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GİRİŞ

İyi yönetimin, iyi mali yönetimin ne olduğu, ne ol-
ması gerektiği konusunda detaylı, farklı yanlara, yönlere 
öncelik ve ağırlık veren değerlendirmeler yapılabilir. Bu 
değerlendirmeler doğal olarak iyi mali yönetimin nasıl 
olması gerektiği, nasıl gerçekleştirilebileceği konusun-
da da yapılabilir. Bu yazıda, iyi mali yönetimin ne oldu-
ğu ve nasıl olabileceği konusunda genel kabulleri, ge-
nel bir uzlaşıyı yansıtan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununu çizdiği çerçeve esas alınarak değerlendirme  
yapılacaktır. Kapsamın bu şekilde sınırlandırılmasında ya-
zının amacı olan iyi mali yönetim ile iç kontrol arasındaki 
bağlantının daha net görülebilmesi hedeflenmiştir.

Mali mevzuatımız benimsenen temel kabuller çer-
çevesinde dizayn edilirken bu kabullerin gerçekleştiril-
mesini sağlayacak mekanizmaların da sistem içerisinde 

makul düzeyde bulunması gerekmiştir. Bu mekanizma-
lar öngörülen hedefleri gerçekleştirebilecek düzeyde, 
etkin, tutarlı, ölçülebilir ve uygulanabilir olmalıdır. Bu 
suretle mekanizmalar mali sistemin öngörülen temel ka-
bullere ulaşmasında makul güvence sağlayacaklardır.

Kapsamın, ilkeleri ve bunları makul düzeyde garanti 
edecek vasıtaları çerçevelediği bu fotoğrafta, fotoğrafı 
oluşturan unsurların daha net görülebilmesi açısından 
unsurlardan herhangi birine zum yapıp diğerlerini flu-
laştırmadan, bir başka deyişle unsurları genel hatlarıyla 
açıklamak suretiyle bir değerlendirme yapılacaktır.

İyi Mali Yönetim İlkeleri

İyi yönetim, iyi mali yönetim çok kısa olarak ilkelere 
dayalı yönetimdir. İlkeler denildiğinde katılımcılıktan baş-
layıp kalite ve ahlaka kadar ondan fazla ilke sayılabilir. Bu 
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çalışmada Kamu Mali Yönetim Kanunu’nda Kamu Kayna-
ğının Kullanılmasının Genel Esasları olarak ifadesini bulan 
ilkeler değerlendirme kapsamına alınacak ve daha sonra 
bunları sağlayacak mekanizmalara yer verilecektir.

1. Mali Saydamlık:
Saydamlık, anayasal, yasal ve kurumsal yapıların 

devletin içsel faaliyetleri ve nitelikleri ile ilgili olarak 
bilgi üretmesini ve toplumun gerek siyasal sistemin 
içindeki gerekse dışındaki aktörlere ulaşabilme kapa-
sitesinin yüksekliğini ifade etmektedir.1 Bu tanımda 
vurgulandığı üzere saydamlık, kamu yönetiminin tüm 
kurumlarıyla bilgi üretmesini ve bu bilgiye toplum tara-
fından ulaşılabilme kapasitesini belirlemektedir. Burada 
ülkenin güvenliği açısından gizliliği hayati olan bilgile-
rin açıklanması elbetteki istisna edilmektedir.

Mali saydamlık mali yönetime ilişkin bütün bilgilerin 
geleceğe yönelik mali politika ve hedefleri de kapsaya-
cak şekilde kamuoyuna açıklanmasıdır. Bu anlamda en 
önemli doküman devletin belli bir dönemde hangi kay-
naklardan gelir temin edeceği ve bunların nerelerde, 
nasıl ve kim tarafından kullanılacağını gösteren  bütçe-
lerdir.

Saydamlık ilkesinin temelini oluşturan “bilgi”nin bir-
takım niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bilgi gü-
venilir, doğru, tutarlı, ilgili, zamanlı ve ulaşılabilir olma-
lıdır. Bu nitelikleri taşımayan bilgi taraflı, güdümlü, kirli, 
yanıltmaya yönelik olacaktır. Böylesi bilgiler yalandan 
öte, kuyruklu yalan evsafında manipüle etmeye yönelik 
tehlikeli, yıkıcı  bilgiler niteliğindedir.

Bilgi sunumu ve sunulan bilginin niteliği (saydam-
lık) böylesine büyük bir önem taşıdığından dolayı 
konu sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de iz-
lenmektedir. 2010/56 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
(22.02.2010/27501 sy. Resmi Gazete) yürürlüğe giren 
Milletlerarası Andlaşma kapsamında Saydamlığın Ar-
tırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi 
Stratejisi (2010-2014) benimsenmiştir. Strateji belgesin-
de yolsuzluk kamu gücü ve kaynakları ile özel kuruluş-
lardaki görev, yetki ve kaynakların, toplumun zararına 
olarak özel çıkarlar için kullanılması şeklinde tanımla-
narak; yolsuzluğun kamu kaynaklarının israf edilmesine 
yol açtığı, kamu kurumlarına, yöneticilerine ve adalet 
sistemine duyulan güveni zedelediği ve toplumda ah-
laki bozulmaya yol açtığı belirtilerek, yolsuzlukla müca-
delede saydamlığın artırılması için stratejilerin belirlen-
mesinin önemi vurgulanmıştır.

