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ÖNSÖZ 
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GĠRĠġ 

 

Kurumlar ve kiĢiler, görevleri, iĢlevleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi 

birikimi yaratır, bildirimler aracılığı ile çeĢitli isteklerde bulunur, kararlar alıp 

uygular, belirli görüĢ ve iddialar ileri sürerek bunların doğruluk ve güvenirliğini 

savunur. Ancak, amaçlara uygun ve tutarlı karar verebilmek için karar 

iĢleminde yararlanılan bilgilerin geçerli ve güvenilir olması gerekmektedir. 

Aksi bir durum, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını engelleyerek 

topluma, örgütlere ve karar alıcılara zarar verir. Bilgilerin, iddiaların doğruluk 

ve güvenirliklerinin saptanabilmesi için ayrıca bir inceleme yapılması 

kaçınılmazdır. Yapılacak incelemede kullanılan genel yöntem ise, bilgilerin ve 

iddiaların tarafsız ve bağımsız kiĢi/kiĢiler/örgüt tarafından denetlenerek 

doğrulanmasıdır.1 Bu durum kurumların, kendi süreklilikleri kadar toplumların 

geliĢmiĢlik düzeyi doğrultusunda talep edilen her an hesap verebilir bir yapıya 

sahip olmaları gerekliliğini ve belirli yönetim standartları içinde hareket 

etmelerini zorunlu kılmaktadır. Böylesi hesap verilebilir bir yapı ve yönetim 

standartları içinde hareket edilmesi, yönetim yapısına içselleĢtirilmiĢ bir 

denetim sistemi ile birlikte, kamudan baĢlayarak özel sektöre doğru bir 

yayılma etkisiyle genel ülke ekonomisi için bir istikrar unsuru olacaktır.  

Kamu kesiminin, üretim, yatırım ve tüketim ayağı olması ve bunları 

büyük bütçelerle yapması, ülkeyi borçlandırması, cari iĢlemler, bütçe açıkları 

ve makro ekonomik dengeler üzerinde etkisinin bulunması, özel sektör 

üzerinde dıĢsallık etkisine neden olur. Dolayısıyla kamudaki etkin, verimli ve 

ekonomik kaynak kullanımı, genel bir güvence, istikrar, uygun fiyatlama, 

büyüme, talep Ģeklindeki zincirleme etkisiyle, genel ekonomik istikrara katkı 

sağlayacaktır. Tersi durumda;  kamu kesiminde üretim, yatırım ve tasarruflar 

için kaynakların verimsiz kullanımı, kamusal gücün özel kazançlar için kötüye 

kullanılması yani yolsuzluklar, özel sektör üzerinde negatif bir dıĢsallık 

yaratacak; hem kaynak kaybı hem de büyüme ve geliĢmenin engellenmesi, 

piyasa yapısı, fiyat mekanizması, istihdam yapısı ve borçlanma dengelerinin 

                                                 
1
 Erdal Kenger, Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu, 2001, s. 3. 
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bozulması gibi etkilerle ekonomik istikrardan uzaklaĢılmasına neden 

olacaktır.  

Kamu, özellikle Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde, istihdam 

yaratmak, kalkınma hedefleri koymak ve uygulanmasını sağlamak amacıyla 

büyük yatırımlar yapan bir üretici olarak da yoğun bir Ģekilde ekonomik 

hayatın içindedir. Eğitim, sağlık, savunma ve altyapı gibi temel ihtiyaçların 

birincil hizmet sağlayıcısı olan kamu, gelirin yeniden dağılımının yanında 

tüketicinin ve çevrenin korunması, yüksek öğretimin geliĢtirilmesi gibi daha 

önce söz konusu olmayan ancak, ekonomik büyümeye bağlı olarak gündeme 

gelen yeni kamu görevlerini de üstlenmiĢtir. Artan nüfusun kentlerde 

yoğunlaĢması ve devletin düzenleyici rolü nedeniyle yürütmekte olduğu yasal 

ve sosyo-ekonomik düzenlemeler de toplam kamu harcamalarının artmasına 

neden olmuĢtur.2 Birçok ekonomik gözlemci ve finansal uzman, bir ülkede 

bütçe açıklarının artıĢı önlenemezse veya daha da kötüleĢirse, bu açıkların o 

ülkenin uluslararası kredibilitesini azaltacağını ve ekonomik faaliyetlerin 

oluĢmasını ciddi bir Ģekilde engelleyeceğini veya en azından durduracağını 

belirtmektedir. Türkiye‟de özellikle 1990‟lı yıllardan sonra yüksek enflasyon, 

yüksek faiz oranları ve kamu borçlarındaki artıĢlar gibi kötü ekonomik Ģartlar 

nedeniyle sık sık ekonomik ve finansal sıkıntılar ortaya çıkmıĢ, yaĢanan 

krizlerde politik istikrarsızlık, yapısal ve kurumsal zayıflık gibi faktörlerin etkisi 

olmakla birlikte, bütçe açıklarının krizlere katkı yapan temel faktörlerden biri 

olduğu konusunda ortak kanaat oluĢmuĢtur. KronikleĢen bu bütçe açıklarının 

kontrol altına alınması ve azaltılmasının Türkiye için olmazsa olmaz bir 

zorunluluk haline geldiği artık herkes tarafından dile getirilmektedir.3 Tüm 

bunlar, genel ekonomi üzerindeki kamu etkisini çok daha yoğun kılmakta, 

ülke kaynakları; dolayısıyla o kaynaklar üzerinde hak sahibi olan her bir 

bireyin varlıklarının korunması anlamında kamu 

harcama/yatırım/tasarruflarının etkin bir Ģekilde denetimini de gerekli hale 

                                                 
2
 İbrahim Arısoy, “Wagner ve Keynes Hipotezleri Çerçevesinde Türkiye’de Kamu Harcamaları 

ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, 

Sayı 2, 2005, s. 65. 
3
 İhsan Günaydın, “Vergi-Harcama Tartışması: Türkiye Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 

5, Sayı 2, 2004, s. 164. 



3 

 

getirmiĢtir. Bir ülke ekonomisinde istikrardan söz edebilmek için en baĢta mali 

disiplinin varlığı aranır. Mali disiplin; mali sorumluluk ahlakının bir gereği 

olarak, kamu maliyesinde gelirler ve giderler arasında bir dengenin olması 

anlamına gelir. Hükümetlerin harcamaları sorumsuzca artırmaları, keyfi ve 

takdiri olarak vergileme yetkisini kullanmaları, diledikleri ölçüde iç ve dıĢ 

borçlanmaya baĢvurmaları neticesinde disiplinsizlik ortaya çıkar ve kamu 

ekonomisinde vergi - borç yükünün ağırlaĢmasına neden olur. Ağır vergi 

yükü bir taraftan toplam tasarruflar, yatırımlar ve çalıĢma gayreti üzerinde 

olumsuz sonuçlar doğurarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkiler ve vergi 

kaçakçılığına yol açarak kayıt dıĢı ekonominin geniĢlemesine neden olur. 

Toplam borç yükünün artması, devleti adım adım faiz batağına doğru 

sürükler. Bu da üretim ekonomisinin daralmasına ve rant ekonomisinin 

geniĢlemesine neden olur.4 Avrupa Birliği (AB)  üye ülkelerin imzaladıkları 

Maastricht AnlaĢması, üye ülke hükümetlerinin iktisat politikaları üzerindeki 

yetkilerini belirli kriterler çerçevesinde sınırlamıĢtır. Ekonomik ve Parasal 

Birlik için üzerinde uzlaĢılan kriterlere göre Birliğe üye ülkelerde bütçe 

açıklarının GSYĠH‟ya oranı yüzde 3‟ten; toplam borçların GSYĠH‟ya oranı 

yüzde 60‟tan fazla olamayacaktır. Birliğe üye ülkeler enflasyon ve uzun vadeli 

devlet tahvillerine ödenen faiz oranı konusunda da sınırlamalara tabidir5.  

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada çağdaĢ devlet anlayıĢında 

meydana gelen değiĢmenin bir sonucu olarak, ekonomide kamu 

sektörünün payının azaltılması, piyasa ekonomisine iĢlerlik kazandırılması 

ve üretim faktörlerinin verimli ve etkin kullanılması görüĢü önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. 

Bu geliĢmelere yol açan temel nedenler ise kamunun baĢarısızlığı 

olarak ifade edilebilecek; kamu kaynaklarının rasyonel ve etkin 

kullanılmaması, israf edilmesi, gittikçe büyüyen devletin hantal yapısı ve 

                                                 
4
 Coşkun Can Aktan, “Devlette Mali Disiplinsizlik Sorunu ve Ekonomik Anayasa”, 

Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ağustos 2002, s.460. 
5
 Ayşe Günay ve Ahmet Özen “Avrupa Birliğinde Mali Disiplin Sağlanmasına Yönelik Maastricht 

Kriterlerinin Anayasal İktisat Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2002, s. 75. 
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politikanın bir mübadele olarak algılanması sonucu ortaya çıkan yolsuzluk ve 

usulsüzlüklerdir. 

Kamu sektörünün bu durumunu gözlemleyen iktisatçılar da yeni 

iktisadi teoriler geliĢtirmiĢlerdir (Rasyonel Beklentiler, Anayasal Ġktisat Okulu 

gibi). Bu teorilerin ortak özelliği, kamu sektörünün optimum büyüklüğüne 

dönmesi ve kaynakların kamu ve özel sektör arasında daha rasyonel 

esaslara göre dağılımının yapılması gerektiği yönündedir.6 Oysa kamu 

sektörünün payının azaltılması (kamu harcamalarının sınırlandırılması) politik 

bir konudur. Esasen kamu harcamaları ekonominin geliĢmiĢlik düzeyi ve milli 

gelir düzeyine bağlı olarak artmaktadır. Zamanımızın sosyal devleti, herkese 

belirli bir refahı sağlayabilmek için belirli harcamaları yapmak zorundadır.  

Kamu harcamalarının finansman Ģekli -vergi, borçlanma, emisyon-  

kamu harcamalarına birbirinden farklı hudutlar getirir. Kamu harcamalarının 

sınırlandırılması mutlak değildir. Ekonomik ve mali yönden kamu 

harcamalarının sınırlandırılması gerekmekle birlikte, sosyal ve politik görüĢler 

bu sınırlandırmaları yumuĢatabilir. Devlet, verimsiz olmalarına rağmen bazı 

transfer harcamalarını sosyal düzen bakımından zorunlu oldukları veya 

sosyal tabakaların durumlarının iyileĢtirilmesi için muhafaza edebilir. Devlet 

hiçbir zaman, hiçbir ülkede mali emirlerle idare edilen bir kurum değildir. 

Onun için, belirli kamu harcamaları arttırılırken bu harcamalardan doğan 

ekonomik ve mali tehlikeler gerekçe gösterilerek, bu harcamaların sağladığı 

sosyal ve politik faydalar,  mali emirler uğruna feda edilemez.7 Nitekim dünya 

ekonomisinde yaĢanan krizler sonucunda Avrupa ve Amerika‟da ülkelerin 

yıllardır savunduğu liberal kapitalist sistem, bankaları ve fabrikalarıyla 

çökmüĢ, neo-liberal görüĢün aksine, devlet kanalları ile sisteme müdahale 

edilmek zorunda kalınmıĢtır.   

ÇalıĢmamızda, “kamu harcamalarının sınırlanması” konusu yukarıda 

izah edildiği gibi politik bir konu olması nedeniyle kapsam dıĢında 

tutulmuĢtur. Kamu sektörüne yöneltilen eleĢtirilerin ve özelleĢtirme 

                                                 
6
 Ahmet Arslan, “Kamu Harcamalarında Verimlilik Etkinlik ve Denetim”, Maliye Dergisi, sayı:140, 

Mayıs-Ağustos 2002, s.74. 
7
 İsmail Türk, Kamu Maliyesi, Ankara, Turhan Kitabevi, 2008, s. 82. 
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gerekçelerinin “Kamu da iyi yönetilebilir” savıyla ortadan kaldırılabileceği, 

ekonomide önemli bir paya sahip olan kamu harcamalarının (bütçenin), 

makroekonomik (konjonktürel, telafi edici, kalkınma ve istikrar sağlama 

fonksiyonu) fonksiyonu nedeniyle,  ülke kalkınma plan ve programlarına 

uygun ve sosyal devlet olgusunun bir gereği olarak kullanılabileceği, 

kurumsal yönetim ilkelerinin etkin denetim ve kontrol sistemi ile 

uygulanabileceği açıklanmaktadır. Kurumsal yönetim ilkelerinin (hesap 

verilebilirlik, eĢitlik, adillik, sorumluluk) uygulanabilmesi, hak sahiplerinin 

doğru ve tam zamanında bilgilendirilmesi, baĢta bağımsız (dıĢ ) denetim 

olmak üzere iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin etkin 

iĢlemesine ve faaliyet raporlarına bağlıdır.8 Faaliyet Raporları ise Ģeffaflığın 

ve hesap verilebilirliğin en temel belgesidir.  

Sonuçta ekonominin en temel gerçeği olan kaynakların, kullanım 

öncesinde/ sırasında/ sonrasında denetime tabi tutulması, bu denetimin 

kurum içi bağımsız ve nesnel güvence hizmeti veren iç denetim biriminden 

alınması, özellikle de bu denetim faaliyetinin geliĢmekte olan ülkelerin en 

büyük üreticisi, yatırımcısı ve tüketicisi olan kamuda da yaygınlaĢması ile 

ekonomik, etkin, verimli kaynak kullanımına, bu kaynakların çıkar gruplarının 

eline geçerek adil olmayan bir dağılım sorunu yaĢanmasının önüne 

geçilmesine ve dolayısıyla genel ekonomik istikrara bir katkı sağlanacaktır.  

Bu çalıĢmanın birinci bölümünde; mali kontrol ve yönetimin teorik 

çerçevesi, Türkiye‟de iç denetim uygulamaları, kamu harcamalarının 

ekonomiye etkisi ve iç denetimin kurumsal yönetimdeki rolü konuları 

incelenecektir. Ġkinci bölümde; AB üyesi ve aday ülkelerin gözünden iç 

denetim sistemine bakılacaktır. Üçüncü bölümde; Türkiye‟de kamu mali 

yönetimi ve kontrolü alanındaki geliĢmeler ve kamudaki iç denetim sistemi 

incelenecektir. Dördüncü ve son bölümde ise; Türkiye‟de kamu kurumlarında 

çalıĢan iç denetçi ve iç denetim birim yöneticileri ile iç denetim sistemi 

üzerine bir anket çalıĢması uygulanacak ve “Türkiye‟de Kamu Ġç Denetim 

Sistemi” üzerine somut bulgular elde edilmeye çalıĢılacaktır. 

                                                 
8
 Davut Pehlivanlı, Modern İç Denetim, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2010, s.2. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

 

MALĠ KONTROL VE YÖNETĠMĠN TEORĠK ÇERÇEVESĠ 

 

 

1.1. DENETĠM KAVRAMINDAN ĠÇ DENETĠM KAVRAMINA  

 

Bu bölümde iç denetimin kavramsal çerçevesi ortaya koyulmaya 

çalıĢılacaktır. Denetim kavramı, kavramın tarihsel geliĢimi, iç denetimin 

uluslararası standartları,   kurumsal yönetim kapsamında denetimin önemi ve 

bileĢenleri, iç denetimin bu bileĢenlerle etkileĢimi, ekonomi bilimi ile 

bağlantısı ve etkinlik, sınırlı kaynaklar, yolsuzluk ile iliĢkisi anlatılacaktır.  

 

 

1.1.1. Denetim Kavramı  

 

Literatürde klasik anlamda denetim; genel hatlarıyla bir kurumun, 

programın veya projenin yapısının, çıktılarının ve faaliyetlerinin önceden 

belirlenmiĢ kriterlere uygunluğunu araĢtırmak ve elde edilen denetim 

bulgularının nesnel ve sistematik bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra 

ilgili taraflara duyurulması faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.9 

AB SayıĢtayı kamu kesiminde denetimi; bir kuruluĢun faaliyetlerinin ve 

iĢlemlerinin hedeflere, bütçelere, kurallara ve standartlara uygun olarak 

yürütülmesini ya da iĢlemesini güvence altına almak üzere incelenmesi 

Ģeklinde tanımlamıĢken, Türk SayıĢtayı tarafından uluslararası tanımlara 

göre hazırlanan Denetim Terimleri Sözlüğünde denetim; bir kuruluĢun 

faaliyetlerinin ve iĢlemlerinin hedeflere, bütçelere, kurallara ve standartlara 

                                                 
9
 Safiye Kaya, Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi, Sayıştay Yayınları, Ankara, 2002, s.3. 
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uygun olarak yürütülmesini ya da iĢlemesini güvence altına almak üzere 

incelenmesi Ģeklinde tanımlanmıĢtır.10 

Denetim için Türk Dil Kurumunun yaptığı tanım: “denetleme, bir iĢin 

doğru ve yönetime uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe 

etmek, teftiĢ etmek, kontrol etmek” Ģeklindedir. Bu kavramların denetim ile 

iliĢkileri aĢağıda açıklanmıĢtır.11 

 

Tablo 1.1. TeftiĢ/ Revizyon/ Kontrol Tanımları 

TeftiĢ 

TeftiĢ, bir Ģeyin aslını, doğrusunu veya iĢlerin iyi yürütülüp 

yürütülmediğini anlamak için yapılan inceleme olarak tanımlanabilir. 

TeftiĢ denetimden daha dar kapsamlı olanıdır. Denetim bir Ģeyin geneli 

için uygulanırken, teftiĢ bu genel içinde daha özel durumlara uygulanır. 

Daha sonra belirtileceği gibi, buna uygunluk denetimi ismi verilir ve 

herhangi bir alanda uygulanması gereken standart veya norm belirlenir. 

TeftiĢ buna ne derece uyulduğunu belirlemek amacıyla yapılır. 

Revizyon (inceleme, auditing) 

Revizyon, gözden geçirmek, tekrar incelemek anlamına gelmektedir. 

Buradaki gözden geçirme eleĢtirisel bir gözle yapılmaktadır. Revizyon, 

daha çok finansal olayların ve özellikle vergi hesaplarının incelenmesi 

ve denetlenmesi için kullanılmaktadır. Revizyon, iĢletme personeli 

tarafından yapılabileceği gibi, iĢletme dıĢı kiĢiler tarafından da yapılabilir. 

Çoğu kez muhasebe kayıtları tamamlandığında ve geçici mizan çıktıktan 

sonra hesapların vergi yasalarına veya uygulanan diğer muhasebe 

sistemine uygunluğunun bir kez daha incelenmesi anlamına gelmektedir  

 

 

                                                 
10

 Sacit Yörüker, Denetim Terimleri,  Sayıştay Yayınları, Ankara. 1999, s.15. 
11

 Ahmet Başpınar, “Türkiye’de ve Dünyada Denetim Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış”, 

Maliye Dergisi, sayı:148 / Ocak-Nisan, 2005 s.36. 
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Tablo 1.1. (Devamı) 

Kontrol (denetim, murakabe) 

Denetimin baĢlangıcı veya denetimden önce gelen faaliyettir. Herhangi 

bir faaliyetin istenilen Ģekilde sonuçlanması için veya belli bir hedefe 

ulaĢmak için bazı önlemler alınır. Bu önlemler sonuçları sağlamak, 

sonucu kontrol altında tutmak içindir. Önce önlemler alınır, sistemler 

kurulur. Daha sonra uygulanır, uygulamanın sonuçları da ölçülür. Ne 

derece amaçlanan sonuçlara uygun davranıldığı ortaya konmaya 

çalıĢılır. Bu süreç içinde amaçlara ulaĢmak için alınan önlemler bir 

kontrol etme faaliyetidir. Daha sonraki bu hedeflere ulaĢma derecesi 

veya sapmaların tespiti denetim faaliyetidir. Örneğin bir iĢletmede 

kurulan sisteme iç kontrol sistemi denir. Bu sistem bir önlemler dizisidir. 

Kurulu bu sistemin kuruluĢ amaçlarına uygun olarak çalıĢıp çalıĢmadığı 

ise iç denetim birimi (teftiĢ) tarafından denetlenir. 

Kaynak: Kenger, a.g.e., s. 4-5. 

  

Kurumların hak sahipleri, kurumun yönetim kurulu ve üst yönetiminin 

genel kabul gören yönetişim ilkelerini uygulamalarını, sağlam risk yönetimi 

ilkelerine uymalarını ve kurumun kontrolünü ellerinde tuttuklarını herkese 

göstermelerini giderek artan bir Ģekilde istemekte ve beklemektedirler. Daha 

fazla saydamlığa ve daha fazla sorumluluk ve hesap verebilirliğe yönelik bu 

istek, kurum ve iĢletmeler teknolojik olarak daha sofistike ve global hale 

geldikçe daha da hızlanacak ve artacaktır.12 Söz konusu isteği 

gerçekleĢtirecek araç ise “Denetim Faaliyeti”dir. Burada bahsettiğimiz 

“yönetiĢim” kavramı, belirlenmiĢ kurallar ve kolektif hareket için uygun 

koĢullar yaratmaya odaklı olmayı ifade etmektedir. Kavram, çıktı anlamında 

                                                 
12

 Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu, "Avrupa'da İç Denetim Konum Raporu", Çeviri: 

TİDE Yayınları, Şubat 2005, s.9. 
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yönetimden çok farklı olmamakla birlikte iĢleyiĢ anlamında farklılık arz 

etmektedir.13  

Örgütsel eylemlerin ve iĢlemlerin, öngörülen amaçlar doğrultusunda, 

benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesi olan denetimde 

temel amaç, örgüt amaçlarının gerçekleĢtirilme derecelerini saptayarak, 

örgütün etkililik, ekonomiklik ve verimlilik düzeylerini yükseltmek ve onun 

geliĢtirilmesini sağlamaktır.14 

Birçok tanımı yapılmakla birlikte, genel anlamda denetim, iktisadi 

faaliyet ve olaylara iliĢkin iddiaların, önceden saptanmıĢ ölçütlere uygunluk 

derecesini araĢtırmak ve sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek amacıyla 

tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreç 

olarak tanımlanabilir. Tanımdan da anlaĢılacağı üzere denetim unsurları 

aĢağıdaki baĢlıklar altında toplanabilir.15 

1- Denetim bir süreçtir: Denetim faaliyeti çeĢitli evreler halinde 

gerçekleĢtirilir. Birbirini izleyen bu evrelerin baĢlangıç ve sonucu arasındaki 

faaliyetler belirli bir plan dâhilinde sürdürülür. 

2- Ġktisadi faaliyet ve olaylara iliĢkin iddialar: ĠĢletmenin, iktisadi 

faaliyetleri ile ilgili olarak hazırladığı çeĢitli raporlar ve beyanlar, iĢletme 

açısından bir iddia niteliğindedir. Söz konusu raporlar ve beyanlar iĢletme 

tarafından hazırlanmıĢ ve menfaat gruplarına sunulmuĢtur. Denetim bu 

iddiaların doğruluğu ve güvenilirliğinin araĢtırılmasıdır. 

3- Önceden saptanmıĢ ölçütler: Denetçi, iĢletmenin iddiası niteliğindeki 

finansal tabloları önceden saptanmıĢ ölçütlerle karĢılaĢtırarak, bu ölçütlere 

göre doğruluk ve güvenilirliğine karar verir. Bu ölçütler kanunlar, anlaĢmalar, 

yönetim tarafından saptanmıĢ hedefler ve genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkeleri olabilir. 

4- Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerlendirme: Denetçi 

iĢletmenin iddialarının doğruluğu araĢtırmak için iĢletme ve iĢletmeyle ilgili 

                                                 
13

 Gerry Stoker, “ Governance As Theory: Five Propositions”, Blackwell Publishers, 1998, s.17. 
14

 Şener Gönülaçar, “İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler (1)”, Mali Hukuk Dergisi, Sayı 130, 

Temmuz-Ağustos 2007, s.21. 
15

 Başpınar, a.g.m., s.35-36. 
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kiĢi ve kuruluĢlardan bağımsız olarak yeterli ve uygun nitelikle kanıt toplamak 

zorundadır. 

5- Ġlgi duyanlara bildirme: ĠĢletmeyle ilgili finansal olaylarla birçok kiĢi 

ve kuruluĢun doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunmaktadır. Denetçi bu ilgililere, 

iĢletmenin finansal bilgileri konusunda yaptığı denetimin sonunda ulaĢtığı 

sonucu yazılı bir raporla açıklar. Bu aĢama denetimin son aĢamasını 

oluĢturur. 

 

 

1.1.2. Denetimin Tarihsel GeliĢimi  

 

Denetimin varlığı, M.Ö. 3500 yıllarına kadar varan Mezopotamya 

kayıtlarından çıkarılmaktadır. Mali iĢlemleri de içeren bu kayıtlar, bir 

soruĢturma sistemi olarak yorumlanabilecek çeĢitli iĢaretler içermektedir. 

Antik Roma‟da memurların kendi kayıtlarını diğerlerinin kayıtları ile 

karĢılaĢtırdığı bir hesap sorgusu sistemi oluĢturulmuĢtur. “Denetim” anlamına 

gelen “Audit” teriminin oluĢması da bu hesap sorgusunun bir sonucudur. 

Meslek unvanı olarak “denetçi” anlamına gelen “auditor”, ilk defa 1289 yılında 

Ġngiltere‟de kullanılmıĢtır.16 

Profesyonel denetçiliğin ilk örgütü 1581‟de Venedik‟te kurulmuĢtur. 

Sanayi Devriminden sonra Avrupa‟da muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve 

belgelendirmeyi de içeren günümüz denetimi ile benzer özellikler taĢıyan bir 

denetim sistemi oluĢmaya baĢlamıĢtır. Avrupalılar zamanla bu uygulamaları 

Kuzey Amerika‟ya taĢımıĢtır. 1850‟li yıllarda, “Ġskoçya Fermanlı 

Muhasebeciler Enstitüsü” tarafından modern muhasebe denetimi, yazılı hale 

getirilmiĢtir. 1886 yılında Ġngiltere‟den Amerika‟ya göç eden muhasebeciler, 

New York‟ta ilk Diplomalı Kamu Muhasipleri Kanunu‟nun çıkarılmasını 

sağlamıĢlardır. Yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren geniĢ ve karmaĢık 

yapıdaki Ģirketlerin ortaya çıkması ile denetim fonksiyonunun geliĢimi 

                                                 
16

 Zuhal Tek, Egemen Mert Çetinkaya, “İç Denetim”, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 20, 2004 s.5. 
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hızlanmıĢtır. Bunun sonucunda denetim uluslararası nitelikte örgütlenmelere 

ihtiyaç duymaya baĢlamıĢtır.17 

1941 yılında Uluslararası Ġç Denetim Enstitüsünün kurulmasıyla (IIA) 

ilk olarak özel sektörde kurumsal yapıya kavuĢan iç denetim kavramı, kamu 

sektöründe 1980‟li yıllarda Anglo-Sakson ülkelerinde hayata geçirilmiĢtir. 

Dünya genelinde iç denetimle ilgili standart ve uygulamalar Uluslararası Ġç 

Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından, iç kontrole iliĢkin standart ve uygulamalar 

COSO (Commitee of Sponsoring Organizations) ve dıĢ denetimle ilgili 

standart ve uygulamalar ise INTOSAI (The International Organisation of 

Supreme Audit Institutions)  tarafından geliĢtirilip güncellenmektedir. 

Uluslararası standartlar, Ġç Denetim AB Komisyonu, IMF, Dünya Bankası, BM 

(BirleĢmiĢ Milletler), NATO, OECD ve Avrupa Merkez Bankası gibi 

uluslararası kuruluĢlar tarafından hem uygulanmakta, hem de AB üye 

ülkelere denetim sistemi olarak referans gösterilmektedir. Özellikle AB aday 

ülkelerde, kamu yönetiminde hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın 

sağlanması amacıyla etkili bir iç denetim sisteminin kurulması zorunluluğu 

ortaya çıkmıĢ ve bu ülkelerin çerçeve kanunları ile görev ve yetki alanı 

tanımlanmıĢ iç denetçilik uygulamaları sağlam zemine oturtulmuĢtur.18 

1980‟lerde yaĢanan pek çok finansal kurumun dâhil olduğu “denetim 

baĢarısızlıkları”, denetim sürecine olan güveni önemli ölçüde sarsmıĢtır. 

Toplumda temiz denetçiler olsa dahi bu durum, kurumların neden baĢarısız 

oldukları üzerine bir tartıĢma baĢlatmıĢtır. Bu kaygılar için IIA‟den yanıt, 

sponsor olduğu “(National Commission on Fraudulent Financial Report) Hileli 

Finans Üzerine Ulusal Komisyon Raporu”, olarak gelmiĢtir. Komisyon, 

finansal raporlama sistemleri üzerine çalıĢmıĢ, sorunları tanımlamıĢ ve 

düzeltici bir hareket önerisi getirmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonuçları 1987 yılında 

Treadway Raporu (Treadway Report) adıyla yayımlanmıĢtır.19 Treadway 

Komisyonu olarak bilinen komisyon, 1985 yılında The American Institute of 

                                                 
17

 Tek ve Çetinkaya, a.g.m., s.5. 
18

 Mustafa Çavuşoğlu ve Osman Duru, “İç Denetim”, Siyasal Vakfı Bülteni, Araştırma Notları, 

Yıl:15, Sayı 20, 2007, s.15. 
19

 James K Kincaid, William J. Sampias,” Certified Government Auditing Professional: 

Examination Study Guide”, 3rd Edition, s. 49. 
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Certified Public Accountants (AICPA), American Accounting Association, 

Financial Executives Institute ( FEI ), Institute of Internal Auditors (IIA) ve 

Institute of Management Accountants (IMA) ortak sponsorluğunda 

kurulmuĢtur. Treadway Komisyonunun en önemli hedefi; sahte mali 

raporların nedenlerini belirlemek ve meydana gelme olasılığını azaltmaktır. 

Treadway Komisyonunun raporu, kamu kurumlarının yöneticileri ve yönetim 

kurullarına, kamu muhasebesiyle uğraĢan kiĢilere, Amerikan Menkul 

Kıymetler ve Kambiyo Komisyonuna, akademilere ve diğer kanun yapma 

yetkisini haiz kurumlara iç kontrole iliĢkin çeĢitli tavsiyeler içermektedir. 

Treadway Komisyonunun himayesinde iç kontrol literatürünün yeniden 

gözden geçirilmesi için bir çalıĢma grubu oluĢturulmuĢtur. Sonuç olarak; 

sponsor kurumların iç kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin 

değerlendirilmesi için genel kabul görecek standartlar belirleyen bir projeyi 

üstlenmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Bu amaçla Treadway Komisyonunu 

Destekleyen KuruluĢlar Komitesi 1992 yılında “Ġç Kontrol BütünleĢik 

Sistemi” raporunu yayımlamıĢtır. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli olarak 

bilinmektedir.20  

Yakın tarihimizde ise sermaye piyasalarında yaĢanan geliĢmeler, 

piyasaların iĢlerliğinin korunmasını sağlamak açısından gerekli olan 

regülasyon hareketini hızlandırmıĢ ve yeni düzenlemeleri gündeme 

getirmiĢtir. Piyasa ekonomisinin yaygınlaĢması ile ivmelenen küreselleĢme, 

uluslararası ticaretin geliĢmesinin yanı sıra sermaye hareketlerinin de 

serbestleĢmesini sağlamıĢtır. Ekonomik yapıda meydana gelen bu değiĢimin 

hızla geliĢen biliĢim teknolojisi ile desteklenmesiyle, sermayenin 

hareketliliğinin son derece hızlı, farklı ülkelerin piyasaları arasındaki 

etkileĢimin ise yoğun olduğu global bir sermaye piyasası oluĢmuĢtur. Ancak, 

bu durumun doğal bir sonucu olarak, herhangi bir ülkede ortaya çıkan kriz 

sadece o ülkeyi değil, yatırımlarını buraya yapan diğer ülkelerdeki piyasaları 

da etkilemeye baĢlamıĢtır. Özellikle 1997 Güneydoğu Asya ve 1998 Rusya 

krizlerinden sonra, iç içe geçmiĢ sermaye piyasalarında dalgalanmaların 

                                                 
20

 Nihal Saltık, “İç Kontrol Standartları”,  Bütçe Dünyası, cilt 2, sayı 26, Yaz 2007, s. 60. 
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düĢük olduğu bir yapı oluĢturabilmek için, uluslararası kurumlar farklı 

ülkelerin piyasalarında geçerli olabilecek temel düzenlemelerin oluĢmasına 

yönelik çalıĢmalara baĢlamıĢtır. Bu düzenlemelerdeki ortak nokta, risk 

yönetimi ve iç denetim sistemlerinin yeniden yapılandırılması ve ekonomi 

içindeki önemli rolüne bağlı olarak düzenlemelerin bankacılık sektörüne 

odaklanmıĢ olmasıdır. 1990‟lar sonrasında risk yönetimi ve denetim 

konusundaki geliĢmeler bankacılık sektöründe yoğunlaĢmakla birlikte, aynı 

dönemde özellikle geliĢmiĢ ülkelerde yönetim konusunda bütünsel bir 

yaklaĢımın benimsenmesine yönelik olan Kurumsal Yönetim kavramı 

yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. 1990‟ların 2. yarısından itibaren özellikle halka 

açık Ģirketlere yönelik olarak kurumsal yönetim ilkelerinin oluĢturulması 

yönündeki çalıĢmalar hızlanmıĢtır. Haziran 1998‟de Ġngiltere‟de yayımlanan 

ve daha önce kurumsal yönetim konusundaki yayımlanmıĢ düzenlemeleri de 

dikkate alan tamamlayıcı nitelikteki düzenleme (Combined Code) ile Londra 

Borsasına kote edilmiĢ olan Ģirketlerin kendi bünyelerinde iç kontrol 

sistemlerinin kurulması ve bu sistemin etkinliğinin yöneticiler tarafından 

denetlenmesi öngörülmüĢtür. Böylece bankacılık sektörü dıĢındaki 

sektörlerde de dıĢ denetimin yanında iç denetim fonksiyonu da önem 

kazanmıĢ ve yasal bir merci tarafından bu sistemin etkinliği ile ilgili bilgi talep 

edilmeye baĢlamıĢtır. 21 

Kurumsal yönetim kavramının uluslararası hale gelmesinde ise, 1999 

yılında OECD tarafından "(OECD Principles of Corporate Governance) 

OECD Kurumsal Yönetim Ġlkeleri"nin yayınlaması etkili olmuĢtur. Ġlkeler 2004 

yılında güncellenerek duyurulmuĢtur. Burada etkin bir kurumsal yönetim 

çerçevesi oluĢturmak için Ģeffaf ve etkin bir yapı gündeme getirilmiĢtir. Bu 

ilkeler kısaca kurumların, hissedarların hakları ve temel mülkiyet 

fonksiyonlarının korunmasını, hissedarların adil muamele görmesini, menfaat 

sahiplerinin haklarının yasalarda belirtildiği Ģekilde tanınmasını; servet ve 

yeni iĢ alanları yaratmada Ģirketler ile menfaat sahipleri arasında etkin bir 

iĢbirliğini ve mali olarak güçlü iĢletmelerin ayakta kalmasını teĢvik etmesini; 

                                                 
21

 Kurumsal Yönetim Derneği,  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Kurumsal Yönetim İlkeleri, 

Yayın no: Kurumsal Yönetim Derneği -Yayınları 2005-01-01,  s 1-50. 
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mali durum, performans,  mülkiyet ve Ģirketin idaresi dâhil Ģirketle ilgili bütün 

mali konularda doğru ve zamanında açıklama yapılmasını güvence altına 

almasını; Ģirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu tarafından yönetimin 

zamanında etkin denetimini, hesap verme zorunluluğunu teminat altına 

almasını kapsamaktadır.22 

Gerek kurumsal yönetim kavramının, gerekse risk yönetimi ve iç 

denetim uygulamalarının son derece önemli hale geldiği bir dönemde, 

A.B.D.‟de Enron, Worldcom ve Xerox gibi önde gelen Ģirketlerde yaĢanan 

skandallar, özellikle denetim sisteminin sorgulanmasına neden olmuĢtur. 

