıf, şirket vs. mekanizmalarla 

bütçe rejimini hırpalamışlardı.267 

 

Muhasebe-i Umumiye kanununa getirilen eleştirileri -bunlar aynı 

zamanda 5018 sayılı kanunun gerekçelerini oluşturmaktadır- şöyle 

sıralamak mümkündür: 

 

• 1050 sayılı Kanunun kapsamı bütün mali sistemi düzenlemede 

yetersiz kalmıştır. 

                                                
266 İhsan GÖREN, “Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi Bağlamında Sayıştay” Konulu 
Seminer, Yıl:3, Sayı:36, Kasım 1999, www.sayıştay.gov.tr 
 
267Özgür BİYAN,Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Getirdikleri, 2005, 
www.MuhasebeTR.com  



 

 

129 

• Kalkınma planları ile bütçeler arasında sıkı bir bağ 

kurulamamıştır. 

• Bütçe uygulamaları yalnızca mali yılı kapsamaktadır ve çok 

yıllı bütçelemeye uygun bir yapı kurulamamıştır. 

• Bazı mali işlemler bütçeleştirilmemektedir. 

• Mevcut sistem uluslararası norm ve standartlara ve Avrupa 

Birliği normlarına uygun değildir. 

• Yetki, görev ve sorumluluk dengesi ve ilişkisi kurulamamıştır. 

 

Bu eleştiriler kapsamında 5018 sayılı yasa ile şu hedeflerin 

gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır: 

 

• Çok yıllı bütçelemeye geçilmesi ve bütçenin kapsamının 

genişletilmesi suretiyle meclisin bütçe hakkını en iyi biçimde 

kullanması, 

• Mali yönetim sisteminde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin tesis 

edilmesi ve sürdürülmesi, 

• Harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden 

kurulması,  

• Uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun 

bir iç kontrol ve denetim sisteminin kurulması.  

 

Bu çerçevede özetle,268 

•    Bütçe türleri uluslararası standartlar kapsamında yeniden 

tanımlanmakta ve sınıflandırılmaktadır. Katma bütçe 

kaldırılmakta ve bu kapsamda yer alan kamu idareleri idari ve 

malî statüsüne göre genel bütçeli ya da özel bütçeli idare 

haline getirilmektedir. Ayrıca, döner sermaye işletmeleri ve 

fonların gelir ve giderlerinin ilgili oldukları idare bütçesine dahil 

                                                
268 Osman SARAÇ, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin 
Değerlendirilmesi, Maliye Dergisi, Ocak – Nisan, 2005, s.49   
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edilmesi sağlanmakta; bunların belirli bir süre sonunda tasfiye 

edilmesi öngörülmektedir. 

 

•    Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerinde yer 

alması sağlanmakta, bütçe dışında gelir elde edilmesi ve 

gider yapılması önlenmektedir. 

 

•   Genel idareye dahil kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe 

gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider 

tahminlerinin Merkezi İdare Bütçe Kanununun ekinde yer 

alması esası öngörülmektedir. 

 

•    Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe 

büyüklükleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine 

sunulmaktadır. 

 

•    Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Kanunda sayılan sınırlı 

sayıdaki maddeye tâbi olmakla birlikte genel olarak Kanun 

kapsamı dışında tutulmakta; malî özerkliklerini zedeleyecek 

herhangi bir hükme yer verilmemektedir. 

 

•   Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar 

nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli Merkezi İdare 

Bütçe Kanununa eklenmektedir. 

 

•    Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması 

amacıyla, bütçe hazırlama çalışmalarına daha erken 

başlanılmakta, kamu idarelerinin bütçeleri üzerinde daha 

ayrıntılı hazırlık ve sağlıklı tahmin yapması sağlanmakta ve 

malî yönetimde çok yıllı bütçeleme sistemine geçilmektedir. 

Bu çerçevede, plan-bütçe ilişkisi güçlendirilerek kamu 
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idarelerinin stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini bu plana 

dayandırmaları öngörülmekte, amaçların ve hedeflerin bütçe 

büyüklükleri ve sürdürülebilir finansman planı düzeyinde 

hangi ekonomik koşullarda gerçekleştirileceğine ilişkin olarak 

kamu idarelerine orta vadeli program ve malî plan ile yol 

gösterilmektedir. 

 

•    Diğer taraftan bir iç kontrol sistemi oluşturulmakta ve kamu 

idarelerinin bütçe uygulama sürecindeki inisiyatiflerinin 

artırılması hedeflenmektedir. Kamu idarelerine bütçe 

hazırlama ve uygulamaya ilişkin görevlerine ek olarak, 

harcama öncesi kontrol yetkisi verilmekte ve iç denetçilik 

müessesesi oluşturulmaktadır. 

 

•    Kamu idarelerinin malî işlemleri, kurulacak malî hizmetler 

birimleri tarafından yapılacak, bütçe sınıflandırmasında 

ödenek tahsis edilen yöneticiler harcama yetkilisi olarak karar 

vermeye yetkili olacak, iş ve işlemler harcama yetkilisi 

tarafından verilen harcama talimatı üzerine gerçekleştirme 

görevlileri tarafından yerine getirilecektir. Saymanların ödeme 

aşamasındaki uygunluk denetimi yapma görevleri sona 

erdirilerek, bunun yerine kamu idaresi başkanına bağlı olarak 

çalışacak malî kontrol yetkilisine, harcama sürecinin belirli 

aşamalarında kontrol görevi verilmektedir. 

 

•    Kanun ile malî yönetimde şeffaflığın sağlanması ve sağlıklı bir 

hesap verme mekanizmasının kurulması, kamu kaynaklarının 

elde edilmesi ve kullanılması sırasında gerekli bilginin gerekli 

zamanda verilmesi suretiyle kamuoyu denetiminin 

sağlanması, kamu hesaplarının uluslararası standartlara 

uygun bir muhasebe düzenine göre tutulması sağlanmaktadır. 
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Diğer taraftan, kamu idarelerince idare faaliyet raporu, mahalli 

idareler için İçişleri Bakanlığınca değerlendirme raporu ve 

Maliye Bakanlığınca genel faaliyet raporu düzenlenmesi 

öngörülmekte, ayrıca diğer yöntemlerle malî yönetim 

verilerinin ve malî istatistiklerin düzenli olarak kamuoyuna 

açıklanması hedeflenmektedir. 

 

•   Sayıştay’ın harcama öncesi vize ve tescil işlemleri 

kaldırılmakta, Maliye Bakanlığınca yapılan taahhüt ve 

sözleşme tasarılarının vizesi işlemi ise yönetsel sorumluluk ve 

malî kontrol yetkisinin paylaştırılması ilkesi çerçevesinde 

kamu idarelerine bırakılmaktadır. Böylece bir yandan bütçe 

işlemlerine hız kazandırılırken, diğer yandan Sayıştay'ın dış 

denetim organı olarak sadece harcama sonrası denetime 

odaklanmasına imkân tanınmaktadır. Ayrıca genel idareye 

dahil kamu idarelerinin tamamı, dış denetim kapsamına 

alınmaktadır. 