2. Hesap Verme Sorumluluğu:
Hesap verme sorumluluğunun yaygın kabul gören 

tanımı Kanada Ulusal Denetim Ofisi ve Maliye Bakanlı-
1 Coşkun Can Aktan, Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama 
ve Performans Esaslı Bütçeleme, (s.16) 

ğı tarafından “üzerinde anlaşmaya varılmış beklentiler 
ışığında, performansa yönelik sorumluluk üstlenme ve 
bu sorumluluğun nasıl yerine getirildiğini açıklama yü-
kümlülüğü” şeklinde yapılmıştır.2

Kapsama bağlı kalarak mali mevzuatımıza baktığı-
mızda Hesap Verme Sorumluluğu 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 8’inci maddesinde “Her 
türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında 
görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, 
verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kul-
lanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanma-
sından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin 
alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere 
hesap vermek zorundadır.”şeklinde ifade edilmektedir.

Hesap verme sorumluluğunun sağlanabilmesinde 
saydamlık önemli bir temel oluşturmaktadır. Hesap ver-
me sorumluluğunun güvenilir, doğru, tutarlı, ilgili, za-
manlı ve ulaşılabilir bilgi olmadan sağlanması mümkün 
değildir.

Hesap verme sorumluluğu ve saydamlığı kolaylıkla 
birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bunlar birçok 
durumda aynı faaliyet içerisinde yer alabilirler.3 Bu bağ-
lamda saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bir bü-
tün oluşturmaktadır.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda ifadesi-
ni bulan hesap verme sorumluluğu ülkemizin bir buçuk 
asra dayanan birikimine, ihtiyaç ve beklentilerine uy-
gun olarak Mali Hesap Verme Sorumluluğu ve Yönetsel 
Hesap Verme Sorumluluğu olarak ikili bir yapıda düzen-
lenmiştir.

Mali Hesap Verme Sorumluluğu: 5018 sayılı 
Kanun’un sekizinci maddesinde yer alan kamu kayna-
ğının hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılması 
hükmünden doğmaktadır. Kanun’un ilgili maddelerin-
de yer alan sorumlulukların ve kamu zararının  çerçeve-
sini belirleyen hükümlerle olgunlaşarak 68’inci madde-
de yer aldığı üzere Sayıştay tarafından kesin (Anayasa 
160) hükme bağlanmaktadır. Mali hesap verme sorum-
luluğunun yasal çerçevesinin açıkça belirli olması ve bir 
yargı kararına dayanması gerekir. Bu karar tartışmasız 
Sayıştay kararı olacaktır. İdari bir kararla mali sorumlu-
luk ihdas edilemez.

Yönetsel Hesap Verme Sorumluluğu: Kamu kay-
nağının hukuka uygunluk yanında etkili, ekonomik ve 
verimli olarak elde edilmesi ve kullanılmasını kapsar. 
Stratejik planlama, planlamaya uygun performans gös-
tergeleri, göstergelere uygun bütçeleme ve faaliyet 
2 Arife Coşkun –Levent Karabeyli  Sayıştay Denetimi Bağlamında 
Hesap Verme Sorumluluğu Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen 
Rolü Uluslararası Sempozyum (s. 459). 

3 INTOSAI ISSAI 20  Principles of transparecy and accountability 
exposure draft.
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raporları sürecini takip ederek 41’inci maddede ifade 
edildiği üzere sürece ilişkin Sayıştay Değerlendirme 
Raporları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın-
dan görüşülerek, kamu kaynağının elde edilmesi ve kul-
lanılmasına ilişkin kamu idarelerinin yönetim ve hesap 
verme sorumlulukları karara bağlanır. Bu görüşmelere 
üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili 
bakanla birlikte katılması zorunludur. 

Yönetsel hesap verme sorumluluğunun bir başka 
boyutu mali istatistiklerin ve altı aylık bütçe uygulama 
sonuçlarının kurumlar ve Maliye Bakanlığı tarafından 
kamuoyuna açıklanmasıdır.