ġirketlerin sahip olduğu finansal kaynakları verimsiz kullanmaları ve bu 

durumun kamuoyu tarafından izlenebilmesi için yeterli bir denetim aracı 

bulunmayıĢı söz konusu olayların peĢinen öngörülebilmesini engellemiĢtir. 

Yönetim kurullarının Ģirket faaliyetlerine ve bu faaliyetler sonucunda alınan 

risklere yeterince hâkim olamaması ile baĢlayan hatalar zinciri hakkında 

yürütülen fikirler, bugün itibarıyla mali verilerin güvenilirliğini sağlamak 

amacıyla denetim yapan dıĢ denetçilerin bağımsızlığının ve Ģirket üst 

yönetimlerinin sorumluluk sınırlarının sorgulanması noktasına ulaĢmıĢ 

bulunmaktadır.23 Bu geliĢmeler sonrası literatürde denetim eksikliği ekonomik 

krizlerin nedenlerinden biri olarak yerini almıĢtır.  

Bağımsız denetçi tarafından sağlanan iç denetim ve danıĢmanlık 

hizmetlerinin güvenilirliğinin sorgulanması (iç denetimin dıĢ kaynaktan temini- 

outsource) sonucunda Sarbanes-Oxley Kanunu; kurum üst yönetimi ve 

denetim komitesi sorumluluklarına ve bağımsız denetçi tarafından 

verilemeyecek danıĢmanlık hizmetlerine odaklanmıĢtır. Kanun, bağımsız 

denetçi tarafından verilebilecek danıĢmanlık hizmetlerine sınırlama 

getirmenin yanı sıra, Halka Açık ġirketler Muhasebe Gözetim Kurulunun 

(PCAOB) oluĢturulması ve denetim standartlarının bu Kurul tarafından 

yayınlanması ayrıca denetim firmalarının söz konusu Kurul tarafından 

denetlenmesi de dâhil pek çok düzenlemeyi kapsamaktadır. Söz konusu 

                                                 
22

 Kurumsal Yönetim Derneği, a.g.e, s 1-50. 
23

 İsmail Ay, Selim Selimata, Yasemin Tüzün, “Denetim Alanında Yeni Düzenlemeler ve 

Türkiye’ye Yansımaları”, TİDE İç Denetim Dergisi, sayı:5, Sonbahar-2002, s. 22. 
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Kanun‟da, iç denetime iliĢkin düzenlemeler, iç denetim biriminin organizasyon 

içindeki yapısı da göz önünde bulundurularak, denetim komitesi ve üst 

yönetimin sorumluluk alanları kapsamında ele alınmıĢtır. Aynı zamanda 

Kanun‟da, üst yönetimin ve yönetim kurulunun sadece finansal risklere değil, 

kurum genelini ilgilendiren bütün risklere (operasyonel, sosyal ve çevresel 

risklerde dahil) odaklanmaları gereği vurgulanarak, COSO tarafından 

“Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi” nin yayınlanmadan önce kurumsal risk 

yönetimi mantığının kabul görmesinin ilk adımları atılmıĢtır. Ġç denetim ve 

kurumsal yönetim alanında yaĢanan geliĢmeler ve krizler paralellik arz 

etmektedir. Ortaya çıkan krizler hem sistemin sorgulanmasına yol açmakta 

hem de sistemi daha etkin çalıĢmaya yönlendirici önlemlerin alınması 

sonucunu doğurmaktadır. 1992 yılında COSO tarafından “Ġç Kontrol 

Çerçevesi” nin yayınlanması, 2000‟li yılların baĢında yaĢanan muhasebe 

skandallarının ardından 2002 yılında Amerika‟da Sarbanes-Oxley 

Kanunu‟nun kabul edilmesi ve 2006 yılında COSO tarafından “Kurumsal Risk 

Yönetim Çerçevesi” nin yayınlanması iç denetimin ulaĢmıĢ olduğu son 

durumu ve piyasanın değiĢen ihtiyaçlara vermiĢ olduğu tepkileri 

özetlemektedir. Denetim sisteminin sorgulanması sonucunda iç denetim 

fonksiyonunun, kontrol temelli, uygunluk denetimi ve mali denetim türlerini 

kapsayan geleneksel denetimden risk temelli ve risk yönetimi temelli modern 

denetim yaklaĢımına dönüĢtüğü görülmektedir. 24 

Yönetim adına denetim olarak baĢlayan iç denetim zamanla 

operasyonel denetim, iç kontrol süreçlerinin ve risk yönetiminin 

değerlendirilmesi ve iĢlem ve iĢlem süreçlerinin analiz edilmesi yoluyla kurum 

faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılması gibi çağdaĢ unsurları 

bünyesine taĢımıĢ,  yönetim adına denetim kavramından kurum faaliyetlerine 

yönelik kurum dıĢına bağımsız bir değerlendirme sunan yönetimin denetimi 

olarak nitelendirilecek olan bir fonksiyona dönüĢmüĢtür.25  

 

 

                                                 
24

 Pehlivanlı, a.g.e., s.12. 
25

 İDKK, “2008 Kamu İç Denetim Genel Raporu”, Ankara, Haziran 2009, s.9. 



16 

 

1.1.3. Denetim Türleri 

 

Denetimi; denetleyen kurumlar, denetlenen kurumlar, denetimin amacı 

ve kapsamı ile denetimin kamusal veya özel sektör nitelikli oluĢuna göre 

ayırabiliriz. Bunun yanında günümüzde denetimin kamusal veya özel sektör 

ayrımı giderek geçerliliğini yitirmekte, iç içe geçmektedir.26 Aynı Ģekilde 

yönetiĢim kavramı üzerinde mutabakata varılan temel nokta da, yönetiĢimin, 

yönetim stillerini özel ve kamu sektörü sınırını bulanıklaĢtıracak bir Ģekilde 

geliĢtireceğidir.27 

Ġç denetim amaçlarına göre beĢ ana baĢlık altında toplanmıĢtır: Sistem 

denetimi, mali denetim, performans denetimi, uygunluk denetimi ve bilgi 

teknolojisi denetimi. Bu denetim türleri yerine, zamanına ve ihtiyaca göre 

hepsi bir arada birbirlerini destekleyici nitelikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir. 

Sistem Denetimi:  

Sistem denetimi, yürütülen kontrol faaliyetinin etkinliğini ölçmek 

amacıyla iç kontrol sisteminin detaylı bir Ģekilde değerlendirilmesini amaçlar. 

Faaliyetlerin etkinliği, iktisadiliği ve verimliliği, iĢlemlerin mevzuata 

uygunluluğu ve düzenliliği, mali raporların doğru ve tam olduğu konusunda 

güvence sağlar. Sistem denetiminde, denetlenenin mali raporlarının doğru ve 

tam, iĢlemlerin mevzuata uygun olup olmadığının ve/veya etkinlik, verimlilik 

ve iktisadiliğin sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi için inceleme yapılır.28  

Mali Denetim:  

Mali denetim gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere iliĢkin hesap ve 

iĢlemlerin doğruluğunun, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin 

değerlendirilmesidir. Bir kurumun finansal tablolarının önceden belirlenmiĢ 

kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüĢ 

belirlemek amacıyla finansal tabloların incelenmesi yapılır. Mali denetim 

ekonomik faaliyetin muhasebe yöntemleriyle ölçülerek analizinin 

yapılmasıdır. Mali denetimde değerlendirme kriterleri çoğu zaman genel 

                                                 
26

 Kenger, a.g.e., s. 4-5. 
27

 Stoker, a.g.e., s. 17. 
28

 Avrupa Komisyonu, Glossary of Definitions Used by the Commission in the Framework of 

Public Internal Financial Control (PIFC), Brüksel, 2002, s.15. 
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kabul görmüĢ muhasebe ilkeleri, uluslararası muhasebe standartları veya 

yerel muhasebe ilkeleri ile organizasyonun faaliyeti ile ilgili vergi mevzuatı 

hükümleridir. Bu denetim bağımsız denetçiler veya kamu denetçileri 

tarafından yürütülür. Denetimin konusu, ortaklara veya ilgili kamu 

kuruluĢlarına verilen, kamuya açıklanan finansal tablolardır ve denetim 

sonrasında finansal tablolar ile ilgili olarak güvence vermeye yönelik 

raporlama faaliyetinde bulunulur.29 Bu tür denetim, genel amaçlı bir denetim 

olup, bütün ülkelerde bağımsız denetçilerin üzerinde önemle durdukları bir 

denetim türüdür. Çünkü bu denetimin gerçekleĢmesi ile kullanıcıların önemli 

bir kısmının gereksinmeleri karĢılanmıĢ olur.30 

Performans Denetimi:  

Performans denetimi (operational audit, performance audit), bir 

örgütün faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğini değerlemek amacıyla bu 

faaliyetlerle iliĢkili usul ve yöntemlerin uygulanıĢının gözden geçirilmesini 

kapsar. Faaliyet denetiminde, denetçilerden tarafsız gözlemlerde bulunması 

ve belirli faaliyetlerin ayrıntılı analizini yapması beklenir. Faaliyet sonuçları 

verimlilik standartlarıyla karĢılaĢtırılır ve örgütün önceden belirlenmiĢ amaç 

ve hedeflere ulaĢıp ulaĢmadığı ölçülür. 31 

Uygunluk Denetimi:  

Uygunluk denetimi (compliance audit), bir örgütün iĢlemlerinin ve 

faaliyetlerinin belirlenmiĢ yöntemlere, kurallara veya mevzuata uygun olup 

olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesidir. Bu denetim türünde 

belirlenmiĢ kriterler farklı kaynaklar tarafından oluĢturulur. Denetimin konusu, 

örgütün mali iĢlemleri ve faaliyetleridir. Çok yönlü ve kapsamlı olması 

nedeniyle bir nevi istiĢari nitelikte yönetim danıĢmanlığı Ģeklinde 

nitelendirilmesi de mümkündür. Üretim hacmi ve türlerinin artmasına bağlı 

olarak kuruluĢun büyümesi ve holdingleĢmenin yayılması sonucu doğmuĢtur. 

 

 

                                                 
29

 B. Lawrence Sawyer, Sawyer’s Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing, 

5th Edition, 2003, s.6. 
30

 Walter Meigs, Principles of Auditing, 3th Canadian Edition, Homewood, 1987, s.58. 
31

 Erdal Kenger, “Yüksek Denetim”, YDK Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, 2002, s.19-57. 
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Bilgi Teknolojileri Denetimi:  

Bilgi teknolojileri denetimi, sistemlerin gizliliğini, güvenilirliğini ve 

mevcudiyetini garanti altına almak için, bilgi teknolojileri sistemlerinin 

güvenliğinin korunmasındaki yeterlilik ve etkinliği inceler.32 

Bu kapsamda denetçi, mevcut bilgi teknoloji kontrollerini; etkililik, 

etkinlik, gizlilik, bütünlük, doğruluk, eriĢilebilirlik, uygunluk ve güvenilirlik 

kriterlerini dikkate alarak inceler ve raporlar. 

Amaçlarına göre denetim türlerini kısaca belirttikten sonra, denetçinin 

tanımını yapmakta yarar vardır. Denetçi; denetim faaliyetini yürüten, mesleki 

bilgi ve deneyime sahip, bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri 

taĢıyan kariyer sahibi uzman kiĢidir.33  

Denetim, statüye göre iç denetim ve dıĢ denetim olmak üzere ikiye 

ayrılır. DıĢ denetim de kendi içerisinde bağımsız denetim ve kamu denetimi 

olarak ikiye ayrılır. Yüksek denetim kurumlarının (Yüksek Denetleme 

Kurulları, SayıĢtaylar) kamu kuruluĢları üzerinde parlamentolar adına 

yaptıkları denetimler, geçmiĢte dıĢ denetim içerisinde değerlendirilirken, 

günümüzde “yüksek denetim” adında üçüncü bir denetim statüsü olarak 

kabul edilmektedir. Yapılmasına yol açan nedenlere göre denetim faaliyetleri 

ise yasal denetim ve isteğe bağlı denetim olmak üzere iki ana gruba 

ayrılmaktadır.34 

Bu çeĢit sınıflandırmanın yanında kapsamına göre genel denetim-özel 

denetim, uygulama zamanına göre aralıklı-sürekli, önleyici-sonradan denetim 

gibi farklı sınıflandırmalara da rastlanmaktadır.35 

Ayrıca, literatürde yapılan genel sınıflandırmaların yanında 

uygulamada belli konularda belli bir karar birimine ayrıntılı bilgi sağlamak ve 

önerilerde bulunmak amacıyla bir kuruluĢun hesaplarını, mali tablolarını ve 

bunların dayandığı belgeleri incelemek amacıyla yapılan özel amaçlı denetim 

türlerine de rastlanmaktadır. Özel amaçlı denetim türleri olarak; ortaya 

                                                 
32

 Avrupa Komisyonu, a.g.e., 2002, s.10. 
33

 Kenger, a.g.e, 2001, s. 5. 
34

 Ferruh Çömlekçi, “Genel Olarak Muhasebe Denetimi” Standart Dergisi, Sayı:17, 1989, s.57. 
35

 Recep Sanal, Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, TODAİE Yayınları, 

Ankara, 2002, s.18. 
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çıkarılmak istenen bir yolsuzluğun ve ihmalin araĢtırılması, mahkemeler 

tarafından yapılan özel nitelikteki incelemeler, kamusal kurum ve kuruluĢlarca 

yapılan teftiĢ ve incelemeler, kredi iĢlemlerinden önce yapılan incelemeler ve 

Ģirket satın alma, devir veya birleĢmelerden önce yapılan incelemeler 

sayılabilir. Bu tür denetim çalıĢmalarında inceleme konusu bilgiler ve bunların 

karĢılaĢtırılacağı kıstaslar, denetçiden istenen bilginin türüne göre değiĢir. 

Her biri ayrı bir uzmanlık konusu olan bu denetim çalıĢmaları, denetçinin ilgili 

konuda son derece bilgili ve deneyimli olmasını gerektirir. Özel amaçlı 

denetim çalıĢmaları sonunda da, görev veren karar birimine gereksinme 

duyduğu bilgileri ve karar vermesine yardımcı olacak önerileri içeren bir rapor 

sunulur. 

Ġç Denetim (internal auditing):  

Ġç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliĢtirmek ve onlara değer 

katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danıĢmanlık 

faaliyetidir. Ġç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetiĢim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacına yönelik sistemli 

ve disiplinli bir yaklaĢım getirerek kurumun amaçlarına ulaĢmasına yardımcı 

olur.36  Kısa bir anlatımla; örgüte hizmet amacıyla örgütün tüm faaliyetlerini 

incelemek ve değerlemek için örgüt içinde kurulmuĢ bağımsız bir değerleme 

fonksiyonudur. Ġç denetçi, örgüt faaliyetlerinin yönetim politikalarına, 

planlarına, programlarına ve kanunlara uygunluğunu ölçerek, iç kontrol 

sisteminin amacına uygun iĢleyip iĢlemediğini değerlendirir. Ġç kontrol 

sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi çalıĢmaları, iç denetimin uygunluk 

denetimi yönünü oluĢturur. Örgüt kaynaklarının ekonomik (iktisadilik, 

tutumluluk) ve verimli (etkin) kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilerek iç 

kontrol sisteminin yeterliliğinin gözden geçirilmesi ise, iç denetimin 

performans denetimi özelliğini oluĢturur. 

DıĢ Denetim (External Auditing):  

DıĢ denetim; örgütün, kendi personeli olmayan denetçilerden oluĢan, 

örgütle doğrudan ilgili, bağlı vb. Ģekilde organik bağı olmayan bağımsız ve 

                                                 
36

 IIA, “Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi, Kırmızı Kitap”, TİDE 

Yayınları, 2008, s. 11. 
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farklı bir tüzel kiĢiliği olan denetim organı, grubu veya kiĢisi tarafından 

denetlenmesidir. DıĢ denetim, bağımsız denetim ve kamu denetimi Ģeklinde 

ikiye ayrılır. 

 

i)Bağımsız denetim (independent auditing):  

Bağımsız denetim ile ilgili en genel kapsamlı açıklama 1973 yılında 

Amerikan Muhasebeciler Birliği Denetim Kavramları Komitesi tarafından 

yapılmıĢtır. Bu tanıma göre bağımsız denetim Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: Mali 

tablolar üzerinde bağımsız denetim Ģirketleri tarafından yapılan incelemede 

amaç; denetim Ģirketinin, denetlenen mali tabloların kuruluĢun mali 

durumunu, faaliyet sonuçlarını ve mali durumundaki değiĢiklikleri gereğince 

yansıttığı ve genel kabul görmüĢ muhasebe ilkelerine uygun Ģekilde 

düzenlendiği hususunda görüĢ oluĢturabilmesidir. Denetim raporu, denetim 

Ģirketinin görüĢünü bildirdiği ortam ve araçtır ve gerekli durumlarda bu araçla 

görüĢ verilmesi reddedilir.37 

Bağımsız denetimlerin büyük bir kısmının muhasebe bilgisi 

gerektirmesi, dolayısıyla bağımsız denetim yapacak denetçilerin muhasebe 

konusunda uzman olması gerektiğinden, bazen muhasebe ve denetim 

kavramları birbirine karıĢtırılmaktadır. Birçok ülkede bağımsız denetçilere 

muhasebe uzmanı veya benzer bir unvan verilmesi bu karıĢıklığı daha da 

arttırmaktadır. Örneğin Amerika‟da bağımsız denetçilere yeminli serbest 

muhasebeci anlamına gelen “CPA Certificated Public Accountant” 

denilmektedir. 

Bağımsız denetim tarafından yapılan uygunluk ve performans denetimi 

mecburi olmayıp, genelde iĢletmelerin talebi üzerine yapılmaktadır. Bağımsız 

denetçiler kar amaçlı iĢletmelere, kar amacı olmayan iĢletmelere ve kamu 

kurum ve kuruluĢlarına hizmet verebilirler. Bağımsız denetçiler serbest 

meslek faaliyeti sürdüren kiĢilerdir. Bağımsız denetçiler faaliyetlerinde 

bağımsız olarak çalıĢırlar ve hizmetleri karĢılığında denetledikleri kiĢi veya 

kuruluĢlardan ücret alırlar.  

                                                 
37

 The American Accounting Association, “Committee on Basic Auditing Concepts, A Statement 

of Basic Auditing Concepts, Studies in Accounting Research”, 1973, s.6. 
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ii) Kamu denetimi (public / state auditing / supervision):  

Kamu denetimi, görev ve yetkilerini kanunlardan alan ve kamu adına 

kamunun ihtiyaçlarını karĢılamak üzere denetim yapan kiĢi ve kurumlarca 

gerçekleĢtirilen finansal tablolar, uygunluk ve performans denetimlerini ifade 

eden kamusal bir fonksiyondur. Kamu denetim kuruluĢları çeĢitli devlet 

kurumları içinde örgütlenmiĢ olup; kuruluĢların faaliyetlerinin yasal mevzuata, 

devletin ekonomi politikasına, kamu yararına uygunluk düzeyini araĢtırır ve 

denetler. Yine kamu denetim kuruluĢları bağlı oldukları kamu birimlerine 

denetledikleri kuruluĢlar ve olaylarla ilgili olarak rapor verirler. Kamu 

kesiminde yer alan dıĢ denetim kuruluĢları amaç ve fonksiyonlarına bağlı 

olarak yapılandırılmaktadır. Bu kuruluĢların görev alanları ve yetkileri, 

bünyelerinde yer aldıkları kamu otoritesinin statüsüne, denetimi kapsamında 

olan kamu kuruluĢlarına, özel statülü kuruluĢlara ve özel iĢletmelere bağlı 

olarak değiĢebilmektedir. Kamu denetim kuruluĢları; iç denetim kuruluĢu, dıĢ 

denetim kuruluĢu veya aynı anda hem iç hem de dıĢ denetim kuruluĢu 

olabilmektedir. Örneğin bakanlıklar denetim organlarının, bakanlıklarına bağlı 

kurum ve kuruluĢlardaki denetim görev ve yetkileri iç denetim, bakanlıklarına 

bağlı olmayan kurum ve kuruluĢlardaki denetim görev ve yetkileri ise, dıĢ 

denetim kapsamında değerlendirilmektedir. 

Yüksek Denetim (Supreme Audit):  

Klasik anlamda yüksek denetim, dıĢ denetim kapsamında 

değerlendirilirken, dıĢ denetimin yüksek denetim kurumlarının (yüksek 

denetleme kurulları, sayıĢtaylar) kamu kuruluĢları üzerindeki parlamentolar 

adına yaptıkları denetimi tam olarak kapsamaması nedeniyle, günümüzde 

uluslararası literatürde ayrı bir denetim statüsü olarak kabul edilmektedir. 

Uluslararası literatürde yüksek denetim, “anayasal dayanağı ve meslek 

mensuplarının yasal güvenceleri olan, bazı ülkelerde yargısal yetkilerle 

donatılmıĢ, bağımsız ve özerk denetim kuruluĢları tarafından kamu kurum ve 

kuruluĢlarının tamamı üzerinde parlamentolar adına yapılan denetim” olarak 

tanımlanmaktadır.38 
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 Kenger, a.g.e., 2001, s. 5-9. 
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Denetim faaliyetinin yerine getirilmesinde kullanılan denetim 

yöntemlerini ise Ģekli, maddi, aralıksız ve örnekleme yoluyla, ileriye doğru ve 

geriye doğru denetim, doğrudan ve dolaylı denetim olarak ayırabiliriz. 

ġekli Denetim:  

ġekli denetimde, kuruluĢ faaliyetlerinin belgelere dayalı olarak 

kayıtlara yansıtılıp yansıtılmadığı ve genel kabul görmüĢ ilkeler ile 

yürürlükteki yasal mevzuatın öngördüğü Ģekil Ģartlarına uygunluğu araĢtırılır. 

Maddi Denetim:  

KuruluĢa ait kıymetlerde değiĢiklik doğuran iĢlemlerin, gerçeğe ve 

amaca uygunluğu ile defter ve hesaplara, belgeler ve değerleme ölçüleri ıĢığı 

altında doğru olarak kayıtlanıp kayıtlanmadıklarını inceler.  

Aralıksız ve Örnekleme Yoluyla Denetim:  

Aralıksız denetim, belirli bir zaman kesiti içindeki tüm iĢlemlerle ilgili 

kayıt ve belgelerin tek tek gözden geçirilmesidir. Örnekleme yoluyla 

denetimde belge ve kayıtların tümü değil, fakat belirli ölçütlere göre seçilen 

bir kısmı denetlenir. 

Ġleriye Doğru ve Geriye Doğru Denetim:  

Ġleriye doğru denetim, incelemenin ayrıntılardan bütüne doğru bir sıra 

izlenerek yapıldığı denetimdir. Geriye doğru yapılan denetimde sonuç ve 

sonucun meydana geliĢi incelenir ve iĢlem ilk belgeye kadar gidilerek 

araĢtırılır. Uygulamada denetçiler her iki yöntemi de kullanmaktadır. 

Doğrudan ve Dolaylı Denetim:  

Doğrudan denetim, her bir iĢlemin ayrı ayrı ve doğrudan incelendiği 

yöntemdir. Dolaylı denetim, aynı nitelikteki veya birbirleriyle yakın iliĢki 

içindeki faaliyetler arasında karĢılaĢtırmalar yapılarak bunlar arasında 

uygunluk araĢtırması yapan bir denetim yöntemidir. Bu anlamda dolaylı 

denetim tamamlayıcı bir nitelik taĢır.39 
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 Kenger, a.g.e., 2001, s. 30-32. 
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1.1.4. Geleneksel Denetim ile Modern Denetimin KarĢılaĢtırılması  

 

Ġç denetim, yukarıda anlatılan fonksiyonlarına yönelirken geleneksel 

denetimden yavaĢ yavaĢ uzaklaĢılarak modern bir denetim sistemine 

geçilmiĢtir. Geleneksel ve modern denetim arasındaki farkı görmek için 

öncelikle geleneksel yönetim anlayıĢına bakmalıyız: 

Geleneksel Yönetim Kültürü;40 

 Gelecek Yönelimli Değil, GeçmiĢ Yönelimli; 

 Amaç Yönelimli Değil, Sorun Yönelimli; 

 TeĢhis Yönelimli Değil, Çözüm Yönelimli; 

 Ödül Yönelimli Değil, Ceza Yönelimli; 

bir yaklaĢım içindedir.  

Böylesi bir yaklaĢım, değiĢime direnç gösterecek, modern yapıların 

geliĢimine uyum sağlanmasını zorlaĢtıracaktır. Bugün hiçbir endüstri dalının 

birleĢme, devralma, yeniden yapılanma, küçülme, artan global rekabet ve 

yenilemek zorunda olduğu teknolojisinden kaynaklanan stresten uzak 

kalması mümkün değildir. Modern iĢletmecilikte her bölüm, yukarıda belirtilen 

değiĢimlerden bir veya bir kaçına maruz kalmıĢtır.  

Bu değiĢimlere iç denetim bölümleri de dahildir. Bunun bir sonucu 

olarak, 1980‟lerin sonlarında, birçok denetçi, geleneksel denetim anlayıĢının 

ötesinde kontrol değerleme sistemlerini geliĢtirme ihtiyacı duymuĢtur. 

Geleneksel yaklaĢımın, birçok değiĢken tarafından yaratılan, yeni iĢletme 

risklerini belirleme kabiliyeti yoktur.41  

Geleneksel denetim ile modern denetimin karĢılaĢtırılması, iç denetim 

sisteminin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

                                                 
40

 Ömer Dinçer, “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma”, (Erişim) 

http://www.www.kalder.org/genel/YY%20Besinci%20Adim.ppt, 08.01.2010. 
41

 Engin Ergüden, “Kontrol Öz Değerlemesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 93, 2009, s. 47-48. 
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Tablo 1.2. Modern Denetim ile Geleneksel Denetimin KarĢılaĢtırması 

Modern Denetim Geleneksel Denetim 

Risk bazlıdır Risk değerlemesi yapmaz 

Denetimin kaynak maliyetini dikkate alır Kendi maliyetini sorgulamaz 

Denetçinin performansını ölçer 
Performans değerleme kıstası 

zayıftır 

Denetim planlamasında çalıĢanların görüĢ 

ve önerileri alınır 

Üst yönetimin önerileri 

doğrultusunda planlama yapılır 

Mesleki yeterliğin gereği sürekli eğitim ve 

geliĢim gereklidir 

Düzensiz meslek içi eğitim vardır 

 

Sistematik ve süreklidir Sistematik değildir, kesintilidir 

Ġdareye güven sağlayıcıdır Ġdarenin yanlısını arar 

Ġdareye danıĢmandır Öneride bulunur 

Sistem ve süreç odaklıdır Birey ve olay odaklıdır 

Yönetimin bağlı bir parçasıdır Yönetime bağlılık anlayıĢı zayıftır 

Ġdareyi geliĢtirme amaçlıdır Mevzuata uygunluk amaçlıdır 

Ġyi uygulama örnekleri arar Hata arar 

En üst yöneticiye bağlıdır 
Bakan dahil farklı otoritelere 

bağlıdır 

Denetimin tüm çeĢitlerini kapsar 
Genellikle uygunluk denetimi ile 

sınırlıdır 

Denetim asli görevdir SoruĢturma asli görevdir 

Gelecek odaklıdır GeçmiĢ odaklıdır 

Yazılı kuralları vardır Geleneklere bağlıdır 

ÇalıĢma ve raporlama anlayıĢı standarttır 

Genel kabul gören standartları 

azdır 

 

Rehberleri ve çalıĢma formları standarttır 
Rehber ve formlar eksik ve güncel 

değildir 

Kaynak: ÇavuĢoğlu ve Duru, a.g.m., s.4-5. 
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Bazen yazılı, genellikle de yazılı olmayan kurallar ve bu kuralların son 

derece katı yorumları çerçevesindeki “uygulamalarla” temel olarak; otoriteye, 

katı hiyerarĢik iliĢkiye ve korkuya dayalı teftiĢ organizasyonları ortaya çıkmıĢ, 

amire ve üste saygı zorunluluğu temelinde iliĢki biçimleri veya kalıpları 

geliĢmiĢ, azarlamanın öğrenmenin bir gerekliliği olduğu yönünde zihniyet 

yapısı genelleĢmiĢtir. Kuralların katılık derecesinde uygulanması, teftiĢe 

yüklenen misyonların harfiyen uygulanması çabaları, müfettiĢlerin teftiĢ 

kurulu baĢkanı ve yöneticilerine karĢı çekingen ve mesafeli yaklaĢmalarına 

ve “teftiĢ kurulu-müfettiĢ” iliĢkilerinin oldukça sınırlı düzeyde kalmasına neden 

olmuĢtur.42 Bunun yanında “teftiĢ” de modern denetimden farklı bir kültürdür 

ve öncelikle düzenlilik denetimi (regularity audit) yani “kurallara uygunluk 

denetimi” ve “mali tablolar denetimi” ile bir kısmı kanunlar da emredilen idari 

soruĢturma süreçlerini kapsar.43  

Modern anlamda denetim, olasılık ve görelilik (probabilite ve relative) 

esaslarıyla belirlenmiĢ hedef ve standartlar doğrultusunda ortaya çıkan 

sonuçların verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik derecelerini ölçmek, 

karĢılaĢtırmak ve değerlendirmektir.44 Modern denetimle gelen iç denetim 

ise, idarenin/kuruluĢun faaliyetlerine değer katmak ve geliĢtirmek amacıyla 

icra edilen bir faaliyettir. Denetimin asıl amacı, denetlenen birimlerin yönetici 

ve çalıĢanlarının hatalarının ortaya konulması ve sorumluların 

cezalandırılması olmayıp, denetimin odak noktası kurumsal faaliyetlerin ve 

çalıĢmaların geliĢtirilmesidir. Ġç denetimde temel gaye kurumsal faaliyetlerin 

planlanması ve yürütülmesinde önceden belirlenmiĢ amaç ve politikalar ile 

ilgili düzenlemelere uyulmasının, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasının, bilgilerin güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde 

edilebilirliğinin temin edilmesidir.45 

                                                 
42

 Gürdoğan Yurtsever, “Teftişten İç Denetime Banka Müfettişliği”, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın 

No: 265, Kasım 2009, İstanbul, s. 102. 
43

 R.Bülent Tarhan, “Teftiş kurulları Kamu Reformuna Engel mi”, TİDE İç Denetim Dergisi, 

Bahar-2005, s. 58. 
44

 Kenger, a.g.e., 2001, s. 4. 
45

 Cemil Sabri Midyat, “Teftiş ve Geleneksel Denetimden İç Denetime: Yapılan Düzenlemeler, 

Sorunlar ve Tereddütlü Hususlara İlişkin Değerlendirmeler (II)”, Mali Hukuk Dergisi, Sayı 130, 

2007, s. 29. 
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Ġç denetim: 

 Olguları ortaya çıkaran denetim anlayıĢından farklı olarak önleyici 

denetime doğru geliĢmekte olup, uygulama alanı olarak pro-aktif bir 

süreç izlemektedir. Örnek vermek gerekirse; sineklerle uğraĢmak 

yerine sineğin oluĢumunu temin eden bataklığı kurutmaya çalıĢmak iç 

denetim fonksiyonunu ifade etmektedir. 

 Büyük ve telafisi güç sorunlar çıkmadan evvel riskli alanların 

belirlenmesi, eğilim ve sapmaların tespitinin yapılarak teknolojik 

imkânlardan üst seviyede yararlanarak program ve sistemlerin daha 

planlama ve uygulama aĢamasında denetiminin yapılarak müdahalede 

bulunulmasını öngörmektedir. 

 Risklerin belirlenmesi ve ana kontrol damarlarının gözetimi ve 

izlenmesi sağlanarak kurumsal anlamda üst düzey meselelere ve iĢ 

süreçlerine odaklanılarak üst düzey ve iĢin baĢında önleyici sonuçlar 

alınması hedeflenmektedir. 

 Denetleyen ile denetlenen arasında iĢbirliği ve diyaloga dayanan bir 

yaklaĢım sergilenmesi öngörülmektedir. 

 Ġç denetimin hizmet esaslı iĢlevinin öncelikli olması bu mesleğin 

açılımında yeni alanlar ve uygulamalar getirmesi beklenilmektedir. 

 Denetim sisteminin iyi iĢlemesi, hem kurumsal bürokrasinin azalması, 

hem de süreç karmaĢıklığının en aza indirgenmesi sonucunu 

doğuracaktır. 