 

 

5018 sayılı yasanın kapsamı genel yönetimdir. Genel yönetim ise, 

merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve 

mahalli idarelerden oluşur. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 

ise kendi içerisinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar şeklinde 

üçlü bir ayrıma tabi tutulmuştur.  

  

5018 sayılı yasa kamu mali denetimini dörtlü bir ayırıma giderek ele 

almıştır. Buna göre kamu mali denetimi; 

• İç kontrol ve ön mali kontrol, 

• İç denetim, 

• Dış denetim,  
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• Faaliyet raporları ve kesin hesap kanunundan oluşmaktadır. 

 

 

3.2.1. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 

 

3.2.1.1. İç Kontrol 

  

Genel olarak iç kontrol terimi, kurum içerisinde özel bir birimden 

ziyade, kurumsal faaliyetlerin sistem, süreç ve yöntemlerini ifade etmektedir. 

İç kontrol, mali yönetimde algılanan risklerin etkisini azaltmak için iç kontrol 

sistemlerinin ve prosedürlerinin tesis edilmesi şeklinde tanımlanacak olursa, 

iç kontrolün ülkeden ülkeye geniş değişiklikler göstereceği ve yönetim kültürü 

ile geleneğinden etkileneceği açıktır. Bir ülkede çok iyi işleyen bir iç kontrol 

sistemi, başka bir ülkeye uyarlanamayabilir. Bir sistemin ne derece etkili 

olduğunun asıl tespiti, uygulama zeminine bağlıdır.269 

 

İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata 

uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını,  muhasebe kayıtlarının 

doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında 

ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan 

organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer 

kontroller bütünüdür.270  

 

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama 

birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden 

oluşur. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki 

değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve 

sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş 

                                                
269 M. Sait ARCAGÖK, Bahadır YÖRÜK, İç Kontrol/Yönetim Kontrolü, Maliye Dergisi Sayı: 145, 
Ocak-Nisan 2004, s.21 
270 5018 sayılı Kanun, Madde 55 
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standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin 

önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının 

ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile 

diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde 

bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.271 

    

İç kontrolün amaçları;272  

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

ve verimli bir şekilde yönetilmesini, 

• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun 

olarak faaliyet göstermesini,  

• Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun 

önlenmesini,  

• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve 

güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,  

• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara 

karşı korunmasını sağlamaktır. 

 

İç kontrol sisteminin kurulmasından ve gözetilmesinden üst yöneticiler; 

işleyişinden ise harcama yetkilileri sorumludur. Üst yöneticiler, harcama 

yetkilileri ve diğer yöneticiler mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına 

sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle 

personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, 

mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile 

uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından sorumludurlar.  

 

Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her 

yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol 

düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç 

                                                
271 5018 sayılı Kanun, Madde 57 
272 5018 sayılı Kanun, Madde 56 
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kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet 

raporlarına eklerler.273 

 

 

3.2.1.2. Ön Mali Kontrol 

 

Ön malî kontrol işlemleri, harcama birimlerinde işlemlerin 

gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi 

tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Bu görevi, idarelerin yönetim 

sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve mali hizmetler birimleri 

birlikte yerine getirir. Ön malî kontrol işlemleri, malî karar ve işlemlerin 

hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve 

belgelendirilmesinden oluşur.274 

 

 

3.2.2. İç Denetim 

 

Gelişmiş kamu yönetimlerine sahip ülkelerdeki manasıyla iç denetime 

kavramına ülkemizde ilk kez yasalaşmayan kamu yönetimi temel kanunu 

tasarısında yer verilmiştir. Kamu yönetimini organizasyon bağlamında 

düzenlemeyi ele alan bu tasarı yasalaşmamış fakat kamu yönetimini mali 

sistem bağlamında düzenleyen 5018 sayılı Kanunu etkilemiş, genel bir 

çerçeve görevi görmüştür.     

  

İç denetim 5018 sayılı Kanunun 63. maddesinde, kamu idaresinin 

çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek 

ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan 

danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Aynı maddeye göre bu faaliyetler, 

idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, 

                                                
273 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Madde 8 
274 5018 sayılı Kanun, Madde 58 
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yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek 

yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş 

standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.  

 

5018 sayılı Kanun iç denetimi iç denetçilerin yapacağını belirtmiş ve iç 

denetçilerin görevlerini, niteliklerini ve atanmasını düzenlemiştir. Ayrıca, 

kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek ve bağımsız ve tarafsız bir 

organ olarak hizmet vermek amacıyla bir takım görevler yerine getiren bir 

koordinasyon kurulu kurulmasını öngörülmüştür. Kanunda iç denetim 

koordinasyon kurulu olarak anılan bu kurulun Maliye Bakanlığına bağlı olarak 

faaliyet göstereceği belirtilmiştir.   

 

İç denetimin içeriğini ve kapsamını tam olarak anlayabilmek için iç 

denetçinin görevlerine bakmak gerekmektedir:275 

• Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve 

kontrol yapılarını değerlendirmek.  

 

• Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.  

 

• Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.  

 

• İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve 

tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, 

programlara, stratejik planlara ve performans programlarına 

uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

 

• Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak 

ve bu konularda önerilerde bulunmak.  

 

                                                
275 5018 sayılı Kanun, Madde 64 
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• Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik 

önerilerde bulunmak. 

 

• Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma 

açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin 

en üst amirine bildirmek.  

 

Kanun iç denetimi yönetimin bir parçası olarak kabul etmiş ve 

danışmanlık ve güvence kavramlarına vurgu yapmıştır. Bununla birlikte, 

kamu idarelerinde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesi amacına paralel 

olarak iç denetimin fonksiyonel bağımsızlığa sahip olduğu belirtilmiştir.  

 

İç denetim faaliyetinin diğer denetim faaliyetlerinden en büyük farkı, 

sağladığı güvence ve danışmanlık faaliyetlerini bir arada yürütmesidir. İç 

denetim, yönetimin bir parçası olduğu halde, fonksiyonel anlamda 

bağımsızlığa sahip bir mekanizma olarak faaliyette bulunmasıyla kurum ve 

kuruluşlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine katkı sağlamaktadır. 