İyi Mali Yönetim-İç Kontrol İlişkisi

İç kontrol, yukarıda genel olarak ve mali mevzuatı-
mızın çerçevesi içerisinde kalınarak izah edilen iyi mali 
yönetim ilkelerinin hayat bulması, amaçlanan hedeflere 
ulaşılması, öngörülen çıktıların değerlendirilmesi için 
destek oluşturmaktadır. Mali saydamlık ve Hesap ver-
me sorumluluğunun gerçekleştirilmesi için,  iç kontrol, 
bünyesinde yer alan unsurlardan tutarlı bir bütün mey-
dana getiren bir mekanizma oluşturmaktadır.

INTOSAI tarafından yayımlanan Kamu Sektörü İç 
Kontrol Standartları Rehberinde iç kontrolün amaçla-
rı dört başlık altında toplanmıştır. Bunlardan ikincisi 
Hesap Verme Sorumluluğunun Gereklerini Yerine Ge-
tirmek olarak ifade edilmiştir (Fulfilling Accountability 
Obligations). 

Diğer amaçlar da iyi mali yönetim ilkelerini destekle-
yici nitelikte olan faaliyetlerin düzenli, ekonomik, etkin 
ve tutumlu olarak yürütülmesi; Kanun ve düzenlemele-
re uyum ve kaynakların kayıp, kaçak, kötü kullanım, yol-
suzluk ve usulsüzlüklere karşı korunması şeklinde ifade 
edilmiştir.

Saydamlık ilkesinin temelini oluşturan güvenilir, 
doğru, tutarlı, ilgili, zamanlı ve ulaşılabilir “bilgi”nin bu 
niteliklerinin teminatı iç kontrol sistemi ve onun değer-
lendirilmesi olacaktır.

Hesap verme sorumluluğunun gerçekleştirilmesi iç 
kontrol sistemi içerisinde üretilen veriler, raporlar üze-
rinden sağlanacaktır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunun’un 41’inci maddesine dayanılarak çıkarılmış 
olan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporla-
rı Hakkında Yönetmelik gereği Kamu İdareleri Faaliyet 
Raporu eki Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanında 
yer alan “ ..Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam 
ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan 
faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, plan-
lanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilke-
lerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi 
sağladığını bildiririm…” ifadesinde de açıkça görüldüğü 

üzere iyi mali yönetimin nasıl gerçekleştirileceğinde  iç 
kontrol bel kemiğini oluşturmaktadır.

İç Kontrol

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politi-
kalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru 
ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgi-
sinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağla-
mak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, 
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer 
kontroller bütünüdür. Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanununda yer alan bu tanımlamada  iç kontrolün 
amaçlarına yönelik bir vurgu yapılmıştır. Dünyada en 
geniş uygulama alanı bulan INTOSAI, ABD ve Avrupa 
Birliği uygulamalarına temel oluşturan COSO4 modelin-
de ve bu modeli esas alan INTOSAI iç kontrol standartla-
rı rehberinde amaçların yanında iç kontrolün niteliğine 
de vurgu yapılarak iç kontrolün risk esaslı ve makul gü-
vence sağlayan bir sistem olduğu belirtilmiştir.

İç Kontrolün Unsurları:

İç kontrol yukarıda adı geçen kaynaklarda beş un-
sura tasnif edilerek bunlar üzerinden değerlendirilip 
bir bütün oluşturmaktadır. Bunlar, Kontrol ortamı, Risk 
Değerlendirmesi, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve iletişim ve 
İzleme den oluşmaktadır.

1. Kontrol Ortamı:
Kontrol ortamı, bir kurumdaki üst yönetimin iç kont-

rolün önem ve mahiyetine ilişkin bakış açısı, tutum ve 
davranışlarını ifade eder. İç kontrolün amaçlarına ulaş-
ması için gerekli olan düzen ve çerçeveyi sağlar. Etkin 
bir iç kontrol sürecinin tasarlanabilmesi ve uygulanabil-
mesi için kontrole bakışın pozitif olması, kontrol faali-
yetlerinin benimsenmesi ve desteklenmesi gerekir. Bu 
amaçla yönetim ve çalışanlar, kurum içerisinde iç kont-
role yönelik olumlu ve destekleyici bir tutum geliştire-
cek ortamı yaratmalı ve sürdürmelidir.

Kontrol ortamı iç kontrolün en önemli unsurudur. 
Yönetimin yaklaşımı, dürüstlük ve etik değerlere bağlı-
lık, organizasyon yapısı, uzmanlık, personel politikaları, 
yetkilendirme ve iç denetim kontrol ortamını oluşturan 
ve etkileyen faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.

2. Risk Değerlendirmesi:
Risk, kamu idarelerinin kuruluş amaçları ile stratejik 

hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel 
olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabile-
cek durum yada olayları ifade etmektedir. Kurum, ilgili 
mevzuatı, stratejik planı ve performans programında 
belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış 
4 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission. 
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nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir, bunla-
rın kabul edilebilir seviyede tutulması amacıyla gerekli 
kontrol mekanizmalarını tasarlayıp uygular ve bu siste-
mi periyodik olarak gözden geçirir.