 Ġç denetim sonucunda tespit edilen yapısal sorunlar ve buna dayalı iyi 

uygulama örnekleri, kurumsal kazanımlar yanında kurum çalıĢanlarına 

da katkı sağlayacaktır.46 

Modern iç denetimin kurumsal hale gelmesi, Ġç Denetçiler 

Enstitüsünün (The Institue of Internal Auditors) New York‟ta kuruluĢuyla 

gerçekleĢmiĢtir. IIA, ABD (Amerika BirleĢik Devletleri) dıĢındaki ilk Birliği‟ni 

1944‟te Toronto‟da, Avrupa‟da ilk Birliği‟ni 1948‟de Londra‟da kurmuĢtur.47 Bu 

kuruluĢun mimarı ve ilk baĢkanı John B. Thurston‟dır. IIA, iç denetim 

                                                 
46

 Çavuşoğlu ve Duru, a.g.m, s. 4-5. 
47

 Gönülaçar, a.g.m., 2007, s. 22. 
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mesleğindeki büyüme ve özel ve kamu kurumları organizasyonlarının 

büyüklüğü ve karmaĢıklığına yanıt olarak yeni yönetim anlayıĢına ihtiyaç 

olarak geliĢmiĢtir.48 

Denetimde yaĢanan değiĢim, denetimin tarihçesi bölümünde 

belirttiğimiz üzere kurumların zamanla değiĢen ihtiyaçlarından, küreselleĢme 

sürecinin kurumlar üzerindeki etkilerinden, yaĢanan teknoloji ağırlıklı 

değiĢimlerden ve denetim sisteminin kendisini sorgulamasına neden olan 

muhasebe-ekonomi temelli krizlerden etkilenmiĢtir. Ġç Denetçiler 

Enstitüsünün kurulmasından sonra yaklaĢık 60 yılda kabul gören denetim 

yaklaĢımları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Kontrol temelli denetim, 

 Süreç temelli denetim, 

 Risk temelli denetim, 

 Risk yönetimi temelli denetim, 

1980‟li yılların öncesinde yaygın olarak kabul gören iç denetim 

yaklaĢımı kontrol temelli denetimdir. Kontrol temelli denetimde denetçi, 

kanunlara, yönetmeliklere, politika ve prensiplere uygunluğu onaylar, anahtar 

kontrollerin kurum faaliyetlerini destekleyip desteklemediğini doğrular. Ġkinci 

yaklaĢım, operasyonel denetim olarak da ifade edilen süreç temelli denetim 

yaklaĢımı olup, 1980‟li yıllarda ön plana çıkmıĢtır. Süreç temelli denetim, 

kurum içi süreçlerin, faaliyetlerin etkinliği, etkililiği ve tasarımların 

değerlendirilmesine önem vermektedir. “Risk Temelli Denetim” terimi, 1992 

yılında COSO tarafından yayınlanan “Ġç Kontrol Çerçevesi” isimli raporla 

birlikte kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Risk odaklı denetim yaklaĢımında, kontrol 

kaynaklı riskler üzerine yoğunlaĢılmakta ve bu riskler denetim süreçlerine 

yansıtılarak, kontrol riskinin dıĢındaki riskler dikkate alınmamaktadır. Risk 

yönetimi temelli denetim, iĢletme hedeflerinin geniĢ çerçevede ele alındığı, 

risk yönetimi kapasitesinin geniĢlediği ve risk yatıĢtırma-tutumu tekniklerinin 

zenginleĢtirildiği risk odaklı denetimin kapsam ve araçlarının geliĢmiĢ halidir. 

Risk odaklı denetim, riskleri kabul edilebilir bir seviyeye indirmeyi 

                                                 
48

 IIA, History: Milestones, (Erişim) http://www.theiia.org/theiia/about-the-institute/history-

milestones/?search=history%20milestones, 12.03.2010. 
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hedeflerken, risk yönetimi temelli denetim ise riskleri kurum hedeflerine 

ulaĢılabilecek seviyede optimize etmeye çalıĢmaktadır. 49 

 

 

1.1.5. IIA Ġç Denetçiler Enstitüsü ve Uluslararası Ġç Denetim Standartları 

 

Ġç denetim, ayrı ve bağımsız bir meslek olarak, global bazda ve 

düzeyde örgütlenmiĢtir ve uluslararası platformda Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA) 

tarafından temsil edilmektedir. IIA, Ģu anda dünya çapında 120 ülkede 

örgütlenmiĢ 100.000 iç denetim profesyonelini temsil etmektedir.50 IIA ve 

bağlı kuruluĢları, eğitim, yayın, araĢtırma ve kalite güvencesi hizmetleri 

vermektedirler. IIA, ayrıca, iç denetim faaliyetine toplumsal ilgiyi teĢvik eder 

ve iç denetim faaliyetinin, yönetiĢimin geliĢtirilmesi konusunda oynaması 

gereken rolün tanımlanmasına yardımcı olur. IIA‟nın aktiviteleri arasında; 

mesleki geliĢim için konferanslar ve seminerler düzenlemek, eğitim 

programları ve ürünleri hazırlamak, kalifiye denetim profesyonellerini 

sertifikalandırmak, "benchmarking" ve iç denetim bölümlerinin kalite güvence 

değerlendirmelerini sağlamak, değerli araĢtırma projeleri yapmak sayılabilir. 

IIA, aynı zamanda, kurumların iç denetçilerine, yönetimlerine, yönetim 

kurullarına ve denetim komitelerine uluslararası standartlar, iç denetimle ilgili 

en iyi uygulamalar konusunda rehberlik etmektedir. Enstitünün tarihi, sloganı 

ile paraleldir: "PaylaĢarak GeliĢmek".51  

Mesleğin standartlarını korumak ve geliĢtirmek amacıyla unvan 

sertifikaları düzenlenmiĢtir. Bu sertifikaları alan denetçilerin unvanları ve 

mesleki yeterlilikleri uluslararası düzeyde kabul görmektedir. CIA (Certified 

Internal Auditor) Sınavı, 1974 yılından beri Uluslararası Ġç Denetçiler 

Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir. CIA sertifikası, iç denetim mesleğinin 

tüm dünyada yeterliliği ve geçerliliği kabul edilmiĢ en önemli sertifikasıdır. Bu 

sertifikaya sahip olan bir iç denetçinin dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, 
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 Pehlivanlı, a.g.e., s,15-17. 
50

 Kincaid, Sampias, a.g.e., s.10. 
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 Yakın Plan, “Dünyada ve Türkiye’de Meslek Organizasyonları”, TİDE İç Denetim Dergisi, Sayı:1, 

Sonbahar–2001, s. 40. 
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iç denetim mesleğini yapabilecek asgari standartlara ve mesleki yeterliliğe 

sahip olduğu kabul edilmektedir. Ġlk CIA sınavı, 1997 yılında yapılmıĢtır. IIA 

Yönetim Kurulunun CIA programına iliĢkin hedefleri Ģunlardır: 

 Ġç denetim mesleğinin gerektirdiği tüm iĢ deneyimi ve bilgi birikimini 

tanımlamak, 

 Ġç denetçilerin mesleki geliĢimlerini teĢvik etmek ve desteklemek, 

 Ġç denetçilerin mesleki olarak kabul görmesi için gereken kriterleri 

tanımlamak, 

 Adayların iç denetim mesleğine uygunluğunu ve bilgisini ölçebilecek 

genel kabul görmüĢ bir sınav sistemi oluĢturmak, 

 Ġç denetim mesleğinin meslek olarak algılanmasını, evrensel düzeyde 

kabul görmesi ve tanınmasını sağlamak.52 

IIA tarafından düzenlenmiĢ olan mevcut unvan sertifikaları, CIA, CCSA, 

CISA, CFSA, CGAP‟dir. 

 

Tablo 1.3. IIA Tarafından Düzenlenen Unvan Sertifikaları 

1. CIA (Certified Internal Auditor)- Uluslararası Ġç Denetçi 

Sertifikası: 

CIA sertifikası ile örgütlü risk yönetimi ve teknolojik risklerden haberdar 

olmak, beceri ve bilgileri arttırmak, diğer ülkelerdeki farklı uygulamaları 

öğrenmek mümkün olmaktadır. Dünya çağında 45.000‟den fazla CIA 

sertifikasına sahip iç denetçi bulunmaktadır;   

2. CCSA (Certification in Control Self-Assessment)- Uluslararası 

Kontrol Öz Değerlendirme Uzmanı: 

Risk ve kontrol modelleri alanlarında gereken bilgilerin edinilmesi ve 

kontrol öz değerlendirme sistemini en etkin Ģekilde kullanmaya 

yardımcı olacak kavramların tanınmasını sağlar. 
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 Çetin Özbek, “CIA (Certified Internal Auditor) Sınavı”, TİDE İç Denetim Dergisi, sayı:1, 
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Tablo 1.3. (Devamı) 

3. CISA (Certification in Information Systems)- Sertifikalı Bilgi 

Sistemleri Denetçisi: 

Bilgi sistemlerinin denetimi üzerine uzmanlık kazanılması imkânı tanır; 

4. CFSA (The Certified Financial Services Auditor)- Uluslararası 

Mali Hizmetler Denetçisi: 

Özellikle bankacılık, sigorta ve menkul kıymetler gibi finans 

sektörlerinde uzmanlaĢma imkânı tanır. 

5. CGAP (Certified Government Auditing Professional)- 

Uluslararası Kamu Denetçisi: 

IIA tarafından özellikle kamu kuruluĢlarında denetim görevi yapan 

profesyoneller için geliĢtirilmiĢ bir programdır. 

 

Kamu iç denetçiliği sertifikasına (CGAP) sahip bir iç denetçi: 

 Kamu kesimi denetiminde örnek bir hizmet sunar; 

 Mesleğin en üst basamağına çıkar; 

 Bir kamu denetçisi olarak yeterliliğini ispatlar; 

 Unvanı ile denetimin mükemmelliğini taahhüt eder. 

Uluslararası kamu denetçisi sertifikası alabilmek için aranan koĢullar 

eğitim, karakter referansı, iĢ deneyimidir. Bu koĢullar; eğitimde, en az dört 

yıllık lisans veya eĢdeğer bir diploma derecesi; karakter referansında IIA 

sertifikalarından birine sahip biri veya yöneticisinin yüksek ahlak ve 

profesyonellik barındıran bir yapıya sahip olduğuna dair imzalı bir referans 

vermesi; iĢ deneyiminde ise kamuyla iliĢkili bir yerde denetim alanında iki yıl 

çalıĢmıĢ olmaktır.53 

Uluslararası Ġç Denetim Standartları, etik kurallarını, mesleki uygulama 

standartları olan nitelik ve performans standartlarını, uygulama standartlarını 

ve uygulama önerilerini içermektedir. IIA sorumluluklara iliĢkin ilk belgeyi, 

1947 yılında ve etik kurallarını 1968 yılında yayımlamıĢtır. Standartlar, iç 

denetçilerin bulunduğu her türlü kurum ve Ģirkette iç denetim mesleğinin 
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tamamına hizmet etmek için oluĢturulmuĢtur. “Nitelik Standartları”, Ġç 

Denetim faaliyetini yürüten kurum ve fertlerin özelliklerine yöneliktir. 

“Performans Standartları”, iç denetim faaliyetlerinin tabiatını açıklar ve bu 

hizmetlerin performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını 

sağlar. Nitelik ve performans standartları tüm iç denetim hizmetlerine 

uygulanırken, “Uygulama Standartları”, belirli görev türlerine tatbik edilir54.  

“Etik Kurallar“ iç denetim mesleğinin etik kültürünü geliĢtirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Nitelik Standartları 

Ġç denetçiler, çeĢitli yeteneklere sahip olmalı ve yetkileri ilgili 

mevzuatlarla açıkça tanımlanmalıdır. Bu standartlar uluslararası alanda 1000 

koduyla anılır ve kendi arasında birçok alt baĢlıktan oluĢur. Bu standartları 

sıralayacak olursak; 

 1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 

 1100 - Bağımsızlık ve Tarafsızlık 

 1110 - Ġdare Ġçi Bağımsızlık 

 1120 - Bireysel Tarafsızlık 

 1130 - Bağımsızlık ve Tarafsızlığı Bozan Etkenler 

 1200 - Yetkinlik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

 1210 - Yetkinlik 

 1220 - Azami Mesleki Özen ve Dikkat  

 1230 - Sürekli Mesleki GeliĢim 

 1300 - Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı 

 1310 - Kalite Programı Değerlendirmeleri 

 1320 - Kalite Programı Hakkında Raporlama 

 1330-"Standartlara Uygun YapılmıĢtır" Ġbaresinin 

Kullanılması 

 1340 - Aykırılıkların Açıklanması 
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Standartlardaki en önemli özellikler; iç denetçilerin bağımsız ve objektif 

olması, denetimlerin yürütülmesi ve sonuçların raporlanması hususunda iç ve 

dıĢ etkenlerden korunmuĢ olması,  yansız ve önyargısız davranması ve her 

türlü çıkar çatıĢmasından kaçınması, yeterli mesleki birikime sahip olması ve 

bu yönde titizlikle yetiĢtirilmesi, kalite güvence ve geliĢtirme programı 

çerçevesinde eğitim almasıdır. 

 

Performans Standartları 

Performans standartları iç denetim faaliyetinin genel karakterini 

gösterir. Yürütülen iç denetim faaliyeti en yüksek performans ve en yüksek 

verimde olmalıdır. Bu standartlar uluslararası alanda 2000 koduyla 

gösterilmektedir; 

 2000 - Ġç Denetimin Yönetimi 

 2010 - Planlama 

 2020 - Bildirim ve Onay 

 2030 - Kaynak Yönetimi 

 2040 - Politika ve Süreçler 

 2050 - EĢgüdüm 

 2060 - Üst Yönetici ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar 

 2100 - ĠĢin Niteliği 

 2110 - Risk Yönetimi 

 2120 - Kontrol 

 2130 - Yönetim 

 2200 - Görev Planlaması 

 2201 - Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler 

 2210 - Görev Amaçları 

 2220 - Görev Kapsamı 

 2230 - Görev Kaynaklarının Tahsisi 

 2240 - ĠĢ Programı 

 2300 - Görevin Yürütülmesi 

 2310 - Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması 
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 2320 - Analiz ve Değerlendirme 

 2330 - Bilgilerin Kaydedilmesi 

 2340 - Görevin Gözetim ve Kontrolü 

 2400 - Sonuçların Raporlanması 

 2410 - Raporlama Kıstasları 

 2420 - Raporlamaların Kalitesi 

 2421 - Hata ve Eksiklikler 

 2430-Görevlendirmelerde Standartlara Aykırılıkların 

Açıklanması 

 2440 - Sonuçların Raporlanması 

 2500 - Ġlerlemenin Ġzlenmesi 

 2600 - Yönetimin Artık Riskleri Üstlenmesi 

Ġç denetçiler idarenin amaçlarına uygun bir Ģekilde, iç denetimin 

önceliklerini belirleyen risk temelli plan ve programlar yapmalıdır. Yılda en az 

bir kez yapılan risk değerlendirmesi temeline dayalı üç yıllık planlar ve yıllık 

programlar hazırlanmalıdır. Kurumdaki risklerin önceliklerine göre belirlenen 

plan program sürecine üst yönetici katılmalı ve görüĢleri alınmalıdır. Ġç 

denetçi, öncelikli olarak idarenin yönetim ve kontrol faaliyetleriyle bilgi 

sistemlerinin maruz kaldığı riskleri değerlendirmeli ve mali ve operasyonel 

bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü, faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, 

varlıkların korunması ile kanun ve diğer düzenlemelere uyum konularında 

yoğunlaĢmalıdır. 

Yukarıda açıklanan standartlar her görev için geçerli olan 

standartlardır. Bunlardan baĢka yalnız belli görevler için uygulanan 

standartlar da Uluslararası Ġç Denetim Standartları Mesleki Uygulama 

Çerçevesinde yer almıĢtır. Bu nokta itibariyle, iç denetim esas olarak, 

kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetiĢim süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliĢtirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir 

yaklaĢım getirerek kurumun hedeflerine ulaĢmasına yardımcı olur. Özellikle 

belirtmek gerekir ki, iç denetimin asıl maksadı salt denetim değildir. Asıl 
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hedef idareye değer katmak, rehberlik sağlamak ve yardımcı olmak ile 

gerektiğinde danıĢmanlık yapmaktır. 

 

Ġç Denetimin Etik ve DavranıĢ Kuralları  

IIA‟in Etik Kuralları iki önemli hususu içine almak için iç denetim 

tanımının ötesine uzanır. Bunlar: iç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili 

“Ġlkeler” ve iç denetçilerden beklenen davranıĢ tarzını tanımlayan “DavranıĢ 

Kuralları”. Bu kuralların amacı, “ilkeler”in uygulamaya dökülmesi amacıyla 

yorumlanmasına yardımcı olmak ve iç denetçilerin etik davranıĢları 

konusunda rehberlik etmektir. Etik Kuralları, IIA‟in Meslekî Uygulama 

Çerçevesi ve ilgili diğer IIA duyurularıyla birlikte, baĢkalarına hizmet veren iç 

denetçilere bir kılavuzluk sağlar.55 

DavranıĢ kurallarının amacı, kapsamına giren personelin ve birimlerin 

performansı, hareket ve davranıĢları ile ilgili merkezi ve birime özgü 

standartları belirlemektir. Bu kurallar mesleğin serbestliğini ve bağımsızlığını 

zedelemeden herhangi bir etkiye veya baskıya maruz kalmadan denetim 

faaliyetinin layıkıyla yerine getirilebilmesini sağlayan değerler, prensipler ve 

yükümlülükler bütünüdür. Bu kurallar doğal olarak meslekle bağdaĢmayan 

hususları ve bazı kısıtlayıcı–yasaklayıcı unsurları içinde barındırmaktadır. Ġç 

denetim elemanları sorumluluklarını etkili biçimde yerine getirebilmek için 

yüksek seviyede davranıĢ standartlarına tabi olmalıdırlar. Mesleğe iliĢkin 

ahlak kurallarını koyan organizasyon açısından standartlar, kurumda çalıĢan 

denetim elemanlarının uymaları gereken iç talimat ya da yönerge 

niteliğindedir. Meslek örgütleri açısından ise bu kuralları ihlal eden denetim 

elemanlarının üyeliklerinin düĢürülmesi anlamına gelmektedir. Mesleğe 

giriĢle birlikte, denetçiler kanunların ve yönetmeliklerin gereklerinin ötesinde 

bir öz disiplin zorunluluğunu da üstlenirler.56 
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 DavranıĢ kuralları; dürüstlük, objektiflik, gizlilik ve yetkinliktir: 

 Dürüstlük: İç denetçiler, 

- ÇalıĢmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar. 

- Hukuku gözetir ve hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum 

açıklamalarını yaparlar. 

- Kanun dıĢı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim 

mesleği ve kurum açısından yüz kızartıcı eylemlere giriĢmezler. 

- Kurumun meĢru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar. 

 Objektiflik: İç denetçiler, 

- Değerlendirmelerinin tarafsızlığına zarar verebilecek veya zarar vereceği 

varsayılabilecek herhangi bir iliĢkiye ve faaliyete katılmazlar; bu katılım, 

kurumun çıkarlarıyla çatıĢan iliĢki ve faaliyetleri de içerir. 

- Meslekî muhakemelerini zayıflatabilecek veya zayıflatacağı 

varsayılabilecek herhangi bir Ģeyi kabul etmezler. 

- Tespit ettikleri ve açıklanmadığı takdirde faaliyetlerinin raporlanmasını 

bozacak tüm önemli bulguları açıklarlar. 

 Gizlilik: İç denetçiler, 

- Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanımı 

konusunda ihtiyatlı olurlar. 

- Sahip oldukları bilgileri kiĢisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak 

veya kurumun meĢru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda 

kullanmazlar. 

 Yetkinlik (Ehil Olma): 

- Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları iĢleri 

üstlenmelidirler. 

- Ġç denetim hizmetlerini, Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartlarına uygun bir Ģekilde yerine getirirler. 

- Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı 

geliĢtirirler.57 
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Etik kuralları, iç denetim hizmeti veren kurum ve kiĢileri bağlar. IIA 

üyeleri ve IIA‟in sertifikalarına sahip olanlar (ve adaylar) için bu kuralların 

ihlali, IIA‟in yönetmelikleri ve idari düzenlemelerine göre değerlendirilir ve ele 

alınır. Belirli bir davranıĢa DavranıĢ Kurallarında atıfta bulunulmaması, o 

davranıĢın kabul edilemez veya yanlıĢ olarak değerlendirilmesini engellemez 

ve bu sebeple de söz konusu kiĢiler disiplin cezası açısından sorumludur.58 

INTOSAI ve IIA gibi uluslararası kuruluĢlar tarafından yayımlanan etik 

kuralları ve meslek ahlak kurallarının yanı sıra, Kanada ve Ġngiltere gibi 

ülkelerde de iç denetçilere yönelik olarak etik ve meslek ahlak kuralları 

yayınlanmıĢtır. Bu kurallar hakkında kısaca bilgi verecek olursak; 

 Amacı mesleki ahlak kavramlarını ortak bir noktada buluĢturmak ve 

mesleki ahlaka iliĢkin temel önermeleri belirlemek olan INTOSAI 

Meslek Ahlak Kuralları, “Dürüstlük” kavramı üzerinde ağırlıklı olarak 

durmaktadır. Bu kurallar ıĢığında üye ülkelerin yüksek denetim 

kurumlarının kendi meslek ahlak kurallarını geliĢtirmeleri 

öngörülmüĢtür. Kurallarda “Bağımsızlık”, “Nesnel DavranıĢ” ve 

“Tarafsızlık” ilkeleri açıklanmakta, “Siyasi Tarafsızlık”, “Çıkar 

ÇatıĢmasından Kaçınılması”, “Meslek Sırlarının Saklanması” ve 

“Yeterlilik” ilkelerinden söz edilmektedir. 

 Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsünün etik kuralları belirleme amacı, 

iç denetim mesleğinde ahlaki kültürü oluĢturmak ve yaygınlaĢtırmaktır. 

Etik kurallar dört temel prensibi esas almaktadır. Bunlar; dürüstlük, 

tarafsızlık, meslekî ehliyet ve sır saklamadır. Bu dört ana prensip 

içerisinde 11 davranıĢ kuralı belirlenmiĢtir. 

 Kanada Ġç Denetçiler Enstitüsü Etik Kurallarında belirtilen temel ilkeler; 

“Nesnellik”, “Dürüstlük”, “Sır Saklama” ve “Yetkinlik” olup davranıĢ 

kuralları bu kavramlar altında oluĢturulmuĢtur. 

 Ġngiltere Merkezi Ġdarelerinde Ġç Denetçilere Yönelik Meslek Ahlak 

Kurallarına göre uyulması gereken ana kurallar; dürüstlük, tarafsızlık, 

mesleki ehliyet ve sır saklamadır. 
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Etik kurallar bir bütün olarak değerlendirildiğinde; hepsinin dürüstlük, 

tarafsızlık, uzmanlık ve güvenilirlik vasıflarını temel aldığı ve davranıĢ 

kurallarını bu eksende oluĢturduğu görülmektedir. Ġç denetimin, idarenin 

kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliĢtirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaĢım getirerek 

idarenin amaçlarına ulaĢmasına yardımcı olabilmesi, bu davranıĢ kurallarının 

bütünüyle benimsenip hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır.59 

Standartların ve önerilerin bir araya getirilerek yayıma sunulduğu 

rehber, “Kırmızı Kitap” olarak anılır. Nitekim bu “kırmızı kitap” kavramı o 

kadar yerleĢmiĢtir ki ABD‟de kamu yönetimi iç denetim standartları için 1972 

yılında yayımlanan rehber (The Generally Accepted Goverment Auditing 

Standarts–GAGAS-), “(The Green Book) YeĢil Kitap olarak adlandırılmıĢtır. 

2007 yılında güncellenen bu rehberin, inceleme, eleĢtiri ve karĢılaĢtırması, 

IIA‟in uluslararası eriĢim adresinde de “(The Green Book vs The Red Book) 

YeĢil Kitap Kırmızı Kitaba KarĢı”, adıyla yer almıĢtır. Ġç denetimin genel 

standartlarını belirleyen Kırmızı Kitap ile kamu iç denetim standartlarını 

belirleyen YeĢil Kitap‟ın içeriğindeki farklılıklardan örnekler verecek olursak: 

“Danışmanlık” Kavramının Ele Alınışı: Kırmızı Kitapta, danıĢmanlık faaliyeti, 

iç denetim birimi içinde yapılacak olan, iç denetçinin faaliyetlerinden biri 

olarak addedilen bir kavramdır. YeĢil Kitapta bu kavramın ele alınıĢı ise; iç 

denetim birimi dıĢından alınacak bir hizmet Ģeklindedir. 

“Bağımsızlık/ Objektiflik” Kavramının Ele Alınışı: Kırmızı Kitapta, iç denetçinin 

bağımsız davranabilmesi, objektifliğini koruyabilmesi için getirilen 

standartlardan biri, iç denetçinin denetimine konu olacak faaliyete iliĢkin bir 

görevde en az bir yıl içinde yer almamıĢ olması iken; YeĢil Kitapta bu konu 

biraz daha detaylı ele alınmıĢtır. 

“Etik Programının (Ethics Program)” Ele Alınışı: Bu kavramda ise tam tersi bir 

durum söz konusudur. Kırmızı kitap konuyu detaylı olarak ele almıĢ, ilkelerini 

belirlemiĢtir. YeĢil Kitapta ise hükümet görevlileri için geçerli etik sorumluluğa 
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uymaları ve kamu yetkilisi olarak kamu fonksiyonlarının etiğe uygun yerine 

getirilmesi vurgulanmıĢtır. 

“Kalite Güvence Dış İncelemesi” Kavramının Ele Alınışı: Kırmızı Kitapta, 5 

yılda bir gerekli görülürken; YeĢil Kitapta 3 yılda bir yapılması standardı 

getirilmiĢtir.60 

Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilir. ġöyle ki; IIA tarafından yayımlanan 

“Goverment Audit Standarts / Internal Professional Practices Framework a 

Comparison” isimli çalıĢma, birebir bu standartları karĢılaĢtırmakta ve 

denetim birimine bu karĢılaĢtırma neticesinde uygulama önerisinde 

bulunmaktadır.  

1999 yılında IIA yönetimi yeni bir iç denetçilik tanımı ve Profesyonel 

Uygulama Çerçevesi geliĢtirilmesi yönünde karar aldı. Mevcut rehberler ve 

uygulamalardan da yararlanarak mesleği 21. Yüzyıla taĢıyacak olan PPF 

(Professional Practices Framework), Profesyonel Uygulama Çerçevesi 

geliĢtirildi. PPF‟de bilgi ve rehberlik uyum içinde bir araya getirildi. Disiplin 

veya meslek için sürekli geliĢimi içeren, kavramların anlaĢılmasını 

kolaylaĢtıran, faydalı olabilecek metodolojiler ve teknikler içeren tutarlı bir 

sistem oluĢturuldu.61 

AB ülkelerini, Doğu Avrupa, Ġskandinav ve Akdeniz ülkelerini organize 

eden kurum ise ECIIA‟dir. ECIIA, değiĢik ülkelerdeki ulusal iç denetim 

birliklerinin oluĢturduğu bir konfederasyondur. Bireysel üyelik kabul edilmez; 

ancak meslek birlik ve enstitüleri konfederasyona üye olabilirler. ECIIA, 

getirdiği faydalar, yetkinlikler, standartlar ve özellikler ile tüm Avrupa kuruluĢ, 

organ, komite ve baskı gruplarında, profesyonel iç denetimi desteklemeyi 

amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ECIIA, iç denetim, iç kontrol, risk 

yönetimi ve kurumsal yönetim konularında araĢtırmalar yapmaktadır.62 

 

 

 

                                                 
60
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1.2.  MODERN MALĠ KONTROL VE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

 

Kurumsal yönetim, önemi gittikçe artan bir kavram olarak 

yükselmekte ve finansal krizler, Ģirket skandalları, küreselleĢme ve 

uluslararası sermaye hareketleri gibi ortaya çıkıĢ nedenleri önceki bölümde 

anlattığımız denetim kavramının geliĢimiyle paralellik taĢımaktadır. Yönetsel 

kontrolün kalitesi, etkin bir kurumsal yönetimin merkezindedir. Kontroller, 

organizasyonel politikalar ve performans hedeflerinin zamanında 

gerçekleĢtirilmesini; risk ve risk yönetiminin düzgün takip edilmesini; 

iĢlemlerin etkin ve etkili gerçekleĢtirilmesi ve ekonomik olmalarına özen 

gösterilmesini;  yüksek etik standartların gözetilmesini; paydaĢlarla (iç ve dıĢ 

paydaĢlar) düzenli bir Ģekilde bilgi paylaĢımı ve raporlamada Ģeffaflığın 

sağlanmasını kapsar.63 Temel amacı, kurumla ilgili tüm hak sahiplerinin 

çıkarlarının adil bir Ģekilde gözetilmesi olan kurumsal yönetim, Ģirket ile hak 

sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin birbiri ile olan iliĢkilerini düzenleyen 

ve hak sahiplerinin kurumdan elde edeceği menfaatlerin en üst düzeye 

ulaĢtırılmasını sağlayan ilkeler bütünüdür.  

Kurumsal yönetimin ifade edilen amaca ulaĢabilmesi ancak kuruma 

iliĢkin bilgilerin tam ve doğru bir Ģekilde ve zamanında açıklanmasıyla 

mümkün olmaktadır. Bunun da gerçekleĢtirilebilmesi, kurumsal yönetim 

ilkelerinin (hesap verilebilirlik, eĢitlik, adillik, sorumluluk) uygulanabilmesi, hak 

sahiplerinin doğru ve tam zamanında bilgilendirilmesi, baĢta bağımsız 

denetim (dıĢ denetim) olmak üzere iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim 

sistemlerinin etkin iĢletilmesine ve faaliyet raporlarına bağlıdır.64  

 Ġç denetim, iç kontrol, kurumsal risk yönetimi ve bağımsız denetim 

bileĢenlerden birinin eksikliği veya yetersizliği sistemin güvenilirliğini 

zedeleyecektir. Bu bileĢenlerden iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk 

yönetiminin uluslararası standartlar paralelinde sistem içindeki rolleri ve 

iĢleyiĢleri baĢlıklar halinde açıklanacak, iç denetim faaliyetinin süreci 
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hakkında detaylı bilgi verilecektir. Sistemin diğer bileĢeni bağımsız denetim 

(dıĢ denetim) ve faaliyet raporları ise kamu sektöründe uygulanma Ģekliyle 

çalıĢmamızın üçüncü bölümünde detaylandırılarak açıklanacaktır. 

 

 

1.2.1. Ġç Denetim 

 

Ġç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliĢtirmek ve onlara değer 

katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danıĢmanlık 

faaliyetidir. Ġç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetiĢim 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacına yönelik 

sistemli ve disiplinli bir yaklaĢım getirerek kurumun amaçlarına ulaĢmasına 

yardımcı olur.65 Burada vurgu iç denetimin, bağımsız ve nesnel bir güvence 

faaliyeti sunmasıdır. 

 

 

1.2.1.1. Ġç Denetimin Özellikleri 

 

Ġç denetimin temel özellikleri;  güvence ve danıĢmanlık hizmetleri ile 

kuruma değer katmak, bağımsızlık-objektiflik, mesleki yetkinlik-sürekli 

geliĢim, kalite güvence geliĢtirme programı ve risk esaslı çalıĢma olarak 

sıralanabilir.66 

 

Kuruma Değer Katma Özelliği 

Ġç denetim faaliyeti, sadece denetim yapmak için değil, kurum 

faaliyetlerine ilave bir değer katmak amacıyla da yapılmalıdır. Bu anlamda 

idare faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması, kurum varlıklarının korunması, 

risklere karĢı önleyici tedbirlerin alınmasıyla idareye katkı sağlanması gerekir. 

Değer katma, güvence sağlama ve danıĢmanlık hizmeti yoluyla idarenin 
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amaçlarının gerçekleĢmesine ve faaliyet risklerinin azaltılmasına katkı 

sağlamakla gerçekleĢir. 

Ġç Denetçiler Enstitüsü (IIA), hem özel hem de kamu sektörü için 

uluslararası iç denetim standartlarını belirlemiĢ ve iç denetimin 

fonksiyonlarını iki aĢamada irdelemiĢtir. Bunlar;67  

• Ġdarenin her türlü faaliyetini geliĢtirmek, iyileĢtirmek ve idareye değer 

katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir Ģekilde güvence ve 

danıĢmanlık hizmeti vermek, 

• Risk yönetimi, iç kontrol ve yönetiĢim süreçlerinin etkinliği ve 

verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesi için sistematik 

yaklaĢımlar geliĢtirerek, idarenin hedeflerinin gerçekleĢtirilmesine 

yardımcı olmaktır. 

 

Güvence Hizmetleri 

IIA tarafından güvence hizmetleri Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: “Kurumun 

risk yönetimi, kontrol ve yönetiĢim süreçlerine dair bağımsız bir 

değerlendirme sağlamak amacıyla bulguların objektif bir Ģekilde 

incelenmesidir. Mali yapıya, performansa, mevzuat ve düzenlemelere uyma, 

bilgi sistemleri güvenliğine ve ihtimam denetimine (ayrıntılı durum tespit 

çalıĢması) yönelik görevler bu kapsamdaki örneklerdir.”68 

Ġdare içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna; kurumun 

risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve iĢlem süreçlerinin etkin bir Ģekilde 

iĢlediğine; üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına; varlıkların 

korunduğuna; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir 

Ģekilde gerçekleĢtiğine dair kurum içine ve dıĢına yeterli güvencenin 

verilmesidir. 
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DanıĢmanlık 

 IIA‟in yapmıĢ olduğu tanımla DanıĢmanlık Hizmetleri (consulting 

services): “Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun 

faaliyetlerini geliĢtirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve 

kapsamı müĢteri/denetlenen ile birlikte kararlaĢtırılan istiĢari faaliyetler ve 

bunlarla bağlantılı diğer hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede 

bulunmak, iĢleri kolaylaĢtırmak ve eğitim vermek, bu kapsamdaki faaliyet 

örnekleridir.”69 

DanıĢmanlık iĢlevi; yazılı anlaĢmalarla tanımlanan resmi görevlerden, 

daimi veya geçici yönetim komitelerinde veya proje ekiplerinde yer almak gibi 

farklı ve değiĢik kapsamlarda olabilir.70 

DanıĢmanlık ve güvence faaliyeti ile amaçlanan, geliĢtirmek ve değer 

katmaktır. Değer, güvence ve danıĢmanlık hizmetleri yoluyla, kurumun 

amaçlarını gerçekleĢtirme fırsatlarını ve faaliyetlerini geliĢtirme imkânlarını 

belirleyerek ve/veya riske maruz kalmasını azaltarak sağlanır. 

Ġç denetim faaliyetinin getirilerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:71 

• Ġdarenin faaliyetlerini yıl boyunca izler, üst yönetime değerlendirmeler 

yapar ve tavsiyelerde bulunur. Yönetimin de gerekli önlemleri alması 

için imkân sağlar. 

• Ġdarenin faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği hakkında ilk elden bilgiler 

elde eder ve belirlenmiĢ amaç ve hedeflerin gerçekleĢmesi konusunda 

değerlendirmelerde bulunur. 

• Ġdarenin kalite güvencesine katkıda bulunur; faaliyetler yürütülürken 

belirlenmiĢ politikalara, esas ve usullere, ilke ve standartlara uyulup 

uyulmadığı konusunda güvence sağlar. 