Ayrıca, iç denetim bireysel işlemleri incelemek yerine sistem odaklı bir 

denetim faaliyetine dayanmakta ve program sonuçlarının kalitesi üzerine 

odaklanmaktadır.276   

 

 

3.2.3. Dış Denetim 

 

5018 sayılı yasaya göre harcama sonrası dış denetim Sayıştay 

tarafından gerçekleştirilir. Kanunun 68. maddesine göre Sayıştay tarafından 

yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, 

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

                                                
276 Erkan KARAASLAN, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Denetim, 
Mali Hukuk, Sayı:121, Ocak-Şubat 2006, s.25 
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hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.  

 

5018 sayılı kanun dış denetimi hukuka uygunluk denetimi ve 

performans denetimi kapsamında ele almıştır. Zira Kanunun 68. maddesinin 

2. fıkrasında şu hükümlere yer verilmiştir: 

 

“Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları 

dikkate alınarak;  

 

a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak,     

mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer 

hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,  

 

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp 

kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans 

bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir.” 

 

Kanunda dış denetim bakımından yapılan düzenlemelerle Sayıştay 

denetiminin kapsamı genişletilmekte; genel yönetim kapsamındaki tüm kamu 

idarelerinin harcama sonrası dış denetiminin Sayıştay tarafından 

gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.277  

 

 

 

 

 

                                                
277 Erkan KARAASLAN, a.g.m., s.27 
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3.2.4. Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap Kanunu  

 

5018 sayılı Kanunun 41. maddesine göre üst yöneticiler ve bütçeyle 

ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri her yıl hesap verme sorumlulukları 

çerçevesinde birim ve idare faaliyet raporları hazırlarlar. Bu raporlar kamu 

yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin yerleşmesi ve yaygınlaşması 

amacı doğrultusunda hem kamuoyuna, hem de Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sunulur. Kanunun faaliyet raporlarının hazırlanmasına ve meclise 

sunulmasına ilişkin olarak belirlediği süreç şu şekilde ele alınmıştır:278 

 

Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet 

raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet 

raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki 

kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer 

örneğini Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığına gönderir.  

 

Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği 

Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas 

alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet 

raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay’a ve 

Maliye Bakanlığına gönderilir.  

 

Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik 

kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca 

hazırlanacak genel faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallî 

idarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmelere de yer verilir. Maliye 

Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini 

Sayıştay’a gönderir. 

 

 

                                                
278 5018 sayılı Kanun, Madde 41 
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Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, 

mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış 

denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye 

Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve 

değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve 

kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme 

sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği 

yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur. 

 

İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; 

kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen 

sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, 

kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; 

stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve 

performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.  

 

Kesin hesap kanunu 5018 sayılı Kanunun 42. maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezi 

yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap 

kanunlarıyla kullanır.  

 

Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, 

merkezi yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca 

hazırlanır. Bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren 

değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen mali yılın Haziran ayı 

sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve 

bir örneği de Sayıştay’a gönderilir.279  

 

5018 sayılı yasada kesin hesap kanununa ilişkin olarak 1050 sayılı 

yasaya göre şu değişiklikler yer almaktadır:  

                                                
279 5018 sayılı Kanun, Madde 42 
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• Kesin hesap kanununun kapsamı genişletilmiştir. Genel bütçe 

kapsamındaki idarelere ek olarak özel bütçe kapsamındaki 

idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar da bu tasarının 

ve dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi 

kapsamına alınmıştır. 

 

• Tasarının meclise sunulmasına ilişkin süre önceki uygulamaya 

göre 1 ay geriye alınmış ve dolayısıyla meclisin denetim süresi 

genişlemiştir.  

 

Yukarıda sözünü ettiğimiz idare faaliyet raporları ve genel faaliyet 

raporu, Sayıştay tarafından hazırlanan dış denetim genel değerlendirme 

raporu ve kesin hesap kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile birlikte görüşülür.  

 

 

3.3.Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Kapsamında Denetim Fonksiyonu 
 

3.3.1. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Yer Alan Düzenlemeler 

 

 TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda ''ombudsmanlık'' olarak 

bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasını öngören tasarı, kabul edilerek 

yasalaşmıştır. 

 

 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun amacı; gerçek ve tüzel 

kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetlerini, Türkiye Cumhuriyetinin 

Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve 

işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına 

saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak 
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ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu 

oluşturmak 280 olarak ifade edilmiştir. 

 

Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve 

merkezi Ankara'da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.281 Kurum, 

Başdenetçilik ve Kuruldan oluşur. Kurumda, bir Başdenetçi ve en fazla on 

denetçi ile Genel Sekreter, uzman, uzman yardımcıları ve diğer personel 

görev yapar. Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir.282 

 

Kurulun görevleri:283 
 

• Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri çıkarmak, 
 

• Yıllık raporu hazırlamak, 
 

• Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor 

hazırlamak, 

• Raporları kamuoyuna duyurmaktır. 
 
 

Kurula Başdenetçi, Başdenetçinin yokluğunda ise Başdenetçivekili 

başkanlık eder. Kurul, Başdenetçinin başkanlığında denetçilerin beşte 

üçünün katılımı ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. 

 

Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, Türkiye Cumhuriyetinin 

Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve 

işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına 

saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve 

idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. 284 

 

                                                
280 5548 sayılı Kanun, Madde 1 
281 5548 sayılı Kanun, Madde 4 
282 5548 sayılı Kanun, Madde 4 
283 5548 sayılı Kanun, Madde 7 
284 5548 sayılı Kanun, Madde 9 
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Kurumun görev alanı dışındaki konular şu şekilde sıralanabilir;285 

 

• Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile re'sen imzaladığı 

kararlar ve emirler,           

• Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,  

•  Yargı faaliyetlerine ilişkin işlemler ile yargı mensuplarının işlem ve 

eylemleri,  

•  Türk Silâhlı Kuvvetlerinin salt askerî hizmete ilişkin faaliyetleri 

 

Kanunun, kuruma başvuru ve yapılacak işlemlerle ilgili maddesi 1 

Ekim 2006'da yürürlüğe girmiş, diğer maddeleri ise 1 Temmuz 2007'de 

yürürlüğe girecektir. Kanun hükümleri, mahalli idarelerin eylem ve işlemleri ile 

tutum ve davranışları hakkında, kanun bütünüyle yürürlüğe girdikten 1 yıl 

sonra uygulanmaya başlayacaktır.286 

 

 

3.3.2. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Veto Edilmesi ve 

Gerekçeleri 

 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5521 sayılı "Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanunu"nu, bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için, 

TBMM’ye geri göndermiştir. 

