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I. GİRİŞ

Birçok ülkede yönetim reformlarına paralel olarak 
denetim stratejilerinde de değişiklikler yapılmış, gele-
neksel denetim anlayışının yetersizlikleri ortaya kon-
muş ve kamu kurumlarının faaliyetleri üzerinde etkinlik 
ve verimlilik denetimlerinin yapılmasının önemi ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca mali ve uygunluk denetimlerinin za-
manla, kaynakların tutumlu, verimli ve etkin kullanılıp 
kullanılmadığı hususu ile harcamaların sonuçlarını de-
ğerlendirmede yetersiz kalması, denetimin niteliğinde 
ve tekniklerinde yeni arayışların başlamasına sebep ol-
muştur.

Dünyada söz konusu gelişmelerin yaşanması, Avru-
pa Birliğine tam üyelik müzakerelerinin gereklilikleri ve 
kamu idarelerinin sayı, nitelik ve teşkilatlanmalarına iliş-
kin önemli değişikliklerin meydana gelmesi sonucunda, 
Ülkemizde de yeni kamu mali yönetim ve kontrol anlayı-
şını yansıtan bir kanun hazırlanması zorunluluğu ortaya 
çıkmış ve bu amaca hizmet etmek üzere de, 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (bundan böyle 

Kanun diye anılacaktır) yürürlüğe konulmuştur. Anılan 
Kanun, kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizi dü-
zenleyen temel (çerçeve) kanun niteliğinde olup, teftiş 
ve denetim sistemimize yönelik çok önemli değişiklikler 
(yenilikler) meydana getirmiştir. 

Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemi iki tür 
denetimi ihtiva etmektedir. Birincisi idarelerin üst yöne-
ticilerinin yönetim ve hesap verme sorumluluğu kap-
samında görev yürüten iç denetim, ikincisi de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına yürütülen dış denetim, yani 
Sayıştay denetimidir.

Kanunun yürürlüğe girdiği1 döneme kadar ülkemiz-
deki teftiş ve denetim faaliyetleri, sadece mevzuata uy-
gunluk odaklı yürütülmekteydi. Kanun ile birlikte artık; 
performans denetimi, sistem denetimi ve bilgi teknolo-
jileri denetimi gibi modern denetim türleri ve teknikleri, 
hem iç denetim hem de dış denetim aracılığıyla kamu 
idareleri için de söz konusu olmaya başlamıştır.
1 24 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bütün hükümleriyle 
01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KAMUDA YENİ DENETİM SİSTEMİ: 
İÇ DENETİM

Cüneyt GÜLER
Kamu İç Denetçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı



K amuda Yeni  Denet im Sistemi  :  İç  Denet im

147 TEMMUZ - AGUSTOS - EYLUL 2010- ..146 TEMMUZ - AGUSTOS - EYLUL 2010- .. 147 TEMMUZ - AGUSTOS - EYLUL 2010- ..146 TEMMUZ - AGUSTOS - EYLUL 2010- ..

Kanunun öngördüğü iç denetim sistemi, kamu ida-
relerinde ancak 2008 yılından itibaren uygulama alanı 
bulabilmiştir. Bir başka ifadeyle, yeni denetim sisteminin 
uygulama sürecinin henüz başında bulunulmaktadır. 
Uluslararası tecrübelere göre, kamuya yönelik kapsamlı 
reformların anlamlı sonuçlarının ortaya çıkması için en 
az 10–15 yıllık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu makalede; öncelikle Kanun ve diğer mevzuatla 
öngörülen ve kamu idarelerimizde uygulanmaya baş-
lanan iç denetim sistemi hakkında bilgi verilerek, yeni 
denetim anlayış ve metodolojisinin güçlü yönleri ortaya 
konulacak, daha sonra ise, mevcut iç denetim sistemi-
nin temel sorunlu alanları ile bunlara ilişkin çözüm öne-
rilerimiz üzerinde durulacaktır.

II–KAMU İÇ DENETİM SİSTEMİ
1-GENEL BİLGİLER
Kanunda iç denetim, “kamu idaresinin çalışmalarına 

değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmedi-
ğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapı-
lan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 
faaliyeti” olarak tanımlanmıştır.

Yine Kanun ve diğer mevzuatla, idarelerin merkez, 
taşra ve yurt dışı teşkilatına dahil tüm birimlerindeki 
mali ve mali olmayan işlem ve faaliyetlerin iç deneti-
me tabi tutulması ve iç denetim uygulamalarının; uy-
gunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, 
sistem denetimi ve bilgi teknolojileri denetimi şeklinde 
gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu yönüyle iç dene-
timin, kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerini bütün 
yönleriyle kavrayabilecek bir kapsam ve metodolojiye 
sahip olduğu söylenebilir.

İç denetimin tanımından da anlaşılacağı üzere, iç 
denetim faaliyetlerinin iki yönü bulunmaktadır. Bunlar, 
güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleridir. İç de-
netim birimleri yürüttükleri faaliyetlerle idarelerinde; 
iç kontrollerin yeterli ve etkin olduğu, iş ve işlemlerin 
mevzuata uygun olarak yürütüldüğü, üretilen raporla-
rın güvenilir olduğu, operasyonlarda verimliliğin ve et-
kinliğin sağlandığı ve varlıkların ve kaynakların korun-
duğu hususlarına ilişkin olarak;

Üst yöneticiye,•	
İdarelerin üst yönetimine (bir diğer ifadeyle  •	

 harcama yetkililerine),
Dış denetim organına ve•	
Kamuoyuna (vergi mükellefleri gibi)•	

makul seviyede bir güvence verir. Yukarıda bahse-
dilen ve aynı zamanda iç kontrolün de amaçları olan 
hususlara ilişkin olarak iç denetimin mutlak seviyede 
bir güvence vermesi beklenemez. Güvence hizmeti 
denetim faaliyetleriyle sağlanır ve her bir denetim faali-
yeti sonucunda düzenlenecek nihai raporda, ilgili birim 

veya sürece ilişkin güvencenin seviyesi (hiç, sınırlı, tam 
gibi) gösterilir. Bir iç denetim biriminin toplam işgücü-
nün büyük kısmının güvence hizmetlerine (denetim fa-
aliyetlerine) ayrılması beklenir.