Kurumsal risk değerlendirmesi için öncelikle kurum-
sal hedeflerin belirlenmesi, daha sonra bu hedeflere 
ulaşılmasına engel olabilecek risklerin tanımlanması, 
Risklerin meydana gelme olasılık ve önceliklerine göre 
değerlendirilmesi, sürdürülebilir/kabul edilebilir risk 
düzeyinin belirlenmesi ve uygun kontrol faaliyetleri ile 
karşılanarak risklerin yönetilmesi gerekir.

3. Kontrol Faaliyetleri:
Kontrol faaliyetleri, kurumsal hedeflerin gerçekleş-

tirilmesinde karşılaşılan risklerin yönetilmesi ve kabul 
edilebilir düzeye indirilmesi amacıyla kurum yönetimi 
tarafından tesis edilen politika, prosedür, teknik ve me-
kanizmalardır. Kontrol faaliyetlerinin bütün süreci kap-
sayan, uygun, makul, maliyet etkin ve risk yönetimi ile 
bağlantılı olması gerekir. Bunlar önleyici, düzeltici ve 
tespit edici nitelikteki faaliyetlerdir.

Önleyici kontrol faaliyeti: arzu edilmeyen sonuç-
ların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla uygulanan fa-
aliyetlerdir. Mali hizmetler birimince gerçekleştirilen ön 
mali kontroller bu niteliktedir.

Düzeltici kontrol faaliyeti: arzu edilmeyen sonuç-
ların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik olarak süreç 
içerisinde yer alan faaliyetlerdir. Harcama yetkilisi, öde-
me emri belgesini kontrol edilmiştir kaydıyla imzalayan 
gerçekleştirme görevlisi gibi harcama süreci içerisinde 

yer alan kişiler tarafından yapılan kontroller bu nitelik-
tedir.

Tespit edici kontrol faaliyeti: arzu edilmeyen so-
nuçların tespit edilmesine yönelik faaliyetlerdir. İç de-
netim faaliyeti bu niteliktedir.

İç kontrolün ayrılmaz bir parçası olan kontrol faaliyet-
leri kontrol süreçleri olarak da adlandırılmakta, uluslararası 
standart ve uygulamalarda süreçlerin belirlenmesi, sü-
reçte yer alan görevlerin ve görevlilerin süreç kontrolünü 
sağlayacak düzeyde ve hiyerarşide ayrıştırılması,  veri ve 
bilgilerin ve sistemlerinin güvence altına alınması şeklinde 
kontrol aktiviteleri ile karşılaşılmaktadır.

4. Bilgi ve İletişim:
Kurum yönetiminin zamanında ve doğru karar al-

ması, uygun, doğru, zamanlı, geçerli ve ulaşılabilir bilgi-
nin varlığına bağlıdır. İç ve dış kaynaklardan elde edilen 
bilginin ilgili ve yetkili birimlere ulaşımını sağlayacak 
yatay, dikey ve çapraz iletişim kanallarının işlerliği  bilgi-
ye dayalı karar üretecek üst yönetim için hayati öneme 
sahiptir. Kurumun ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun 
bir şekilde kaydedilmeli, tasnif edilmeli ve ilgililerin iç 
kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecek-
leri bir şekilde ve sürede ilgili birimlere iletilmelidir.

Kurumun bilgi sisteminin mali raporların doğrulu-
ğunu sağlayacak şekilde tüm işlemlerin kaydedilmesi, 
sınıflandırılması ve raporlanmasını kapsaması gerekir.

Kurum tarafından üretilen mali ve diğer bilgileri 
içeren idare faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin gü-
venilir, tam ve doğru olduğuna ilişkin üst yöneticinin iç 
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kontrol güvence beyanı bilgi ve iletişim standartları ile 
uyumlu bir yapılanmayı gerektirir.

5. İzleme:
İç kontrol sistem ve faaliyetleri, iç kontrol sisteminin 

amacı doğrultusunda çalışıp çalışmadığının belirlen-
mesi ve gerekli düzeltmelerin, değişikliklerin yapılma-
sı amacı ile kurum yönetimi tarafından sürekli izlenir, 
gözden geçirilir ve değerlendirilir. Değerlendirmelerde, 
yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve 
şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen 
raporlar dikkate alınır.

İzleme; daimi izleme, kısmi izleme veya ikisinin kar-
ma uygulaması olarak yapılabilir.

Daimi izleme: yinelenen işlemlerle eş zamanlı olarak 
ve birbirini takip eden süreçlerin öz değerlendirilmesi 
suretiyle yapılır.

Kısmi izleme; iç kontrolün etkinliğini değerlendir-
mek amacıyla belirli bir anda iç kontrolün tasarımı göz-
den geçirilerek ve test edilerek uygulanır. Kısmi izleme 
iç denetçiler ve Sayıştay tarafından yapılır.