 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliği 

yapılmaksızın, TBMM’ye bağlı olarak Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 

kurulamayacağını bildirmiştir. Bu gerekçeyle Kamu Denetçiliği Kurumu 

Yasası’nın 12 maddesini veto ederek TBMM’ye iade eden Cumhurbaşkanı 

Sezer, “TBMM’ye bağlı olarak, idarenin eylem, işlem, tutum ve davranışlarını 

inceleyen, araştıran bir kurum oluşturulmasına Anayasanın olur vermediğini”, 

                                                
285 5548 sayılı Kanun, Madde 9 
286 www.haberx.com.tr 
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Anayasa’nın TBMM’ye kamu görevlilerini seçme ya da atama görevi ve 

yetkisi açık bir kural bulunmadığını” açıklamıştır.287 

 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 5521 sayılı Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanunu’nun sözü geçen maddelerini veto etmesinin gerekçeleri 

aşağıda başlıklar halinde sıralanmaktadır. 

 

 

3.3.2.1. Erkler Ayrılığı Açısından 

 

Sezer, Anayasa'ya göre, egemenliği Türk ulusu adına kullanacak üç 

erkin, yasama, yürütme ve yargı olduğunu, bu erklerden her birinin ulus 

egemenliğini kendi görev alanı ile sınırlı biçimde kullanacaklarını 

vurgulamıştır. Sezer, Anayasa'nın 7, 8 ve 9. maddelerinde yasama, yürütme 

ve yargı organlarının görev ve yetki alanının net olarak belirlendiğine işaret 

etmiştir. Sezer, Anayasa koyucunun, erklerin, özellikle yasama ve yürütme 

erklerinin, Anayasa'da yer verilen işbirliği ve denetime ilişkin kurallar dışında, 

görev ve yetki yönünden kesin ayrılıklarını benimsediğini vurgulamıştır. 

 

Yürütme organının, siyasal niteliği ile hükümeti, teknik niteliği ile de 

"idare"yi kapsadığına dikkati çeken Sezer, yürütmenin siyasal kanadı olan 

hükümetin, izlenecek genel politikayı belirlediğini ve bununla ilgili kararlar 

aldığını; teknik kanadı olan "idarenin" ise, bu kararları somutlaştırdığını, 

teknik ve günlük gereksinimleri giderecek biçimde görev yaptığını dile 

getirmiştir. 

 

Cumhurbaşkanı Sezer, Cumhuriyetin Temel Organları'nın 

düzenlendiği Anayasa'nın üçüncü kısmının birinci bölümünde "Yasama"ya, 

                                                
287 www.hurriyet.com.tr 
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ikinci bölümünde de "Yürütme"ye ilişkin düzenlemelere yer verildiğini 

belirterek, şunları kaydetmiştir:288 

 

• "Yasama bölümünde, TBMM'nin kuruluşu, görev ve yetkileri, 

etkinlikleri, bilgi edinme ve denetim yolları, seçimler ve 

milletvekillerine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. 

 

• Yürütme bölümünde ise, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve 

'idare'ye ilişkin kurallara yer verilmektedir. 'İdare', yukarıdaki 

açıklamalara uygun biçimde Anayasa'nın yürütme bölümünde yer 

almaktadır. 

 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, anayasal sistem, TBMM'ye 

bağlı, 'idare'nin eylem, işlem, tutum ve davranışlarını inceleyip, araştıran bir 

kurum oluşturulmasına olur vermemektedir. 

 

Öte yandan, yasamanın yürütmeyi denetlemesi, yalnız siyasal 

denetimi kapsamakta ve denetim yolları Anayasa'nın 'Yasama' bölümünün 

98-100. maddelerinde düzenlenmektedir. Bunun dışında, TBMM 

Başkanlığı'na bağlı bir Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulması Anayasa'ya 

göre olanaklı değildir. 

 

Ayrıca, Anayasa'nın 87. maddesinde, 'idare'nin eylem ve işlemlerinin 

incelenip araştırılması, TBMM'nin görev ve yetkileri arasında sayılmamıştır." 

 

      

3.3.2.2. Denetim Mekanizması Açısından 

 

Anayasa'nın "Yargı" bölümünde bulunan 125. maddesinde, "idare"nin 

her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine bağlı tutulduğuna dikkati 

                                                
288 www.milliyet.com.tr 
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çeken Sezer, "İdarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetim dışında 

incelenip araştırılması, ancak yürütmenin kendi içinde oluşturacağı denetim 

kurum ya da birimleriyle olanaklıdır" demiştir. 

 

Sezer, 5521 sayılı yasanın 3, 4, 11, 13, 15, 22, 30, 33, geçici 1 ve 41. 

maddelerinin erkler ayrılığı ilkesi ile anayasal sisteme uygun düşmediğini 

kaydetmiştir. 

 

5521 sayılı Yasa'nın 9. maddesinin birinci fıkrasına göre, "idare"nin 

her türlü eylem ve işlemi ile tutum ve davranışına ilişkin yakınmaların, 

kurumun görev alanına girdiğini belirten Sezer, Anayasa incelendiğinde, 

merkezi yönetim ve yerinden yönetim örgütlerinden oluşan "idare"nin 

yürütme erki içinde, onun siyasal olmayan, kamu görevinin yürütülmesi için 

örgütlenen bölümünü oluşturduğunun görüldüğünü dile getirmiştir. Sezer, 

dolayısıyla, yasama ve yargı erklerinin işlem, eylem ve etkinliklerinin, hem 

"idare" kapsamında olmadığından, hem de anayasal sistem izin 

vermediğinden kurumun görev kapsamına girmediğini bildirmiş, ayrıca, 

Anayasa'nın 105, 125 ve 159. maddelerinde yargı denetimi dışında tutulan 

işlem, karar ve emirlerin, yasa ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görev 

kapsamına alınmasının anayasal kuralların özüne ters düştüğünü 

vurgulamıştır.289 

       

 

3.3.2.3. Cumhurbaşkanının Eylem ve İşlemleri Açısından 

 

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı 

kararların ve emirlerin, kurum görev alanı dışında bırakıldığına işaret eden 

Sezer, şunları kaydetmiştir:290 

 

                                                
289 www.milliyet.com.tr 
290 www.hurriyet.com.tr 
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• "Cumhurbaşkanı'nın anayasal konumu, Devlet'in ve yürütmenin başı 

sıfatı, işlem, emir ve kararlarının yasa kapsamına alınmasına engel 

oluşturmaktadır. 

 

• Anayasal düzen ve kurallar nedeniyle yasa kapsamına alınamayacak 

konuların, yasa kapsamında imiş izlenimi verilip istisna olarak 

düzenlenmesi, hukuk devleti ilkesinin önemli konularından olan yasa 

yapma tekniği ile bağdaşmamakta, dolayısıyla Anayasa'nın 2. 

maddesine aykırı düşmektedir." Kurumun asli ve sürekli görevlerini 

yerine getirecek başdenetçi ve denetçilerin TBMM Genel Kurulunca 

seçilmesi konusunun, Anayasa'nın 87. maddesi yönünden 

değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Sezer, söz konusu maddede 

TBMM'nin görev ve yetkilerinin tek tek sayıldığını ve bu görev ve 

yetkilerin dışına çıkması olanaklı görülmediğini belirtmiştir. 