İç denetim, idari/organik anlamda idareden tama-
men bağımsız ve idare dışında icra edilen bir fonksiyon/
faaliyet değildir. Denetim bizzat kamu idaresi için yapıl-
maktadır. Kamu idarelerinin/yöneticilerinin, yönetim ve 
hesap verme sorumlulukları gereği denetimin yapılması 
gerekmektedir. Burada söylenmek istenen açıkça şudur: 
İç denetimin kendisi kesinlikle bir amaç olmayıp bir yö-
netim aracıdır. Yönetim mercileri/yöneticiler kendilerine 
kanunlar ve ilgili mevzuatla yüklenen sorumluluklar ge-
reği etkin ve yeterli işleyen bir denetim faaliyetinin ku-
rulmasını ve işletilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Bu 
anlamda, kurumsal düzeydeki iç denetim faaliyeti esas 
itibariyle o idarenin üst yöneticilerine güvence vermek-
tedir. Ayrıca, açıktır ki, iç denetim, kamu denetiminin 
tabiatı gereği idarenin yönetim mercileri yanında halka, 
kamuoyuna, parlamento veya yerel meclislere, dış de-
netim organlarına ve diğer ilgililere de dolaylı olarak bir 
güvence verir. Bundan başka, denetimin ikinci fonksi-
yonu özelde üst yöneticiye genelde (dolaylı olarak) ise 
idareyi oluşturan birimlere danışmanlık hizmeti veril-
mesidir. Dolayısıyla iç denetim güvence ve danışmanlık 
fonksiyonlarıyla katma değer oluşturmak suretiyle ida-
renin faaliyetlerini geliştirir (Midyat, 2007: 11–16). 

İç denetim faaliyetlerinin diğer yönü danışmanlık fa-
aliyetleridir. Bununla, idarenin sorunlu alanları ile süreç 
ve sistemlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde iç de-
netçilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması amaç-
lanmaktadır. Bu nokta, iç denetim faaliyetlerini, mevcut 
teftiş birimlerince yürütülen faaliyetlerden ayıran temel 
hususlardan birisidir.

Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca, kamu ida-
relerinde daha önce müfettiş, kontrolör, denetmen gibi 
unvanlarla görev yürüten kişilerin iç denetçi kadroları-
na atanabilmeleri öngörülmüş ve 2008 yılı başı itibariy-
le de, 209 farklı kamu idaresine yaklaşık 800 iç denetçi 
ataması yapılmıştır. Kanun, iç denetçi ataması noktasın-
da idarelere açık bir zorunluluk getirmediğinden, ken-
dilerine iç denetçi kadrosu tahsis edilmesine rağmen 
şimdiye kadar hiç atama yapmayan veya sınırlı düzeyde 
(bir bakanlığa sadece 1 iç denetçi atanması gibi) atama 
yapan idareler bulunmaktadır. Şimdiye kadar hiç ata-
ma yapmayan idarelere örnek olarak; Başbakanlık, DPT 
Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü verilebilir.

2- İÇ DENETİM SİSTEMİNİN AYIRDEDİCİ               
 BAZI ÖZELLİKLERİ

Bu bölümde, yeni denetim sisteminin içerdiği hu-
suslar 6 başlıkta ana hatlarıyla gösterilecektir. Bu husus-
ların aynı zamanda, iç denetim sisteminin güçlü yanları-
nı oluşturduğu söylenebilir. 
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A-Fonksiyonel Bağımsızlık
“Bağımsızlık”, iç denetim biriminin doğrudan üst yö-

netime bağlı olacak şekilde organize edilmesi gereğini 
ifade eder. Bununla birlikte, iç denetim birimi, yönetim 
aksini düşünüyor olsa bile, maddi hatalar için risk alanı 
olarak değerlendirdiği her alanı denetlemek konusun-
da özgür olmalıdır (Gösterici, 2006: 177–187).

Bu çerçevede fonksiyonel bağımsızlık, yönetimden 
sorumlu olan üst yönetim ile denetimden sorumlu olan 
iç denetçiler arasındaki ilişkide birbirinden bağımsız ol-
mayı, karşılıklı karışmamayı ve müdahale etmemeyi ifa-
de etmektedir. Her ne kadar iç denetçi bir kamu görev-
lisi olsa da, kendi mesleği dikkate alındığında yönetim-
den emir almaz, ancak İç Denetim Standartları ve Etik 
Kurallardaki kuralları takip eder. İç denetçi, yönetimden 
fonksiyonel olarak bağımsız olmakla beraber idari an-
lamda bağımsız değildir; çünkü, denetim sonuçlarını 
üst yönetime raporlamaktadır. Bu da onu Parlamentoya 
ve kamuya raporlama yapan dış denetçiden ayırmakta-
dır. İç denetçinin yönetim tarafından istihdam edilmek-
le birlikte bizzat yönetimin faaliyetlerini gözden geçir-
mesi ve görevini yerine getirmek için yönetimden aynı 
zamanda bağımsız olması gerekliliği, onun kurumdaki 
diğer çalışanlardan farklı ve özel bir pozisyona sahip ol-
masına yol açmaktadır (Doğmuş, 2008: 7–10).

Fonksiyonel bağımsızlığı sağlamak üzere Kanun ve 
diğer mevzuatta yer verilen bazı hususlar şunlardır:

İç denetçiler hiçbir şekilde istekleri dışında başka •	
bir göreve atanamazlar.

Kanun, Yönetmelik ve iç denetim birim yönerge-•	
lerinde belirtilen görevler dışında iç denetçilere 
hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.

Denetim faaliyetlerinin planlanması, yürütülme-•	
si, raporlanması ve izlenmesine ilişkin görevlerin 
yerine getirilmesinde iç denetim birimi bağımsız 
olarak hareket eder.

B-İç Denetim Standartları ve Etik Kurallar
Dünya genelinde iç denetime ilişkin standart ve uy-

gulama önerileri Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) 
tarafından geliştirilmekte ve güncellenmektedir.