İç Kontrolün Sınırları

İç kontrolün tanımında yer alan amaçların gerçekleş-
tirilmesinde yukarıda unsurları kısaca açıklanmış olan iç 
kontrol sistemi makul bir güvence sağlar. İç kontrol sis-
teminin bünyesinde yer alan bir takım sınırlılıklar nede-
niyle mutlak güvence arzu edilir ve ulaşılabilir değildir. 
Bu sınırlar üç ana başlıkta tasnif edilebilir.

İç kontrol insan faktörüne dayalıdır. Personelin 1. 
yeterliliği, dürüstlüğü, eğitimi iç kontrol sistemini etki-
ler. Örneğin birkaç kişinin gizli anlaşması görevler ayrılı-
ğına dayalı iç kontrol faaliyetini etkisiz kılabilir.

İç kontrol kaynak kullanır. İç kontrol sisteminin 2. 
kurulması ve çalıştırılmasında katlanılan harcamalar ve 
bürokrasi sistemin maliyetidir. Fayda ise iç kontrolün 
tanımında yer alan ve ulaşılmak istenen hedeflerin ger-
çekleştirilmesidir. İç kontrol sisteminin maliyeti hiçbir 
zaman elde edilmesi beklenen faydayı aşmamalıdır.

İç kontrol yönetimin fonksiyonudur. Yönetimin 3. 
tutumu, organizasyon yapısı, sistemin gözden geçiril-
mesi, güncellenmesi, kontrollere uymada örnek olun-
ması iç kontrol sistemini etkiler.

İç Kontrolün Fonksiyonelliği

Buraya kadar, fotoğrafta yer alanların kısa öz geç-
mişleri anlatıldı. Burada kapsama bağlı kalarak fotoğ-
rafta yer alanlar arasındaki akrabalık ilişkileri fazla de-
taylandırmadan izah edilmeye çalışılacaktır. Zira, herke-
sin ittifak ettiği üzere hısım-akrabalık ilişkileri her daim 
karışıktır.

Fotoğrafta yer alan aktörler ve faktörler arasındaki 
akrabalık ilişkisi bunların birbirlerine karşı hissettikleri 
yakınlıktan had safhada etkilenmektedir. İç kontrolün 
fonksiyonelliğinde, etkinliğinde karşılıklı iyi ve yakın 
ilişkiler çok önemlidir.

Üst yönetim: İç kontrol yönetimin bir fonksiyonu-
dur. Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve 
gözetilmesinden sorumludur. Sorumluluğun gerekleri-
ni harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denet-
çiler aracılığıyla yerine getirirler.

Maliye Bakanlığı: Mali yönetim, iç kontrol süreç-
leri ve ön mali kontrole ilişkin standartlar ve yöntem-
ler Maliye Bakanlığınca; İç denetime ilişkin standart 
ve yöntemler İç Denetim Koordinasyon Kurulu tara-
fından belirlenir.

Kamu mali yönetiminde, İç kontrol sistemi  ve onun 
en önemli unsurlarından olan iç denetim alanında  bu-
güne kadar önemli adımlar atılmıştır. Kanun, yönetme-
lik, standart, tebliğ ve talimatlardan oluşan birincil, ikin-
cil, üçüncül mevzuat alt yapısı oluşturulmuştur. Eğitim, 
proje çalışmaları olabildiğince yoğun yapılmış ve yapıl-
maktadır.

Ancak, bütün bu olumlu gelişmelere rağmen kamu 
kurumunda iç kontrol sisteminin yeterli düzeyde ku-
rulması ve etkin bir şekilde çalışması üst yöneticinin iç 
kontrole yönelik olumlu yaklaşımına bağlı kalmaktadır.

Maliye Bakanlığı, yukarıda kısaca açıklanmış olan 
teorik çerçeve temelinde iç kontrole ilişkin mevzuatı 
düzenlemiş, bu çerçeveye hayat verecek, uygulanma-
sını sağlayacak Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’ni 
yayınlamıştır.

Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standart-
lar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; 
kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetle-
ri, bilgi ve iletişim ile izleme unsurları esas alınarak, tüm 
kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağ-
lamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir. 

Bunlardan;

Kontrol ortamı standartları:
1. Etik değerler ve dürüstlük,

2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler,

3. Personelin yeterliliği ve performansı,

4. Yetki devri,

Risk değerlendirme standartları:
5. Planlama ve programlama,

6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

Kontrol faaliyetleri standartları:
7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri,
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8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi,

9. Görevler ayrılığı,

10. Hiyerarşik kontroller,

11. Faaliyetlerin sürekliliği,

12. Bilgi sistemleri kontrolleri,

Bilgi ve iletişim standartları:
13. Bilgi ve iletişim,

14. Raporlama,

15. Kayıt ve dosyalama sistemi,

16. Hata, usulsüz ve yolsuzlukların bildirilmesi,

İzleme standartları:
17. İç kontrolün değerlendirilmesi,

18. İç denetim,

Olarak şekillendirilmiş ve bunların gerçekleştirilmesi 
için 79 genel şart öngörülmüştür.