• Ġç denetçiler, yaptıkları analizler, değerlendirmeler ve tavsiyeler ile 

yönetime çok önemli katkılarda bulunurlar ve dolayısıyla idarenin 

faaliyetlerine değer katarlar. 
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Bağımsızlık - Objektiflik (Tarafsızlık) 

Ġç denetimde bağımsızlık kavramının önem kazanması, geleneksel iç 

denetimden modern iç denetime geçiĢ ile birlikte olmuĢtur. Ġç denetimin, 

muhasebe birimi içinde evrakların doğruluğunu kontrol etme faaliyetinden 

çıkarak tüm kuruma yönelik iç sistemlerinin genel bir değerlendirme faaliyeti 

halini almasıyla birlikte kaçınılmaz olarak iç denetim ve iç denetçinin 

bağımsızlığı gündeme gelmiĢtir.72 

Ġç denetimde bağımsızlık ve objektiflik (tarafsızlık), IIA Uluslararası Ġç 

Denetim Standartlarının Nitelik Standartları Uygulama Önerileri 1100. 

maddesinde Ģu Ģekilde yer almaktadır: Ġç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve 

iç denetçi görevini yaparken objektif davranmalıdır. Ġç denetçiler iĢlerini 

serbest ve objektif bir Ģekilde yapabildiklerinde bağımsız sayılırlar. 

Bağımsızlık iç denetçilerin tarafsız ve önyargısız bir Ģekilde hüküm 

verebilmelerini mümkün kılar; bu görevlerin usulüne uygun yapılması için 

Ģarttır.  Ġç denetçilerin tarafsız ve önyargısız bir Ģekilde davranması ve her 

türlü çıkar çatıĢmasından kaçınması gerekir. Bu hedefe kurum içi statü ve 

objektiflikle ulaĢılır:73 

 Ġç denetim yöneticisinin kurum içinde iç denetim faaliyetinin 

sorumluluklarını yerine getirmesine imkân tanıyan bir yönetim 

kademesine bağlı olması ve üst yönetim, denetim komitesi ve yönetim 

kurulu tarafından desteklenmesi gerekir. 

 Ġç denetim yöneticisi yeterli yetkiye sahip birine bağlı olmalıdır. Ġdeal 

olan, iç denetim yöneticisinin iĢlevsel olarak denetim komitesi ve 

yönetim kuruluna, idari olarak da kurumun baĢkanına bağlı ve sorumlu 

olmasıdır. 

Burada IIA‟in yapmıĢ olduğu “iĢlevsel hiyerarĢi” ve “idari hiyerarĢi” 

terimlerini açmakta yarar vardır: 

İşlevsel hiyerarşi: Ġç denetim birimi/fonksiyonu için iĢlevsel hiyerarĢi, 

onun bağımsızlığı ve yetkisinin nihai kaynağıdır. Ġlgili yönetim birimi ve 

yetkilisinin, iç denetim yönetmeliğini; yönetim planını; iç denetim yetkilisinin 
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tayini ve azliyle ilgili tüm kararları; iç denetim yetkilisinin yıllık ücretini ve ücret 

ayarlamalarını onaylama; faaliyetlerinin sonuçları hakkında raporlar alma; 

faaliyetinin sorumluluk ve görevlerini yerine getirmesinde engel olan kapsam 

ve bütçe kısıtlamaları olup olmadığını tespit etme yetkilerine sahip olması 

anlamına gelir. 

İdari Hiyerarşi: Ġdari hiyerarĢi, kurumun yönetim yapısı içinde kurulan 

ve iç denetim biriminin günlük iĢ ve iĢlemlerini kolaylaĢtıran iliĢkidir. Ġdari 

hiyerarĢi normal olarak; bütçeleme ve yönetim muhasebesi; personel 

değerlendirmeleri ve ücretleri de dâhil insan kaynakları yönetimi; iç 

haberleĢme ve bilgi akıĢları; kurumun kendi iç politikaları ve prosedürlerinin 

yönetimi konularını kapsar.74 

Ġç denetimin bağımsızlık ve tarafsızlığının korunması için denetim 

komitesi en büyük yardımcıdır. Ġç denetim yöneticisinin denetim komitesi ve 

yönetim kuruluyla doğrudan iletiĢimi bulunmalıdır. Bu iletiĢim toplantılara 

düzenli olarak katılmakla sağlanır. En azından yılda bir defa özel bir toplantı 

yapılmalıdır. Ġç denetimin bağımsızlığını güçlendirmek için de, iç denetim 

yöneticisinin tayini ve azli konularında, denetim komitesi ve yönetim 

kurulunun onayının ve mutabakatının alınması tavsiye edilir. 

Günümüzde iç denetim alanı kurumun tamamına yayılmıĢtır. Hem 

denetim komitesi hem de iç denetim, yönetimin hata ve hilelerini önlemeyi 

amaç edindiğinden, etkin çalıĢan bir iç denetim fonksiyonu komitenin görev 

ve sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olacaktır. Avrupa Komisyonu 

1996 yılında yayımladığı "Green Paper on Auditing" adlı çalıĢmada; "Güçlü 

bir iç denetim fonksiyonu olmayan Ģirketler, komitenin sorumluluğunu yerine 

getirebilmesi için gerekli bilgileri sağlamakta yetersiz kalacaktır" demiĢtir. Bu 

durum tersi için de geçerli olup komite de iç denetim bölümünün etkin olarak 

çalıĢmasına katkı sağlayacaktır. Komite, iç denetim bölümünün kalitesini; iç 

denetçilerin tarafsızlıklarını sürdürme, sürekli mesleki eğitime tabi tutma, 

bilim ve teknolojideki geliĢmeleri takip ederek kendini bu alanda geliĢtirme, 
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mesleki niteliklerini iyileĢtirme ve sertifikasyon gibi alanlarda teĢvik ederek 

arttırabilir.  

Bu açıklamalar çerçevesinde iç denetim bölümü baĢkanı aĢağıdaki 

iĢleri yapmalıdır:75 

1. Komitenin tüm toplantılarına katılmalı, toplantı tutanaklarını hazırlamalı, 

toplantı gündemini koordine etmeli, komite üyelerinin toplantılara 

hazırlanmasına yardımcı olacak materyalleri toplamalı ve üyelere 

göndermeli, toplantı gündeminin komite yönetmeliğinde belirtilen tüm 

sorumlulukları kapsadığından emin olmalıdır. 

2. Ġç denetim bölümünün faaliyetlerine iliĢkin planları ve sonuçları, risk 

değerlemeye iliĢkin görüĢleri komiteye sunmalıdır. 

3. Ġç kontrollerin varlığı ve uygun Ģekilde çalıĢtığı konusunda güvence 

sağlayan bir programın geliĢtirilmesinde komiteye yardımcı olmalıdır. 

4. Komiteye yeni katılan üyelerin eğitimine yardımcı olmak, onları yeni teori 

ve düzenlemeler konusunda bilgilendirmek amacıyla ilgili konularda güncel 

bilgiler elde etmelidir. 

5. ġirket performansına iliĢkin yıllık değerlendirmelerin yapılmasında 

komiteye yardım etmelidir. 

6. Denetim sonuçlarına iliĢkin komiteye verilecek raporu hazırlamalıdır. 

7. Komite baĢkanı ile sağlıklı bir iletiĢim geliĢtirmelidir. 

Bağımsızlık veya objektiflik fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi 

doğduğu takdirde, bozulmanın ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmalıdır. Bu 

açıklamanın kapsamı, bozucu etkenin niteliğine bağlıdır. Aynı zamanda Ġç 

denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu olduğu faaliyetlere iliĢkin 

değerlendirme yapmaktan kaçınmalıdır. Bir iç denetçinin son bir yıl içinde 

kendisinin sorumlu olduğu bir faaliyet hakkında güvence hizmeti vermesinin 

objektifliğini bozacağı varsayılır.76 

Ġç denetimin etkinlik ve yeterliliği, bağımsızlık ve tarafsızlığı ile doğru 

orantılıdır. Denetim bağımsızlığı, denetim faaliyetinin ve denetim 
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elemanlarının kurumdan tamamen soyutlanması, kurum dıĢında, kurumun 

üstünde bir Ģekilde konumlandırılması, yönetimin karĢısında, yönetimle rakip 

bir fonksiyon olarak tasavvur edilip bu doğrultuda uygulanması, kurumun 

amaç ve hedeflerinden uzak,  yönetimin politika ve beklentilerine ters ve 

bunları dikkate almayan bir yaklaĢım benimsenmesi demek olmadığı gibi, 

denetim biriminin veya denetçilerin organizasyonel anlamda kurum dıĢında 

bir merciye/ kiĢiye bağlanması olarak da algılanmaması gerekmektedir. Ġç 

denetçiler, mesleklerini ilgili mevzuat ve denetim standartları ile etik kurallar 

çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir Ģekilde icra ederler. Bu noktada, üst 

yöneticiler dâhil hiç kimse denetim görevinin yürütülmesi sırasında müdahil 

olamaz. Söz konusu olan denetimin fonksiyonel bağımsızlığıdır. Dolayısıyla; 

denetimin kapsam ve metodolojisinin belirlenmesinde, denetim faaliyetlerinin 

gerçekleĢtirilmesinde idari müdahalelerin olmamasıdır. Ġç denetçilere 

mevzuatta sayılan görevler dıĢında görev verilememesi, mevzuatta 

öngörülen haller dıĢında görevlerinden alınamamaları da bağımsızlığın 

gereğidir. Kamu idarelerindeki iç denetim sistemlerinin merkezi bir otorite 

tarafından izlenmesi ve üst yöneticiler ile iç denetçiler arasındaki 

anlaĢmazlıkların bu otoriteye intikal ettirilmesinin ve ayrıca raporların bilgi 

amacıyla da olsa bu otoriteye gönderilmesi fonksiyonel bağımsızlığı 

sağlamaya yönelik ilave araçlar olarak değerlendirilmelidir. Denetim 

biriminin/denetçilerin kurum içi konumlarının güçlü bir Ģekilde tanımlanması, 

denetim faaliyetinin fonksiyonel bağımsızlığın yanında, birimin kurum içindeki 

organizasyonel bağımsızlığına da katkı yapar.77 

  

Mesleki Yetkinlik - Sürekli GeliĢim 

Son yıllarda dünyada yaĢanan geliĢmeler çerçevesinde iç denetim 

önem kazanmıĢ, dinamik bir yaklaĢım haline gelmiĢ, iç denetimden 

beklentiler artmıĢ ve sürekli geniĢleyen rolleri ile giderek daha dinamik bir 

süreç niteliği kazanan iç denetimin gerektirdiği mesleki yetkinlik ve 

donanımlar ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. Ġç denetçilerin değiĢen ihtiyaçlara 
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cevap verebilmeleri, artan rol ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, ancak 

belirli yetkinliklere sahip olmaları ile mümkün olacaktır. Yeterli ve etkin bir iç 

denetim sistemi, yönetim hedeflerinin gerçekleĢtirilmesini güvence altına 

alacaktır. YaĢanan bu geliĢmeler ıĢığında iç denetim alanında ihtiyaç duyulan 

kiĢilerin yetiĢtirilmesi ve mesleğe kazandırılması amacıyla, dünyadaki çeĢitli 

meslek otoriteleri tarafından iç denetim mesleki yetkinlik statüleri 

oluĢturulmuĢtur.78 Bu kapsamda önceki bölümde belirtilen sertifika sistemi 

getirilmiĢtir. Yetkinlik,  iç denetim mesleğinin temel ilkelerindendir ve 

uluslararası standarda göre, iç denetçiler görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye 

sahip olma, denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip 

değerlendirme ve raporlama yeteneğine sahip olmalıdır. Ġç denetçiler, mevcut 

bilgi beceri ve diğer vasıflarını sürekli mesleki geliĢimle arttırmalı ve 

güçlendirmelidir.  

 Uluslararası iç denetim standartlarına göre, iç denetçiler,  görevin 

tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi ve becerilerin veya diğer 

vasıfların hepsine sahip değilse, iç denetim birimi yöneticisi idare dıĢındaki 

uzmanlardan denetim görevinin hedeflerine ulaĢmasını sağlamak üzere 

tavsiye ve yardım temin etmelidir (danıĢmanlık görevini reddetmeli veya 

yeterli tavsiye veya yardım temin etmelidir). 

Yetkinlik konusunda iki istisna mevcuttur. Ġç denetçi suiistimal 

belirtilerini tespit edebilecek yeterli bilgiye sahip olmalıdır, fakat esas görevi 

ve sorumluluğu suiistimalleri tespit etmek ve soruĢturmak olan bir kiĢinin 

uzmanlığına sahip olması beklenemez. Ġç denetçiler, verilen görevi yerine 

getirebilmek için bilgi teknolojileri ve kontrolleri ile ilgili kilit bilgilere ve mevcut 

teknoloji tabanlı denetim tekniklerine sahip olmalıdır. Ancak, bütün iç 

denetçilerin, asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi olan denetçiler kadar 

uzmanlığa sahip olması beklenmez.79  

 

 

                                                 
78

 Hasan Abdioğlu, “İç Denetimde Mesleki Yetkinliklerin Güçlendirilmesi Arayışları ve İngiltere ve 

İngiltere ve İrlanda İç Denetçiler Enstitüsünün Yetkinlik Tanımlamaları ”, Sayıştay Dergisi, Sayı:68, 

Ocak-Mart 2008, s.91. 
79
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Risk Esaslı ÇalıĢması 

Risk genel olarak, organizasyonu bütünüyle etkileyebilecek olan mali 

kayıplar, etik olmayan davranıĢlar, güvenilirliğin zarar görmesi ve yasal 

gereklerle çalıĢma yönergelerine uygun olmama türünden bir olay ya da 

eylemin kurumu olumsuz bir biçimde etkileyebilmesi olarak ifade 

edilmektedir. Geleneksel anlamda iç denetim faaliyetlerinin hedefi, her türlü 

riski bulmak ve ortadan kaldırmaktır. BaĢka bir ifadeyle iç denetim birimi 

iĢletme içerisinde faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve 

hedeflere uygun bir Ģekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol eden bir 

birim olarak tanımlanmıĢtır. 1990‟larda yaĢanan olumsuzluklar ve kayıplardan 

sonra ise iç denetimin fonksiyonları yeniden değerlendirilmiĢ ve iç denetimin 

riskleri kaldırmak yönünde değil de, söz konusu riskleri yönetmek için 

gerekli altyapıya sahip olacak Ģekilde yeniden yapılandırılmaları 

benimsenmiĢtir.80 YaĢanan küresel krizler sonrasında alınan sınırsız riskler, 

hem sorgulanır hale gelmiĢ, hem de bu risklerin yönetilmesine yönelik olumlu 

adımlar atılmıĢtır. Risklere dair yaĢanan bu geliĢme risk yönetiminin bir 

sonucu olarak iĢletmelerce yüklenilen risklerin, diğer bir ifadeyle riskli 

faaliyetlerin, denetlenmesini gerekli kılmaktadır. ĠĢte bu noktada risk odaklı 

denetim gündeme gelmiĢtir. Risk odaklı iç denetim, risk yönetimi 

süreçlerinin çıktılarını kullanmak suretiyle denetimde odak noktası olarak 

yüksek riskli alanları seçmektedir. Böylelikle denetimde etkinliğin artırılması, 

maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Risk yönetim süreci;81 

 Risklerin tanıtılması ve ölçülmesi, 

 Risk politikası ve uygulama usullerinin oluĢturulması ve uygulanması, 

 Risk analizi ve riskin izlenmesi, 

 Raporlanması, 

 AraĢtırılması ve denetlenmesi, 

aĢamalarından oluĢur. 

  

                                                 
80

 Tamer Saka, “İç Denetim Mesleği, Bankacılık ve Risk Yönetimi”, TİDE İç Denetim Dergisi, 

sayı:1, Sonbahar-2001, s. 50. 
81

 Yunus Kishalı ve Davut Pehlivanlı, “Risk Odaklı İç Denetim ve İMKB Uygulaması”, Muhasebe ve 

Finansman Dergisi, sayı:30, Nisan 2006, s.3. 
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Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı 

Ġç denetimi, geleneksel denetimden farklı kılan özelliklerinden birisi de 

denetim faaliyetinin denetimidir. Kalite güvence ve geliĢtirme programının 

amacı, Ġç denetimin tarafsızlığını,  bağımsızlığını sürekli sağlamak ve onun 

kalitesini güvence altına almaktır. Ġç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin 

tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli gözleyen bir kalite güvence ve 

geliĢtirme programı hazırlamalı ve bunu sürdürmelidir. Bu program dönemsel 

iç ve dıĢ kalite değerlendirmelerini ve devamlı iç gözlem faaliyetini içermelidir. 

Programın her parçası, iç denetim faaliyetinin katma değer yaratmasına, 

kurumun faaliyetlerinin geliĢtirilmesine yardımcı olmalı ve iç denetim 

faaliyetinin Etik Kurallarına ve Standartlara uyması konusunda güvence 

sağlamalıdır. Ġç değerlendirmeler, iç denetim performansının devamlı gözden 

geçirilmesini, öz değerlendirme  (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya 

kurum içinde, iç denetim uygulamaları ve standartlarını bilen kiĢilerce yapılan 

dönemsel gözden geçirmeleri kapsamalıdır. DıĢ değerlendirmeler, kurum 

dıĢından vasıflı ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya ekibi tarafından 

en azından 5 yılda bir yapılmalıdır. Ġç değerlendirme sonuçları, iç denetim 

yöneticisi tarafından denetim komitesi ve yönetim kuruluna raporlanmalıdır. 

“Standartlara Uygundur” ibaresinin kullanılabilmesi için, her beĢ yılda bir dıĢ 

değerlendirmenin yapılması ve iç denetim faaliyetinin standartlara ve etik 

kurallara uygun olduğu kanaatine ulaĢılması gerekir. Standartlar ve etik 

kurallara aykırılıkların üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna 

açıklanması gerekmektedir.82 

 

 

1.2.1.2. Ġç Denetimin Uygulanma Nedenleri 

 

Ġç denetimin uygulanma nedenleri beĢ temel madde altında 

incelenebilir: 

 Vekâlet Teorisi 

                                                 
82

 IIA, a.g.e., 2008, s. 22-23. 
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 Yönetime DanıĢmanlık ve Yardım 

 Tasarruf Ġhtiyacı 

 Hileli ĠĢlemlere KarĢı Korunma Ġhtiyacı 

 Sorumluluk ve Hesap Verebilme83 

 

Vekâlet Teorisi:  

Her iĢletmede, yöneticiler sahip oldukları yetki ve sorumluluklarının bir 

kısmını kendilerine bağlı olarak çalıĢan kiĢilere devrederler. Tüm 

yöneticilerin, çalıĢanların görevlerini etkin ve verimli bir biçimde yerine getirip 

getirmediklerini ve iĢletmenin hedeflerinin de bir parçasını oluĢturan bireysel 

hedeflere ulaĢıp ulaĢmadıklarını öğrenmesi gereklidir. Söz konusu bilgilenme 

faaliyetinde ne yöneticilerin kiĢisel çabaları, ne de astların kendi faaliyetlerini 

raporlamaları, mevcut olan çıkar çatıĢması nedeniyle beklenen yararı sağlar. 

Bu nedenle sistemlerin, usullerin, kontrollerin değerlendirilmesi ve verimliliği 

ile hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığının belirlenmesinde, iç denetçiler bilgi 

toplama, Ģartları analiz etme ve problemleri tanımlama konularındaki mesleki 

yeterlikleri nedeniyle belirtilen iĢlemleri yöneticilere vekâleten yaparlar.84 

Bağımsız ve nesnel bir biçimde gerçekleĢtirilen ve tatmin edici sonuçlar 

veren denetimler, yöneticilerin taĢıdıkları sorumlulukları yerine getirdikleri 

hususunda iĢletme sahiplerini daha kolay ikna etmelerini sağlar.85 

 

Yönetime DanıĢmanlık ve Yardım:  

Ġyi yetiĢmiĢ bir iç denetçi yönetime yardımcı olacak nitelikte eğitim ve 

deneyime sahiptir. Mesleklerinde ehil olan iç denetçiler iĢletmedeki hata ve 

hileleri açığa çıkarmak yanında, ileride benzer sorunlarla karĢılaĢılmaması 

için yöneticilere danıĢmanlık ve eğitim hizmeti de verebilirler. Ġç denetçilerin 

belirtilen nitelikte bir faaliyeti yerine getirebilmeleri için planlama, 

organizasyon, yönetim ve kontrol konularında bilgi sahibi olmaları ve olayları 

                                                 
83

 Niyazi Kurnaz, “İç Denetim ve İç Kontrol Sistemi”, s. 3, (Erişim) 

http://www.niyazikurnaz.net/denetim1/denetim-3.ppt, 10.08.2009. 
84

 Umut Korkmaz, “Kamuda İç Denetim (I)”, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 25, 2007, s. 6. 
85
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profesyonel bir yönetici gözüyle değerlendirebilmeleri gerekmektedir.86 Ġç 

denetçi bu kapsamda bir idari sorumluluk üstlenmeksizin, yürütülen icrai 

konularla ilgili görüĢ, eğitim, analiz, değerlendirme, performans 

göstergelerinin tespiti, proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, 

kolaylaĢtırmak, geliĢtirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleĢtirilen 

hizmetlerde bulunur.87 

Ġç denetimde temel amaçlardan birisi de geleceğe yönelik 

projeksiyonlara yer verilerek ilgili kuruluĢun faaliyetlerinin daha etkin ve 

verimli bir Ģekilde yapılmasına yönelik öneriler geliĢtirilmesidir. Bu öneriler, 

kurum politikalarına yön veren üst yönetime yardımcı olması ve kuruluĢu 

daha ileriye götürecek politikaların kapsamının belirlenmesi açısından 

oldukça önem taĢımaktadır.88 

 

Tasarruf Ġhtiyacı:  

Tasarruflar zaman içinde servet biriktirmekte ve refahı arttırmakta 

önemli bir araçtır. Kuramsal olarak, toplum “bugün” veya “yarın” tüketmek 

arasında bir tercih yapar. Ekonomik aktörlerin önüne konulan teĢvikler 

demetinin, tasarrufu optimal dengenin altında tutan etkenler içerip içermediği 

sorusu denetimin konularındandır. Kurum faaliyetlerini gerçekleĢtirmek için 

kullanılan kaynakları, doğru kaynağın doğru iĢte kullanılıp kullanılmadığını 

denetleyen iç denetim, hizmet verdiği kurumun tasarruf yapılması muhtemel 

alanlarını da belirler. Profesyonel olarak yürütülen denetimler sonucunda 

tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi sayesinde iĢletmeler maddi açıdan da 

büyük tasarruflar sağlayabilmektedir. Ġç denetçiler, bir gemide mevcut olan 

deliklere yama yapan geminin batmaması için mevcut durumu kaptana 

raporlayan ve neler yapılması gerektiği noktasında çözüm üretip öneriler 

sunan kiĢiler gibi de görülebilir. Dolayısıyla armatöre olan maliyetleri 

                                                 
86

 Korkmaz, a.g.e., s. 7. 
87

 İDKK, a.g.e.,  2007 s. 8. 
88

 Korkmaz, a.g.e., s. 5 



52 

 

gerçekten önemsiz olup kazandırdıkları ise yeri geldiğinde bir gemi 

olabilmektedir.89 

Bu kazançlar, Ģirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin lehine olan bir 

durumdur. Maddi kayıpların ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi bazen iç 

denetim biriminin yıllık maliyetini fazlasıyla karĢılayacak nitelikte 

olabilmektedir.90 

 

Hileli ĠĢlemlere KarĢı Korunma:  

Günümüzde, halka açık Ģirketlerdeki küçük pay sahiplerinin kar 

paylarına iliĢkin haklarını tehdit eden en büyük sorun bu iĢletmelerde 

rastlanan hileli iĢlem ve/veya eylemlerdir. Bu konuda, iç denetim fonksiyonun 

anlamı; iĢletmenin iĢgörenleri, yöneticileri ve hatta yönetim kurulu üyeleri 

tarafından neden olunabilecek hilelerin belirlenmesi ve bunların ortaya 

çıkmasını önleyici önerilerin getirilmesidir.91 

Hileli eylem ve iĢlemler iĢletmenin çıkarı ya da zararı için iĢletme 

içinden kiĢilerce gerçekleĢtirilmiĢ olabileceği gibi, iĢletme dıĢından kiĢilerce 

de gerçekleĢtirilebilir. Bununla birlikte, giderek kompleks hale gelen finansal 

araçlar ve finansal pazarlara bağlı olarak, Ģirket dıĢından kiĢilerin yapmıĢ 

oldukları incelemeler ile bu tür usulsüzlükleri ve hileli eylem ve iĢlemleri tespit 

etmeleri olasılığı azalmakta ve daha maliyetli hale gelmektedir.92 

Hileli iĢlemlerin önlenmesi, caydırılması ve ortaya çıkarılması 

yönetimin sorumluluğudur. Ġç denetçiler, doğruluk, dürüstlük ve etik 

değerlerin iĢletme kültürünün ayrılmaz bir parçası olması hususunda iĢletme 

yönetimini destekleyerek ve iç kontrol sistemini sürekli gözden geçirerek 

iĢletme yönetimine suiistimal riskinin azaltılması ve ortaya çıkarılmasında 

yardımcı olur.93 
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 Korkmaz, a.g.e., s. 4. 
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 Seçkin Gönen, Muhsin Çelik,  “Rekabet Üstünlüğü Sağlamada İç Denetim ve İnsan Kaynakları 
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Sorumluluk ve Hesap Verebilme:  

Hesap verebilirlik, bir kimsenin bir hareketi veya davranıĢı nedeniyle 

baĢka bir kimseye ya da organa hesap verme görevi ya da iĢlemi biçiminde 

tanımlanabileceği gibi, belirli bir görevi üstlenen ya da belirli bir harcamayı 

yapan herhangi bir kimsenin ilgili belge ve bilgileri, gerekli birimlere vermesi 

ya da kendilerine yetki verilenlerin, kaynak tahsis edilenlerin bu yetki ve 

kaynakları ne derecede verimli kullandıklarını sergileme veya belgeleme 

sorumluluğu Ģeklinde de tanımlanabilmektedir. Aynı Ģekilde hesap verme 

sorumluluğu, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında 

görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka 

uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 

muhasebeleĢtirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için 

gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu ve yetkili kılınmıĢ mercilere hesap 

vermek zorunda olmasıdır. Hesap verme sorumluluğu ile hedeflenen 

sonuçları gerçekleĢtirmek için nelerin yapılmasının planlandığı, nelerin 

yapılmıĢ ya da yapılmamıĢ olduğu, nelerin yapılmakta olduğu, yapılması 

gerekli olan Ģeylerin zamanında yapılıp yapılmadığı ve nelerin iyi gittiği 

nelerin gitmediği sorgulanır. Dolayısıyla, hesap verme sorumluluğu 

sayesinde hukuka uygunluk, saydamlık, yansızlık ve kanun önünde eĢitlik 

gibi ilkelere uyulup uyulmadığı saptanmakta ve sorumluluğu devredenlere, 

sorumlulukların öngörüldüğü gibi yerine getirilip getirilmediğini değerlendirme 

imkânı doğmaktadır.94  

Kamu kesimi açısından “Ġdari Hesap Verme Sorumluluğu”nu idari, mali 

ve cezai sorumlulukları içine alan genel bir sorumluluk olarak düĢünmek 

gerekir. Kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında görevli ve 

yetkili olanlar, mevzuatın kendilerine verdiği görev ve yetki doğrultusunda 

yaptıkları iĢlerin mevzuata uygun yapılmasından dolayı yetkili makamlara 

karĢı hesap vermekle sorumludurlar. Daha demokratik, katılımcı ve etkin bir 

yönetimin oluĢturulması, kullanılan yetki ve kaynakların hesabının 

verilebilmesinden geçmektedir. Konuyu kamu kesimi açısından ele alırsak; 
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devletin büyümesinin önemli bir sonucu da, kamu yönetiminin gittikçe 

karmaĢık bir hal alması olmuĢtur. Devlet faaliyetlerini yürüten bu mekanizma, 

zamanla faaliyetlerdeki artıĢa paralel olarak büyümüĢtür. Büyüyen ve 

karmaĢıklaĢan her sistem gibi taleplere belli bir süre sonra cevap verme 

konusunda sorun yaĢamaya baĢlamıĢ ve yeni kamu yönetimi anlayıĢına 

uzanan sürecin ilk fitili böylece ateĢlenmiĢtir. Yeni kamu yönetimi anlayıĢının 

egemen kılmaya çalıĢtığı hesap verebilme sorumluluğunun temel amacı, 

kamu sektörünün toplum nazarında kaybetmiĢ olduğu güveni yeniden 

kazandırmaktır. Hesap verebilirliğin yönetim alanında ortaya çıkıĢı, ilk kez 

Ġngiltere‟de gerçekleĢmiĢtir. Hesap verebilirlik kavramının ortaya çıkıĢındaki 

temel etken finansal (mali) açıdan “hesap verebilmek” olmuĢtur. Feodal 

toplum düzeninin son dönemlerinde ticari sınıflar, kralın aĢırı 

harcamalarından dolayı hesap vermesi yönünde baskıda bulunmuĢlar, 

böylece kralı, harcamaları dolayısıyla hesap verebilir kılmayı 

amaçlamıĢlardır. Hesap verebilirliğin kavramsal olarak neyi ifade ettiği kadar, 

nasıl bir sistem içinde gerçekleĢtiği de önem taĢımaktadır. Yani kurulacak 

olan hesap verebilirlik mekanizmasının yapısı, en az hesap verebilirliğin 

kendisi kadar önemlidir. Bu mekanizmanın etkin bir biçimde oluĢturulması, 

aynı zamanda hesap verebilirliğin etkinliğini ve verimliliğini belirleyecektir. Bu 

çerçevede Kanada SayıĢtayı (TBS) ve Hazine Sekreteryası (OGT) tarafından 

belirlenen etkin bir hesap verebilirlik mekanizmasının taĢıması gereken 

unsurları Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

 Hesap verebilirliğe muhatap olan tarafların rollerinin ve 

sorumluluklarının iyi belirlenmesi ve bunlar üzerinde tarafların 

mutabakata varmıĢ olmaları gerekmektedir. 

 UlaĢılmak istenen hedefler, elde edilmesi tasarlanan baĢarılar ve 

alınan kısıtlamalar belirgin olmalı ve tarafların kabul edebilecekleri bir 

niteliğe sahip olmalıdır. 

 Hesap verebilirliğin taraflarının kapasiteleri (otoriteler, beceriler ve 

kaynaklar) taraflar ile açık bir Ģekilde iliĢkilendirilmelidir.  

 UlaĢılan hedeflerin ve performansın net bir biçimde tespit edilebilmesi 

için güvenilir ve sağlıklı bir raporlama gerçekleĢtirilmelidir. 
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 Performansa iliĢkin verilere ulaĢıldıktan sonra performans hakkında 

aydınlatılmıĢ ve bilgilendirilmiĢ inceleme ve geri besleme, hesap 

verebilirliğin taraflarınca yerine getirilmelidir.95 

Ġç denetçilerin hesap verilebilirliğe ve saydamlığa ulaĢmadaki rolü ve 

sorumlulukları; iĢletmenin pay ve menfaat sahipleri, kamu yönetimi ve 

düzenleyici otoriteler ile iliĢkileri ve sorumlulukları değerlendirilerek de 

açıklanabilir: 

 

a)ĠĢletmenin Pay ve Menfaat Sahipleri Ġle ĠliĢkileri:  

Kanuni düzenlemelere göre, denetim mesleğinin amacı, iĢletmelerde 

faaliyetlerin ve iĢlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir Ģekilde iĢleyiĢini sağlamak, 

faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 

denetleyerek, değerlendirerek gerçek durumu ilgililerin bilgi ve kullanımına 

tarafsız bir Ģekilde sunmak olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımı esas alarak 

denetçilerin faaliyetleri ile iĢletme sahipleri (ortaklar), yönetim kurulu ve 

yöneticiler, iĢletme çalıĢanları, tedarikçileri ve müĢterileri, kredi kuruluĢları, 

yatırımcılar, derecelendirme kuruluĢları, resmi kurumlar ve sivil toplum 

kuruluĢları için gerekli bilgileri sunma sorumluluğu bulunduğunu ifade 

edebiliriz. ĠĢletme ile ilgili mali ve mali olmayan bilgilerin zamanında, doğru, 

eksiksiz, anlaĢılabilir bir Ģekilde kamuoyuna duyurulması saydamlık (Ģeffaflık) 

olarak tanımlanmakta, tüm pay ve menfaat sahipleri kendilerine sunulan 

bilgilerin saydamlığının güvencesi olarak denetçileri görmektedirler. Ġç 

denetçiler, bir kurumun faaliyetlerini geliĢtirmek ve değer katmak amacıyla 

bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danıĢmanlık sağlama faaliyeti 

sunmaktadırlar. Bu rol ve sorumluluğun gereği olarak tüm tarafların 

beklentilerini karĢılayabilmesi için iç denetçilerin mesleki yetkinliklerini sürekli 

geliĢtirmesi öngörülmektedir. Özellikle teknoloji kullanımı, kurumsal yönetim, 

risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmak mesleğin geleceği açısından 

önem taĢımaktadır. Ayrıca söz konusu taraflar için gerekli olan doğru ve 

gerçek bilginin sigortasının iç denetçi olduğu konusunda farkındalık 

                                                 
95

 Hale Biricikoğlu, Serdar Gülener, “Hesap Verebilirlik Anlayışındaki Değişim ve Türk Kamu 

Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 459, 2008, s. 206-208. 
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yaratılması, geliĢtirilmesi gereklidir. Ġç denetçilerin kamu yönetimi ve iĢ 

dünyası tarafından bu yönlerinin doğru algılanması mesleğin imajı ve 

saygınlığı açısından önemli olup, meslek örgütlerine bu konuda büyük 

sorumluluk düĢmektedir.96 Kurumsal Yönetim içinde iç denetimin rolü; 

süreçlerin iyileĢtirilmesi, insan kaynağının geliĢimi, kurumsal performans ve 

verimlilik yönetimi, iç iletiĢim, iyi uygulamaların paylaĢılması, katma değer 

yaratılması Ģeklindedir.97 

 

b) Kamu Yönetimi:  

Konuyu Türkiye‟den örnekleyecek olursak; 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetim ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile kaynakların etkili, ekonomik ve 

verimli kullanılması için mali saydamlık ve hesap verebilirlik anlayıĢı 

getirilmiĢ, iç denetim üzerine düzenlemeler yapılmıĢtır. Kurumsal yönetim 

anlayıĢında ise kamunun aydınlatılması saydamlığın ve hesap verebilirliğin 

bir gereği olarak görülmektedir. Ayrıca, kayıt dıĢı ekonominin önüne 

geçilebilmesi, ticaretin ĢeffaflaĢması, ekonomik istikrar, yabancı yatırımların 

artıĢı, iĢletmelerin kurumsal varlıklarının sürdürülebilirliği için kamu yönetimi 

tarafından geliĢtirilen politikalar ve alınan kararlarla kamu yönetimi ve iĢ 

dünyasında saydamlık hedeflenmektedir.  