Kanuna göre iç denetim faaliyetlerinin, uluslara-
rası kabul görmüş denetim standartlarına uygun bir 
şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu (bundan böyle İDKK diye anılacak-
tır), Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından 
geliştirilen iç denetim standartlarını esas alarak “Kamu 
İç Denetim Standartları” ile raporlamalarda standart 
sağlanması amacıyla da “Kamu İç Denetim Raporlama 
Standartları”nı yayımlamıştır. Kamuda görev yürüten iç 
denetçilerin denetim faaliyetlerini anılan standartlara 
uygun yürütmeleri zorunludur.

Standartlar, nitelik standartları ve çalışma standart-
larından oluşur. Nitelik standartları iç denetim birimi ve 
iç denetçilerin sahip olması gereken özelliklere, çalışma 
standartları ise iç denetim faaliyetinin aşamalarına ve 
sonuçlarının izlenmesine yöneliktir (Kamu İç Denetim 
Standartları, 2006: 2).

İç denetim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, 
raporlanması ve değerlendirilmesi sürecinde ortak bir 
zemin yaratan denetim standartları, denetim faaliyetini 
yürütmesi bakımından denetçiye asgari ölçüde rehber-
lik sağlayan bağlayıcı bir ilkeler ve kurallar bütünüdür 
(Gönülaçar, 2007: 20–27).

İDKK ayrıca, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) 
tarafından geliştirilen meslek ahlak kurullarını esas ala-
rak “Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları” nı yayım-
lamıştır. Mesleğe girişte her bir iç denetçinin, “Kamu İç 
Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarını” okuyup imzalaya-
rak, iç denetim birimi ile üst yöneticiye sunması ve mes-
leğini de anılan Meslek Ahlak Kurallarına uygun olarak 
yürütmesi zorunludur. 

C-Risk Esaslı Denetim
Risk odaklılık, denetim faaliyetinin odak noktasının 

geçmiş faaliyetlerden geleceğin yönetilmesine çevril-
mesinin günümüzdeki ifadesidir. Riskler, oluşma sıklık-
larına ve yaratacakları hasara göre ölçülürler ve uygun 
iç kontrol önlemleriyle minimize edilirler. Risk yönetimi, 
her türlü riskin tanımlanması, ölçülmesi ve giderilmesini 
kapsayan sistematik bir yönetim uygulamasıdır. Ayrıca, 
denetim kaynaklarının sınırsız olmadığı, denetlenecek 
birim faaliyetlerinin farklı risklerle karşı karşıya olduğu 
ve göreceli olarak farklı önem derecesine sahip olduğu 
varsayımlarına dayanır (Gönülaçar, 2007: 20–27).

Kanun ve diğer düzenlemeler uyarınca, 3 yıllık de-
netim planı ile yıllık denetim programlarının risk esaslı 
olarak hazırlanması gerekmektedir. Buna göre, öncelik-
le, idarenin denetlenebilecek alanları tespit edilir ve bir 
“denetim evreni” oluşturulur. Mevcut denetim kaynağı 
göz önünde bulundurularak, denetim evreni üzerin-
de bir risk değerlendirmesi yapılır ve 3 yıllık dönemde 
hangi konuların denetleneceğine karar verilir. Denetim 
programlarında ise, belli bir dönem içerisinde gerçek-
leştirilecek denetim faaliyetleri gösterilir. Burada amaç, 
kısıtlı denetim kaynağıyla idarenin maruz kalabileceği 
risklerin etkilerinin azaltılmasında maksimum faydanın 
elde edilmesidir. 

D-Mesleğe Giriş ve Sertifikasyon

Kamu idarelerinde iç denetim faaliyetleri, “Kamu 
İç Denetçi Sertifikası” na sahip iç denetçiler tarafından 
yürütülmektedir. Geçiş döneminde Kanun’un geçici 5 
inci maddesine göre atanan bütün iç denetçilere, 3 ay-
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lık eğitim sonrasında İDKK tarafından (A-1) düzeyinde 
“Kamu İç Denetçi Sertifikası” verilmiştir. 

Geçiş dönemi sonrasında ise, ön eleme sınavını ge-
çerek 3 aylık eğitim alan ve İDKK tarafından yapılacak 
yazılı sertifika sınavında başarılı olanlara, aldıkları puanı 
gösteren ve üç yılda bir (A–1) düzeyinden (A–4) düzeyi-
ne kadar derecelendirilen (A) dereceli “Kamu İç Denetçi 
Sertifikası” verilecektir. Söz konusu sertifika sahibi kişi-
ler, bütün kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına ata-
nabileceklerdir.

İç denetçilik mesleğiyle bağdaşmayan hareketlerde 
bulunduğunun rapora bağlanması ve bu raporun İDKK 
tarafından görüşülerek sertifikasının iptal edilmesi ha-
linde, ilgili iç denetçinin iç denetçilik görevi sona erecek 
ve daha önceki görevine veya müktesebine uygun baş-
ka bir kadroya atanması söz konusu olacaktır.

Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal 
Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), 
CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Cer-
tified Government Auditing Professional) sertifikalar-
dan birini alan iç denetçiye bir defaya mahsus olmak 
üzere bir üst derece sertifika verilmesi öngörülmüştür 
(Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine 
İlişkin Esas ve Usuller, 2007: 2).

E-Kalite Güvence ve Geliştirme    
       Programları

İç denetimde kalite güvence ve geliştirme program-
larının temel amacı, mesleki anlamda iç denetçilere olan 
güvenin pekiştirilmesinin yanı sıra onların gelişiminin 
ve kendilerini canlı tutmalarının sağlanmasıdır. Ayrıca 
kalite güvence ve geliştirme faaliyetleriyle,  denetlenen 
birim veya sürece ilişkin verilen güvenceler daha an-
lamlı hale gelecek ve paydaşların iç denetim raporlarına 
olan güveni sağlamlaşacaktır.