 

Sezer, Anayasa'nın bu maddesinde ve diğer maddelerinde, TBMM'ye 

kamu görevlilerini seçme ya da atama görev ve yetkisi veren açık bir kural 

bulunmadığını belirterek, bu durumun, Anayasa'da TBMM'nin görev ve 

yetkileri arasında sayılmayan kamu görevlisini seçme ya da atama yetkisinin 

yasa ile verilmesinin uygun olup olmadığının tartışılması gerektirdiğine dikkati 

çekmiştir. 

 

 

3.3.2.4. Yemin Yeri Açısından 

 

Yasanın 13. maddesinde, başdenetçi ve denetçilerin, TBMM Genel 

Kurulunda ant içerek göreve başlayacaklarının belirtildiğini dile getiren Sezer, 

seçimlerin TBMM tarafından yapılması Anayasa'ya uygun düşmeyen 

başdenetçi ve denetçilerin, TBMM Genel Kurulu yerine işin önemine uygun 



 

 

148 

bir başka kurul önünde yemin etmelerinin daha uygun olacağını 

belirtmiştir.291 

 

      

3.3.2.5.Uzmanların Yetkileri ve Çalışmaları Açısından 

 

Yasada, uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve 

çalışmalarına ilişkin ilke ve yöntemlerin yönetmelikle düzenlenmesi 

öngörüldüğünü belirten Sezer, şunları kaydetmiştir:292 

 

"Bir kamu tüzel kişisi olarak oluşturulmak istenen Kamu Denetçiliği 

Kurumunun, yasada yer verilen kuruluş amacı ve görevleri incelendiğinde, 

genel idare esaslarına göre kamu hizmeti gören bir kurum, bu kurumda 

çalıştırılacak uzman ve uzman yardımcılarının da kamu hizmetinin 

gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yerine getiren kamu görevlileri olduğunda 

kuşku bulunmamaktadır. 

 

Bu durumda, kurumda çalıştırılacak uzman ve uzman yardımcılarının 

görev, yetki ve çalışma ilke ve yöntemlerinin yasayla düzenlenmesi 

gerekirken, bu konuların yönetmeliğe bırakılması Anayasa'nın 128. 

maddesiyle bağdaşmamaktadır." Cumhurbaşkanı Sezer, Anayasa'da yasayla 

düzenlenmesi öngörülen bir konunun, yasada genel ilkeleri konulmadan, 

sınırı ve çerçevesi çizilmeden yönetmeliğe bırakılmasının Anayasa'nın 7. 

maddesine de aykırı düştüğünü vurgulamıştır. 

 

Sezer, belirttiği gerekçelerle yayımlanmasını uygun görmediği 5521 

sayılı "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu", 3, 4, 9, 11, 13, 15, 22, 26, 30, 33, 

geçici 1 ve 41. maddelerinin TBMM'ce bir kez daha görüşülmesi için iade 

etmiştir. 

    

                                                
291 www.hurriyet.com.tr 
292 www.milliyet.com.tr 
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4. TÜRKİYE’DE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI İÇERİSİNDE   

    DENETİM FONKSİYONUNUN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Kamu yönetiminin dünyada ve ülkemizdeki değişme ve gelişmelere 

paralel olarak yeniden yapılandırılması ihtiyacı, her geçen gün artarak devam 

etmektedir. Bu nedenle, kamu hizmetleriyle ilgili devlet görevlerinin yeniden 

değerlendirilmesi ve halkın idareden kaynaklanan şikâyetlerini en aza 

indirecek bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi zorunluluk arz etmektedir. 

 

Türkiye’de yapılan yeniden yapılanma çalışmalarının başarıları 

üzerinde kesin yargılar geliştirilmek güçtür. Reform bir kurumsal düzenleme 

olduğu için ilk başarı ölçütü, reformun hedefleri olan kurumsal düzeylerin 

geliştirilmesidir. Bir kurum toplumdaki bireylerin ilişkilerini düzenlemek için 

tasarlanmış olduğu için başarının ilk koşulu toplumdaki bireylerin buna uygun 

davranmayı kabul etmeleridir.293 

 

Yeniden yapılanma için yapılan girişimler, genelde, reformun yöneldiği 

kesimlerin nitelik dokularını geliştirici önlemler yerine, emredici-zorlayıcı 

araçlar yasa ya da diğer yollarla suretiyle yapılmaktadır. İlk anda baskıya 

direnemeyen kesimler daha sonraları giderek artan bir dirençle reformları 

frenlemekte, hatta geriye döndürmektedirler. Reformlar çerçevesinde 

vazedilen kurallar zamanla bir "kural kirliliği" ortamı yaratmış ve bu karışık 

ortam, dönerek yeni reformları gerektirici rol oynamaya başlamıştır. Nitekim, 

ülkemizde sık sık girişilen mevzuat reformlarına bu nedenle gereksinim 

duyulmaktadır.294 

 

                                                
293 İbrahim BETİL, Tınaz TİTİZ, Hüsnü DOĞAN ve İlhan TEKELİ, Türkiye’de Reformlar ve 
Başarılarının Değerlendirilmesi, Kasım, 1999, s.3 
294 İbrahim BETİL, a.g.e..s.3 
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Yukarıda söz edilen zorunluluklardan dolayı, planlı dönemden itibaren 

yönetimin yeniden düzenlenmesini amaçlayan en önemli girişim, kuşkusuz, 

MEHTAP (Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi )dır. 

 

 Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi, dönemin yönetim 

alanında çalışan önemli akademisyenlerinin öncülüğünü yaptığı, ileri gelen 

bürokratlarının da katkı gerçekleştirdiği, oldukça kapsamlı bir biçimde 

hazırlanmış, var olan sorunları iyi tespit etmiş bir projedir. Ancak projenin 

sadece merkezi yönetimin merkez teşkilatını incelemesi, kapsam dışı kalan 

diğer alanlar (taşra teşkilatı, yerel yönetimler ve KİT’ler) için benzeri bir 

çalışma yönündeki eğilimleri güçlendirmiştir. Bu yüzden projenin bitiminden 

yaklaşık bir yıl sonra, projeyi tamamlayıcı bazı çalışmalar yürütülerek 

bitirilmiştir.295 

 

MEHTAP, 1960’ların ilk yarısı içinde gerçekleştirildiği için dönemin 

özelliklerini taşımakta yani ‘bürokrat devrimcilerin’ düşüncelerinden belli 

ölçülerde etkilenmiş bulunmaktadır. Bununla beraber Türk idaresinin 

sorunlarına sağlam teşhisler getirmekte, çağdaş bir hizmet devletinin nasıl bir 

örgütlenme içine girmesi, nasıl bir personel politikası izlemesi konusunda yol 

gösterici önerilerde bulunmaktadır ve rapor Türk İdare tarihinde uzun süre 

etki yapan bir özelliğe sahiptir.296 

 

MEHTAP raporundan sonra yapılan araştırma, inceleme, kalkınma 

planları ve yıllık programlarda bu raporun etkileri görülmektedir. 