Düzenlemeler ve öngörülen hedeflerle ilgili uygulamaların etkililiğinde ise, 

iç denetçilerin çeĢitli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Mesleki etik kurallar 

ve standartlar çerçevesinde hizmet sunan iç denetçiler, kamu yönetiminde 

örnek bir model olmalı, yol gösterici, eğitici ve danıĢman yönleriyle katma 

değer sağlamalı, rol ve sorumluluklarının gereği olan bu konularda liderlik 

yapmalıdırlar.  

 

 

 

                                                 
96

 Ali Kamil Uzun, “Saydamlığa Ulaşmada İç Denetimin Rolü ve Sorumlulukları”, s. 3-4, (Erişim) 

http://www.denetimnet.net/userfiles/documents/makaleler/saydamlığaulasmadadenetiminrolvesoruml

ulukları.pdf, 25.08.2009. 
97

Derleyen: Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, Ali Kamil Uzun, Gürdoğan Yurtsever, Kriz 

Yönetiminde İç Denetimin Rolü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2009, s. 500-503. 
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c) Düzenleyici Otoriteler:  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu (BDDK),  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Hazine 

MüsteĢarlığı, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) ve Türkiye 

Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK) gibi düzenleyici kuruluĢlar, ülkemizde 

kamuoyunun Ģeffaf bir Ģekilde bilgilendirilmesi için iĢletme faaliyetlerinin ve 

iĢlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir Ģekilde iĢleyiĢini sağlamak konusunda 

ilke, kural ve standartlara iliĢkin düzenlemeler yapmaktadırlar. 5018 sayılı 

KMYKK çerçevesinde yapılan düzenlemelerin, ülke genelinde yaygın bir 

Ģekilde uygulanması, iç denetçilerin etkili rol sahibi olması ve bu rolün kamu 

yönetimi ve iĢ dünyası tarafından anlaĢılması, hissedilmesi gerekir.98 

 

 

1.2.1.3. Ġç Denetimin Faaliyet Süreci 

 

Ġç denetim faaliyetinin gerçekleĢtirileceği organizasyonun tüm iĢlem ve 

faaliyetleri denetim kapsamındadır. Ġç denetim kapsamında yapılacak bu 

denetimler risk düzeyi esas alınarak sistematik ve disiplinli bir yaklaĢımla 

denetim standartlarıyla uyumlu olarak yapılır.  

Ġç denetim faaliyeti, 

Kontrol süreçlerini değerlendirmek: Ġdarenin amaçlarına ulaĢmasını 

sağlayacak uygun bir iç kontrol yapısının oluĢturulması ve sürdürülmesi için 

değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak; 

Risk yönetim süreçlerini değerlendirmek: Risklerin belirlenmesi, 

analiz edilmesi, sınıflandırılması ve gerekli önlemlerin alınması konularında 

idarenin uygulama ve izleme kapasitesini değerlendirmek ve önerilerde 

bulunmak; 

Yönetim süreçlerini değerlendirmek: Hesap verme sorumluluğunu 

güçlendirmek amacıyla, idarenin kurumsal yapısı ve yönetim süreçlerinin 

etkililiğini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak; 

                                                 
98

 Fuat UZUN, “İç Denetim ve Fransa Uygulaması”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi,  cilt:12, 

sayı:9, Eylül 2007, s. 7. 
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 suretiyle gerçekleĢtirilir. 

Uluslararası düzeyde kabul gören IIA Ġç Denetim Standartlarında, iç 

denetim yöneticisinin, iç denetim faaliyetini, faaliyetin kuruma değer 

katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmesi gerektiği99 ifade edilir ve bu 

faaliyetler iç denetimin performans standartları adı altında açıklanır. 

 Faaliyet sürecinin genel içeriği; planlama, bildirim ve onay, kaynak 

yönetimi, politika ve prosedürler, eĢgüdüm, yönetim kurulu/ denetim kurulu/ 

üst yönetime raporlamadan meydana gelir.100  

Kısaca iç denetimin faaliyet süreci:101   

 Ġç Denetim Planının Yapılması, 

- Ön inceleme, 

- Bireysel denetim çalıĢma programının hazırlanması, 

 Kontrol ve risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, 

 Saha çalıĢması ve testler, 

 Denetim raporunun hazırlanması, 

 Ġzleme  unsurlarından,  

oluĢur. 

 

 

1.2.1.3.1. Planlama 

 

Ġç denetim planı; iç denetimin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

yapılmasını sağlamak amacıyla denetimin alanı ve konuları, ihtiyaç duyulan 

iĢgücü ve diğer kaynaklar ile eğitim faaliyetlerini içerecek Ģekilde, üst yönetici 

ve birim yöneticileriyle görüĢülerek hazırlanır. Üç yıllık dönemler itibariyle 

hazırlanan iç denetim planı, her yıl gözden geçirilerek gerektiğinde 

değiĢtirilir.102  

                                                 
99

 IIA, a.g.e. 2008, s.181-182. 
100

  IIA, a.g.e. 2008, s.25-26. 
101

 Yeliz Kurt, Sistem Denetimi, Maliye Bakanlığı İç Denetçi Eğitim Notları, 2007, s. 10. 
102

 İDKK, Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi, Maliye Bakanlığı Yayın No: 5 

2007, s.2-3 
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IIA Standartlarına göre, iç denetim yöneticisi, kurumun hedeflerine 

uygun olarak iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar 

yapmalıdır. 1992 yılında yine COSO tarafından Ġç Kontrol çerçevesinin 

yayınlanmasıyla kullanılmaya baĢlanan “Risk Odaklı Ġç Denetim” terimi ve 

2006 yılında yayınlanan KRY (Kurumsal Risk Yönetimi) çerçevesi ile birlikte, 

“KRY Temelli Ġç Denetim” olarak kabul görmüĢtür. Ġç denetim birimi, KRY 

değerlendirme sonuçlarını denetim planının girdisi olarak kullanabilir.103  

Ġç denetim planı, ilgili kurumun faaliyetleri ve riskleri hakkında 

kapsamlı bir inceleme ve analiz yapıldıktan sonra hazırlanır. Yüksek riskli 

alanlar, düĢük riskli olanlara göre daha sık iç denetime tâbi tutulur. Ġç denetim 

planı, aynı zamanda, yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve 

kanuni denetçilerle iliĢkiler için önemli bir iletiĢim aracıdır.104 

Ġç denetim planı kapsamında göreve ait iĢ çizelgelerinde; yapılacak 

faaliyetler, faaliyetlerin ne zaman yapılacağı, planlanan görevlendirme iĢinin 

ve baĢkalarının sorumluluğundaki bağlantılı iĢlerin nitelik ve kapsamı dikkate 

alınarak hesaplanan tahmini iĢ tamamlama süresi yer alır.105 Denetlenecek 

alanlar ve konular ile iç denetçilerin isimleri belirtilerek zaman çizelgesine 

bağlanır.106  

Görev planlaması ise iç denetçilerin, her görev için kapsam, amaçlar, 

zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate alan ayrı bir plan 

hazırlanması ve kaydetmesidir.107 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103

 Pehlivanlı, a.g.e., s. 63. 
104

 Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu, a.g.e., 2005, s. 24. 
105

 IIA, a.g.e., 2008, s. 181-182. 
106

 IDKK, a.g.e.,  2007. 
107

 IIA, a.g.e., 2009, s. 29. 
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Tablo1.4.Ġç Denetçinin Hazırlayacağı Bir Planlama Ġndeksi Örneği 

xxx Birimi xxx Sisteminin Ġç Denetimi 

Denetim Dosyası Ġndeksi 

A -PLANLAMA 

A10-Yıllık denetim planı 

   A11- Görevlendirme yazısı, 

   A12- Bağımsızlık ve yeterlilik belgesi 

   A13- ĠĢe baĢlama yazısı 

A20-Denetlenen birim organizasyon Ģeması, teĢkilat kanunu 

   A21- Denetlenen birimle ilgili mali bilgiler 

   A22-Denetlenen iĢlem ya da süreçle ilgili mevzuat, iĢ akıĢ Ģemaları 

   A23- Denetlenen birim personeline iliĢkin bilgiler 

A30-Önceki iç denetim raporları 

   A31-Ġlgili SayıĢtay raporları 

   A32-Konuyla ilgili diğer raporlar 

A40-Diğer ön denetim çalıĢmaları (anketler, görüĢmeler vb.) 

A50-Ön denetim risk değerlendirme çalıĢması 

A60-Denetim planı (zaman ve kaynak planlaması) 

Kaynak: Ali Kayım, “Denetim Kanıtları ve Kanıt Toplama Teknikleri” ĠDKK Ġç 

Denetim Eğitim Programı,” Denetim Dosyası Ġndeks Örneği, 2007. 

 

 

1.2.1.3.2. Denetim Faaliyetinin Yürütülmesi 

 

Ġç denetçi, denetim rehberlerinden de yararlanarak denetim faaliyetini 

yürütür. Ġç denetçi, yıllık denetim programında ve bireysel denetim planında 

belirlenen denetim hedeflerine ulaĢmak için, risk ve kontrol 

değerlendirmelerinde tespit edilen hususlarla ilgili olarak yeterli ve güvenilir 

bilgi ve belgeleri elde etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. 

Denetimin yürütülmesi sırasında uygulanacak testler, iç kontrol 

uygulamalarının yeterliliğine dair değerlendirme yapılabilmesine de olanak 

verecek Ģekilde tasarlanmalı, en riskli alanlara öncelik verilmelidir. 

GerçekleĢtirilen testlerin tamamı; izlenen yöntem, yapılan gözlem, incelenen 
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belge, görüĢme ve diğer adımlar da belirtilmek suretiyle belgelendirilmelidir. 

108  

Tablo 1.5.Denetimin Yürütülmesinde Kullanılacak Genel Yöntemler 

KarĢılaĢtırma 

KarĢılaĢtırma, genel olarak defter kayıtları arasındaki doğruluğu araĢtırmaya yönelik 

inceleme iĢlemleridir. KarĢılaĢtırma iĢleminde amaç, muhasebe tekniği ve çift taraflı 

kayıt tutma ilkesi açısından tutarlar arasında eĢitliğin aranmasıdır. Uygunluğun 

araĢtırılmasında toplamlar arasında karĢılaĢtırma ve tek tek tutarlar arasında 

karĢılaĢtırma yapılır. Denetim sırasında tek tek tutarların ilgili hesaplara iliĢkin tutarların 

da karĢılaĢtırması yapılır. Buna göre yevmiye defteri, yardımcı defterler ve büyük 

defterler hesapları arasında tutar karĢılaĢtırmaları yapılır. 

Aritmetik Kontrol 

KarĢılaĢtırma ve tutar aktarmalarının kontrolünden sonra denetim, muhasebe kayıt 

ortamında ve belgelerdeki dört iĢlemlerdeki doğruluğun araĢtırılması ve bu iĢlemlerin 

yinelenmesi yoluyla gerçekleĢtirilen bir hesap kontrolüdür. Aritmetik kontrol iĢlem 

sayısının çokluğu nedeniyle genellikle örnekleme yöntemine baĢvurularak yapılır. 

Belge Ġnceleme 

Denetim sürecinde belge inceleme denetim iĢlemleri içinde en önemli olanıdır. Belge 

incelemesi, belge ile defter kayıtları arasında uygunluk sağlanması ile belgelerin Ģekli 

ve maddi uygunluklarının araĢtırılmasıdır. Belge ile defter kayıtları arasındaki 

uygunluğun araĢtırılmasında dikkat edilecek konu, her bir muhasebe kaydı ile bu 

kayda esas oluĢturan belge arasında maddi doğruluğun da karĢılaĢtırılmasıdır. Ayrıca 

denetçi belge tarihi ile muhasebe kaydının yapıldığı tarihi karĢılaĢtırmalıdır. Tarihler 

arasında ortaya çıkabilecek önemli uyumsuzluklar belirli hata ve hilelerin olabileceği 

kuĢkusunu uyandırmalıdır. Böyle durumlarda denetçi belgeleri daha dikkatli incelemeli 

ve konuyu iyice araĢtırmalıdır. Maddi ve Ģekli belge incelemesi doğrudan belgenin 

kendisini hedef alan denetimdir. 

Tutar Aktarmalarının Kontrolü 

Tutar aktarmalarının kontrolü karĢılaĢtırma iĢlemini tamamlayan bir iĢlemdir. Amacı, 

rakamların yanlıĢ yazılması gibi yanlıĢ aktarmaların veya doğru tutarların ilgili 

hesaplarına değil de, baĢka bir hesaba kaydedilmesi sonucu meydana gelmiĢ 

muhasebe hatlarını ortaya çıkarmaktır. 

   Kaynak: Kenger, a.g.e., 2001, s. 29-30. 

                                                 
108

 Kenger, a.g.e., 2001, s. 29-30. 
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Denetimin yürütülme sürecinde kullanılan denetim kanıtları, yeterli, 

güvenilir, ilgili ve faydalı olmalıdır.  

Bu özelliklerden kısaca bahsedecek olursak: 

Yeterlilik: Denetim kanıtının yeterliliği, denetçinin herhangi bir sonuca 

ulaĢmak için yeterli düzeyde bilgiye sahip olup olmadığıyla ilgilidir. Eğer, 

üçüncü bir kiĢi tarafından da mevcut bilgilerle aynı sonuçlara ulaĢılması 

mümkünse o zaman kanıtın yeterli olduğu varsayılır.  

Güvenilirlik: Denetim kanıtının güvenilir olması, uygun denetim 

teknikleriyle, güvenilir kaynaklardan elde edilmesini ifade eder. Denetim 

kanıtının güvenilirliğinin değerlendirilmesinde; 

 Bağımsız bir kaynaktan elde edilen kanıtların, denetlenen birimden 

temin edilen bilgiye, 

 Ġç denetçinin uyguladığı fiziki inceleme, gözlem, sayım vb. denetim 

teknikleriyle elde edilen kanıtların, dolaylı yollardan elde edilenlere,  

 Belgeye dayalı ve yazılı haldeki denetim kanıtının, sözlü ifadelere,  

 Belgelerin asıllarının suretlerine,  

            göre daha güvenilir olduğu varsayılır. 

İlgililik: Denetim kanıtının ilgili olması, kendisine dayanılarak ulaĢılan 

denetim sonucu ya da görüĢü ile arasında mantıksal bir bağ kurulabilmesi 

demektir.109 

Burada bir de denetim kanıtlarının zamanlılık özelliğine değinebiliriz: 

Zamanlılık: Kanıtın tarih açısından uygunluğu ile ilgilidir. Genel olarak 

nesnel kanıtlar öznel kanıtlara oranla daha güvenilirdir.110 

Denetimin yürütülmesi aĢamasında kullanılan yöntemlere, destekleyici 

kanıtlar ve çalıĢma kâğıtları eĢlik eder.111 

 

 

 

 

                                                 
109

 Ali Kayım, “Denetim Kanıtları ve Kanıt Toplama Teknikleri”,  Maliye Bakanlığı İç Denetçi 

Eğitim Notları, 2007, s. 5-7, 
110

 Kenger, a.g.e., 2001, s. 32. 
111

 Kenger, a.g.e., 2001, s. 30-33. 



63 

 

1.2.1.3.3. Raporlama 

 

Ġç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve 

sorumlulukları ve plana kıyasla performans konularında, denetim komitesi, 

yönetim kurulu ve üst yönetime dönemsel raporlar sunmalıdır. Bu raporlar, 

önemli riskleri, kontrol sorunlarını, kurumsal yönetiĢim sorunlarını denetim 

komitesi, yönetim kurulu ve üst yönetimin ihtiyaç duyabileceği veya talep 

edebileceği baĢka konuları da içermelidir.112 

Yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu, iç kontrol sistemlerinin 

çalıĢıp çalıĢmadığını bilmek isterler. Bunun için iç denetim yöneticisinden 

görüĢ talep edilir. GörüĢler olumlu ve olumsuz olmak üzere iki farklı türde 

olabilir. GörüĢler standartlara uygun kanıtlara dayandırılmalıdır.113  

Ġç denetim biriminin çalıĢmaları ve sunacakları raporlar, denetim 

kurulunun ve üst yönetimin önemli bir veri kaynağıdır.114 

 

Tablo1.6.Ġç Denetçi Raporlama ve Ġzleme Ġndeks Örneği 

A – RAPORLAMA ve ĠZLEME ĠNDEKSĠ 

A0-Taslak rapor 

A1-Denetlenen birim görüĢleri 

A2-Nihai rapor 

A3-Raporlama ile ilgili yazıĢmalar 

A4-Ġzleme tutanakları 

   Kaynak: Kayım, a.g.e., 2007, s.5-7 

 

 

 

 

                                                 
112

 IIA, a.g.e., 2008, s. 207. 
113

IIA, Practical Considerations Regarding Internal Auditing Expressing an Opinion on Internal 

Control, 2005, s. 4. 
114

 Mahmut Demirbaş, “İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen 

Değişimler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7, 2005, s. 174. 
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1.2.1.3.4. Ġzleme 

 

 IIA‟ in belirlemiĢ olduğu uluslararası iç denetim standartlarının 2500-1 

ve 2500.A1-1 no.lu maddelerinde yer alan uygulama önerisi “Ġlerlemenin 

Gözlenmesi”dir. Uygulamada gözlenmesi kavramı yerine “izleme” kavramı 

tercih edilmektedir. Bu uygulama önerisi, iç denetim birim yöneticisinin, 

yönetime rapor edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi için bir sistem 

kurması ve uygulamasını ifade eder. Takip süreci, iç denetim birim 

yöneticisinin, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir Ģekilde uygulanmasını veya 

üst yönetimin, gerekli tedbirleri almamasının riskini üstlenmeyi kabul etmesini 

sağlamak ve geliĢmeleri gözlemek amacına yönelik faaliyetleridir.115 

Ġzleme faaliyeti kurumda gerçekleĢtirilen iç denetim faaliyetleri 

sonucunda hazırlanan tüm raporlardaki bulguları içermelidir. Ġzleme sürecini 

kolaylaĢtırmak için, iç denetim yönetimi bir “Rapor Veri Tabanı” ve bir “Bulgu 

Veri Tabanı” oluĢturmalıdır. Tamamlanan her denetim raporu için, “Bulgu Veri 

Tabanı Rapor GiriĢ Formu” ve “Bulgu GiriĢ Formu” düzenlenmeli ve veri 

tabanına giriĢ yapılmalıdır.116 

 

 

1.2.2. ĠÇ KONTROL  

 

1.2.2.1. Ġç Kontrol Kavramı  

 

Kontrol, yönetimin önceden belirlenen amaç ve hedeflere ulaĢmak için 

aldığı tedbirler olarak tanımlanabilir. Kurumsal amaçlara ulaĢılması, 

hedeflerin gerçekleĢtirilmesi, amaç ve hedeflere ulaĢılmasının önündeki 

belirsizlik ve risklerin yönetilmesine yönelik olarak alınan önlemlerin tümü 

kontrol kapsamındadır. Bir kuruluĢ bünyesindeki kontrollerin “iç kontrol” 

                                                 
115

 IIA, a.g.e., 2008, s. 429-431. 
116

 Meltem Bayramin, Evren G. Ermisket, “Denetim Bulgularının İzlemesi Aşamaları”, 

Denetişim Dergisi, Kış 2009, Sayı 1, s. 76. 
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olarak adlandırılmasının nedeni bu kontrollerin kuruluĢ bünyesinde 

uygulanmasından doğmaktadır.117 

Ġç kontrol, iĢletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve 

çalıĢanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali 

raporlama sisteminin güvenilirliği, yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı 

amaçlayan ve bu konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmıĢ ve iĢ 

süreçleri içinde yer almasından ötürü bir sistem olarak nitelendirilen bir 

kavramdır.118 Ġç kontrol tek bir olay ya da tek bir durum olmayıp, bir kurumun 

faaliyetlerinin içine nüfuz eden bir dizi eylemdir. Bu eylemler bir kurumun 

faaliyetleri boyunca süreklilik temelinde meydana gelir. Ġç kontrol sistemi 

kurumun faaliyetlerine sıkıca bağlanmıĢ olup kurumun alt yapısı içine 

yerleĢtirildiğinde çok fazla etkilidir ve o organizasyonun temelinin ayrılmaz bir 

parçasıdır.119 

ABD‟de finans sektörünün en büyük 5 mesleki kuruluĢunun 

sponsorluğu ile kurulan ve finansal raporlamanın kalitesini/standartlarını 

dünya çapında geliĢtirmek amacıyla çalıĢmalar yapan, 1992 yılında 

yayımlanan “Internal Control-Integrated Framework”  (Ġç Kontrol-BütünleĢik 

Çerçeve, yaygın adıyla COSO Ġç Kontrol Raporu) adlı önemli Raporu ile “iç 

kontrol” kavramının uluslararası düzeyde kabul gören tanımını ve temel 

kriterlerini ortaya koyan The Committee of Sponsoring Organisations of the 

Treadway Commission (COSO);  söz konusu rapordaki temel yapı ve 

sistematiğe dayalı olarak, Eylül 2004‟de bu defa “Enterprise Risk 

Management-Integrated Framework (Kurumsal Risk Yönetimi-BütünleĢik 

Çerçeve)” adlı yeni bir kapsamlı Rapor yayınlamıĢtır. 1992 yılından sonra “iç 

kontrol” konusunu ele alan tüm uluslararası düzenlemeler, COSO Ġç Kontrol 

Raporu‟nu temel hareket noktası olarak benimsemiĢlerdir. COSO iç kontrol 

tanımı ve kriterleri; uluslararası standartları belirleyen tüm düzenleyici 

mesleki otoritelerin düzenlemeleri ve baĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere 

                                                 
117

Ekrem Candan, “Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistem ve Süreçlerinin Tasarlanması, Uygulanması 

ve Geliştirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar”, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, Sayı 38, 2006, s. 

2. 
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Uzun Yurtsever, a.g.e., s.500. 
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Baran Özeren, “INTOSAI Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi(Çeviri)”, Sayıştay Bilgi 

Notları, Temmuz 2006, s.6. 
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hemen hemen tüm ülkelerin ilgili yasal mevzuatlarına temel teĢkil 

etmektedir.120 

Yönetimin temel fonksiyonlarından bir tanesi olan iç kontrole yönelik 

çeĢitli modeller ve raporlar yayınlanmıĢ olup, Ģu an dünyada en çok kabul 

gören kontrol modeli “COSO Ġç Kontrol Çerçevesidir.” Bu modelin haricinde 

Kanada‟da CoCo, Ġngiltere‟de Turnbull Raporu gibi çeĢitli raporlar ile bilgi 

sistemleri alanında da COBĠT modeli tarzında yaklaĢımlar mevcuttur.121 

ABD‟de ġubat 2003‟te yapılan bir araĢtırmaya göre büyük Ģirketlerin %63‟ü iç 

kontrol sistemlerini COSO‟nun “Ġç Kontrol-BütünleĢik Sistemi Raporu” 

çerçevesinde ĢekillendirmiĢtir.122 

 

 

1.2.2.2. Ġç Kontrolün Amacı 

 

Ġç kontrolün amacı; 

 Operasyonların etkinliği ve verimliliği (standartlaĢmıĢ süreçler 

yardımıyla operasyonların etkinliğini ve verimliğini artırmak ve 

varlıkların korunması), 

 Mali raporlama sisteminin güvenilirliği (ticari kararlarda kullanılan 

verinin doğruluğunu artırmak ve yolsuzluğun önlenmesi ve tespitine 

yardımcı olmak, denetim için kanıt oluĢturmak), 

 Yasa ve düzenlemelere uygunluk (periyodik kontroller sayesinde 

kanunlar ve düzenlemelerle ilgili uygunluğun sağlanmasına yardımcı 

olmak), 

olarak belirtilmiĢtir. Yukarıda belirtilen iç kontrolün üç amacı, bütün 

mevcut faaliyetleri kapsar. Ġç kontrol bir sistemdir ve iĢletme iĢ akıĢlarının 

içerisine yerleĢtirilmelidir. Ġç kontrol, hedefleri gerçekleĢtirmede 

yararlanılan planları, metotları ve prosedürleri kapsar ve bu suretle 

performansa dayalı yönetime katkıda bulunur. Ġç kontrol ayrıca varlıkları 

                                                 
120

 M. Ali Madendere, “Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü” Çeviri/Derleme, TİDE 

Yayınları, Ekim-2005, s.2. 
121

 Pehlivanlı, a.g.e., 31 
122

 Demirbaş, a.g.m., s.169. 
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korumada, hataları ve yolsuzlukları önleme ve ortaya çıkarmada ilk 

savunma hattı olarak iĢlev görür.123 

 

 

1.2.2.3. Ġç Kontrolün BileĢenleri 

 

COSO Raporu‟na göre, iç kontrol sistemi birbiriyle ilintili beĢ 

bileĢenden meydana gelir. Bu bileĢenler; 124 

 

Kontrol Ortamı: 

Kontrol ortamı, iç kontrolün temel unsurudur, iç kontrolün baĢarılı ya 

da baĢarısız olması, iç kontrol sürecinin yer aldığı kontrol ortamına bağlıdır. 

Kontrol ortamı, kurumun iĢ görme biçimini ifade eder. Ġç kontrolün 

gerçekleĢtirilmesinde en önemli rolü çalıĢanlar oynadığı için, kurum 

bünyesindeki her bireyin sorumluluklarını ve yetkilerinin sınırını iyi bilmesi 

gerekmektedir. ÇalıĢanlar, kiĢisel ve mesleki dürüstlüğü, etik değerleri 

sürdürüp sergilemek ve yürürlükteki davranıĢ kurallarına her zaman uymak 

durumundadır. Ayrıca, kamu kuruluĢları da dürüstlüğü ve etik değerleri 

koruyup sergilemelidir. Yetenekli ve uzman kiĢilerin istihdamı kontrol bilincini 

artırmaya yardımcı olur. Yönetim ve çalıĢanların, iç kontrole yönelik pozitif ve 

destekleyici bir ortam oluĢturması ve sürdürmesi büyük önem taĢımaktadır. 

Yönetim, esas itibariyle gözetimi sağlamakla birlikte, kurumun hedeflerini de 

belirler ve iç kontrol sisteminin tümünden sorumludur. Ġç kontrol, kurumun 

hedefleri bağlamında riskleri kavrayabilmek üzere gerekli mekanizmaları 

oluĢturduğundan, yönetim, iç kontrol faaliyetlerini uygulamaya koyacak, 

bunları izleyip değerlendirecektir. Bu aĢamada yönetimle çalıĢanlar arasında 

düzgün bir iletiĢimin sağlanması gerekmektedir. Yöneticiler iç kontrolü 

destekleyici yaklaĢımlarıyla iç kontrol hedeflerini ve özellikle de etik 

davranıĢlarla ilgili olanları özendiren performans değerlemeleri yapmalıdır. 

Kurumun teĢkilat yapısı ve yönetim felsefesi, çalıĢanlar arasında yetki ve 
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 Demirbaş, a.g.m., s. 169. 
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 Nihal Saltık, a.g.m., 2007, s.61-62. 
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sorumlulukların dağılımını belirler. Yaptırımlar ve hesap verme sorumluluğu 

bu yetki ve sorumlulukların kurumun geneline yayılmasını sağlar. 

Raporlamaya elveriĢli hatların kurulmasıyla hesap verme sorumluluğu iĢlerlik 

kazanır. 

 

Risk Değerlendirmesi: 

Kurumun hedeflerini gerçekleĢtirmesini engelleyen önemli riskleri 

tespit ve analiz etme, bunlara uygun yanıtlar verilmesini belirleme sürecidir. 

Ġç kontrol faaliyeti risk esaslı olarak gerçekleĢtirilmelidir. Buna göre sistemin 

zayıf ve güçlü yönlerine iliĢkin olarak analiz yapılması, risk alanlarının 

belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin bu alanlarda yoğunlaĢtırılması 

gerekmektedir. Risk değerlendirmesi yapabilmek için öncelikle kurumun 

hedefleri açık, net ve tutarlı biçimde belirlenir. Hedefler anlaĢılabilir ve 

ölçülebilir olmalıdır. Kurumdaki tüm personel hedefleri anlayabilmeli ve kendi 

etki alanıyla iliĢkilendirebilmelidir. Hedefler belirlendikten sonra bunlarla 

bağlantılı iç ve dıĢ kaynaklı riskler tespit edilir. Riskin değerinin ve meydana 

gelme olasılığının hesaplanmasının ardından, kurumun baĢa çıkması 

gereken risk kapasitesi belirlenir. Son olarak bu risklere nasıl tepki verileceği 

araĢtırılır. Risk değerlendirmesi, değiĢen koĢulları devamlı takip ederek 

fırsatları, riskleri tespit ve analiz etmek ve koĢulların değiĢmesine bağlı olarak 

meydana gelen risklerle baĢa çıkabilmek üzere iç kontrolde sürekli değiĢiklik 

yapmayı ifade eder. 

 

Kontrol Faaliyetleri: 

Kontrol faaliyetleri kurumun amaçlarına ulaĢmasına yönelik risklerle 

baĢa çıkmak ve kurumun hedeflerini gerçekleĢtirmek üzere uygulamaya 

konulan politikalar ve prosedürlerdir. Kontrol faaliyetleri kurumun bütün 

kademelerine ve faaliyetlerine yayılmalıdır. 

 

Kontrol faaliyetlerine örnek olarak; 

• Yetki devri ve onay prosedürleri, 

• Görevlerin birbirinden ayrılması, 
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• Kaynaklara ve resmi kayıtlara eriĢim konusunda kontroller, 

•ĠĢlemlerin eksiksiz ve vaktinde kaydedilmesi ve gerektiği Ģekilde 

yürütülmesi, 

• Hesapların mutabakatı, 

•ÇalıĢma performansına iliĢkin performans ölçütlerinin ve göstergelerin 

oluĢturulması ve gözden geçirilmesi, 

• Faaliyetlere, süreç ve eylemlere yönelik incelemeler yapılması, 

•ĠĢlemlerin ve iç kontrollerin uygun biçimde belgelenmesi, 

gösterilebilir.  

Kontrol faaliyetleri hedeflerle orantılı olmalı ve tüm personel tarafından 

uygulanmalıdır. Risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik ana strateji iç kontrol 

faaliyetleri aracılığıyla gerçekleĢtirilir. Kontrol faaliyetleri önleyici ve/veya 

ortaya çıkarıcı mahiyette olabilir. Hedefleri gerçekleĢtirmek için iç kontrol 

faaliyetlerinin tamamlayıcı unsuru düzeltici önlemlerdir. 

 

Bilgi ve ĠletiĢim: 

Etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ve kurumun hedeflerini 

gerçekleĢtirmek için bir kurumun bütün kademelerinde bilgiye ihtiyaç duyulur. 

ÇalıĢanların sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için iç kontrolle ilgili bilgiler 

anında kaydedilmeli, sınıflandırılmalı ve personele duyurulmalıdır. Güvenilir 

ve uygun bilgilerin sağlanabilmesi için iĢlemlerin anında kaydedilmesi ve 

düzgün biçimde sınıflandırılması gerekmektedir. 

Kurumun planları, kontrol alanı, riskleri, kontrol faaliyetleri ve 

performansı belirli Ģekillerde ve sürelerde duyurulmalı ve üst düzey 

yöneticilerle çalıĢanlar arasında düzgün bir iletiĢim sağlanmalıdır. Bu sayede 

çalıĢanlar, yönetimin iç kontrol konusundaki baskısını hisseder, sistem 

içindeki yerlerini ve diğer çalıĢanların faaliyetleri ile kendi iĢlerinin bağlantısını 

kavrarlar. Yöneticiler ise kurumlarının stratejik planlarının ve performans 

programlarının gerçekleĢtirilmesi ve kaynakların etkin kullanılmasına yönelik 

amaçlarının karĢılanıp karĢılanmadığını inceleyebilirler. 
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Gözetim: 

Gözetim, iç kontrol faaliyetinin belirli zaman aralıklarıyla kalitesinin, 

kontrollerin tasarımı ve iĢleyiĢinin ve alınması gereken önlemlerin 

değerlendirilmesinden oluĢan süreçtir. Ġç kontrol sisteminin, değiĢen 

hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere ayak uydurabilmesi için yönetim 

tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Gözetim, iç kontrol öz 

değerlendirmesinin gerçekleĢtirilmesini ve iç denetimin bağımsız 

değerlendirmesini içeren iki farklı yöntemle yapılabilir. Birincisi, faaliyetler 

devam ederken kiĢiler ve onları hiyerarĢik olarak denetlemekle görevli 

yöneticiler tarafından yapılan sürekli izleme ve kontrol faaliyetidir. Diğeri ise, 

iç denetim fonksiyonunu kullanarak yapılan, bağımsız denetim faaliyetleridir. 

Çoğunlukla bu iki yöntemin birlikte yer aldığı bir izleme yöntemi 

kullanılmaktadır. Ġç kontrol sisteminin unsurları mevcutsa ve düzgün olarak 

çalıĢıyorsa; amaçlara ulaĢılmıĢ, mali durum sağlam ve yürürlükteki kanunlara 

ve yönetmeliklere uyum sağlanmıĢsa, söz konusu sistem yeterli düzeyde 

tasarlanmıĢ demektir. 

 

 

ġekil 1.1. COSO Ġç Kontrol Küpü 

Kaynak: COSO 2006 (http://www.bumko.gov.tr/KONTROL) 

 

COSO modeli klasik bir küp Ģekliyle ifadesini bulur. Ġç kontrol sistemi 

üç boyutlu ve birbiriyle etkileĢimli çalıĢacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Ġç 



71 

 

kontrolün amaçları küpün dikey katmanında, kontrol ortamı, risk 

değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, izleme ve bilgi iletiĢim bileĢenleri yatay 

katmanında yer almıĢtır.  Küpün üçüncü boyutu ise bölümler ve faaliyetleri 

göstermektedir.  