Kalite güvence ve geliştirme programlarının; göze-
tim, iç değerlendirme ve dış değerlendirme olmak üze-
re üç temel unsuru bulunmaktadır. Gözetim, iç denetim 
faaliyetlerinin her aşamada sürekli olarak gözden geçi-
rilmesini kapsamakta iken, iç gözden geçirme, periyodik 
olarak yapılan ve iç denetim birimi yönetimi tarafından 
iç denetim standartlarına uyumun değerlendirildiği bir 
faaliyettir (Sawyer, 2003: 1015). Dış değerlendirme ise iç 
denetim biriminin dışındaki üçüncü bir kişi tarafından 
gerçekleştirilen gözden geçirme faaliyetidir.

Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde;

İç denetim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, kamu iç •	
denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına 
uygunluğu,

İç denetim faaliyetlerinin kurumsal gelişim ve iyi-•	
leşmeleri destekleme düzeyi,

İç denetçilerin en iyi iç denetim uygulamaların-•	
dan istifade edip etmedikleri,

Mesleki gelişim ve özen çerçevesinde yürütülen •	
faaliyetler

gözden geçirilir ve değerlendirilir (Kamu İç Denetim 
Birim Yönergesi, 2007: 20–21).

Bugün itibariyle birçok meslek grubunun en önemli 
sorunlarından birisi de kendilerini canlı tutma sorunu-
dur. İç denetim sisteminde bu sorunu çözmek amacıyla 
kendi içerisinde bir yanda teşvik unsuru olarak sertifika 
derecelendirmesi öngörülmüş iken, diğer yanda caydı-
rıcılık amacıyla İDKK’nın belli sıklıkta kalite güvence ve 
geliştirme değerlendirmeleri yapması benimsenmiştir. 
Mevcut durumda sertifika derecelendirmesinde, mali 
teşvik unsurlarının henüz hayata geçirilmemiş olması 
önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 

Kanunla, kalite güvence ve geliştirme programını 
düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda 
değerlendirmek görevi İDKK’ya verilmiştir.  Fakat kalite 
güvence ve geliştirme programına ilişkin esas ve usuller 
henüz İDKK tarafından belirlenmemiştir. Bundan dola-
yıdır ki, iç denetim birimlerinde kalite güvence ve geliş-
tirme uygulamaları hayata geçirilememiştir.

F-Merkezi Uyumlaştırma Birimi (MUB)

Yeterli ve etkin seviyede görev yürüten bir merkezi 
uyumlaştırma biriminin varlığı, kamu idarelerinde iç de-
netim sisteminin sağlıklı kurulup işletilmesinin güven-
cesini oluşturur. 

MUB’ların temelde şu fonksiyonları yerine getirmesi 
beklenmektedir: 

Standart ve yöntemleri belirlemek ve geliştirmek.•	

Sistemin koordinasyonunu sağlamak.•	

Rehberlik ve eğitim hizmeti vermek. •	

Sistemin uygulanmasını izlemek.•	

Kalite güvence ve geliştirme programını belirlemek •	
ve bu kapsamda iç denetim birimlerini belli aralıklarla 
değerlendirmek.

İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.•	

Ülkemizde iç denetim merkezi uyumlaştırma birimi 
olarak, Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinas-
yon Kurulu2 (İDKK) oluşturulmuştur. Buna göre, iç dene-
2  Kanunun 66 ncı maddesine göre İç Denetim Koordinasyon Kuru-
lu, yedi üyeden oluşmaktadır. Üyelerden biri Başbakanın, biri Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri İçişleri Bakanının, başkanı 
dahil üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine beş yıl süre ile Bakanlar 
Kurulu tarafından atanmaktadır.
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time ilişkin standart ve yöntemler İDKK tarafından be-
lirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. İDKK ayrıca, sistemin 
koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik 
hizmeti verir.

Diğer taraftan, İDKK’nın kalıcı ve yeterli kapasite-
ye sahip bir sekretaryası bulunmamaktadır. Nitekim 
İDKK’nın mevcut yapısı Avrupa Birliği tarafından da 
eleştiri konusu yapılmış ve etkinliğini arttıracak sürekli 
bir yapının kurulması gerekliliği üzerinde ısrarla3 durul-
muştur.

 
III. İÇ DENETİM SİSTEMİNİN TEMEL 
      SORUNLARI ve BEKLENTİLER

1-İDKK’NIN MEVCUT YAPISI
30 Haziran 2004 tarihinde 2004/7449 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla atanan İç Denetim Koordinasyon Ku-
rulunun ilk Başkan ve Üyelerinin 5 yıllık görev süreleri 
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle sona ermesine rağmen, 
anılan Kurul’un yeni Başkan ve Üyelerinin atamaları an-
cak 25 Kasım 2009 tarihinde yapılabilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Kararıyla, İDKK’da görevlendirilenle-
rin kendi kurumlarındaki asli görevleri devam etmekte-
dir. Bugünkü yapıda, Başkanın asli görevi Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğü, üyelerinin asli görevleri ise; 
Hazine Müsteşar Yardımcılığı, DPT Müsteşar Yardımcılığı, 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı I.Hukuk 
Müşavirliği, YÖK Yürütme Kurulu Üyeliği ve İstanbul Ti-
caret Üniversitesi Öğretim Üyeliğidir. Kurul üyelerinin 
asli görevleri devam ederken kendilerine yüklenen bu 
kadar kapsamlı, zaman ve emek gerektiren görevleri 
yürütebilmeleri mümkün görünmemektedir. 

İDKK’nın çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 
Yönetmelikle Kurul’un sekretaryasının, Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğündeki bir daire tarafından yü-
rütülmesi öngörülmüştür. Söz konusu Daire, bugün iti-
bariyle “İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi” adıyla 
görevini yürütmeye çalışmaktadır.

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesinin merke-
zi uyumlaştırma görev ve yetkisi bulunmamakla birlikte 
buna ilişkin tüm faaliyetlerin bu Dairece yürütüldüğü, 
fakat Dairenin hiyerarşik olarak Kurula değil, Genel Mü-
dürlüğüne karşı sorumlu olduğunu belirtmek gerekir 
(Örenay, 2009: 28–34).