 

KAYA Projesi,  son dönemlerde kamu yönetimi üzerine yapılan en 

kapsamlı projedir. Tıpkı MEHTAP Projesinin kendinden sonra gelen diğer 

                                                
295 Bayram COŞKUN, Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Tarihsel Geçmiş ve Genel 
Bir Değerlendirme, www.icisleri.gov.tr 
296 Bayram COŞKUN, a.g.m..www.icisleri.gov.tr 
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çalışmaları etkilediği gibi, KAYA Projesinin etkileri de günümüze kadar 

devam etmektedir. KAYA Projesinde önerilen konular, kapsamlı ve sistemli 

bir biçimde yaşama geçirilememişse de, bazı önerileri zaman içinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu proje de özellikle yeniden düzenleme ve idarî reform çalışmalarının 

nasıl yapılacağını konusunu araştıran, ön plâna çıkartan, kamu hizmeti veren 

yönetimin merkez ve taşra teşkilatı ile yerel yönetimleri ekonomik, süratli ve 

verimli bir düzene kavuşturmak üzere getirilen çalışmaları kapsamaktadır. 

Fakat, bütün bu çalışmalar âdeta hiç netice vermemiş ama neticede 

tedbirlerle, tespitlerle ortaya çıkmış çalışmalardır, pratiği hiç 

yapılamamıştır.297 

 

KAYA Projesi, mevcut yapıyı zamanın ilerisine taşıma iddiasında olan 

bir reform çalışması olarak, kendisi “zamanın gerisinde kalmış olma” 

özelliğine sahiptir. Projede devletin işlevleri sorgulanmamış, devletin 

küçültülmesi vb. konularda bir değerlendirme yapılmamıştır.298 

 

Yeniden yapılama gereksinimi çerçevesinde girişilen yasal 

düzenlemelerin güncel olarak ilk örneğini Kamu Yönetimi Temel Kanunu 

Tasarısının oluşturduğu söylenebilir. 

 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, birçok konuda önemli 

yenilikler ve değişiklikler getirmektedir. Fakat bunların önemli bir bölümü ya 

ilke düzeyindedir ya da çok kısa olarak değinilmiştir. Bu yeni yapılanma ile 

ilgili daha net düşünceleri ortaya koymak için daha sonraki düzenlemeleri 

beklemek gerekmiştir. Bu tasarı, gerekçesinden de anlaşıldığı gibi, Yeni 

                                                
297 Eyüp G. İSBİR, Eyüp İSBİR ile Söyleşi, www.2023.gen.tr  
298 Bayram COŞKUN, a.g.m..www.icisleri.gov.tr 
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Kamu Yönetimi anlayışı doğrultusunda hazırlanmıştır. Tasarı gerek dil gerek 

içerik bakımından geleneksel yöntemlerden oldukça farklıdır.299 

 

Tasarı ile mahalli idarelere önemli görevler verilmesine rağmen, 

mahalli idareler yeterli miktarda mali güvenceye kavuşturulamamıştır. Diğer 

taraftan mahalli idarelerin denetimi ayrı başlık altında ve sistematik olarak 

düzenlenememiştir. Bu birimlerin mali durumu ve denetimi, önemli bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır.300 

 

 Bütün olarak alındığında KYTK çok geniş bir alanı düzenlemeye 

yönelmiş görülmektedir. Böylesi geniş kapsamlı köktenci bir yeniden 

yapılanmada, değişim yönetimi açısından, özellikle de ilgili değişkenler 

yeterince denetim altına alınmadığında etkinlik ve başarı kolay bir iş değildir. 

Bu anlamda her şey yeni baştan düzenlenmeye çalışılırken, birçok iyi 

uygulama ve etkili yöntemde bundan zarar görebilecektir. Tasarıyla yeniden 

içerik kazandırılarak biçimlendirilmeye çalışılan iç ve dış denetim modelinin 

kurumsal ve bireysel yaptırım boyutlarında yöntem açıklığı ve boşluklar 

vardır.301 

 

Getirilen hükümler arasında satır aralarına sıkışmış tutarsızlık, 

yineleme ya da belirsizlikler söz konusudur. Daha önemlisi ise, getirilen 

modelin yeterli etkinliği sağlayabileceği yönünde Türkiye’ye özgü elde somut 

kanıtlar da bulunmamaktadır. Bu nedenle Kamu Yönetimi Temel Kanunu 

Tasarısı da denetim sistemindeki yapılandırma ayağı açısından ayrıntılı 

arama konferanslarına ve model geliştirme çalışmalarına gereksinim vardır. 

Önemle vurgulamak gerekirse kamuoyu ile yeterli tartışma ve paylaşım 

sağlamadan, uzmanlık düzeyinde bir benimsenebilirlik alanı yaratmadan, 

denetim sistemine yönelik atılacak adımlar, beklenmeyen sonuçları 

                                                
299 Hamza AL, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, www.liberal-dt.org.tr  
300 Hamza AL, a.g.m.., www.liberal-dt.org.tr  
301 Fevzi ULUĞ, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Işığında Kamu Denetim Sisteminde 
Yeniden Yapılanma, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 2, Haziran 2004, s.120 
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nedeniyle, hem yönetsel hem de teknik açıdan, etkili karar yönetim süreciyle 

bağdaşır nitelikte değildir.302 

 

Yeniden yapılanma çalışmaları içerisinde incelenmesi gereken bir 

diğer yasal düzenleme de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol 

Kanunu’dur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununu, Türk kamu 

yönetimi siteminde köklü değişiklikler yaratan bir “yeniden yapılanma” 

etkinliğinin bir parçası olarak görmekte yarar vardır. Bu çerçevede kamu 

yönetimi örgütünde başta Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile 

başlatılan dönüşümün önemli ayaklarından birisini de Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu oluşturmaktadır. 

 

Kanun, kamu mali yönetimi ve denetimi olgusunu yeni baştan 

düzenlemekte, ilkelerini yeniden örgütlemekte, bütçe kurumlarının gruplanma 

sistemini değiştirme, denetleme ilkelerini ve denetçileri yeni ilkeler etrafında 

yeniden örgütlemektedir. Bu bağlamda köklü, hatta radikal düzenlemeler 

önerdiğini iddia etmek hiç de aşırı bir yorum olmasa gerekir.303 

 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nda, performans denetimi 

anlayışı ve bu anlayışın getirdiği “ekonomiklik, etkililik, verimlilik anlayışları” 

doğrudan kamu giderlerinin daraltılmasına yönelik olarak kurgulanmış gibidir. 