Maliye Bakanlığı, adı geçen tebliğde kamu idareleri-
nin iç kontrol standartlarına uyumunu sağlamak üzere 
yapılacak çalışmaların yer aldığı, ilgili idareler tarafın-
dan hazırlanan İç Kontrol Standartları eylem Planları-
nın 31.12.2008 tarihine kadar tamamlanmasını öngör-
müştür. Ancak kurumlar tarafından hazırlanan eylem 
planlarının farklı format ve içerikte olması ve oluşan 
tereddütler nedeniyle İç Kontrol Merkezi Uyumlaştır-
ma Birimi olarak Bakanlık Kamu İç Kontrol Standartları 
Uyum Eylem Planı Rehberini hazırlamış, bu defa rehber-
de yer alan format ve içeriğe uygun eylem planlarının 
31.07.2009 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmesi ve 
eylem planında yer alan çalışmaların da 30.06.2011 tari-
hine kadar tamamlanması bildirilmiştir.

Üst yönetim ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 
çalışmalar, yerine getirilen uygulamalar iç kontrol siste-
minin yönetim tarafını oluşturmaktadır.  İç kontrolün ta-
sarlanması, kurulması ve etkin bir şekilde çalıştırılmasını 
içeren bu tarafta üst yöneticilerin yaklaşımına bağlı ola-
rak kamu idarelerinde, ön mali kontrol sisteminin, uy-
gulama sonuçlarına göre gözden geçirilerek hataların 
önlemesine yönelik geliştirilmesi; iç denetimin sistem 
ve süreç denetimleri yaparak mali karar ve işlem prose-
dürlerinde yer alan ve hata üreten zafiyetlerin düzeltil-
mesine yönelik önerilerinin uygulamaya konulmasının 
örnekleri yaşanmaktadır.

Maliye Bakanlığı merkezi uyumlaştırma birimi olarak 
sistemi takip edip bu şekildeki iyi uygulama örneklerini 
fotoğrafta yer alan tüm taraflarla paylaşmalı, üst yöneti-
cilerin olumlu güdülenmesini sağlamalıdır.

Sayıştay; genel kabul görmüş uluslararası denetim 
standartlarını dikkate alarak; mali işlemlerin kanunlara 
ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının 
tespiti ile bu işlemlere dayanan mali tabloların güveni-
lirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetim yapmalıdır.

Mali denetim sürecinde; “Denetimin kapsamına 
ve sınırlarına karar verirken denetçi, denetlenen kuru-
mun iç kontrolünün güvenilirliğini gözden geçirmeli 
ve değerlendirmelidir.”5 Şeklindeki uluslararası denetim 
standartlarında ifadesini bulmuş olan iç kontrolün de-
netimi/değerlendirilmesi uluslararası standartlara uy-
gun mali denetim sürecinin en önemli safhasıdır.

İç kontrol sisteminin değerlendirilmesine dayalı sis-
tem bazlı denetim yaklaşımı 1970lerin ikinci yarısından 
itibaren gelişmeye başlayan, her bir iş ve işlemin değil, 
sistemin bir bütün olarak değerlendirilerek güvence 
elde edilmesi, hata üreten süreçlerin düzeltilerek geliş-
tirilmesi, hata bulmaya değil, hataları önlemeye ve bu 
şekilde değer katan, yapıcı, maliyet etkin bir denetim 
yapmaya odaklanmaktadır.

Sistem bazlı denetim yaklaşımı öncesinde geçerli 
olan işlem bazlı denetim yaklaşımı ise her bir iş ve işle-
min, hesabın her cihetinin denetlenerek hataların tespit 
edilmesine dayalı sistemi düzeltmeye, geliştirmeye de-
ğil hata bulmaya yönelik bir yaklaşımdır.

Sayıştay denetim sürecinde uygulanacak iç kont-
rolün değerlendirilmesi iç kontrol sisteminin denetim 
tarafını oluşturacaktır. Bu taraftaki bir eksiklik mali sis-
temde Achilles’in topuğu olacaktır.

 İç Kontrolün Denetlenmesi/Değerlendirilmesi

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, hedef ve planlara uygunluk yönünden 
incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Mecli-
sine raporlanmasıdır.

Sayıştaylar tarihsel olarak, Parlamentoların bütçe 
haklarını kullanmalarına; kamu kaynağı kullanan ku-
rumların denetlenmesi suretiyle kaynağın elde edilmesi 
ve kullanılmasında ve bir bütün olarak bu sistemin de-
ğerlendirilmesinde, öngörülen ve gerçekleşen durum 
arasındaki farkı, bulgularını ve önerilerini raporlamak 
suretiyle  yardımcı olan kurumlardır.