Kanunla İDKK’ya iç denetim alanında önemli görev 
ve sorumluluklar verilmesine rağmen, kendisine yükle-
nen bu görev ve sorumlulukları yeterli ve etkin seviyede 
yürütebilmesini temin edecek bir yapının kurulmadığı 
3  Mevcut durumda sekretarya hizmetleri, Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğündeki bir Daire tarafından yürütülmektedir. 2007, 
2008 ve 2009 yıllarına ilişkin AB Türkiye İlerleme Raporlarında, bu 
konu hep gündeme getirilerek, İDKK’nın güçlü ve operasyonel ku-
rumsal kapasiteye kavuşturulması önerilmiştir/istenmiştir.

ve merkezi uyumlaştırma fonksiyonunun gerektirdiği 
teşkilat, personel, bütçe ve diğer kaynakların sağlanma-
dığı görülmektedir. 

İDKK’nın mevcut yapılanma biçimi, bunun sonuçları 
ve gelecekte iç denetim sistemi üzerinde doğuracağı 
olumsuz etkiler, Avrupa Birliği çevrelerinde, kamuoyun-
da ve iç denetçiler arasında devamlı olarak tartışılmakta 
ve haklı olarak eleştirilmektedir. 

İDKK’nın yeniden yapılandırılarak, görev ve fonk-
siyonlarını yerine getirebilecek güçlü kurumsal yapıya 
biran önce kavuşturulması aynı zamanda, Ülkemizin 
AB’ne tam üyelik müzakerelerinin bir parçası olan “Mali 
Kontrol” başlıklı 32. Faslın konusudur. Bilindiği üzere 
anılan Fasıl, 26 Haziran 2007 tarihinde müzakereye açıl-
mıştır.

Hem 2008 yılı Ulusal Programıyla hem de Hükümet 
Programlarıyla bu kapsamda sorumlu kuruluş olarak 
belirlenen Maliye Bakanlığının (32. Faslın sorumlu kuru-
luşu da Maliye Bakanlığıdır) İDKK’nın yeniden yapılan-
dırılmasını sağlayacak kanun değişikliği çalışmalarını 
biran önce başlatması beklenmektedir.

İDKK’nın yeniden yapılandırılması sırasında aşağıda-
ki ilkelerin gözetilmesi önem arz etmektedir:

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi (İDMUB), •	
en üst makamla (Başbakan veya Bakan) ilişkilen-
dirilmeli ve ilişkisi açıkça tanımlanmalı.

İDMUB, hiçbir •	 üst yönetici ile çatışma halinde ol-
mayacak şekilde konumlandırılmalı.

İDMUB, kendisinden beklenen görevleri yeterli ve •	
etkin bir şekilde yürütebilmesini sağlayacak seviye-
de bağımsızlıkta ve kurumsal kapasitede örgütlen-
dirilmeli.

İDMUB’un asli fonksiyonları meslek personeli •	
(sertifikalı kamu iç denetçileri) eliyle yürütülmeli.

2-İÇ DENETİM VE TEFTİŞ GÖREV AYRIMI

Şu an ülkemizde teftiş ve denetim konusunda ikili bir 
yapı söz konusudur. Yani birçok kamu idaresinde hem 
teftiş kurulu hem de iç denetim birimi bulunmaktadır. 
Doğaldır ki, bir idarede aynı kapsamdaki bir iş, birden 
fazla birim tarafından yürütülmez. Nasıl ki bir bakanlıkta 
iki tane personel genel müdürlüğü olmaz, tek bir per-
sonel genel müdürlüğü olur, aynı şekilde bir bakanlıkta 
aynı alan ve birimlere hitap eden iki ayrı denetim birimi 
olmaması gerekir. Aynı alan ve birimlere hitap ettiğini 
söyleyen iki ayrı denetim veya teftiş biriminin varlığı, 
aynı zamanda kaynak israfına da yol açmaktadır. 

Her ne kadar Kanun bundan böyle idarelerin iç iş-
lem ve faaliyetlerine yönelik denetimin iç denetçiler 
tarafından yapılacağını ve diğer kanunların aykırı hü-
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kümlerinin uygulanmayacağını açıkça hükme bağlasa 
da, teşkilat kanunlarının teftiş kurullarına yetki veren 
maddelerinde henüz bir değişiklik yapılmamış olması-
nın, bir kısım ihtilaflara yol açtığı görülmektedir.

Kanunla kamu denetim sisteminde yapılan bu 
kapsamlı reform, haliyle mevcut teftiş kurullarının di-
renciyle karşılaşmıştır. Rol ve sorumlulukların açıkça 
tanımlanması sürecinin uzaması, görev çakışmalarına/
çatışmalarına sebebiyet vermektedir. Oysa, iç denetçiler 
ile müfettişlerin tecrübe ve gayretlerini sadece bulun-
dukları kamu idaresine değer katma hedefine yönlen-
dirmelerinin daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

Kanun ve diğer mevzuatla sınırları çizilen iç denetim 
faaliyetlerinin kapsamına;

Disiplin ve ceza soruşturmaları ile•	

Kurum dışı işyeri, mükellef veya üçüncü kişi ve •	
kuruluşlara dönük inceleme, denetleme ve soruş-
turma faaliyetleri (vergi incelemesi, sosyal sigorta 
denetimi, özel okulların teftişi, kooperatiflerin dene-
timi gibi)

girmemektedir.

Sözü edilen her iki iş de uzmanlık gerektirir ve ka-
muda bu görevleri yürütecek birimlere ihtiyaç bulun-
maktadır. Çıkarılacak bir kanunla, iç denetim birimleri 
ile teftiş kurulları arasında bu kapsamda bir görev ay-
rıştırması yapılabilir ve birbirlerini tamamlar nitelikte 
görev yürütmeleri sağlanabilir.

İç denetim birimleri ile teftiş kurulları arasındaki 
görev ayrıştırmasının açık ve hiçbir ihtilafa mahal ver-
meksizin yapılması aynı zamanda, Ülkemizin AB’ne tam 
üyelik müzakerelerinin parçası olan “Mali Kontrol” baş-
lıklı 32. Faslın bir konusudur. 

2008 yılı Ulusal Programıyla bu kapsamda sorumlu 
kuruluş olarak belirlenen Maliye Bakanlığının (32. Faslın 
sorumlu kuruluşu da Maliye Bakanlığıdır) iç denetim bi-
rimleri ile teftiş kurulları arasındaki görev ayrıştırmasını 
sağlayacak kanun değişikliği çalışmalarını bir an önce 
başlatması beklenmektedir.