 

 

1.2.2.4. Ġç Denetim Ġç Kontrol ĠliĢkisi 

 

Ġç denetim, değerlendirmeleri ve tavsiyeleri aracılığıyla, iç kontrol 

sisteminin etkinliğini süreklilik temelinde inceleyip ona katkıda bulunur, 

böylece iç kontrolün etkinleĢmesinde önemli rol oynar. Bununla birlikte iç 

denetçiler, iç kontrolün tasarlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve 

belgelendirilmesi bakımlarından yönetimin öncelikli sorumluluğuna sahip 

değillerdir.125 Ġç denetim faaliyetleri ile iĢletmenin bünyesinde iç kontrol 

sisteminin zayıf noktalarının tespit edilebilmesi ve daha etkin iĢlemesi 

sağlanabilecek; bu sayede iĢletmede; faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, 

finansal raporlamanın güvenilirliği ve ilgili yasalara/düzenlemelere uygunluk 

hususlarında amaçlara ulaĢılıp ulaĢılmadığı konusunda makul güvence 

sağlanmıĢ olacağı düĢünülmektedir.126 

Ġç kontrolün izlenmesi aĢamasında iç denetim devreye girmektedir. Ġç 

kontrolün izlenmesi; denetimlerin ve diğer incelemelerin bulgularının yeterli 

Ģekilde ve hemen çözüme kavuĢturulmasını hedefleyen politikaları ve 

prosedürleri kapsamalıdır. Yöneticilerin denetimlerden elde edilen bulguları 

hemen değerlendirme, bulgulara ve tavsiyelere cevap olarak doğru önlemleri 

belirleme, dikkat çekilen bulguları çözüme kavuĢturan bütün önlemleri, belirli 

bir zaman çizelgesi içinde almaları gerekir. Çözüm süreci, denetimin veya 

incelemelerin sonuçları yönetime rapor edildiğinde baĢlar ve önlemler 

alındıktan sonra tamamlanır. Bu önlemler; tespit edilen yetersizlikleri düzeltir, 

geliĢme sağlar veya bulguların ve tavsiyelerin bir yönetim eylemi 

gerektirmediğine iĢaret eder. 
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Özeren, a.g.e., s.38. 
126

 Uzun ve Yurtsever, a.g.e., s. 502. 
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1.2.2.5. Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol ĠliĢkisi 

 

Ġç kontrol sistemi, risk yönetimi sisteminin temeli olarak kabul edilebilir. Ġç 

kontrol sistemi, yönetime, iĢletme faaliyetlerinin doğasında var olan risklere 

karĢı, bu risklerin kontrolü ve yönetimi konusunda destek vermektedir. Bu 

destek ve yardım risk yönetiminin ilk adımını oluĢturmaktadır. Eğer kurum 

hedeflerine ulaĢmayı engelleyecek herhangi bir risk söz konusu değilse 

kontrol önlemlerine de gerek olmayacaktır. Yetersiz kontroller kayıplara, 

hatalara ve kurum imajının zarar görmesine neden olurken, yerinde ve 

zamanında konumlandırılan kontroller ise iĢletmenin hedeflere ulaĢmasına 

yardımcı olacaktır. Her zaman riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün 

değildir. Alınan önlemlere rağmen, hala bir takım riskler mevcutsa bunlara 

kalıntı riskler denir.127  

 

Risk Maruziyeti 100
(Risk Exposure)

0

Kontrollerin Etkileri
(Impact of Control)

Kabul Edilebilir Risk 
Düzeyi
(Risk Appetite)

Artık Risk
(Residual Risk)

-------------------------------------------

Kontrol ve Risk Arasındaki ĠliĢkiler

 

ġekil 1.2.Kontrol ve Risk Arasındaki ĠliĢkiler 

Kaynak: Abbas Örmen ve Akif AkĢam, “Performans Standartları, Uluslararası 

Ġç Denetim Standartları”, Ġç Denetim Eğitim Programı, 2007, s. 56. 
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 Pehlivanlı, a.g.e., s.38. 
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1.2.2.6. Ġç Kontrol Öz Değerlendirme Sistemi 

 

Ġç kontrol öz değerlendirme sistemi, sistemin temel öğelerinin 

hedeflerini yerine getirebilmesini inceler. Kurum yöneticileri ile mevcut kontrol 

prosedürlerini, yöntemlerini ve organizasyon planını tartıĢmak anlamına gelir. 

Ġç kontrol sistemini değerlendirmede kullanılan yöntemler; soru formları, 

açıklayıcı notlar ve akıĢ Ģemalarıdır. Ġç kontrole iliĢkin soru formları, iç kontrol 

sistemi hakkında detaylı bilgi alınmasını sağlar. 128 

Öz değerlendirme, çalıĢanlar tarafından iç kontrol unsurlarının resmi 

bir rapor üzerinde belirli aralıklarla değerlendirilmesidir. Mevcut iç kontrol 

sisteminin yeterliliği öz değerlendirme formları kullanılarak ele alınır. Öz 

değerlendirme, sistemin kurumun yapısına uygun kurulması, düzgün 

iĢlemesi, zayıf yönlerin tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla 

yürütülecek çalıĢmalara kaynaklık eder. Ġç kontrol öz değerlendirme; 

faaliyetler devam ederken, bizzat gerçekleĢtiren kiĢiler ve onları hiyerarĢik 

olarak denetlemekle görevli yöneticiler tarafından yapılan sürekli izleme ve 

kontrol faaliyetidir. 129 

AB‟de kullanılan iç kontrol öz değerlendirme aracı, iç kontrol sisteminin 

değerlendirilmesinde kullanılan soru formu yönteminin biraz değiĢtirilmiĢ 

biçimidir. Soru formu hazırlanırken iç kontrolün unsurları ana baĢlıklar olmak 

üzere kurumun faaliyet alanına uygun olarak belirlenen ifadeler alt alta 

sıralanmıĢtır. Ġfadelerin karĢısında, konu hakkındaki düĢünceler bildirilir 

(Kesinlikle Katılmıyorum / Katılmıyorum / Kısmen Katılıyorum / Katılıyorum / 

Tamamen Katılıyorum seçeneklerinden biri iĢaretlenir).130 

 

 

 

 

                                                 
128

 Nihal Saltık, “İç Kontrol Öz Değerlendirme”, BUMKO Araştırma Raporları, Ankara, 2006, 

s.19.(Erişim)http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAA

F6AA849816B2EF209A85B5E49F32C4,, 13.05.2010. 
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 Saltık, a.g.m., 2006, s.19 
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 Saltık, a.g.m, 2006, s.19 

 

http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF209A85B5E49F32C4
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF209A85B5E49F32C4


74 

 

1.2.3. Kurumsal Risk Yönetimi 

 

1.2.3.1. Kurumsal Risk Yönetimi Kavramı ve Kurumsal Risk Yönetimi 

Çerçevesi 

 

Kurumsal risk yönetimine ilgi önceki bölümlerde de açıkladığımız 

üzere krizlerle birlikte artmıĢ, COSO tarafından 2006 yılında “Kurumsal Risk 

Yönetim Çerçevesi “ yayınlanmıĢtır. Bu çerçeve ile birlikte, küresel ölçekte 

standart olarak uygulanabilecek bir rehber ortaya çıkmıĢtır. Risk yönetiminde 

baĢta COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi olmak üzere genellikle 

finans sektöründe kullanılan Basel II Prensipleri ve Avusturya Risk Yönetimi 

Standartları gibi modeller bulunmaktadır.  IIA‟in yapmıĢ olduğu araĢtırmada, 

COSO KRY Çerçevesi %37,2 oranında en çok tercih edilen model olmuĢtur. 

Kurumsal risk yönetimi, bir kurumun hedeflerine ulaĢmasını etkileyebilecek 

potansiyel olayları tanımlayan, risk alma istekliliğini sınırları içinde yöneten ve 

kurum hedeflerinin baĢarılması konusunda makul derecede güvence 

sağlayan, kurum genelinde yapılandırılmıĢ ve kurum yönetim kurulundan, 

yönetimden ve diğer çalıĢanlardan etkilenen bir süreçtir. KRY‟nin temel 

amacı, risklerin yönetilmesini sağlayarak kurum amaçlarına ulaĢmak olarak 

ifade edilebilir.131 

Ġç kontrol bütünleĢik çerçevesi ile KRY çerçevesi arasındaki temel 

farklılıkların baĢında, birincisinin iç kontrol esaslı, ikincisinin risk değerleme 

esaslı tasarlanmıĢ olması gelmektedir. KRY, kurumu etkileyebilecek risklerin 

anlaĢılması ve yönetimi için tasarlanmıĢken, iç kontrol çerçevesi ise kurum iç 

faaliyetlerinin bir gereksinimi olan iç kontrollerin anlaĢılması ve yönetilmesi 

için tasarlanmıĢtır. Ġç kontrol çerçevesi, KRY için bir temel bir ön basamak ve 

operasyonel riskleri içermekteyken,  KRY, iĢletme temelli risklerin yanı sıra 

organizasyonun genelini ilgilendiren dıĢ çevre kaynaklı riskleri de 

içermektedir.132 

                                                 
131

 Pehlivanlı, a.g.e., s.67-68. 
132

 Pehlivanlı, a.g.e., s.70. 
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ġekil 1.3.COSO KRY Küpü 

Kaynak: COSO 2006 (http://www.bumko.gov.tr/KONTROL) 

 

KRY küpünün dikey katmanı amaçlar, yatay katmanı bileĢenlerden, 

üçüncü boyutu da risklerin ortaya çıktığı yer olan kurum organizasyon 

yapısından oluĢmaktadır. KRY‟nin hedefleri, strateji, operasyonlar, mali 

raporlama ve uygunluk olarak sıralanırken, iç kontrol çerçevesinde farklı 

olarak strateji hedefi bulunmamaktadır.  KRY‟nin bileĢenlerinin sayısı da 

beĢten sekize çıkarılmıĢ, kontrol ortamı, hedeflerin belirlenmesi, olay 

tanımlama, risk değerlendirmesi, risk tutumu, kontrol faaliyetleri, bilgi ve 

iletiĢim ile izleme olarak yer almıĢtır. COSO iç kontrol çerçevesinde üçüncü 

boyut, faaliyet ve bölüm olarak sıralanmıĢken,  KRY küpünde farklı olarak 

kurum, departman, bölüm ve birey Ģeklinde dört bileĢenden oluĢmaktadır. 133 

Stratejik (pazar payında belli bir seviyeye ulaĢmak) ve faaliyetlere  

(yeni ürünün pazara baĢarılı Ģekilde sunulması) iliĢkin amaçlar genellikle 

kurum kontrolleri dıĢındadır. KRY, dıĢ çevre kaynaklı olaylar veya durumlarla 

ilgili kötü sonuçları engelleyemez, fakat yönetimin daha iyi kararlar alma 

olasılığını arttırabilir. Raporlama ve uygunluk kurum yapısı ile ilgilidir. DıĢ 

çevre kaynaklı risklere göre kontrolü ve yönetimi daha çok mümkündür.134 

 

                                                 
133

 Pehlivanlı, a.g.e., s.70-71. 
134

 Pehlivanlı, a.g.e., s.72. 
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1.2.3.2. Kurumsal Risk Yönetiminin BileĢenleri 

 

Kurumsal risk yönetimi beĢ bileĢenden oluĢur. Bu bileĢenleri, kısaca 

açıklayacak olursak; 135 

 

Kontrol Ortamı  

Kontrol ortamını etkileyen temel faktörler; risk yönetim felsefesi, etik 

değerler, risk kültürü, risk tutumu, yönetim kurulu, yönetim felsefesi, yönetim 

faaliyet stili, sorumluluk ve görev dağılımları ve insan kaynakları politikaları 

ve uygulamaları Ģeklinde sıralanabilir. Kontrol ortamının öne çıkan önemli 

bileĢenleri, risk kültürü ve buna bağlı olarak risk tutumudur. Kurum 

faaliyetlerinde aynı koĢullarda, aynı kararların alınması açısından risk 

kültürünün önemli bir rolü vardır. 

  

Hedeflerin Belirlenmesi 

Her kurum, iç ve dıĢ kaynaklı pek çok riskle karĢılaĢmaktadır. 

Hedefler, stratejik açıdan, faaliyet temelli, raporlamaya iliĢkin ve uygunluk 

temelli olarak belirlenebilir.  

 

Olay Tanımlama 

Bu aĢamada kurumu kontrol ortamı ve belirlenen hedefler 

çerçevesinde kurumun hedeflerine ulaĢmasının önündeki engeller, diğer bir 

ifade ile riskler tanımlanır. Risk tanımlamalarına, kurumun hedeflerine 

ulaĢmasını engelleyebilecek her türlü iç ve dıĢ olay dahil edilir. Olay (risk) 

tanımlama ve bunu izleyen aĢama olan risk değerleme sürecine, kurumun 

risk iĢtahı yön verir. Bu durum, kurumun risklerden kaçan bir yapıda mı, risk 

alan bir yapıda mı olduğuyla iliĢkilidir. Risk tanımlamasında çalıĢtay, görüĢme 

yöntemi ve beyin fırtınası yöntemi kullanılabilir. 

 

 

                                                 
135

 Pehlivanlı, a.g.e., s.72-91. 
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Risk Değerlendirmesi 

Ġç kontrol çerçevesinin bir bileĢeni olan risk değerlendirmesi, aynı 

zamanda iç denetim standartlarında, denetimin değerlendirilmesi 

aĢamasında önerilen bir çalıĢmadır ve KRY bileĢenleri içinde de anahtar bir 

rolü bulunmaktadır. Risk değerlendirmesi, kurum hedeflerine ulaĢmayı 

engelleyecek, daha önceden tanımlanan risklerin ölçülmesi ve sıralanması 

aĢamalarını içerir. Riskler değerlemede kullanılacak olan nitel veya nicel 

yöntemlerden biri veya karması yardımıyla olasılık ve etkileri açısından 

ölçülürler. Ardından, ölçülen riskler risk matrisi yardımıyla sıralanırlar.  

 

Risk Tutumu 

Risk değerlendirme sürecini izleyen bu aĢama, risk çalıĢtayı 

sonucunda ulaĢılan risk tutumlarının belirlenmesidir. Risk çalıĢtayı 

sonucunda belirlenecek olan riskler karĢısında, risk yönetiminin risklerden 

kaçınma, riskleri üstlenme, riskleri kontrol etme, riskleri transfer etme 

Ģeklindeki eylem alanıdır. 

 

Kontrol Faaliyetleri 

Yönetim tarafından belirlenen, kontrol, politika ve prosedürlerin 

uygulanmasını ifade eden kontrol faaliyetleri, riskleri belirlenen risk sınırları 

içinde tutabilmek, ayrıca, risk tutumlarının etkili yürütülüp yürütülmediğinden 

emin olmak için kurulur ve uygulanırlar. Kontrol noktalarının belirlenmesinde 

risk alma istekliliği seviyesi ve KRY‟nin hedefleri etkin rol oynar.  

 

Bilgi ve ĠletiĢim 

Kurum amaçlarına hizmet edecek çalıĢanların ve yöneticilerin, 

sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgiler; tanımlanmıĢ, 

iletiĢime hazır formatta ve istenilen zamanda hazır olmalıdır. Bilgi eksikliği, 

risklerin tanımlanması, yönetilmesi ve kontrolü süreçlerinin etkinliğini 

zayıflatacaktır. 
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Ġzleme 

Ġzleme faaliyetinin amacı, kararlaĢtırılan önlemlerin ve süreçlerin 

uygulamada gerçekleĢtirilip, gerçekleĢtirilmediğinin doğrulanması ve sonuç 

olarak; gerekli önlemlerin alınması faaliyetlerinden oluĢur.  

Küresel ortamda risklerin çok hızlı değiĢmesi, insan faktörü, tarihsel 

veri setleri kullanımının dezavantajları, risk–belirsizlik iliĢkisi, kurumsal risk 

yönetiminin sınırlarını oluĢturmaktadır. KRY‟nin etkinliği, KRY 

uygulamalarının sorumluluğunu üstlenecek personelin bağımsız çalıĢabilme 

yeterliliğine, görev ve sorumluluklarının açık bir Ģekilde tanımlanması ve 

ayrıĢtırılmasına, tehditler kadar fırsatlara da odaklanmasına, risk yönetim 

sürecinin etkinliğinin izlenmesi amacıyla denetim mekanizması kurulmasına 

bağlıdır. KRY sürecine destek veren pek çok teknik vardır. Kontrol-risk öz 

değerleme, risk kayıtlaması, denetim evreni de risk yönetimi sürecini 

destekleyen araçlardır. 

 

1.2.3.3. Ġç Denetimin Kurumsal Risk Yönetimindeki Rolü 

 

Kurum risk yönetimi çerçevesinde, kurum amaçlarının gerçekleĢmesi 

üzerinde etkide bulunabilecek hadiselerin (events) belirlenmesi gerekir. Söz 

konusu hadiseler olumsuz ya da olumlu bir etki doğurabileceği gibi her iki 

yönden de etki yaratabilir. Olumsuz etki doğuran hadiseler kurumun 

amaçlarını gerçekleĢtirme kapasitesini engelleyebilen risklerdir. Bu riskler 

içsel ve dıĢsal etkenlerden kaynaklanabilir. Yönetimin, kurum risk yönetiminin 

öğelerinin uygulamaya konulup konulmadığını ve etkili Ģekilde iĢleyip 

iĢlemediğini, yani önemli yetersizlikler bulunup bulunmadığını ve bütün 

risklerin, kurum risk iĢtahı sınırları içinde kabul edilebilir parametrelere 

indirilip indirilmediğini değerlendirmesi gerekir.136 

Bir kurum ya da organizasyonun tüm iĢ ve iĢlemlerinde var olan riskler 

-ki bunlar arasında strateji ve planların misyon ve amaç ile uyumlu olmaması 

                                                 
136

 Avrupa Komisyonu, Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi 

Eşleştirme Projesi Faaliyet 1.2:Boşluk Analizi Raporu, 23 Eylül 2009, 

(Erişim)http//www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/dg.ashx?...Act1.220, 15.11.2010, s.6-23. 
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riski de vardır- ve kurumun risklerini nasıl yönettiği, iç denetimin ana 

odağıdır. Yani bir kurumun iç denetçilerinin sorması ve cevap araması 

gereken ilk üç soru Ģunlar olmalıdır: 

 Bu kurum bir bütün olarak, tüm alanlarda karĢı karĢıya olduğu riskleri 

iyi biliyor mu? 

 Bu riskleri yönetmek için neler yapılıyor? (iç kontroller gibi) 

 Bu riskleri yönetmek için alınan tedbirler etkin mi? (iç kontroller etkin 

çalıĢıyor mu?)137 

Ġç Denetçiler risk yönetim ve iç kontrol sistemleri tasarlayamaz ve 

kuramazlar. Sadece kurulması veya geliĢtirilmesi için danıĢmanlık yaparlar. 

Ġç denetçi bu konuda danıĢmanlık yapabilmek için; 

 Kurumun iĢ ve faaliyetlerini, 

 Kurum risklerini, 

 Kurum kontrollerini, 

iyi bilmelidir. Bu da zaman içinde ve özellikle denetimler yolu ile 

sağlanabilir.138 

Ġç denetim, hem klasik hem de danıĢman rolünde, çeĢitli Ģekillerde 

kurum çapında risk yönetimi süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Yukarıda 

açıkladığımız üzere, yönetim kurullarının risk yönetimi konusunda nihai 

sorumluluğu vardır. Yönetim kurulu tarafından yapılan çeĢitli yetkilendirmeler 

doğrultusunda risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi üst yönetimin ana 

sorumlulukları arasındadır. Ġç denetimin kurum çapında entegre risk yönetimi 

kapsamındaki ana rolü, yönetim kuruluna risk yönetiminin etkin ve verimli 

olarak iĢlediği konusunda makul güvence vermesidir. Etkin bir Ģekilde çalıĢan 

ve amaçlarına ulaĢan KRY sistemi ancak etkin iĢleyen, KRY temelli bir iç 

denetim sisteminin varlığı halinde mümkündür. Kurumsal risk yönetiminde iç 

denetimin bu klasik fonksiyonunun ötesine geçmesi durumunda, bağımsızlık 

ve tarafsızlığının korunamayacağı ile ilgili yapılan tartıĢmalar,  Institute of 

Internal Auditors-UK and Irenland‟ın Ġç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi 

                                                 
137

 Kaya, a.g.e., 2009, . 
138

 Bertan Kaya, İç Denetimde Risk Değerlemesi ve İç Denetim Planlaması, s. 8-10,  (Erişim) 

http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/digeryaziler/ic_denetim_bertan_kaya_5_makale.pdf, 27.01.2010. 
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konulu, Mayıs 2004 tarihli çalıĢması ile açıklığa kavuĢturulmuĢtur.  

Organizasyonlarda eğer risk yönetimi konusunda uzman ve ihtisaslaĢmıĢ 

fonksiyonlar bulunuyorsa, iç denetim danıĢmanlık rollerinden daha çok 

güvence verme rolünü yerine getirmektedir. Ġç denetim yönetmeliğinde iç 

denetimin üstleneceği roller belirtilmelidir. AĢağıda iç denetim tarafından 

yapılması ve yapılmaması gereken faaliyetler belirtilmiĢtir.139 

 

Kurumsal yönetim kapsamında iç denetimin ana görevleri;  

 Risk yönetim süreçleri hakkında makul güvence vermek. 

 Risklerin doğru sınıflandırıldığı konusunda makul güvence 

vermek. 

 Risk yönetimi süreçlerini değerlendirmek. 

 Ana risklerin raporlanma surecini değerlendirmek. 

 Ana risklerin yönetim süreçlerini gözden geçirmek. 

 

Tarafsızlığın ve bağımsızlığın zedelenmemesine özen göstererek, iç 

denetim tarafından yapılabilecekler; 

 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda 

önerilerde bulunmak. 

 Kurum çapında risk yönetiminin oluĢturulmasını desteklemek. 

 Yönetimin risklere iliĢkin cevaplarına danıĢmanlık etmek. 

 

Ġç denetim tarafından yapılmaması gerekenler;  

 Kurum çapında entegre risk yönetimi süreçlerini çalıĢtırmak. 

 Yönetim kurulunun onayına sunulmak üzere risk yönetimi 

stratejileri geliĢtirmek. 

 Risk yönetimi süreçlerini dikte ettirmek. 

 Risk iĢtahını belirlemek. 

 Yönetim adına risk yönetimi konusunda güvence vermek. 

                                                 
139

 Mehtap Numanoğlu, “Kurum Çapında Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü”- “Mayıs 2004,  IIA-

İngiltere ve İrlanda’nın İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi” konulu çalışmadan derleme, İç 

Denetim Dergisi, Sonbahar 2004, sayı 9, s.22-23. 
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 Risklere verilecek cevaplar konusunda kararlar almak. 

 Yönetim adına riskleri yönetmek. 

 Risk yönetimi kapsamında sorumluluklar almak. 

 

AĢağıda belirtilen konularda güvence sağlanabiliyorsa iç denetim 

kurum çapında risk yönetimi konusunda danıĢmanlık hizmetleri 

verebilir: 

 Risk yönetimi konusunda nihai sorumluluğun üst yönetimde 

olduğu açık olmalıdır. 

 Ġç denetimin bu konudaki sorumlulukları gerekli denetim 

yönetmeliklerinde belirlenmiĢ, dokümante edilmiĢ ve Denetim 

Komitesi tarafından onaylanmıĢ olmalıdır. 

 Ġç denetim yönetim adına herhangi bir riski yönetmemelidir. 

 Ġç denetim yönetimin karar mekanizmaları hakkında önerilerde 

bulunmalı, ancak onlar adına risk yönetimi kararlarını 

almamalıdır. 

 Ġç denetim kurum çapında risk yönetimi çerçevesinin kendi 

sorumluluğunda olan kısmı için tarafsız bir güvence veremez. 

Bu konudaki güvence bu konuda uzman baĢka taraflarca 

verilmelidir. 

 Ġç denetim tarafından risk ve kontrolleri analiz etmeye yarayan 

araç ve yöntemler yönetime kullanılmak üzere sunulmalıdır. 

 Bu konuda önerilerde bulunma ve ortak bir dil, çerçeve ve 

anlayıĢ geliĢtirilmesinin en önemli destekçileri arasında yer 

almalıdır. 

 Yönetime, risk yönetimi ile ilgili en iyi yöntemler konusunda 

yardım etmelidir. 

 

Ġç kontrol veya kurumsal risk yönetimi çerçevesinde yapılan risk 

kayıtlaması, iç denetim planının bir girdisi, yapılan denetim sonuçlarında elde 

edilen bilgiler de risk kayıtlamasının girdisini oluĢturmaktadır. 
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 Risk yönetiminin amacı riskten kaçınmak değil, riski yöneterek ve 

fırsatlardan yararlanarak, iĢletme için maksimum faydanın elde 

edilebilmesidir. Ġç denetimin tespit ve bulgularının dikkate alınması, risk 

yönetim sisteminin etkinleĢtirilmesine imkân tanıyarak iĢletmenin faaliyetlerini 

daha güvenli bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesini mümkün kılacaktır.140 

 

 

1.3. TÜRKĠYE’DE ĠÇ DENETĠM UYGULAMALARI 

 

Türkiye‟de iç denetim öncelikle özel sektör tarafından uygulanmaya 

baĢlanmıĢ olup, özellikle uluslararası Ģirketlerin Türkiye‟deki iĢtirakleri, 

Ģubeleri ve temsilciliklerinde yaygınlaĢmıĢtır. Günümüzde ise, ülkemizin önde 

gelen Ģirketlerinde uluslararası standartlara uygun iç denetim uygulamaları 

mevcuttur. 1995 yılında IIA‟in akredite edilmiĢ Ģubesi olarak Türkiye Ġç 

Denetim Enstitüsünün (TĠDE) kurulmasıyla birlikte, Türkiye‟de uluslararası 

standartlarda iç denetim meslekî geliĢim ve paylaĢım platformu 

oluĢturulmuĢtur.141 

 

 

1.3.1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 

  

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan ve 

bütün hükümleriyle 01.01.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5018 sayılı 

KMYKK, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri bünyesinde iç denetimin kurulmasını 

öngörmektedir. Bu Kanun çerçevesinde, iç denetim faaliyetinin sağlıklı bir 

Ģekilde hayata geçirilmesi ve kamu idarelerinde uygulanabilmesi için gerekli 

çalıĢmalar yapılmıĢ ve gerek idari kapasitenin gerekse yasal altyapının 

                                                 
140

 Uzun ve Yurtsever, a.g.e., s. 502. 
141

 İDKK, a.g.e, 2009, s.2 
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oluĢturulması noktasında son derece önemli adımlar atılmıĢtır.142 5018 sayılı 

KMYKK ile getirilen yeni yönetim anlayıĢı ileride detaylı Ģekilde anlatılacaktır. 

 

 

1.3.2. SPK Düzenlemeleri 

 

 Sermaye Piyasası Kurulu bağımsız denetim standartları ve Kurumsal 

Yönetim Ġlkeleri yayınlamıĢtır. Ancak, SPK tarafından direkt iç denetime veya 

iç kontrole yönelik olarak yapılmıĢ herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Haziran 2006‟da Bağımsız Denetim Standartları yürürlüğe girmiĢtir. Bu 

standartlarda bağımsız denetimi ilgilendiren yönleri ile iç kontrol ve iç denetim 

ele alınmıĢtır.143  

 Kurumsal Yönetim Ġlkeleri SPK tarafından ilk olarak Temmuz 2003‟te 

yayınlanmıĢtır. Daha sonra tekrar düzenlenerek ġubat 2005‟te 

yayınlanmıĢtır. Bu ilkelerin “Kamuyu Aydınlatma ve ġeffaflık” bölümünde, 

kurumsal yönetim uyum raporu ve yıllık faaliyet raporlarından söz 

edilmektedir.144 SPK‟nın yaptığı düzenlemelerde, risk yönetimi, iç kontrol 

mekanizması ve kamunun aydınlatılması amacıyla kurum hakkındaki 

bilgilerin paylaĢılması, faaliyet raporlarında yer alması gereken unsurlar 

olarak belirtilmiĢtir. Bunlarla birlikte iç denetimin raporlama yapacağı 

birimlere, dikkate alınan risklere, güncel geliĢmelere ve iç denetim tarafından 

kullanılan yazılımlara yer verilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

 

 

1.3.3. Bankacılık Kanunu 

 

Kasım 2005‟te yürürlüğe giren Bankacılık Kanunu‟nun üçüncü kısmı 

Kurumsal Yönetim olarak adlandırılmıĢtır.145 Bahsi geçen üçüncü kısımda iç 

kontrol ve iç denetim sistemleri ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. Kasım 2006‟da  

                                                 
142

 İDKK, a.g.e., 2009, s.3 
143

 Pehlivanlı, a.g.e., s. 25. 
144

 SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Düzeltilmiş İkinci Yayın, Şubat 2005, 1.6. numaralı bölüm. 
145
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“Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıĢtır. Söz konusu 

yönetmelikte, iç denetim sisteminin amacı, iç kontrol ve risk yönetimi 

sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği, “güvence sağlamaktır” Ģeklinde 

belirtilmiĢtir. Anılan yönetmelikte dönemsel değerlendirmelerin riske dayalı 

olması gerektiği ve banka tarafından kullanılan risk yönetimi tekniklerinin 

denetlenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bankalar tarafından 

hazırlanması gereken yıllık faaliyet raporlarına iliĢkin yönetmelikte, faaliyet 

raporlarının “bağımsız denetçinin onayı ile izleyen dönemin Mayıs ayı sonuna 

kadar yayınlanması zorunludur.” Ģeklinde bir madde bulunmaktadır:146 

Faaliyet raporları; denetim komitesinin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim 

sistemlerinin iĢleyiĢine iliĢkin değerlendirme, denetim komitesi üyeleri, 

toplantı sıklıkları, bağımsızlıkları ve bağımsız denetçinin seçimi sürecine ve 

risk türleri itibariyle uygulanan risk yönetimi politikalarına iliĢkin bilgileri 

içermektedir. 

  

 

1.3.4. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 

  

Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, kurumsal yönetim ilkeleri, denetim 

komitesi, uluslararası muhasebe standartları ve iç denetim gibi bir takım 

çağdaĢ düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu düzenlemeler bir kurumsal yönetim 

ilkesi olan Ģeffaflık kapsamında ele alınabilir. Tasarıda iç denetime çok fazla 

yer verilmemiĢtir. Ġç denetim kabulleri açısından uluslararası uygulama ve 

uluslararası iç denetim standartları ile paralel olması olumlu bir yaklaĢımdır. 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı‟nın yasalaĢması sürecinde ilgili kurumların 

çıkaracakları yönetmeliklerle, dikkate alınacak riskler, ölçüm yöntemleri ve 

diğer hususlar ayrıntılı bir Ģekilde düzenlenmelidir.147 
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Tasarının denetim ile ilgili bölümlerinde;148  

 Bağımsız dıĢ denetim ihtiyacının yanı sıra iç denetim faaliyetinin de 

artık bir zorunluluk haline geldiği ve bu durumun kurumsal yönetim 

ilkelerinden kaynaklandığı, 

 Yıllık raporların bağımsız denetimden geçirilme zorunluluğu,  

 Yıllık rapor ile diğer raporlarda, gelecekteki geliĢime iliĢkin risklerin 

gereği gibi ifade edilmesi gerektiği, 

 Bağımsız denetçinin, raporlarda risklere iliĢkin bir takım açıklamaların 

yer alıp almadığını değerlendirmesi zorunluluğunun bulunduğu, 

konularına yer verilmektedir. 

 

 

1.4. KAMU HARCAMALARININ EKONOMĠYE ETKĠSĠ 

 

Serbest piyasa ekonomisinin hâkim sistem olduğu dünyamızda, 

özellikle geliĢmekte olan ülkelerin belli bir evrim içerisinde olmadan ve makro 

ekonomik dengeleri sağlamadan hızla yapısal değiĢimler gerçekleĢtirmeleri, 

yapılan plan ve programlara uymamaları, yenilenen mevzuatları uygulamaya 

geçirememeleri, ihtiyaç duyulan altyapıları tamamlamadan finansal 

serbestleĢmeye gitmeleri ekonomik güçlerini olumsuz etkilemektedir. Hatta 

krizlerle karĢı karĢıya kalmalarına neden olmaktadır (Meksika'da ve Asya'da 

olduğu gibi). Sermaye hareketlerinin serbestleĢmesini ve müdahaleden uzak 

durulmasını öngören neo-klasik yaklaĢım dahi, sermaye hareketleri 

karĢısında geliĢmekte olan ülkelerde sorunların çıkmaması için, önce kamu 

ve para piyasası dengesinin sağlanmıĢ olması, dıĢ ticaret açığının 

kapanması gerektiğini belirtir.149 Neo-klasiklere göre, makro ekonomik denge 

oluĢturulması için öncelikle, para politikaları üzerinden kalkacak müdahalenin 
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yerini alacak araçların yaratılması gerekir.150  Söz konusu sermaye 

hareketleri ve finansal kesim üzerindeki denetim mekanizmaları, yaĢadığımız 

son finansal krizle birlikte yeniden ele alınmıĢ ve köklü değiĢikler 

öngörülmüĢtür. Kriz sonrası neo-klasiklerin yukarıda ifade edilen 

yaklaĢımlarına eleĢtiriler de artmıĢtır.151 

Bu konudaki yetersizliğin fark edilmesi ve çözüm için daha da üst 

kurullar oluĢturulması için harcanan çabanın son ürünü “Finansal Ġstikrar 

Kurulu (Financial Stability Board - FSB)”dur. Son küresel kriz sonrası finansal 

denetim mekanizmalarında uluslararası düzeyde etkisi olacak çeĢitli 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. 2 Nisan 2009‟da Londra‟da gerçekleĢtirilen G20 

Zirvesinde, finansal sistemin güçlendirilmesine yönelik bir bildiri 

yayımlanmıĢtır. Bildiride, Finansal Ġstikrar Forumunun, finansal istikrarın 

desteklenmesine yönelik taleplere paralel olarak, daha da geniĢletilmesi ve 

daha güçlü bir kurumsal temel üzerine oturtulmuĢ ve geniĢ yetkilerle 

donatılmıĢ bir biçimde “Finansal Ġstikrar Kurulu” adıyla yeniden 

oluĢturulması152 yönünde görüĢ birliğine varılmıĢ ve uygulanmıĢtır.  

AB de finansal denetim mekanizmasının makro bir perspektifle finans 

sektörünün bütün birimlerini kapsaması gerektiğini savunmaktadır. Bu 

kapsamda Avrupa Merkez Bankası (ECB) bünyesinde yer alan Bankacılık 

Denetleme Komitesinin, yerini yeni kurulacak Avrupa Sistemik Risk 

Konseyine (European Systemic Risk Council-ESRC) bırakması; Konseye, 

ECB‟nin baĢkanının baĢkanlık etmesi, Avrupa Merkez Bankaları Sistemi 

(ESCB) ve ECB‟nin üyelerinin katılımcı olarak yer alması önerilmiĢtir. 