Kamunun ve kamu harcamalarının daraltılması anlamına gelen bu 

yaklaşımın, önümüzdeki yıllarda “performans kriterleri çerçevesinde” daha 

karlı, ekonomik olarak daha etkili kamu hizmetlerine yönelinmesi sonucunu 

doğuracağını; stratejik yönetim anlayışı, vizyon-misyon tasarımları yardımıyla 

kamunun karlılığının artırılmasına, dolayısıyla da devletimizin iç ve dış 

borçlarının daha kolay ödenmesinin, yerli ve yabancı rantiye kesime kaynak 

                                                
302 Fevzi ULUĞ, a.g.m..s.120 
303 Ahmet Alpay DİKMEN, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Tasarısı Üzerine 
Değerlendirmeler, www.bagimsizsosyalbilimciler.org.tr 
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transfer edilebilmesinin olanaklarını yaratılacağını tahmin etmek güç olmasa 

gerekir.304 

İş yükünün azaltılmasına (daha çok da idarî yargının) etkili olacak ve 

yargı reformu niteliğinde kabul edilebilecek yeniliklerden birisi olarak, 

ombudsmanlık (kamu denetçisi) sisteminin, Türk hukuk sistemine ve Türk 

idarî yapısına kazandırılması çalışmaları çerçevesinde Kamu Denetçiliği 

Kurumu Kanunu güncelliğini koruyan bir konu halini almıştır. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yani Türk Ombudsmanı’nın kurulması 

ve istenildiği şekilde çalışması halinde; toplumun idareye olan güveni ve 

idarede verimlilik artacak, idarede toplam kalite anlayışı yükselecek, idarî 

yargının yükü azalacak, parlâmentoya başvuru yolu ile yapılan denetimde, 

parlâmentonun sınırlı yetkisi yüzünden tatminkâr bir sonuca varamayan 

dilekçe sahiplerinin dilekçelerinin, Türk ombudsmanı tarafından incelenmesi, 

vatandaşa daha çok güven vereceği gibi dilekçe komisyonunun da yükü 

hafifleyecektir.305 

Ombudsmanlık kurumunun kurulması ve istenildiği şekilde çalışması 

halinde;306 

• Türk toplumunun idareye gücenikliği söz konusu olmayacaktır. 

• İdarede verimlilik artacaktır.  

• Güncel deyimiyle idarede “toplam kalite anlayışı” düzeyi 

yükselecektir.  

• İdari yargının yükü azalacaktır.  

• Parlamentoya başvuru yolu ile yapılan denetimde, 

parlamentonun sınırlı yetkisi yüzünden tatminkar bir sonuca 

varmayan dilekçelerin, Ombudsman tarafından incelenmesi, 

                                                
304 Ahmet Alpay DİKMEN, a.g.m.. www.bagimsizsosyalbilimciler.org.tr 
305 www.hinis.adalet.gov.tr 
306 www.jura.uni-sb.de/turkish 



 

 

155 

vatandaşa daha çok güven verecek, Dilekçe Komisyonu’nun 

yükü hafifleyecektir.  

• Ombudsman, idarenin eylem ve işlemlerini haklı bulursa, bu 

defa idareyi, şikayet edene karşı savunacaktır. 

 

Ülkemizin mevcut coğrafi ve nüfus yapısı, vatandaşların eğitim ve 

kültür düzeyi ve özellikle parlamento yapısı dikkate alındığında bu kurumun 

başarılı olacağından kuşku duymamak elde değildir. Bu kurum idari yargıya 

ciddi sekte vurabilir, idarenin denetlenmesinde düblikasyon ve 

komplikasyona sebep olabilir. Bunu önlemek için öncelikle yurttaşlarımızın 

bilinçlenmesi ve kurumlarımızın yerli yerine oturmasını ve eğitim düzeyimizin 

yükselmesini sağlamak gerekmektedir. Türkiye’de yargı kararlarına uymak, 

onun gereklerini yerine getirmek hükümetler için bir görevdir. Yargı kararları, 

yasama ve yürütme organları ile idareyi bağlar.  

 

Ombudsman kurumunun başarısının aynı zamanda kamuoyuna 

bağlıdır. Ombudsman nasıl başarılı sağlayacağı konusunda, bu kurumun 

zorlama yetkisinin olmaması, emir verme yetkisinin bulunmaması ve sadece 

tavsiye verme ve ikna yoluyla hareket edebilmesi açısından zihinlerde soru 

işaretleri oluşmaktadır. Bu konuda ombudsmanın elindeki yaptırım, açıklama 

yetkisi olarak belirtilebilir. Tavsiyesine uyulmadığı takdirde ombudsman, bunu 

kamuoyuna açıklayabilir. Zaten yaptığı bütün işlemleri bir yıllık faaliyet raporu 

içerisinde kendisini seçen parlamentoya sunacaktır. Parlamento, 

ombudsmanın sunacağı raporlarla da konuyu öğrenebilir ve üzerine gidebilir. 

Ayrıca gerektiğinde özel açıklamalarla da belirli konuları kamuoyuna intikal 

ettirebilir. Böylece ombudsman kurumunun ya da onun tavsiyelerinin gerçek 

yaptırımı, bu açıklamalarla harekete geçecek olan kamuoyudur. Bu 

bakımdan kamuoyunun aydınlatılmış ve gelişmiş olması büyük önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla ombudsman kurumunun başarılı olabilmesi, 

ombudsmanın yapacağı açıklamaların kamuoyunda yankı bulmasına 

bağlıdır. O bakımdan da sivil toplum örgütlerine, basına çok büyük görevler 
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düşmektedir. Eğer basın, ombudsmanın açıklamalarına yer vermezse, 

medya onun açıklamalarını kamuoyuna duyurmazsa; bu yaptırım 

gerçekleşmeyecektir. Bu, çok önemli bir unsurdur. Çünkü bir tohumu ektiğiniz 

toprağın o tohumun yeşermesi için elverişli olması gerekir.307 

 

Bu şekilde ombudsman kurumunun – diğer ülkelerde olduğu gibi– 

Türkiye’de de sadece tavsiye yoluyla, sadece ikna yoluyla da olsa; yaptırımı 

sadece kamuoyunu yapacağı açıklamalarla etkileme ve Meclis’i sunacağı 

raporlarla bilgilendirme biçiminde de olsa; ülkemize yararlı hizmetler 

yapacağı düşünülmektedir. 
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SONUÇ 

 

 

 Bugüne kadar Türk kamu yönetim sistemine hakim olan ilkeler ve 

uygulamalar etkili ve verimli kamu hizmetleri üretilmesini ve dolayısıyla 

toplumsal refahın artırılmasını sağlayamamıştır. Yönetime sorumluluk 

vermeyen, yetki paylaşımına ve esnekliğe olanak tanımayan ve yönetimi 

sürekli olarak kendini besleyen bir karar süreci olarak değil de yalnızca bir 

“sevk ve idare” mekanizması olarak algılayan yapı gerek içsel, gerekse de 

dışsal birtakım faktörlerin etkisiyle değişmeye başlamıştır. Bu değişimin en 

belirgin yansıması Avrupa Birliği süreci ve bu kapsamda girişilen yeniden 

yapılanma hareketleridir.  