3-DIŞ DENETİM ORGANININ SİSTEM 
 İÇERİSİNDEKİ KONUMU
Kanun kapsamındaki idarelerin dış denetimi, hesap 

verme sorumlulukları kapsamında ve Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi adına Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Yeni 
sistemde Sayıştay, hem denetim faaliyetlerinin kapsamı 
açısından hem de fonksiyonellik açısından, eskisiyle 
mukayese edilemeyecek seviyede güç kazanmıştır. Yeni 
dönemde, iç denetimde olduğu gibi, dış denetimin de 
genel kabul görmüş uluslararası standartlara uygun 
olarak yapılması gerekmektedir.

İç ve dış denetimin, gerek kurumsal düzeydeki mali 
yönetim ve kontrol sistemlerinin, gerekse de ülke dü-
zeyindeki kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin 
yeterlilik ve etkinlik düzeyinin geliştirilmesi ve gerekli 
tedbirlerin alınması konusunda birbirini tamamlayan 
fonksiyonlar olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Hem 
iç denetimin öngörüldüğü biçimde işlemesi ve fonksi-
yonlarını icra ederek iç denetim amaçlarına ulaşılması, 
dolayısıyla idarelerin dış denetim karşısındaki hesap 
verme sorumluluklarının gereğinin en iyi şekilde yerine 
getirilmesine katkı sağlanması, hem de dış denetimin 
işlevlerini daha etkili bir şekilde ifa edebilmesi, idarele-
rin iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının 
işleyişi konusunda güvence verilmesi, iç denetim ve dış 
denetim arasındaki işbirliğini ve uyumu gerekli kılmak-
tadır (Candan, 2009: 6–24). 

Kanunun yürürlüğe girmesinden günümüze kadar 
geçen uygulamaya ve duruma bakıldığında Sayıştayın, 
yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemiyle entegras-
yonunun yeterince sağlanamadığı görülmektedir. Mev-
cut durumda Sayıştay kamu mali yönetim ve kontrol 
sisteminin tamamen dışında bir aktör görüntüsü ver-
mektedir. Kamuoyu algısı ve gözlemi bu yönde yoğun-
laşmaktadır. Parlamento adına dış denetim yapmakla 
görevli olan Sayıştay hem adına denetim yaptığı TBMM, 
hem de mali yönetim ve kontrol sisteminin aktörleri 
(Maliye Bakanlığı, İç Denetim Koordinasyon Kurulu gibi) 
ve muhataplarıyla (denetlenen idareler, üst yöneticiler 
gibi) etkili bir iletişim kuramamaktadır. Sayıştay, refor-
mun başından beri sürecin dışında kaldığından, yeterin-
ce yönlendirici ve katkı sağlayıcı bir pozisyon elde etme-
miştir/edememiştir (Candan, 2009: 6–24).

Sayıştayın yeni dönemde, kamuda kaynakların et-
kin, verimli ve ekonomik kullanımı ile özellikle iç kontrol 
ve iç denetim gibi mekanizmaların uygulamadaki işle-
yişine, bunların idarelerde istenen seviyede hayata ge-
çirilip geçirilmediğine ve uygulama performanslarının 
değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlere gereken önemi 
vermesi beklenmektedir.

4-İÇ DENETİM BİRİM YÖNETİMLERİ
Kanuna göre, İDKK’nın uygun görüşü üzerine, doğ-

rudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkan-
lıkları kurulabilmektedir. İDKK çıkardığı bir Tebliğle, 
atanan iç denetçi sayısı beş ve üzerinde olan idarelerin 
iç denetim birimi başkanlığı kurmalarına genel uygun 
görüş vermiştir. Bu kapsamda atanan iç denetçi sayısı 
beş ve üzerinde olan idarelerin, bazen ilgili bakanların-
dan bazen de üst yöneticilerinden aldıkları bir onayla iç 
denetim birimi başkanlıklarını kurdukları bilinmektedir. 
Fakat şimdiye kadar hiçbir idarenin teşkilat kanununda 
buna paralel bir değişiklik yapılamamıştır. Bu durum, 
idari bir onayla kurulan iç denetim birimi başkanlıkla-
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rının, teşkilat kanunlarında gösterilen birimler ile aynı 
nitelikte olup olmadığının sorgulanmasına yol açmakta 
ve sonuçta da bazı sorunların ortaya çıkmasına sebebi-
yet vermektedir. 

İç denetim birimi başkanlıklarına teşkilat kanunla-
rında yer verilmemesi; idare içi yazışmalarda bir takım 
sorunlara, iç denetim biriminin yönetiminden sorumlu 
başkanlara kadro ve ilave özlük hakkı verilememesine 
ve birim yönetimlerinin yeterli seviyede etkin ve etkili 
olamamasına yol açmaktadır. İç denetim birimi başkan-
lıklarının içinde bulunduğu bu durum, iç denetim faaliyet-
lerinin hızını ve kalitesini de olumsuz etkilemektedir.

Ayrıca Maliye Bakanlığı belirlediği bütçeleme ilkele-
riyle, iç denetim birimi başkanlıklarına kurumsal düzey-
de bütçe verilebilmesinde (iç denetim birimi başkanları-
nın harcama yetkilisi olabilmesini), ilgili iç denetim birimi 
başkanlıklarının teşkilat kanunlarında gösterilmesini zo-
runlu tutmaktadır. Bu nedenle halen iç denetim birim-
lerinin bütün harcamaları, özel kalem müdürlüklerinin 
bütçelerinden karşılanmaktadır. Bu durumun, iç dene-
tim faaliyetlerinin bağımsızlığını ve etkinliğini olumsuz 
yönde etkilediği değerlendirilmektedir.