Uluslararası standartlara uygun mali denetim süre-
cinde iç kontrolün değerlendirilmesi ve bu değerlen-
dirme sonucunda iç kontrol sisteminden elde edilen 
güvence düzeyi, denetimin planlanması ve yürütülmesi 
ile uygulanacak denetim tekniklerinin belirlenmesinde 
en önemli aşamadır.

İç kontrolün değerlendirilmesi iç kontrol sisteminin 
tanınması, değerlendirilmesi ve test aşamalarından 
oluşmaktadır.
5   INTOSAI Denetim Standartları, Devlet Denetiminde Çalışma Stan-
dartları, İç Kontrolün İncelenmesi ve Değerlendirilmesi paragraf 141. 
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1. İç Kontrol Sisteminin Tanınması:
Denetçi, denetlenen kurum ve kurumun iç kontrol 

yapısı hakkında, hata veya yolsuzluk sebebiyle mali tab-
lolarda ortaya çıkabilecek önemli yanlış beyanları belir-
leyebilecek ve ilave denetim prosedürleri planlayacak 
ve uygulayacak seviyede bilgi sahibi olmalıdır.6

Denetim sürecinin ilk aşaması olan denetlenen ku-
rumun tanınması aşamasında elde edilen bilgiler doğ-
rultusunda muhasebe kontrolleri, bilişim sistemi kont-
rolleri, üst yönetici onayı ile yürürlüğe giren süreç akış 
şemaları ve süreç kontrolleri, iç kontrol standartlarına 
uyum, ön mali kontrol faaliyeti ve iç denetim faaliyeti 
ile bunlar dışında denetlenen kuruma özgü kontrol dü-
zenlemeleri hakkında veri toplanarak kurumda uygu-
lanmakta olan iç kontrol sistemi tanınır.

2. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi:
Değerlendirme, iç kontrol sisteminin yeterliliğine 

ilişkin bir görüşe ulaşmaktır. Sistem öğelerinin iç kont-
rolden beklenen amaçları sağlayacak düzeyde olup 
olmadıkları değerlendirilip zafiyet taşıyan unsurlar 
belirlenerek, sistemde risk oluşturan dolayısıyla hata 
oluşturması muhtemel noktalar ortaya konulup kontrol 
riskleri tespit edilir.

İç denetimin değerlendirilmesinde yeterlik, objektif-
lik ve çalışma başarısı kriterleri esas alınarak iç denetçi-
lerin mevzuatta öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadık-
ları, faaliyetlerini fonksiyonel olarak bağımsız bir şekilde 
yeterli güvence ve tarafsızlıkla yerine getirip getirme-
dikleri, hazırlanan raporlara ilişkin uygun kalite güven-
ce sisteminin olup olmadığı değerlendirilip iç denetime 
ilişkin güvence düzeyi belirlenir.

Bilişim sistemlerinin değerlendirilmesinde politika 
ve strateji kontrolleri, yazılım geliştirme ve değişim yö-
netimi kontrolleri, fiziksel ve çevresel kontroller ve man-
tıksal erişim kontrolleri değerlendirilir.
6 IFAC Uluslararası Denetim Standartları 315.

3. İç Kontrolün Test Edilmesi:

Kontrol testleri, iç kontrol sisteminin etkinliğine iliş-
kin bir görüşe ulaşmaktır. Kontrol testleri,  mali işlem-
lerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun 
olup olmadığının tespiti ile bu işlemlere dayanan mali 
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin makul gü-
vence elde etmek amacıyla iç kontrol değerlendirmesi 
sonucunda tespit edilen kontrol risk ve zafiyetlerinin 
hata üretip üretmediğine yönelik olarak yapılan incele-
melerdir.

Kontrol testleri sonucunda iç kontrol sistemindeki 
risk ve zafiyetlerden kaynaklanan hataların belirlenmesi 
ile iç kontrole ilişkin güvence düzeyi tespit edilir.

Kontrol testleri sonucunda: 

İç kontrolün yeterli bir düzeyde kurulup etkin bir a) 
şekilde çalıştığının tespit edilmesi durumunda iç kont-
role duyulan güven,

Aksi halde, kurumda uygulanan iç kontrol sis-b) 
teminden kaynaklanan zafiyetlere ilişkin bulgular ve 
bunların düzeltilmesine yönelik öneriler yoluyla risk ve 
zafiyetlerin ortadan kaldırılmasıyla sistemin hata üret-
mesinin engellenmesi,

dış denetim değerlendirme raporları ile mevzuatta ön-
görülen mercilere raporlanarak değer yaratan bir denetim 
icra edilmiş olacaktır.