 

 Son dönemlerde terk edilmeye çalışılan geleneksel Türk kamu 

yönetimi anlayışı içerisinde denetim fonksiyonu da iş göremez, kendinden 

beklenen yönetsel ve toplumsal faydaları sağlayamaz duruma gelmiştir. 

Faaliyetlerini mevzuata uygunluk ile sınırlayan, geçmişe odaklı ve 

soruşturmacı denetim anlayışı zaten iyi işlememekte olan kamu yönetimini 

iyice yavaşlatmış, karar alma mekanizmalarını köreltir bir duruma gelmiştir. 

Oysa yönetimi planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme faaliyetlerinden 

oluşan bir süreç olarak ele alan çağdaş kamu yönetimi anlayışı içerisinde 

denetim fonksiyonu, yönetime rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunan, 

faaliyet ve işlem süreçlerini analiz ederek iyileştirmeler yapılması yönünde 

raporlar hazırlayan bir yönetim fonksiyonudur. İşte yukarıda sözünü ettiğimiz 

yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında denetim fonksiyonu bu yeni 

anlayış çerçevesinde ele alınmaktadır. Nitekim kamu mali yönetim sistemini 

düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bu tarz bir 

anlayış ve bakış açısı çerçevesinde, denetim fonksiyonunu gerek Avrupa 

Birliği, gerekse diğer gelişmiş ülkelerin denetim sistemleri ile uyumlaştırmayı 

amaç edinmiştir.  

 



 

 

158 

 Bütün bu yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde denetimin 

işlevsel bir dönüşüm içerisinde olduğu görülmektedir. Şeffaflık, hesap 

verebilirlik, performans esaslı yönetim gibi iyi yönetişim ilkelerinin yönetim 

sistemine iyiden iyiye yerleşmesi, esası bu ilkelere ne denli uyulduğunu 

ortaya koymak olan performans denetimlerini ön plana çıkarmıştır.        
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                                         ÖZET 
 
 

 
 “Türkiye’de Yeniden Yapılanma Çalışmaları İçerisinde Denetim 

Fonksiyonunun Yeri ve Önemi” başlıklı bu tez, denetimin yönetim 

fonksiyonunun ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olduğu ve değişen 

kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda ülkemizde denetimin yeniden 

yapılandırılması gerekliliğinin önemi üzerine kurulmuştur. Gerek 

küreselleşme olgusu, gerekse de yönetilenlerin kamu hizmetlerinden 

beklentilerinin artması yeni bir kamu yönetimi anlayışını ortaya çıkarmış ve 

şeffaflık, hesap verebilirlik, etkililik, stratejik planlama gibi yeni kavram ve 

tekniklerin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, iyi yönetişim 

ilke, kavram ve tekniklerinin etkin bir biçimde uygulanabilmesi için denetim 

fonksiyonunun da yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

 

Kamu yönetim sistemini iyileştirme, kamu kaynaklarını adil ve verimli 

bir şekilde kullanarak etkili kamu hizmetleri sunma ve sonuç olarak toplumsal 

refahı arttırma yönündeki çalışmalar ülkemizde uzun yıllardan beri 

sürdürülmektedir. 1960’lı yıllarda yayımlanan Merkezi Hükümet Teşkilatı 

Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporu(MEHTAP) ve 1991 yılında 

yayımlanan Kamu Yönetimi Araştırması(KAYA) Genel Raporu bunun en 

önemli göstergelerindendir. Fakat son yıllarda kamu yönetim sistemimizi 

değişmeye, yeniden yapılanmaya iten en önemli itici güç Avrupa Birliği süreci 

olmuştur. Bu nedenle, AB hukukuyla ve mevzuatıyla uyumlaştırma 

çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamu yönetim sistemine ilişkin 

olarak da önemli çalışmalar, yasal ve idari düzenlemeler yapılmaktadır. 

Kamu yönetim sistemimizi organizasyonel anlamda yeniden düzenlemeyi 

amaçlayan ve ombudsman gibi yeni kurum ve müesseseleri sistemimize 

katmayı öngören ve fakat yasalaşma süreci tamamlanamayan Kamu 

Yönetimi Temel Kanun Tasarısı bu adımlardan ilki olarak nitelendirilebilir. 

Yönetim sistemimizin mali anlamda yeniden yapılanmasını öngören 5018 
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sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ise yasalaşmış ve önemli bir 

reform adımı olarak yeniden yapılandırma çalışmaları içindeki yerini almıştır. 

Bu yasayla birlikte yeni kamu yönetimi anlayışının anahtar kavramlarının 

Türk kamu yönetim sistemine girmiş olduğu görülmektedir.    
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ABSTRACT 

 

This thesis titled “Place and Importance of Inspection Function Within 

the Scope of Restructuring Studies in Turkey” has been established on that 

the inspection is an inseparable part and supplementary of government 

function and on the importance of the necessity of restructuring inspection in 

our country in the direction of changing understanding of public 

administration. Both the fact of globalization and increased expectations of 

the governed from the public services have caused that a new public 

administration understanding revealed and have also caused that new 

concepts and techniques such as transparency, ability to be responsible, 

effectiveness and strategic planning be in the foreground. Therefore, in order 

to implement good management principle, concept and techniques inspection 

function should be restructured as well.  

 

Studies in the direction of improving public administration system, 

providing efficient public services by using public resources just and 

productive and consequently increasing social welfare have been continued 

for long years. Report of the Board of Directors on the Project of Central 

Government Organization Research (MEHTAP) published in 1960s and 

General Report on Public Administration Research (KAYA) published in 1991 

are the most important indications of these studies. However, the most 

important impulsive force causing our public administration system change 

and restructured in recent years, has been the process of European Union. 

As a result, studies on the harmonization of them with the EU law and laws 

are being continued. In this scope, important studies relating to the public 

administration system, legal and administrative regulations are being made. 

Public Administration Fundamental Government Bill intending rearrange our 

public administration system in an organizational manner and stipulating to 

add new bodies and organizations such as ombudsman to our system and 

however of which legalization process have not been completed may be 
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considered as the first one of these steps. On the other hand, Law of Public 

Financial Administration and Control numbered 5018 stipulated restructuring 

our government system with respect to financial manner, has taken its place 

within restructuring studies as a legalized and important reform step. With 

this law, it is seen that processes have included in Turkish public 

administration system.   

 
 

 

  

 

 

 

 

 