Bu düzenlemeler iç denetim faaliyetinin yönetimi 
konusunun ulusal mevzuatta düzenleniş biçiminin hem 
uluslararası iç denetim standartlarına aykırı olduğunu 
göstermekte, hem de iç denetimin amaçlarına ulaşıl-
masını engelleyici ve denetim bağımsızlığını zedeleyici 
nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır. Denetim faali-
yetinin yönetiminin önemi tartışmasızdır. Bu faaliyetin 
etkin bir şekilde sevk ve idare edilebilmesi için gerekli 
asgari koşulların yokluğu halinde denetim faaliyetle-
rinin standartlarda ve ilgili mevzuatta öngörüldüğü 
biçimde ifa edilebilmesi güçleşecek, hatta bazı kurum-
larda/durumlarda imkânsız hale gelebilecektir. Ayrıca, 
denetimin etkinliği de bundan olumsuz etkilenecektir 
(Midyat, 2007: 33–39). 

İDKK tarafından 2008 yılı başında, iç denetim birimi 
başkanlıklarına idarelerin teşkilat kanunlarında ne şe-
kilde yer verilmesinin uygun olacağına dair Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne bir Yazı yazıl-
mıştır. Fakat şimdiye kadar hazırlanan teşkilat kanunu 
tasarılarında söz konusu Yazının Başbakanlıkça dikkate 
alınmadığı görülmektedir.

Bu kapsamda yapılması gereken, kurum içi hiyerarşi 
içindeki konumu açık bir şekilde gösterilen ve etkin bir iç 
denetim faaliyetinin uygulanabilmesine imkân verecek 
araçlarla donatılan “İç Denetim Birimi Başkanlıkları”nın 
teşkilat kanunlarında yer almasını sağlayacak kanun de-
ğişikliği çalışmalarının biran önce başlatılmasıdır. Çıkarı-
lan tek bir Kanunla (22.12.2005 tarihli 5436 sayılı Kanun) 
genel ve özel bütçeli bütün kamu idarelerinde Strateji 
Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkalıkları kurulması 

modeli, iç denetim birimi başkanlıkları için de düşünü-
lebilir. Teşkilat kanunlarının hazırlanması kapsamında 
idarelerle birlikte sorumlu olan Başbakanlık ve Maliye 
Bakanlığının harekete geçmesi önem arzetmektedir. 

5-ÖZLÜK SORUNLARI

Kamu idarelerine ilk iç denetçi atamaları başladıktan 
sonra, mevcut bazı mevzuatta daha öncesinden gerek-
li değişiklikler yapılmadığı için, iç denetçiler aleyhine 
özlük sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bugün iti-
bariyle de iç denetçiler değişik özlük sorunlarıyla karşı 
karşıya bulunmakta ve mağduriyetlerinin giderilmesini 
beklemektedirler. Bahse konu özlük sorunlarını başlık-
lar itibariyle şöyle sıralayabiliriz.

a) Bazı kamu idarelerinde görev yürüten iç denet-
çilerin eski görev unvanlarından (müfettiş, kont-
rolör gibi) daha düşük ücret almaya başlamaları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi idareler-
de görev yürüten iç denetçilerin ek ödemeleri, 375 sa-
yılı KHK’nın ek 2 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konu-
lan Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenmektedir. Oysa 
birçok idarede personele yapılan ek ödemelerin usul ve 
esasları ilgili Bakanların onayıyla belirlenmektedir.

İç denetçilerin atanması esnasında, iç denetçiler ile 
eski görev unvanlarındaki merkezi denetim elemanları 
arasında maaş farklılığı bulunmamasına rağmen, ilgili 
kanunlarda ve bakan onaylarında daha sonraları yapı-
lan değişikliklerle, bazı merkezi denetim elemanlarına 
yönelik ek ödeme artışları ile ilave ödeme unsurları ön-
görülmüş ve dolayısıyla da söz konusu idarelerdeki iç 
denetçiler aleyhine durumlar ortaya çıkmaya başlamıştır.

Söz konusu farklılaşmanın özellikle iki durumdan 
kaynaklandığı düşünülmektedir:

Birincisi, bazı mevcut merkezi denetim elemanla-•	
rının ek ödeme oranlarında daha sonradan iç de-
netçiler aleyhine artışlar yapılması ve iç denetçi ek 
ödeme oranlarının bu artışları takip edememesi.

İkincisi, bazı merkezi denetim elemanlarının ya-•	
rarlandığı maktu fazla çalışma ücreti, fazla çalış-
ma ücreti ve tazminattan iç denetçilerin yararla-
namaması.

İçinde bulunulan bu durum, hem anılan idarelerdeki 
iç denetçilerin moral ve motivasyonlarını olumsuz etki-
lemekte (bu durumu prestij kaybı olarak görmekteler), 
hem de gelecekte aradaki farkın daha da artabileceği 
konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır. Ayrıca, 
maaş yönünden iç denetçiler aleyhine oluşan bu duru-
mun, anılan idarelerden iç denetçilik sınavlarına başvu-
ruları da olumsuz etkilediği veya etkileyeceği düşünül-
mektedir. 
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Son iki yıl içerisinde iç denetçileri aleyhine maaş 
durumu oluşan idarelere örnek olarak; Adalet Bakanlı-
ğı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müste-
şarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Meteoroloji İş-
leri Genel Müdürlüğü verilebilir.

Söz konusu idarelerdeki iç denetçilerin mağduri-
yetlerinin giderilebilmesi amacıyla, yaklaşık 1,5 yıl önce 
İDKK tarafından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğüne bir Yazı yazılmıştır. Fakat Maliye Ba-
kanlığı tarafından, 375 sayılı KHK’nın ek 2 nci maddesi-
nin değiştirilmesine yönelik şimdiye kadar herhangi bir 
adım atılmamıştır.

 b)Görev tahsisli konut verilecek kişiler arasında                                                                                                                                         
          iç denetçilerin sayılmaması.

Kamu personelinden kimlere görev tahsisli konut 
verileceği Kamu Konutları Yönetmeliğiyle belirlenmek-
tedir. İDKK tarafından, anılan Yönetmelikte değişiklik 
yapılarak iç denetçilerin de görev tahsisli konut verile-
cek kişiler arasında sayılması amacıyla, Maliye Bakanlı-
ğı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 2007 yılında bir Yazı 
yazılmıştır. Fakat buna rağmen söz konusu Yönetmelik 
değişikliği henüz gerçekleştirilememiştir. 