Konseye, Avrupa Bankacılık Denetleme Komitesi (CEBS), Avrupa Sigorta ve 

Emeklilik Denetleyicileri Komitesi (CEIOPS) ve Avrupa Menkul Kıymet 

Düzenleyicileri Komitesi (CESR) baĢkanları ile Avrupa Komisyonundan bir 
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temsilcinin de katılımı öngörülmüĢtür. Konseyin, Avrupa çapında makro 

risklerle ilgili bilgilerin toplanması rolünü üstlenmesi, risk analizlerinin etkili 

olması için ulusal düzenleyiciler ile ECB/ESRC arasındaki bilgi akıĢının 

düzgün olması ve finansal sistemde oluĢan zayıflıkların erken uyarı 

mekanizmalarıyla belirlenmesi gerektiği ifade edilmiĢtir. Riskin niteliğine bağlı 

olarak ESRC, Merkez Bankaları, AB Ekonomi ve Finans Komitesi (Economic 

and Financial Committee-EFC) veya IMF, Finansal Ġstikrar Kurulunun (FSB), 

G8 gibi uluslararası kuruluĢları uyarması, ortak çalıĢmalar yürütmesi 

önerilmiĢtir.153 

Ancak küresel dünyanın denetlenebilmesi amacıyla gösterilen tüm bu 

çabaların erken uyarı sistemlerini geliĢtirmekten öteye geçip geçemeyeceğini 

zamanla göreceğiz. KüreselleĢmenin ekonomik boyutunun birinci ayağını 

oluĢturan üretimin küreselleĢmesi yanında, ikinci ayağını oluĢturan finansal 

küreselleĢme; “ulusal finans piyasalarını ayıran sınırların ortadan kalkması, 

finans piyasalarının çeşitli kontrol ve sınırlamalardan arındırılarak uluslararası 

rekabete açılması, piyasaların konvertibiliteye sahip olmaları, kurların 

dalgalanmaya bırakılması, uluslararası sermaye akımlarının artması ve 

yatırım fonları ile yatırım ortaklıkları gibi yeni kurumsal yatırımların finans 

piyasalarındaki rollerinin artması” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Finansal 

küreselleĢmeye, çok taraflı parasal iĢbirliğini öngören Uluslararası Para Fonu 

(IMF)'nun çalıĢmaları sonucunda, uluslararası para sisteminin II. Dünya 

SavaĢı sonrasında aldığı Ģekil (paraların konvertibiliteye sahip olmaları), 

Dünya Bankası ve konsorsiyum bankaları gibi kuruluĢların büyük çaplı 

sermaye yatırımı gerektiren projeleri desteklemeleri, doların 1973‟teki 

devalüasyonu sonucunda kurların dalgalanmaya bırakılması ve teknolojide 

yaĢanan geliĢmeler etkili olmuĢtur. Bunların dıĢında reel sektördeki ve dünya 

ticaretindeki geliĢmeler, ÇUġ (çok uluslu Ģirket)'ların yatırımlarındaki artıĢ, 

menkul kıymetlendirme (securization), finansal araçların çeĢitliliğindeki hızlı 

artıĢ (futures, options ve swap gibi) mevzuatın hafifletilmesi, finansal 

liberalizasyon gibi politik, kurumsal ve teknik etkiler de rol oynamıĢtır. 
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Finansal liberalizasyon; genellikle hükümetlerin gelişmiş ülkelerin uluslararası 

finansal faaliyetlerini kendi ülkelerine çekmek için bankacılık finans sistemi 

üzerindeki denetim ve kısıtlamaları kaldırdığı ya da önemli bir ölçüde azalttığı 

deregülasyon uygulamalarının bir sonucu olarak gösterilmekte ve 

ekonomilerin uluslararası sermaye akımlarına açılma süreci olarak ifade 

edilmektedir. 1980‟lerde yaĢanan borç krizi ile önemli ölçüde daralan dıĢ 

finansman imkânları sonucunda geliĢmekte olan ülkeler kalkınma ve 

büyümelerini gerçekleĢtirmek amacıyla, gereksinim duydukları sermaye 

birikimini sağlamak için özel sermaye akımlarının bileĢimini değiĢtirerek (dıĢ 

borç ve ticari banka kredileri Ģeklindeki), yabancı sermayeye (doğrudan 

yatırım ve portföye) kaymıĢtır. Dolayısıyla sermayenin dünyasallaĢması 

olgusu ile borç sorunları arasında bir iliĢkiden söz edilebilir.154 

1970‟lerde yaĢanan kriz sonrası Keynesgil iktisat öğretisinin “finans, 

ulusal bir meseledir” anlayıĢına dayalı düzenleyici politikaları, finans 

sermayesi için artık dayanılmaz bir baskı unsuruna dönüĢmüĢtür. Böylece 

“finansal sistemin kuralsızlaştırılması ve serbestleştirilmesi” yeni 

muhafazakâr neo liberal politikaların temel Ģiarı haline gelmiĢtir. Kâr 

oranlarındaki durgunluğun aĢılması ancak 1980 sonrasında ABD‟de BaĢkan 

Reagan ve FED BaĢkanı Volcker‟in muhafazakâr sermaye yanlısı 

politikalarının devreye sokulmasıyla yeniden mümkün olabilmiĢtir.155 Bu 

durumun da uzun sürmediğini, 2007 krizi ile gördük.  

YaĢanılan bu geliĢmeler iç denetimin önemini daha da artırmaktadır. 

Uluslararası düzeyde ilke ve standartları belirlenmiĢ, etik ilkeler konusunda 

hassas olan ve bağımsızlık/tarafsızlık ilkesi ile hakkaniyetli bir sistem olması 

hedeflenen iç denetim, değiĢen kurumsal yapılar içinde hem kamu hem de 

özel kesimde bu ilke ve standartları benimseyip geliĢtirecek ve gerçekten 

kamu yararına bir sistem olduğunu ortaya koyacaktır. Diğer ihtimal ise tam 

tersi, iç denetim çalıĢanları ve bağlı oldukları otoritelerin, standart ve ilkeleri 

özümsememeleri halinde, yapılan eleĢtirilerde Ģeffaflık ve yönetiĢimin 
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“muğlâk söz oyunlarından ibaret olduğu”  ifadesi gibi, iç denetim de “muğlâk 

bir sistem” olarak kalacaktır. Bu, büyük oranda meslek çalıĢanlarının ne 

kadar nitelikli ve idealist olacaklarına, dolayısıyla mesleği ne yönde 

geliĢtireceklerine bağlıdır. Elbette ki iç denetçiler, özel sektörde “kar odaklı” 

yaklaĢımlar, kamuda ise,  mevcut seçim sistemi gereği, tüm toplumun değil 

de çoğunluk olarak tanımlananları temsil eden bir kesimin siyasi iradesinin 

temsilcisi “hükümetler” in politika ve hesapları doğrultusunda çalıĢmak 

durumundadır. Dolayısıyla, bu sınırlar içinde üstün kamu yararını gözetecek 

bağımsız irade sergilemeleri beklenmelidir; aksi gerçekçi değildir. Özellikle 

kamuda istihdam edilen iç denetçilerin mesleklerini icra ederken 

bağımsızlıklarının sınırı, hükümetlerin sermayeye mi, topluma mı yakın 

olduklarıyla belirlenecektir. Bunun yanında iç denetim mesleği çalıĢanlarının, 

standartlar doğrultusunda oldukça nitelikli olmaları ve bununla da kalmayıp 

sürekli kendilerini geliĢtirmeleri gibi bir sorumlulukları olması nedeniyle bu 

meslek çalıĢanlarından gelecekte tüm sisteme (ekonomik/sosyal) etki 

etmesini bekleyebiliriz. Bu nitelikli meslek çalıĢanlarının, sivil meslek örgütleri 

kurarak mesleğin geliĢimi, korunması, çalıĢılan kurum çıkarı yanında, kamu 

yararının da gözetilecek Ģekilde meslek icrasını mümkün kılacak çalıĢmalar 

yürütmesi mümkün olabilir.  

Harcamalar konusundaki genel göstergelerden biri olan GSYĠH, aynı 

anda ekonominin toplam gelirini ve toplam harcamalarını da yansıtır. 

Yaratılan kamu geliri ile milli gelirin önemli bir kısmı ekonomiden çekilerek 

kamu harcamaları vasıtasıyla yeniden ekonomiye aktarılır. AĢağıdaki 

özdeĢlik, kamu harcamalarının, milli gelir, istihdam ve büyüme üzerinde 

doğrudan etkilerini göstermektedir. 

 

Temel Makro ÖzdeĢlik = Y = C+I+G+NX = C+S+T+NX 

Y: GSMH (Gelir), C: Tüketim Harcamaları, I: Yatırım 

Harcamaları, G: Kamu Harcamaları, NX: Net Ġhracat 

Harcamaları, S: Tasarruflar, T: Vergiler 
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Kamu harcamaları, harcamayı gerçekleĢtiren kuruma göre geniĢ 

anlamda değerlendirildiğinde; merkezi ve yerel yönetimlerin, iktisadi devlet 

teĢekküllerinin ve sosyal güvenlik kuruluĢlarının gerçekleĢtirdiği harcamalar 

toplamı ile toplum için faydalı hizmet gören kurumların ödemelerini, vergi 

muafiyet ve indirimlerini, özel kiĢilerin yaptıkları yardım ve bağıĢların 

toplamını içeren bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır.156 

Finansal yönden kamu harcamaları, üretim, tüketim, yatırım, kaynak 

dağılımı ve milli geliri büyük oranda etkilemektedir. Sosyal yönden ise kamu 

harcamalarının bir ülkede gelir dağılımını düzenleme ve sosyal hizmetlerin 

sunumunu sağlama gibi iĢlevleri bulunmaktadır.157 

Kamu Harcamalarının Üretim Üzerindeki Etkileri: Devletin altyapı 

yatırımlarını yapması, yol, liman, baraj, köprü inĢa etmesi, ulaĢtırma ve 

haberleĢme Ģebekesini geliĢtirmesi, mesleki eğitime önem vermesi, sağlık 

hizmetlerini yaygınlaĢtırması, araĢtırma faaliyetlerini desteklemesi, iĢ 

adamlarının üretim faaliyetlerini olumlu yönde etkiler. Üretiminde yetersizlik 

olan bazı faaliyetleri, uyguladığı sübvansiyon politikasıyla teĢvik eder, bu 

sayede üretim artar. Kamu harcamalarının özendiriciler üzerinde yaptığı 

olumlu etki; kendini özel sektör yatırımlarının artması Ģeklinde gösterir. 

Aslında devletin giriĢtiği her özendiricilik faaliyeti, giriĢimciye postalanmıĢ bir 

davetiye mektubudur. Bu davetin kabulü, özel sektör yatırımlarını artması 

anlamına gelir. Devletin özendiricilik faaliyetinde bulunması iĢ çevrelerine 

güven verir. Güvenleri arttıkça, tasarruflarından yatırımlara ayırdıkları fonları 

da artırırlar. Bu da üretimin artması demektir. Kamu harcamalarının eğitim, 

mesleki öğretim, sağlık, ulaĢtırma, haberleĢme ve endüstriyel hizmetlerle ilgili 

olanı, iĢletmelerin üretim giderlerini düĢürebilir.158  

Kamu harcamalarıyla ekonomideki istihdam hacmi artırılabilir. Bu 

amaca en uygun kamu harcaması, yatırım harcamaları olmaktadır. Yatırım 

harcamaları üretim kapasitesinin artıĢına yol açarak daha büyük çapta üretim 

faktörü kullanılmasını sağlar. Eğer yatırımlarda seçilen, teknoloji, emek 
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yoğun bir teknoloji ise, bu takdirde yapılacak yatırımda daha çok sayıda 

iĢgücü istihdam edilebilir.159 

Kamu Harcamalarının Tüketim Üzerindeki Etkileri: Milli eğitim ve 

sağlık hizmetlerinin parasız hale getirilmesi, çalıĢanların çalıĢtıkları yerlere ait 

tesislerde çok ucuz bir bedel karĢılığında dinlenebilmeleri,  ulaĢtırma 

hizmetlerinden maliyetlerinin altında fiyatlarla geniĢ halk tabakalarının 

yararlanabilmesi, devletin halkın konut edinmesini sağlamak için konut 

yardımlarını artırması, fakir halk tabakalarına yapılan sosyal yardımlar özel 

tüketimleri artırabilir. Kamu harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkilerini 

inceleyebilmek için, reel harcamalar-transfer harcamaları sınıflandırmasını 

ele almak gerekir. Reel harcamalar (devletin para karşılığında mal ve hizmet 

satın almasıdır) efektif talep düzeyi üzerinde doğrudan doğruya etki yaptıkları 

için, milli gelir ve istihdam düzeyi yükselir. Transfer harcamaları (devletin mal 

ve hizmet alımı yapmadan karşılıksız olarak ekonomik birimlere para 

aktarmasıdır. Emekli maaşı ödemeleri, işsizlik yardımları vb.), gelir dağılımını 

eĢitleme veya eĢitsizlikleri artırma yönünde değiĢtirirler. Transfer 

harcamalarından yararlananlar yüksek gelirli gruplara mensup kiĢiler ise gelir 

dağılımındaki eĢitsizlikler artar, buna karĢın devletin sosyal güvenliğinin 

finansmanına katılması, az gelirli sosyal tabakaların gelirlerini yükseltir ve 

gelir eĢitsizliklerini azaltır.160 

Kamu Harcamalar ve Devri Hareketler: Devlet, refah, daralma, 

çöküntü ve canlanma evrelerinde kamu harcamaları ve vergiler yoluyla 

ekonomiye müdahale eder.161  

Kamu Harcamaları ve Tam ÇalıĢma: Devlet ekonominin istikrarlı bir 

Ģekilde büyümesini sağlayacak iktisat politikaları uygulamak zorundadır. 

Bunu yaparken, ekonomideki tüm kaynakları ve iĢgücünü tam anlamıyla 

kullanıldığını öngörür. Bütçesini de bu öngörü ile hazırlar. Ancak, özel sektör 

faaliyetlerinde, iĢgücü ve ekonominin kaynakları tam anlamıyla kullanılmaz 

ve devlet kamu yatırım ve teĢebbüsleriyle bu eksiklikleri gidermeye çalıĢır. 
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Temel amaç, ekonominin tam çalıĢma düzeyinde dengeye gelmesi 

dolayısıyla ekonomik istikrarın sağlanmasıdır.162 

Kamu harcamalarının GSMH içindeki payının giderek artması ve kamu 

harcamalarının büyük bir kısmının bütçe harcaması olması, bütçenin 

makroekonomik fonksiyonlarını ortaya çıkarmıĢtır. Günümüzde bütçe klasik 

fonksiyonlarının çok ötesine geçmiĢtir. AĢağıdaki Ģekilde de görebileceğimiz 

üzere klasik ve çağdaĢ bütçe fonksiyonları ayrılmıĢtır. Yönetsel, planlama, 

makroekonomik, gelir ve kaynak tahsisi fonksiyonu geliĢmiĢtir. 

Makroekonomik fonksiyonlar, konjonktürel, telafi edici, kalkınma ve istikrar 

sağlama fonksiyonlarını içermektedir. Bütçenin istikrar sağlama fonksiyonu 

tam istihdamın sağlanmasının yanı sıra fiyat istikrarının, ödemeler dengesinin 

sağlanması vb. unsurları da kapsamaktadır. Kaynakların sonsuz olan 

bireysel ve kamusal ihtiyaçlar için nasıl kullanılacağı, diğer bir ifadeyle 

aralarında nasıl dağılacağı konusunda da bütçe, düzenleyici bir araç 

olmaktadır.163 

 

Tablo 1.7.Bütçenin Fonksiyonları 

Klasik Fonksiyonları ÇağdaĢ Fonksiyonları 

Ġktisadi ve mali fonksiyonu Yönetsel fonksiyonu 

Hukuki fonksiyonu  Planlama fonksiyonu 

Denetsel fonksiyonu  

 

Makroekonomik fonksiyonu 

¤ Konjonktürel fonksiyonu 

¤ Telafi edici fonksiyonu 

¤ Kalkınma fonksiyonu 

¤ Ġstikrar sağlama fonksiyonu 

Siyasi fonksiyonu Gelir ve kaynak tahsisi fonksiyonu 

 Kaynak: Bülbül vd, a.g.e, s. 7. 
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Maliye politikasının disipline edilmesi, maliye politikasının kamu gelir 

ve giderleri arasında dengesizliğe yol açmayacak bir biçimde uygulanması 

anlamına gelmektedir. Maliye politikasının bu Ģekilde uygulanması halinde 

mali disiplin sağlanmıĢ olacaktır. Mali disiplini kısaca, kamu harcamaları ve 

kamu gelirleri arasında oluĢacak dengenin, yani kamu kesimi finansman 

dengesinin temel ekonomik göstergeler üzerinde olumsuz etkilere yol 

açmaması olarak tanımlayabiliriz. Devletin görevlerini verimli bir Ģekilde 

gerçekleĢtirebilmesi için mali ve parasal anlamda disiplinin sağlanması 

oldukça önem arz etmektedir. Mali disiplinin sağlanmasıyla oluĢan 

makroekonomik istikrar sonucu, artan kamu gelirleri ve sosyal harcamalar 

ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Sosyal harcamaların artıĢı 

bozuk olan gelir dağılımının düĢük gelirliler lehine düzelmesine sebebiyet 

vermektedir. Uzun dönemde gelir dağılımını olumlu yönde etkileyen diğer 

önemli bir faktör, kamu bütçesinin fazla vermesidir. Bütçenin fazla vermesi 

kamu yatırımlarına ayrılabilecek kaynakların artmasını sağlamaktadır. Bu 

nedenle orta ve uzun vadede kullanılabilir kamu gelirlerinin artması kısa 

dönemde mali disiplinin sağlanmasıyla mümkün olacaktır.164 

Ülkemizde de uygulanan politikalar çerçevesinde kamu gelir, harcama 

ve borçlanma politikalarının birbirleriyle uyumlu olarak oluĢturulması ve 

uygulanması, ekonomik programların kararlı bir Ģekilde yürütülmesi, mali 

disiplinin tesis edilerek kararlılıkla sürdürülmesi ve kamu sektöründe yapısal 

önlemlerin alınması sonucunda ekonomik ve mali istikrarın sağlanması 

hedeflenmektedir. Bütçe politikasının uygulamasında sağlanan etkinlik 

sayesinde, merkezi yönetim bütçe giderlerinin gayri safi yurtiçi hâsılaya 

(GSYĠH) oranı azaltılır. Kamu harcamalarının kalitesi artırılır. Faiz giderlerinin 

bütçe üzerindeki baskısı hafifletilir. Program hedefleriyle uyumlu faiz dıĢı 

fazla sağlanarak bütçe açığı belirgin bir Ģekilde düĢürülür ve buna bağlı 

olarak kamu kesimi borçlanma gereği ve kamu net borç stoku ile GSYĠH 

oranında dikkate değer bir düĢüĢ sağlanacağı öngörülür.165 
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Atatürk‟ün söz ve eylemlerinden süzülmüĢ kendine özgü bir model 

olan Atatürk Kalkınma Modeli‟nden bahsedebiliriz. Model, devletin karıĢmacı 

ve korumacı rolünü eksen alan; tam istihdam, para ve fiyat istikrarı (ya da 

enflasyonsuz yüksek büyüme), hızlı ve dengeli sermaye birikimi, hakça gelir 

bölüĢümü, dengeli bir dıĢ ticaret, dengeli bir bölgesel kalkınma, özel sektör 

giriĢim iĢletmelerini destekleme ve hızlı teknolojik geliĢme gibi iktisat 

politikası amaçlarını içermektedir.166 Model, Türkiye‟nin “KurtuluĢ” (1919) 

sonrasını izleyen “kuruluĢ”tan (1923) ve “Atatürk‟ün Ölümü” ne kadarki 

(1938) dönemi kapsamaktadır.167 

AKM (Atatürk Kalkınma Modeli), yukarıdaki amaçlara “dengeci” iktisat 

politikalarıyla ulaĢmayı esas almıĢtır. Böylece ulusal kalkınma ve iktisadi 

bağımsızlık elde edilebilecektir. 

i) Atatürk‟ün izlediği para politikası, paranın değerini korumak ve 

enflasyona ve devalüasyona yol açmamak için emisyonun harcamalarla 

orantılı yapılmasına dayanır. 

ii) AKM‟nin dengeli maliye politikasında yeterli vergi toplayarak kamu 

harcamalarını finanse etmek söz konusudur. Ayrıca, dıĢ borçları tasfiye 

etmek ve bağımsız bir gümrük vergisini uygulamak, denk bir bütçenin 

yapılması için zorunlu görülmüĢtür. 

iii) DıĢ ticarette denge, Atatürk döneminde ithalat ikamesi yoluyla 

sağlanmıĢtır. Bunun için ihracatın ithalatı karĢılama oranının yüzde yüz 

civarında tutulması, Türk parası ile yabancı paralar arasında bir dalgalanma 

marjının belirlenmesi, ülkenin çıkarları izin verdikçe dıĢ ticarete ambargo 

konulmaması düĢünülmüĢtür. 

iv) Kamu sektörü ile özel sektör arasında, yatırım ve üretim faaliyetleri 

bazında dengenin kurulmasına iliĢkin bir yatırım politikası uygulanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bütün bunlar, Atatürk‟ün ekonomi yönetiminde “dört altın denge” 

kuralı olarak bilinmektedir. Bu kurallara uygun manevra yapılmasına zemin 

hazırlayan sistem ise “ılımlı devletçilik” politikası olmuĢtur.168 
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AKM’nin damgasını vurduğu Cumhuriyet’in kuruluĢ ve devletçilik 

dönemleri dikkatle incelendiğinde, görülecektir ki; ekonomide “dört 

sihirli denge” diye iktisatçıların formüle ettikleri; “para miktarı-harcama 

miktarı”, “kamu harcamaları-vergi gelirleri”, “dıĢ gelirler-dıĢ 

harcamalar” ve “kamu sektörü-özel sektör” dengeleri büyük ölçüde ve 

ĢaĢırtıcı bir Ģekilde kurulmuĢtur. Bu dengeci iktisat politikasının 

Atatürk’ün devlet müdahalesi ayarıyla birlikte baĢlaması ve 

Cumhuriyet’in 100. yılına doğru gidildiği zamanımızda bile ulaĢılmak 

istenmesi, çağdaĢ bir gerekliliğin kanıtıdır.169 

 

 

1.4.1. Plan-Bütçe ĠliĢkisi ve Ġç Denetimin Rolü 

 

Kamu harcamaları, yukarıda belirttiğimiz üzere ekonomide çok önemli 

etki ve iĢlevlere sahiptir.  Kamu harcamalarının büyük bir kısmını oluĢturan 

bütçe harcamalarının, ekonomik ve makro istikrar fonksiyonunu baĢarı 

ile yerine getirebilmesi için ekonomi üzerindeki etkilerinin gözetilerek 

alternatif kullanımlar arasından amaca en uygun kaynak dağılımını 

gerçekleĢtirmesi gerekmektedir. Bu temel düĢünceye dayanan arayıĢlar, 

siyasi faktörlere sıkı sıkıya bağlı bulunan bütçesel kararları, harcama 

programlarının etkinlik ve verimlilik kriterlerine göre değerlendirildiği 

kararlarla değiĢtirmeyi amaçlamıĢtır. Devletin toplumsal ihtiyaçları 

karĢılamada, en uygun kaynak dağılımını sağlamak amacıyla kamu 

kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilmesi için çeĢitli araçlara ihtiyacı vardır. 

Bu araçlar plan ve bütçedir.170  

Plan ve bütçe iliĢkisinin açıklanmasından önce; plan, bütçe, kamu 

harcamalarında etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik kavramları açıklanacaktır. 
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Plan; idarenin hedeflerini, hedeflerdeki değiĢimleri saptamada, 

hedeflere ayrılacak kaynakları bulma, kullanma ve tahsis etmede önemli bir 

karar verme aracıdır.171 

Bütçe;  planın finansmanının vazgeçilmez bir aracıdır. Buna göre 

bütçeleme, planların öngördüğü harcama programlarının, bütçe formlarına ve 

kurallarına dönüĢtürülmesi ve bir anlamda kuruĢlandırılmasıdır. BaĢka bir 

ifadeyle; bütçeleme ile kamu kesiminin amaç ve hedefleri sayısallaĢtırılmakta 

ve sahip olduğu kaynaklar bu alanlara tahsis edilmektedir. Söz konusu amaç 

ve hedefler ise plan dokümanlarında yer almaktadır.172   

Ekonomiklik; kurumun hedefleri doğrultusunda,  kaynakların en 

düĢük maliyetle elde edilmesi anlamına gelir. Ekonomiklik doğru kaynakların, 

doğru maliyet ve doğru miktar artıĢı ile doğru yerlerden sağlanması olarak da 

ifade edilebilir. Bir kurum, kuruluĢ veya proje baĢlıca dört kaynak kullanır; 

insan, para, malzeme ve ekipmanlar. ĠĢlemlerin ekonomikliği, kurumun 

amaçlarını da göz önünde bulundurarak, kaynakların uygun miktarda, uygun 

zamanda, uygun yerde ve uygun maliyetle elde edilmesi ve kullanılması 

anlamına gelmektedir. Ekonomiklik en ucuz anlamına gelmez. Çünkü bir 

yandan verimlilik, öte yandan etkinlik kavramı ile iliĢkilidir. Her bir faaliyet 

açısından ekonomikliğin ve tasarrufun sağlanması ancak bu yolla mümkün 

hale gelir.173 

Verimlilik; belli bir girdi ile maksimum çıktı elde etmek veya belli bir 

çıktıyı minimum girdi ile elde etmek anlamına gelir. Kalite verimlilik açısından 

da önemlidir. Verimlilik artıĢı kalitenin düĢmesine neden olmamalıdır.174 

Etkinlik; etkenlik olarak da ifade edilebilmektedir. Amaç ve hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesini ifade eder. Etkinlik görüĢü kamusal hizmetlerin, program 

veya projelerin hedeflerinin veya sonuçlarının ölçülebilir olduğu varsayımına 
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dayanır. Aksi takdirde objektif bir ölçüm ve değerlendirme yapılması mümkün 

olmaz.175  

Ekonomiklik-Tutumluluk-Etkinlik ĠliĢkisi; verimlilik ekonomiklikten, 

etkinlik de verimlilikten daha geniĢ bir kavramdır. Verimlilik, ancak girdi 

maliyetlerinin ve çıktı değerlerinin para cinsinden ölçülebildiği durumlarda söz 

konusu olur. Ne var ki kamu kesiminde üretilen bazı mal ve hizmetlerin 

özellikle parasal değerlerle ifade edilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. 

Verimliliğin ölçülemediği bu durumlarda, kamu için; etkinlik unsuru ön plana 

çıkmaktadır. Verimlilik hangi girdilerle, hangi çıktılara ulaĢıldığını incelerken, 

etkinlik hangi sonuçlarla, hangi amaçlara ulaĢıldığını inceler. Verimlilik, 

sadece kamu hizmetlerinin niceliksel birimler cinsinden ölçülebilir olduğu 

yerlerde kullanılırken, etkinlik bütün kamu hizmetleri için söz konusu olabilir. 

Çünkü etkinlik, çıktıları mümkün olan ekonomik ve siyasal bütün yollardan 

azamileĢtirmek iken, verimlilik etkinliğin öğelerinden sadece birisidir. Bu 

açıdan kamu yönetiminde verimlilik sorunu, temel etkinlik sorunu ile 

iliĢkilendirilmelidir. Bir kurumun verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik yönleri birbiri 

ile yakından iliĢkili olup, genellikle birbirlerini dengeleyici unsurlar olarak öne 

çıkmaktadır. Örneğin, bir postanenin ekonomiliği, mektupların sadece 

haftada bir kez dağıtılmasıyla artırılabilir. Fakat bu durum, kuruluĢun 

etkinliğini ortadan kaldıracaktır. Bu yüzden ekonomiklik ve etkinlik arasında 

bir denge gözetilmesi zorunludur.176 

Plan-bütçe ĠliĢkisi; bu iki kavramın karĢılıklı etkileĢimine 

dayanmaktadır. Plan-bütçe iliĢkisinin söz konusu karĢılıklı etkileĢiminin iki 

önemli boyutu bulunmaktadır. Öncelikli ihtiyaçlara uygun olarak iyi 

hazırlanmıĢ bir plan, bütçe hazırlama sürecine önemli bir destek 

sağlamaktadır. Plan-bütçe iliĢkisinin diğer önemli boyutu, bütçenin kendi 

baĢına planlama faaliyeti olmasıdır. Buna göre pek çok açıdan bütçe 

hazırlama faaliyeti, planlama süreci ile benzerlik gösterir. Bilindiği gibi, 

gelecek, ihtiyaçların tanımlanması ve önceliklendirilmesini gerektirmekte ve 

bu tanımlanmıĢ faaliyetlerin tahmini gelir ve maliyetleri bütçe aracılığıyla ifade 
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edilmektedir. II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra planlama faaliyeti geliĢmiĢ 

ülkelerde, ekonomik istikrarın temini, geliĢmekte olan ülkelerde ise ekonomik 

kalkınmanın sağlanması ve takip edilmesi için yol gösterici bir araç olarak ele 

alınmıĢ ve bütçe teknikleri de bu ihtiyaca uygun olarak geliĢim göstermiĢtir. 

Ancak bununla birlikte kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik, 

giderek baskın hale gelen vatandaĢ talepleri, plan-bütçe iliĢkisinin 

kurulmasında bu hususun da takip edilmesini gerektirmektedir.177  

Plan-bütçe iliĢkisinin kurulmasında etkili olabilecek faktörlerden biri de 

iç denetimdir. Bütçelerden beklenen, kamusal hizmet üreten kurumların 

kendilerine tahsis edilen belirli kaynaklarla, arzu edilen planlanan sonuçlara 

ulaĢılmasıdır. Plan-bütçe iliĢkisinin kurulmasında öncelikle, kurumsal 

performans hedeflerinin planlanması gelmektedir. Performansın bu Ģekilde 

planlanmasından, günümüzde yönetimin niteliği, uygulama itibariyle stratejik 

yönetim, uygulamadaki adıyla “Stratejik Planlama” anlaĢılmaktadır. Stratejik 

planın hazırlanması aĢamasından sonra ise, ikinci aĢamayı stratejik planlama 

ile belirlenen performansın daha yakın vadeli dönemler itibariyle 

programlandırılması ve hedef-maliyet-kaynak yapısının tespit edilmesi 

oluĢturmaktadır. Bu sayede plan-bütçe iliĢkisi kurulmuĢ olacak ve sonuçta 

stratejik öncelikler doğrultusunda rasyonel bir temelle hazırlanan bütçelerin 

performans esaslı olarak değerlendirilmesi ve denetlenmesine zemin 

hazırlanması sağlanacaktır.178 

Denetim faaliyeti, planlanan hedeflere ulaĢılmasında kamu kaynağının 

sorumluluk ve etkin yönetim çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığını 

değerlendirmeye tabi tutarak, kamu kuruluĢlarında hesap verilebilirliğin 

sağlanması, faaliyetlerin geliĢtirilmesi ve dıĢ paydaĢlara güvenin tesis 

edilmesi konusunda destek vermektedir. Kamu denetçilerinin kamunun 

kaynağının kullanılmasında çok çeĢitli rolleri bulunmaktadır. Gözetim rolüyle 

denetçiler; kamu kurumlarının planlanan faaliyetlere göre hizmette bulunup 

bulunulmadığını ele alır ve yolsuzlukları önlemeye odaklanır. Bununla birlikte 

kamu denetçileri, kamu program politika ve uygulamaları ile uygulama 
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sonuçlarını bağımsız bir değerlendirmeye tabi tutarak yeni kararlar 

alınmasında karar verici makamlara yardımcı olur.  Öngörü oluĢturma rolüyle 

ise denetçiler, fırsat ve risklerin etkisini belirlemeye odaklanır. Denetçiler mali 

denetim, performans denetimi gibi denetim yöntemleri ile inceleme ve 

danıĢmanlık hizmeti sunarak bu rollerini yerine getirirler. Kamu denetçilerinin 

kamu kaynağının kullanılmasında üstlendikleri bu rollerin geniĢliği ve niteliği, 

denetim fonksiyonunun, pek çok ülkede kamu hizmeti sunumunda hükümet 

faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal etkilerinin genellikle performans denetimi 

Ģeklinde ifade edilen daha geniĢ bir bakıĢ açısıyla geniĢlemesinde önemli 

rolü bulunmaktadır.179 

Ġç denetçiler, kurumun maddi varlıklarından maddi olmayan 

varlıklarına, gerek mali gerekse yönetimsel anlamda yapılan tüm faaliyetlerin 

değerlendirilmesinden, kurumda geçen bilgi akıĢının güvenilirliğini test 

etmeye kadar çok çeĢitli hayati görevler üstlenmiĢlerdir. Plan-bütçe iliĢkisinin 

kurulması açısından da gerekli görülen iç denetim faaliyetinin bu geniĢ rolü, 

iç denetimin güvence verme, danıĢmanlık ve kuruma değer katma fonksiyonu 

kapsamında değerlendirilen risk yönetimi, kurumsal yönetiĢim ve iç kontrol 

sistemlerinin iç denetçilerce yeterliliğinin ve etkinliğinin incelenmesini 

gerektirir. Öte yandan iç denetçiler,  plan-bütçe iliĢkisini değerlendirmeye 

alarak kamu kuruluĢlarının hesap verebilir kurumlara dönüĢtürülmesine 

katkıda bulunmak üzere, denetim planlarında stratejik plan ve performans 

göstergelerinin denetimini düzenleyebilir.180 

Plan- bütçe iliĢkisinin sağlıklı bir Ģekilde yapılandırılması için; 

 Stratejik planlama, 

 Performans göstergelerinin belirlenmesi, plan ve programının 

hazırlanması, 

 BütünleĢik bilgi sistemlerinin kurulması, 

 Yönetim süreçlerinin geliĢtirilmesi, 

 Bütçe süreci ile bütünleĢme, 

gerekmektedir. 

                                                 
179

 Acar ve Şahin, a.g.m., s.92. 
180

 Acar ve Şahin, a.g.m., s.92-93. 
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 Ġç denetim faaliyetinin fonksiyon ve görev kapsamı alanında olan bu 

çalıĢmaların baĢarılı bir Ģekilde yerine getirilmesi, halkın ödediği vergilerin 

yerli yerinde Ģeffaf ve hesabını kolayca verebilecek Ģekilde kullanılmasını 

sağlayacak bir yönetim anlayıĢının geliĢtirilmesine imkân verecektir. Böylece 

devlet, “kamusal etkinlik” hedefine ulaĢarak, iç denetim sistemi dolaylı 

olarak mali disiplinin sağlanmasına katkıda bulanacaktır. 