Sistem bazlı denetim yaklaşımı benimsenerek yuka-
rıda özetlenen süreçler takip edildiğinde, kurum gelirle-
rini tahakkuk ettiren daire başkanı ile tahsil eden daire 
başkanı arasındaki husumet dolayısıyla hesaplanan ge-
lirlerin kayıt ve tahsili için tahakkuk dairesi tarafından 
tahsil dairesine yazı yazılmamasından kaynaklanan iç 
kontrol zafiyeti nedeniyle kurum mali işlemlerine iliş-
kin bilgilerin ve bunlara dayanan mali tabloların  doğru 
ve güvenilir olmadığı, bu itibarla bu kurumda iyi mali 
yönetimden söz edilemeyeceği ve bu tür kayda değer 
sayıda olduğu ortaya çıkacaktır.
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Bu itibarla; çıktıların değil, bunların üretildiği siste-
min ve süreçlerin incelenmesine yönelik denetim yakla-
şımının bir an önce benimsenmesi gerekmektedir.

SONUÇ
Güvenilir, doğru, tutarlı, ilgili ve zamanlı bilgi üreti-

mi ve sunumu suretiyle saydamlığın; bu bilgilere dayalı 
olarak üretilmiş raporların kamuoyuna ve yetkili kılın-
mış mercilere sunumu suretiyle hesap verme sorum-
luluğunun gerçekleştirilmesinde, bu bilgilerin kaynağı 
olan mali faaliyet, karar ve işlemlerin meydana geldiği, 
kaydedildiği, değerlendirildiği ve raporlandığı iç kont-
rol sisteminin yeterli düzeyde kurulup etkili bir şekilde 
çalıştırılması ve bunu tespit etmeye yönelik iç kontrol 
denetimi/değerlendirmesi hayati öneme haizdir.

Kamu kurumlarının iç kontrol mekanizmasını oluş-
turup, çalıştırma başarıları ve sistem tarafından üretilen 
bilgilerin sağlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından getirilen 
düzenlemelerin kamu idarelerince doğru bir şekilde 
algılanıp tam olarak uygulanması bu kurumların üst 
yöneticilerinin iç kontrole yaklaşımından ciddi anlam-
da etkilenmektedir. Bilgilerin sağlıklı bir şekilde üretilip 
doğru ve güvenilir bir şekilde sunulmasında idareler ve üst 
yöneticiler taraftır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile uluslararası nitelikte çağdaş yaklaşımlar ve Avru-
pa Birliği normlarına uygun olarak dizayn edilen mali 
saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun ve bunları 
sağlamaya yönelik iç kontrol mekanizmasından oluşan 
kamu mali sisteminin etkili bir şekilde çalışmasında; sis-
temi değerlendiren, zafiyet ve riskleri belirleyerek alın-
ması gereken önlemleri idarelerle paylaşan sonuçları 

dış denetim değerlendirme raporlarıyla kamuoyuna ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunan bağımsız ve taraf-
sız Sayıştay denetimi olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

Bilgilerin sağlıklı bir şekilde üretilip doğru ve güve-
nilir bir şekilde sunulup sunulmadığının teminatı ba-
ğımsız ve tarafsız denetimi ile Sayıştaydır. Sayıştayların 
kuruluş gayesi budur. Bu teminat Sayıştayın bunu sağ-
lamaya yönelik olarak benimseyeceği ve yürüteceği iç 
kontrol sisteminin denetlenmesi/değerlendirilmesine 
dayalı sistem bazlı denetim yaklaşımı ile güvenceye ka-
vuşacaktır. Sayıştayın artık topa girmesi gerekmektedir. 
Bu gereklilik fotoğrafta yer alan yerli ve yabancı diğer 
aktörler tarafından da “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Sisteminde Dönüşüm Bekleyen Fonksiyon: Dış Denetim 
ve Sayıştay”7 “Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin Deneti-
mi/Değerlendirilmesi”8 başlığı altında ifade edilmiştir. 
Uluslararası nitelikteki bu atölye çalışmasında Avrupa 
Birliğinin önceki uygulamaları ile 2004 ve 2007 de üye 
olan ülkeler bir tarafa aday ve adaylığa yakın ülkelerde 
bile Sayıştayların iç kontrol sisteminin denetimini/ de-
ğerlendirmesini yaptıkları belirtilmektedir.

Sayıştay yürüttüğü projeler ve uygulamalarda elde 
ettiği tecrübelerle oyuna hazırdır. Ancak, hazır olmak 
yeterli değildir. Bir taraftan Sayıştay niyetinin açık olarak 
ifade edilmesi, diğer taraftan da Sayıştay Kanunu tasarı-
sının Meclis tarafından kabulü ile oyun şansı tanınması 
gerekmektedir. 
7 Ekrem Candan Denetişim Dergisi sayı: 2

8 OECD, SİGMA, ECA Workshop on Audit/Evaluation of Public 
International Financial Control (PIFC) Systems
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