Kamu Konutları Yönetmeliğinde henüz gerekli deği-
şiklik yapılmamış olmakla birlikte, bu süreçte bazı ida-
relerde iç denetçilere de görev tahsisli konut verildiği, 
bazı idarelerde ise sıra tahsisli konut verildiği görülmek-
tedir.

c)Kanundaki “iç denetçiye asli görevi dışında hiç-
bir görev verilemez ve yaptırılamaz” hükmünün 
İDKK tarafından dar olarak yorumlanması.

İç denetçilerin idari görevlere asaleten atanabilme-
lerinde genel mevzuat hükümleri uygulanmakta, fakat 
mevzuata göre, bir iç denetçinin, tedvir, geçici görev ve 
vekâlet şeklinde bir idari görev yürütmesi mümkün bu-
lunmamaktadır. İDKK’nın da bu kapsamda verdiği gö-
rüşlerde dar yorum yolunu seçtiği görülmektedir. 

Oysa, Kanunun “iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir 
görev verilemez ve yaptırılamaz” hükmüyle, mevzuatla 
sınırları çizilen denetim ve danışmanlık görevleri dışın-
da üst yönetici tarafından iç denetçiye başka bir görev 
verilmesinin önlenmesinin amaçlandığı düşünülmek-
tedir. Aksine, bir iç denetçi denetim ve danışmanlık 
görevinden bütünüyle ayrılarak başka bir idari görev 
yürütmeye başlaması halinde, artık böyle bir korumacı 
madde hükmüne ihtiyacı bulunmayacaktır.

 Geçtiğimiz süreçte bazı iç denetçilerin mağduriyet-
lerinin giderilebilmesi amacıyla Kanundaki söz konusu 
hükmün, “iç denetçiye kendi isteği olmaksızın asli görevi 

dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz” şeklinde 
değiştirilmesi doğru olacaktır.

d)Geçiş döneminde atanan iç denetçilerin                                                                                                                                     
       sertifikalarının geçerliliği

İDKK tarafından çıkarılan ve iç denetçilerin naklen 
atanmalarının esas ve usullerini düzenleyen 2 no.lu 
Tebliğle; Kanunun geçici 5 inci maddesiyle ilk iç denet-
çi atanmasına ilişkin kurumsal farklılığın, daha sonra 
naklen atamalarda da aynen uygulanacağı, bir başka 
ifadeyle iç denetçi olarak atananların Kanunun anılan 
maddesinde kendi unvanları için sayılan idareler dışın-
da diğer idarelere iç denetçi olarak naklen atanmaları-
nın mümkün bulunmadığı düzenlenmiştir.  

Bu durumun iç denetçiler arasında hoşnutsuzlu-
ğa yol açtığı bilinmektedir. İDKK’nın yeni dönemde bu 
konuyu ele alarak, naklen atanmanın esas ve usullerini 
objektij kriterlere göre yeniden düzenlemesi yerinde 
olacaktır.

IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümden ülkemiz 

kamu yönetimi ve denetimi anlayışı da nasibini almıştır. 
2003 yılının son günlerinde yasalaşan ve bütün hüküm-
leriyle ancak 2006 yılı başında yürürlüğe girebilen 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu ida-
relerindeki denetim anlayış ve metodolojisinde esaslı 
değişiklikler meydana getirmiştir.

Modern denetim anlayışında idarelere yön verme 
ve faaliyetlere değer katma ön plana çıkmaktadır. Yeni 
anlayışta faaliyetlerin bütün yönleri denetime konu ola-
bilmekte ve sınırlı denetim kaynağı, riski yüksek konu 
veya birimlere yönlendirilerek maksimum fayda elde 
edilmeye çalışılmaktadır.

İlk kez Kanunla Türk kamu yönetiminin bir unsuru 
haline gelen iç denetim sistemi; detaylı ve genel kabul 
görmüş standartları, etik kuralları, uygulama rehber-
leriyle kısa zamanda büyük önem kazanmıştır. Kamu 
idarelerinde başarılı ve uluslararası standartlara uygun 
bir iç denetim sistemi kurulması mümkün bulunmak-
ta olup en önemli sorun uyum sorunudur. İç denetim 
sisteminin başarıyla uygulanması halinde; Kanunla ge-
tirilen yönetim sorumluluğu ilkesinin hayata geçmesi; 
geçmişe ve mevzuata odaklı klasik teftiş sisteminin 
uluslararası standartlar ve AB mevzuatı paralelinde ge-
liştirilmesi; neticede, kamu idarelerinin faaliyetlerinde 
etkililik, ekonomiklik ve verimlilik artışının sağlanması 
mümkün olacaktır (TCMB, 2005).

Kanunla öngörülen iç denetim sistemi yaklaşık iki 
yıldır kamu idarelerinde uygulama alanı bulmuştur. Do-
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layısıyla, yeni denetim sisteminin uygulama sürecinin 
henüz başında bulunulmaktadır. İdarelerin üst yöne-
timlerinin iç kontrol ve iç denetimi yeterince anlama-
mış olmaları, kamu yönetiminde yeniden yapılandırma 
sürecinin/çalışmalarının sekteye uğraması, Sayıştay’ın 
yeni kamu mali yönetim ve kontrol (KMYK) sistemi Re-
formunu destekler mahiyette faaliyette bulunamaması, 
İDKK’nın güçlü ve operasyonel bir kurumsal kapasiteye 
henüz kavuşturulmamış olması gibi nedenler, kamuda-

ki iç denetim sisteminin gelişmesinin önündeki önemli 
engeller olarak değerlendirilmektedir.

KMYK Sistemine ilişkin Reformun başarılı olması 
halinde; kamu yönetimindeki birçok sorunun çözülece-
ğine, kamuda kaynak kullanımlarındaki etkinsizliklerin, 
israf ve yolsuzlukların azalacağına, kamu idarelerinde 
şeffaflığın ve hesap verebilirliğin öne çıkacağına ve ida-
relerimizin daha iyi ve daha kaliteli yönetileceğine olan 
inancımız tamdır. 