  

 

1.4.2. Denetimde Etkinlik ve Ekonomiklik Kavramı 

 

Kamu kaynağının etkin verimli ve ekonomik kullanılmasından 

bahsettikten sonra, yine bir kamu kaynağı olan denetim kaynağının da 

etkinliği burada önem arz etmektedir. Denetimde “verimlilik” de aynı Ģekilde 

mevcut denetim kaynağının (insan, bütçe, zaman) en uygun çıktıyı alacak 

Ģekilde, hizmet sunulan kuruma en fazla katma değerin sağlanmasını ifade 

eder. Denetimde verimlilik tek baĢına ele alındığı takdirde verimliliğin özünde 

maliyet hesabı olması ve denetimden maliyeti nedeniyle vazgeçilemeyeceği 

göz önüne alındığında “etkinlik” kavramı ile bir arada kullanılması gerekliliği 

doğmaktadır. Denetimin amaçlarına ulaĢması denetimde etkinliğin 

sağlanması ile mümkün olacaktır.181 

Etkinliğin denetimle birebir iliĢkisi yanında, kamuda etkinliğin tüm 

kesimlere etkisi olması aynı zamanda etkinlik ve etkinsizlik durumlarının 

denetimine duyulacak ihtiyaç, denetimden sağlanacak faydanın 

maksimizasyonu, denetimin korumacı, geliĢtirici fonksiyonlarına direkt 

yansıması nedeniyle, “devlet ve etkinlik” kavramlarını ayrıca iĢlemekte yarar 

görülmektedir: 

Etkin devlet anlayışı, vatandaĢların devletle olan iliĢkilerinde ve 

iĢlemlerinde aranılan istikrar, güvenirlik ve hız özelliklerini bünyesinde 

toplayan, giriĢimcileri ve ilgilileri destekleyici güce sahip olan bir anlayıĢtır. 

                                                 
181

 Arslan, a.g.m., s.74-87. 
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Etkin devlet arayışı ise, mevcut iliĢkiler ve iĢlemlerde aranılan iletiĢim 

kolaylıklarıyla son teknoloji vasıtasıyla sürdürülen bağlantılar açısından 

güven duygusunun artırılması ve maliyet düĢürücü seçeneklere 

odaklanılmasına yöneliktir.182 

Kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve hizmet maliyetlerinin 

düĢürülmesi için harcanan çabaların amacı, kamu yönetiminin daha etkin ve 

verimli kılınmasına yöneliktir. Dünyanın çeĢitli ülkelerine bakıldığında her ne 

kadar küçülme gündemde ise de kamu sektörünün, ekonominin yüzde 

30‟unu oluĢturmakta olduğu, geri kalanının üzerinde de düzenleyici rolü 

nedeniyle önemli etkisi bulunduğu görülmektedir. Böylesine belirleyici bir rolü 

olan yapının verimli iĢleyiĢi, toplum açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Dolayısıyla hedef “küçülen devlet” değil “etkin devlet” olmalıdır. Etkin 

devlet için gerekli ilkeler ise uzun vadeli bakıĢ açısına sahip olmak, 

hedefleri belirlemek ve kaynakları hedeflere göre tanzim etmek, 

performans denetimi, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu ve 

saydamlıktır.183 

Verimlilik, etkinlik, ekonomiklik kavramlarından sonra denetimde kalite 

kavramından bahsetmek gerekir. Kalite, verimliliğin içinde bir unsur olarak 

var olsa da denetim yönünden baĢlı baĢına önem arz etmektedir. Kalite aynı 

zamanda, etkinliğin sağlamasındaki en itici güçtür. Sunulan hizmet ya da 

ürünün, kullanıcı talep ve gereksinimlerini karĢılama düzeyinin, ürünlerin ve 

hizmetlerin teknik belirlemelere uygunluğunun ve hatasız olma derecesinin 

göstergesi olan kalite,184 denetimin özünde yer alan bir kavramdır. ġöyle ki; 

bu kavram, iç denetim sertifikasyonu için girilen CIA sertifika sınavlarında 

baĢvuru öncesi sahip olunması gereken ön koĢullardan baĢlayarak, denetim 

faaliyetinin yerine getirilmesinin her aĢamasında karĢımıza çıkan bir beklenti, 

hedef, amaçtır. 

                                                 
182

 Demokaan Demirel, “Küreselleşme, Etkin Devlet Ve Türkiye”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 456, 

2007, s.114. 
183

 Özel, a.g.e., s. 27. 
184

 Sibel Yılmaz, “Performans Esaslı Bütçeleme ve Türkiye’deki Pilot Uygulamalar”, “Bütçe 

Dünyası”, cilt. 3, sayı 27, Güz, 2007, s. 35-43 
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IIA‟in yapmıĢ olduğu “iç denetim” tanımında “efficiency” kavramı 

kullanılmıĢtır. 5018 sayılı KMYKK kapsamında kullanılan iç denetim tanımı: 

“Ġç denetim, kamu idaresinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danıĢmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, 

idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî iĢlemlerinin risk yönetimi, 

yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek 

yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaĢımla ve genel kabul görmüĢ 

standartlara uygun olarak gerçekleĢtirilir. Ġç denetim, iç denetçiler tarafından 

yapılır” Ģeklindedir.185 

Sonuçta denetimde verimlilik, etkinlik, kalite, ekonomiklik 

birbirlerini tamamlayan ve bütünleĢik bir yapıda denetim sisteminin 

kurulması, idamesi ve geliĢtirilmesi için aranan koĢullardır. Bu 

koĢulların denetimde tam ve doğru bir Ģekilde yerine getirilmesi 

ekonomiyi olumlu yönde etkileyecekken; eksik veya hatalı yerine 

getirildiği bir yapı, ekonomide denetimin fonksiyonunun olması gereken 

düzeyde iĢletilememesi sonucunu doğuracaktır. Bu da her Ģeyden önce 

yolsuzlukların önlenememesinin nedenlerinden biridir.  

 

 

1.4.3. Türkiye’de Kamu Ġç Denetiminin Yetersizliği  

 

Türkiye kamu yönetiminde yozlaĢmıĢ iliĢkilerin örgütsel bir sorun olarak 

ortaya çıktığı yaygın bir Ģekilde kabul edilmektedir. Bu durum, yapılmaması 

gerekenin yapılması ya da yapılması gerekenin yapılmaması Ģeklinde 

tanımlanabilir. Etik dıĢı davranıĢ genel olarak yolsuzlukla sonuçlanabilir. Bu 

nedenle, kamu yönetiminde etik dıĢı davranıĢların nedenlerini anlamak için 

yasal-idari unsurlar kadar kültürel unsurlar da önemlidir. Çıkar çatıĢmasından 

kaçınmak da dâhil olmak üzere, etik ilkelerin suiistimali ile yolsuzluk aynı Ģey 

                                                 
185

 “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu”, 24.12.2003 tarih 25326 sayılı Resmi 

Gazete. 
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olmasalar da etik ve yolsuzluk arasında yakın bir iliĢki bulunmaktadır. Kamu 

yönetiminde yolsuzluğun baĢlıca nedenleri Ģunlardır: 186 

 

 Kamu hizmetinde hukuk devleti ilkesi oluĢturulmamıĢtır. 

 Kamu hizmetinde etik kültür oluĢturulmamıĢtır. 

 Bürokrasi; 

- Merkeziyetçilik ve statüko baĢattır. 

- Yerel yönetimlerin denetimi sorun oluĢturmaktadır. 

- Siyasetçiler kamu yönetimini etkilemeye çalıĢmaktadırlar. 

- Takdir yetkisi keyfi olarak uygulanmaktadır. 

- Kamu hizmetlerinde kalite önemli bir sorundur. 

- Bürokratik hizmetlerde kalite önemli bir sorundur. 

- Kamu hizmetlerinde kararsızlık yaygındır. 

- Kırtasiyecilik, 

 Ġdari usul eksikliği, 

 Ġstihdam sorunları, 

 Deneyimsizlik, 

 Ekonomik unsurlar, 

 Eğitim yetersizliği, 

 Yetersiz sivil toplum ve medya, 

 Bürokratik ayrıcalıklar, 

 Toplumsal yapı. 

 

Türkiye‟de yolsuzlukların önlenmesine iliĢkin en önemli adımlardan biri 

2002 yılında kabul edilen “Türkiye‟de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda 

Etkin Yönetimin GeliĢtirilmesi Eylem Planı”dır.  

 

2002 yılında Türkiye‟de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin 

Yönetimin GeliĢtirilmesi Komisyonu kurulmuĢtur. 05 Aralık 2009 Tarih ve 

                                                 
186

 Ömer Faruk Gençkaya, “Çıkar Çatışması: Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi 

Akademik Araştırma Çalışması”, (Erişim)http://www.etik.gov.tr/etikkulturu/akademikcalismalar.htm, 

s. 25, 02.01.2010. 
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27423 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan BaĢbakanlık Genelge‟si ile de; 

“saydamlığın artırılması ve yolsuzlukların önlenmesine yönelik strateji planları 

hazırlamak, yürürlüğe konması için gerekli çalıĢmaları yapmak,  

uygulamasını izlemek, koordine etmek, alınacak önlemleri belirleyerek 

uygulamaları denetlemek, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum 

kuruluĢları arasındaki koordinasyonu sağlamak, ilerleme raporlarını 

Komisyonun onayına sunmak, bu konulardaki güncel geliĢmelere göre 

planda değiĢiklikler yapmak ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine 

getirmek üzere BaĢbakanlık MüsteĢar Yardımcısının baĢkanlığında Adalet, 

ĠçiĢleri, Maliye, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları MüsteĢar 

Yardımcıları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile en fazla üyeye sahip iĢçi 

sendikasının temsilcilerinden oluĢan bir “Türkiye‟de Saydamlığın Artırılması 

ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Yürütme Kurulu” 

oluĢturulmuĢtur. Komisyon ve Kurula görevlerinin yerine getirilmesinde 

sekretarya hizmeti vermek, Ģeffaflığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin 

güçlendirilmesi konularında oluĢturulacak çalıĢma gruplarına baĢkanlık 

yapmak veya yaptırmak, strateji geliĢtirerek Komisyon ve Kurula sunmak ve 

onaylanan strateji, plan, program ve raporların gereklerini yerine getirmek, bu 

konularda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum kuruluĢları 

arasında iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere BaĢbakanlık TeftiĢ 

Kurulu BaĢkanlığı görevlendirilmiĢtir. Ayrıca; AB‟den sağlanan mali 

kaynakların kullanımıyla ilgili usulsüzlükler ve suiistimaller konusunda 

yapılacak inceleme ve soruĢturmalarda Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi 

(OLAF) ile koordinasyonu sağlayacak muhatap kuruluĢ olarak BaĢbakanlık 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı belirlenmiĢ ve Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon 

Birimi (AFCOS) olarak görev yapması uygun görülmüĢtür.187 

Türkiye kamu yönetiminde yönetimin siyasallaĢması, akraba 

kayırmacılığı (nepotizm), eĢ-dost kayırmacılığı (kronizm), siyasi kayırmacılık 

(patronaj), rüĢvet ve iltimas olarak karĢımıza çıkan yolsuzluğun gerek 

                                                 
187

“Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi” 

Konulu 2009/19 Sayılı Başbakanlık Genelge’si. 05 Aralık 2009 Tarih ve 27423 Sayılı Resmi Gazete, 

2009. 
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merkezi yönetimde, gerek yerel yönetimlerde yaygın olarak görüldüğüne dair 

genel bir uzlaĢı söz konusudur. Kamu tekelleri, resmi iĢlemlerde yetki 

tekellerinin yaygınlığı, hesap verebilirliğin, açıklık ve saydamlığın yeterli 

olmaması, mesleki etik kurallarına yeterince uyulmaması, yetersiz yönetsel 

sistemler ve etkili olamayan denetim sistemleri, Türkiye‟de yolsuzluğun 

yaygınlık derecesini artırmaktadır. Bunun yanında, yavaĢ da olsa geliĢmeler 

kaydedilmektedir. Uluslararası Saydamlık Örgütünün (Transparency 

International) açıkladığı Yolsuzluk Algılama Endeksine göre 2004 yılında 77. 

sırada yer alan Türkiye, 2005 yılında Gana, Meksika, Peru ve Panama ile 

birlikte 65. sırada yer almaktadır.188 

TEPAV (Türkiye Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı) bünyesinde mali 

saydamlık endeksi çalıĢması yürütülmektedir. Burada 2003 yılı sonuçlarından 

baĢlamak üzere, 2004 yılından itibaren merkezi yönetim bütçesi odaklı olarak 

mali saydamlık ölçülmekte ve bu alandaki geliĢmeler kamuoyu ile 

paylaĢılmaktadır. Kamu kesiminin mali saydamlığının ölçülmesine yönelik 

unsurların teknik ve kompleks yapısı nedeni ile bu endeks, aynı kiĢilerin 

oluĢturduğu ve sayıları 20-25 kiĢi arasında değiĢen ve konularında uzman 

bürokrat, denetim elemanı, akademisyen, sivil toplum örgütü üyesi ve 

ekonomi basını mensuplarının katkıları ile hazırlanmaktadır. Bu Ģekilde 

hesaplanan Mali Saydamlık Endeksine göre, merkezi yönetim bütçe 

süreçlerinin mali saydamlık notu, 2007 yılının sonunda 100 üzerinden 43,2 

puan düzeyinde çıkmıĢtır. Buna göre, 2006 yılı bütçe süreçlerinin mali 

saydamlık notuna oranla endeks puanı, 2007 yılı için olumlu yönde yaklaĢık 

iki puanlık bir yükselme göstermiĢtir. Raporda, kamu mali yönetim sisteminin 

daha saydam hale getirilmesine yönelik olarak hazırlanan 5018 sayılı  

KMYKK‟nın uygulamaya girmesiyle birlikte, Türk bütçe sisteminin mali 

saydamlık notunun endeks değerinin ideal durumda minimum 60 puan 

düzeyine çıkması beklenmekte iken, endeks değerinin bu değerlendirmede 

de 40 puan seviyelerini aĢamamıĢ olmasının, ülkemizde mali saydamlığın 

patinaj sürecinin devam ettiğini  göstermesi açısından dikkat çekici olduğu 

                                                 
188

 “Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013-Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, 

Ankara, DPT, 2007, s.22. 
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ifade edilmiĢtir. Yine rapor, mali saydamlığın genel endeks değerine katkı 

yapan ana ilkeler açısından bakıldığında, “mali istatistiklerin raporlanmasında 

kurumsal bağımsızlık ve güvenilirliğin” bir önceki endeks sonucu ile paralellik 

gösterdiği ve bu bağlamda en düĢük değeri (38,1 puan) aldığı,  bu ilkeyi 40,6 

puan ile bir diğer ana ilke olan “bütçenin hazırlık ve uygulama sürecindeki 

açıklığı”nın izlediği, en yüksek puanı alan ana ilkenin ise 49 puan ile “kamu 

sektörünün ekonomide sahip olduğu rol ve sorumlulukların açık olması” ilkesi 

olduğu sonucu elde edilmiĢtir.189 

Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve 

önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye 

Bakanlığınca izlenir. Sorumlu kamu görevlisi tarafından onaylanan tüm mali 

hareketler saydam ve hesap sorulabilir olmak zorundadır. Böylece, çıkar 

çatıĢmasına yol açan nedenler daha kolaylıkla belirlenebilir. OECD-SIGMA 

tarafından 2008 yılında yapılan değerlendirmede, değiĢimin zaman alacağı, 

“Türk idaresinden gelecek kararlı yaklaĢım, açık ve güçlü bir koordinasyon ve 

gerçekçi bir çerçevenin” gerektiği belirtilmiĢtir.190  

Endeks genel değerinin %40-%45 arasında değiĢmesi, özellikle 

yapısal nitelikli dönüĢümü getiren düzenlemelerin istenen düzeyde 

uygulamaya konulamadığını göstermektedir. Katılımcılar, bu son endeks 

çalıĢması ile de, yapısal reform niteliliğindeki yasal düzenlemelerde 

öngörülen saydamlığı artırıcı hükümlerin etkin bir Ģekilde uygulamaya 

konulmadığını düĢünmeye devam etmektedirler. 
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 M.Ferhat Emil ve H.Hakan Yılmaz, “Mali Saydamlık İzleme Raporu VII”, TEPAV Yayını, Nisan 

2009. 
190

 Gençkaya, a.g.e., 2009, s. 3-4. 
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Tablo 1.8.TEPAV VII. Mali Saydamlık ve Ġzleme Raporu 

 Endeks Değerleri % 

2
0
0
3

 

S
o

n
u

 

2
0
0
4

 

S
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n
u

 

2
0
0
5

 I
 

2
0
0
5

 I
I 

2
0
0
6

 I
 

2
0
0
6

 I
I 

2
0
0
7

 

S
o

n
u

 

GENEL ENDEKS DEĞERĠ 44,1 40,6 44,7 44.4 42,6 41,3 43,2 

I. Kamu Sektörünün 

Ekonomide Sahip Olduğu Rol 

ve Sorumluluklarının Açık 

Olması 

43,6 46,4 51,5 53,5 51,8 50,0 48,8 

II. Kamuoyuna Bilgi Sunma Ve 

Raporlama Düzeyi 
45,1 41,3 45,8 48,1 43,8 42,2 45,9 

III. Bütçenin Hazırlanma ve 

Onaylanma Sürecinde Açıklık 
40,1 36,4 44,2 41,0 41,4 41,0 40,6 

IV. Bütçenin Uygulanma ve 

Kontrol Sürecinde Açıklık 
41,7 35,4 39,7 41,2 40,2 39,4 42,2 

V. Kesin Hesapların Parlamento 

Tarafından Onaylanması Ġle 

Mali Sonuçların DıĢ 

Denetiminde ve 

Değerlendirilmesi Sürecinde 

Açıklık 

49,7 44,7 45,4 44,2 43,1 41,6 43,5 

VI. Mali Ġstatistiklerin 

Raporlanmasındaki Kurumsal 

Bağımsızlık ve Güvenilirlik 

44,3 39,6 41,6 38,2 35,2 34,4 38,1 

Kaynak: Emil ve Yılmaz, a.g.m., 2009. 

 

5018 sayılı KMYKK‟nın hükümlerinin tam uygulanması durumunda, 

hipotetik olarak tahmin edilen 60,2 endeks puanının, 43,2 puan ile oldukça 

altında kalınması bu durumun somut bir göstergesidir. Özellikle 2000‟den 

sonra yapılan birçok çalıĢma, saydamlık düzeyindeki iyileĢmenin iyi yönetim, 

hesap verme sorumluluğu, mali disiplin, kamu harcamalarının kalitesi, daha 

düĢük düzeyde yolsuzluk ve yoksullukla anlamlı bir iliĢkiye sahip olduğunu 

ortaya koymuĢtur. 2009 yılı baĢında açıklanan ancak, 2008 yılı içinde 

sonuçlandırılmıĢ olan IBP Uluslararası Bütçe Ortaklığı (International Budget 
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Partnership-IBP) bütçe açıklığı endeksi ise, 2006 mali yılı bütçe süreçlerinin 

değerlendirilmesine dayalıdır. Bu endeks sonuçlarına göre, Türkiye 43 puan 

ile 85 ülke arasında 41. sırada “bazı bilgilerin verildiği” ülke grubu içinde yer 

almıĢtır.191 

Türkiye kamu yönetiminde etik ilke ve standartlar Anayasa, yasa ve 

yönetmeliklerde yer almaktadır. Anayasa‟nın 129. maddesine göre memurlar 

ve diğer kamu görevlileri, Anayasa ve yasalara bağlı kalarak faaliyette 

bulunmakla yükümlüdür. Ġlgili diğer kanunlar ve yönetmelikler: 

 

Tablo 1.9.Türkiye Kamu Yönetiminde Etik Ġlke ve Standartların Yer 

Aldığı Anayasa DıĢındaki Kanunlar ve Yönetmelikler 

 

 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  

 2.11.1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların 

Yapamayacakları ĠĢler Hakkında Kanun 

 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

 1996 tarih ve 4208 sayılı Kara Paranın Önlenmesine Dair Kanun  

 1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında Kanun  

 2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu  

 2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu  

 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  

 2003 tarih ve 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve 2004 tarihli ilgili 

Yönetmelik  

 22.1.2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve 

KuruluĢları ile ĠliĢkilerine Dair Kanun 

 14.1.2004 tarihli ve 5065 sayılı Yolsuzluğa KarĢı Özel Hukuk 

SözleĢmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

 

                                                 
191

 Emil ve Yılmaz a.g.m., 2009. 
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Tablo 1.9. (Devamı) 

 25.5.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 

kurulmasına iliĢkin Kanun 

 Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri ile BaĢvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik. 

 OECD‟nin 1997 tarihli “Uluslararası Ticari ĠĢlemlerde Yabancı Kamu 

Görevlilerinin RüĢvet Suçlarıyla Mücadele SözleĢmesi” (2000) 

 Avrupa Konseyinin 1997 tarihli  “Yolsuzluğa ĠliĢkin Özel Hukuk 

SözleĢmesi” (2003) 

 Avrupa Konseyinin 1998 tarihli “Yolsuzluğa KarĢı Ceza Hukuku 

SözleĢmesi” (2004) 

 BM “Yolsuzluğa KarĢı BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi” (2006) 

 OECD‟nin Kara Paranın Aklanmasına KarĢı Mali Eylem Görev Gücünün 

Tavsiyelerinin Onaylanması (FATF)  (2003) 

Kaynak: ÖmürgönülĢen, Uğur. “Türkiye‟de Etik Kamu Yönetimi Kurulmasına 
Yönelik Hukuki Altyapı Ve Süreçler&Etik Sorunların Ortaya Çıkma 
Sebepleri Üzerine DüĢünceler” s.2-8.(EriĢim)12.02.2010. 
http://www.tarim.gov.tr/Files/EtikKomisyonu/EtikKamuYonetimi.ppt 
s.20-21. 

Ayrıca, tüm kamu görevlilerine belli davranıĢlarda bulunmayı taahhüt 

eden Etik Sözleşmesi imzalattırılması, bu alanda yaĢanan bir diğer 

geliĢmedir. 

Türkiye‟de bugüne kadar 23104 MüfettiĢ, Kontrolör, Denetmen ve on 

binlerce yöneticiye rağmen, yolsuzlukların önemli boyutlara ulaĢması, var 

olan sistemin yeterli olmadığının, yönetim yapısının etkisini kaybettiğinin, 

kamu denetiminin etkili bir Ģekilde yapılamadığının göstergesi olarak ifade 

edilmektedir. Ancak bu tüm sistemin sorunudur. Önemli yolsuzluk olaylarının 

tamamına yakınının ortaya çıkartılmasında denetim elemanlarının 

yadsınamaz katkısı vardır: Susurluk, Nesim Malki, Kızılay, NeĢter, Beyaz 

Enerji, Akrep operasyonları, Emlak Bankası, Ġmarbank, Pamukbank, 

Demirbank gibi birçok önemli soruĢturma baĢlıca örnekler arasındadır. 

TBMM Yolsuzlukları AraĢtırma Komisyonu tarafından talep edilen 35 ayrı 

konudaki soruĢturma, denetim elemanlarından oluĢan komisyonlar tarafından 
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yürütülmüĢ; TBMM'de kurulan araĢtırma ve soruĢturma komisyonlarında da 

çok sayıda müfettiĢ görev almıĢtır. BaĢbakanlık MüfettiĢleri Derneği 

tarafından yapılan bir ön çalıĢmaya göre, verilerine ulaĢılabilen Bakanlık ve 

MüsteĢarlık TeftiĢ Kurullarının tamamının dâhil olduğu yirmi iki denetim 

biriminin 2004 yılı bütçelerinin toplamı 80.788.000.000.000.- TL iken (ki 2004 

yılı bütçesinin sadece 0.054'üne tekabül etmektedir.), 7 Temmuz 2004 tarihli 

gazetelerde yer alan bir habere göre; BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulunca yapılan 

inceleme sonucunda, Türk Telekomda sadece bir tek olayda saptanan kamu 

alacağı, 297 trilyon liradır.192 

Türkiye‟de devlet yönetiminin iĢleyiĢine yönelik yeniden yapılandırma 

çalıĢmalarının uzun bir geçmiĢi olmakla birlikte, kayda değer bir netice 

alındığını söylemek güçtür. Devlet yönetiminde karĢılaĢılan ekonomik ve malî 

krizler, kamu yönetiminde yaygın olan performans düĢüklüğü ve halkın devlet 

yönetimine karĢı olan güven eksikliği, kamu yönetimimi ve kamu hizmetlerinin 

niteliğini iyileĢtirmeye dönük etkin devlet arayıĢlarını artırmaktadır.193  

Kamu hizmeti; “Devlet veya diğer kamu tüzel kiĢileri tarafından veya 

bunların gözetim ve denetimi altında genel, kolektif ihtiyaçları karĢılamak, 

kamu yararını sağlamak için kamuya sunulmuĢ olan devamlı ve muntazam 

faaliyetlerdir”.194 Dünyada vatandaĢ ve/veya müĢteri tatminini amaçlayan 

kamu yönetimindeki temel eğilimlerle ilgili olarak Türkiye‟de, 1980‟den sonra 

birtakım yapısal reformlara giriĢilmiĢtir. Bu reform trendine ivme kazandıran 

bir diğer husus da, AB‟ye yönelik tam üyelik müzakerelerine iliĢkin müzakere 

baĢlıklarında yer alan hususların, devlet yönetiminde değiĢimi zorunlu 

kılmasıdır. Türkiye, çıkarttığı kanunlarla etkin devlet yaklaĢımını 

benimsediğini ortaya koyarak, ulusal kamu yönetimleri arasındaki rekabetin 

uluslararası düzeye kaydığını kabul etmiĢtir. Kamu yönetiminde niceliğe 

(kamu kurumlarının bütçelerinin büyüklüğüne) değil, nitelik ve eğitime iliĢkin 

standartlarla etkinliğin sağlanabileceğine inanmıĢtır. Bu yapıda bilgi ve 

iletiĢim teknolojilerini kullanabilen, dünyadaki geliĢmelerden kendini haberdar 

                                                 
192

 Tarhan, a.g.m., s. 60. 
193

 Demokaan, a.g.m., s.8. 
194

 Özcan Sezer, “Kamu hizmetlerinde Müşteri (Vatandaş) Odaklılık: Türkiye Kamu Hizmeti Anlayışı 

Açısından Bir Değerlendirme”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, s. 149. 
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kılan, bilgi toplumunun yüksek vasıflı beyaz yakalılarının önemli bir rol 

üstlenecekleri düĢünülmektedir.195 

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA 
VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

 

ġekil 1.4.Yeni Kamu Yönetiminde VatandaĢ Memnuniyeti 

Kaynak: Ġsmail Bakan, “E-devlet Hizmet Memnuniyeti”, (EriĢim) 

http://www.edevletkonferansi.org/sunum/dr.ismail_bakan-e-

hizmetmemnuniyeti.ppt, 10.03.2010. 

 

Türkiye‟de kamu hizmetleri, niteliklerine göre farklılıklar arz etmektedir. 

Kamu hizmetlerinde müĢteri/vatandaĢ odaklılığı ve kaliteyi etkileyen birçok 

faktör vardır. Kamu hizmetlerinde etkin olamayan devlet sürekli eleĢtirilmekte, 

bu yüzden müĢteri/vatandaĢ odaklı, katılıma imkân veren Ģeffaf, saydam bir 

devlet anlayıĢı arzu edilir olmaktadır. AĢırı bürokratik yapı nedeniyle hızlı 

kararlar alınamamakta, vatandaĢ küçük bir iĢi için günlerce bekletilmekte ve 

onların memnuniyeti en son düĢünülen bir gerçek olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.196 

VatandaĢların memnuniyetsizliği, sadece kamunun sunduğu 

hizmetlerin kalitesizliğinden değil, aynı zamanda hizmet alırken herkese eĢit 

                                                 
195

 Demokaan, a.g.m., s.8. 
196

 Sezer, a.g.m., s.149. 

http://www.edevletkonferansi.org/sunum/dr.ismail_bakan-e-hizmetmemnuniyeti.ppt
http://www.edevletkonferansi.org/sunum/dr.ismail_bakan-e-hizmetmemnuniyeti.ppt
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davranılmamasından da kaynaklanmaktadır. Kamu görevlilerinin kayırmacılık 

yapmaması ve vatandaĢa eĢit davranması konusunda toplumda artan 

talebin, hemen hiç bir kamu kuruluĢu tarafından yeterli düzeyde 

karĢılanamadığı söylenebilir. Bu çerçevede, toplumun genel olarak kamu 

kurumlarına duyduğu güvenin de son derece zayıf olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Toplumdaki derin güven bunalımı, öncelikle devlete karĢı güvensizlikte 

odaklanmaktadır. Söz konusu güvensizlik, neredeyse tüm kamu 

bürokrasisinde hizmetlerin yetersizliğine ve kirliliğe iĢaret etmektedir. Politik 

sisteme duyulan güvenin zayıf ve kamunun sunduğu hizmetlerden duyulan 

memnuniyetin düĢük olması, kamu kurumlarında algılanan yüksek yolsuzluk 

oranlarıyla birleĢtiğinde, siyasal yabancılaĢmayı da beraberinde 

getirmektedir. Daha da önemlisi, özel çıkarlar için toplumun ortak kurallarını 

çiğneme eğilimi anlamında, toplumsal kirlenmenin bütün toplumda geniĢ 

ölçüde yayılmıĢ olduğu yönünde halkta çok güçlü bir kanaat oluĢmuĢ 

durumdadır.197 

Türkiye‟de tarihsel süreç içerisinde devlet-vatandaĢ iliĢkilerine 

bakıldığında, aralarında bir kopukluğun olduğu göze çarpmaktadır. Halkın 

yönetime katılması anlayıĢının çok sınırlı olduğu, bireylerin devleti algılama 

tarzının batılı ülkelerden çok farklı olduğu ifade edilebilir. Son zamanlarda 

kamu yönetiminde toplam kalite yönetimi gibi yeni yönetim anlayıĢlarının 

uygulanmaya çalıĢılması, ancak istenilen baĢarıya ulaĢılamaması ve halkın 

kamu kuruluĢlarından memnuniyetinin bir türlü istenilen düzeye 

getirilememesinin ardında, devlet-vatandaĢ iliĢkilerinin kopukluğu önemli 

etkenlerden biridir. Devletin vatandaĢa tepeden bakan anlayıĢı, vatandaĢın 

hizmet sunulan bir müĢteri olarak görülmesinin önündeki en büyük 

engellerden biridir. “Halkın bürokrasi konusundaki yakınmaları, kurumların 

kuralcı, kırtasiyeci, her alana müdahale eden, halkın taleplerine karĢı ilgisiz 

ve kendini onun üzerinde gören, israfçı ve kendi içine kapalı tutumundan 

kaynaklanmaktadır”. Ayrıca vatandaĢlık bilincinin geliĢmemesi, halkın 

                                                 
197

 Mehmet Hüseyin Bilgin, “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Tartışmaları”, Perşembe 

Konferansları 20, Türkiye Rekabet Kurumu Yayınları, Nisan 2005.(Erişim) 

http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/perskonfyyn/perskonfyyn4.doc, s. 34. 28.07.2010 
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yönetime katılma isteklerinin az oluĢu, devlet-baba imajı, temel hak ve 

özgürlüklerin yeterince bilinememesi gibi nedenler, müĢteri/vatandaĢ odaklı 

etkin bir devletin ortaya çıkmasını engellemektedir.198 

                                                 
198

 Sezer, a.g.m., s.149. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

 

AVRUPA BĠRLĠĞĠ KAMU ĠÇ MALĠ KONTROL SĠSTEMĠ VE  

ĠÇ DENETĠM UYGULAMALARI  

TÜRKĠYE’NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYELĠĞĠ SÜRECĠ 

 

 

2.1. AVRUPA BĠRLĠĞĠ KAMU ĠÇ MALĠ KONTROL SĠSTEMĠ 

 

AB geniĢleme sürecinde, AB fonlarının kullanılması ve fonların 

kullanımı sırasında hem Birliğin, hem de aday ülkelerin mali çıkarlarının 

korunması amacıyla, aday ülkelerde etkin bir mali kontrol sisteminin 

kurulması gereği ortaya çıkmıĢ, Avrupa Komisyonu tarafından “Kamu Ġç Mali 

Kontrol” yaklaĢımı geliĢtirilmiĢtir. 

Kamu Ġç Mali Kontrol, COSO modelini esas alan ve kamu sektöründe 

idarelerin iç kontrol ortamlarını geliĢtirmeleri amacıyla oluĢturulan bir iç mali 

kontrol sistemidir. Kamu iç mali kontrol sistemi, merkezi kontrolden ziyade iç 

kontrol odaklı bir sistemdir. Kamu iç mali kontrol sistemi, AB ülkelerde ve AB 

dıĢında çok sayıda ülkede geniĢ çapta uygulanmaktadır.199 

AB‟de esas alınan yaklaĢıma göre, kamu iç mali kontrol sistemi, iç 

kontrol (mali yönetim ve kontrol) ve iç denetim sistemi ile bu iki alanda 

merkezi uyumlaĢtırma birimlerinden oluĢmaktadır. 

 Kamu iç mali kontrolün temel ilkesi yönetsel sorumluluktur. Yöneticiler 

hem harcama politikalarından,  hem de mali yönetimin kalitesinden 

sorumludur. 

 

 

                                                 
199

 Vildan Uzunay, “AB (12) Ülkelerinde Kamu İç Mali Kontrol Yaklaşımı Çerçevesinde Kurulan 

Merkezi Uyumlaştırma Birimleri”, İç Kontrol Bülteni, T.C. Maliye Bakanlığı BUMKO Genel 

Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi, sayı 1, Nisan-Haziran 2008, s.61-76. 
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2.1.1. Ġç Kontrol 

 

Kamu iç mali kontrol yaklaĢımının ilk unsuru iç kontroldür (mali 

yönetim ve kontrol). Mali yönetim, devletin bütçe iĢlemlerini yapan birimlerin 

görevlerinin yürütülmesinden sorumlu olan yönetimin; gelir, gider ve 

varlıklardan oluĢan mevcut fonların etkin, etkili ve ekonomik olarak 

kullanılmasını amaçlayan bir dizi kurallar oluĢturma ve uygulama 

konusundaki sorumlulukları olarak anlaĢılmaktadır. Yönetici; planlama, 

programlama, bütçeleme, muhasebeleĢtirme, kontrol etme, raporlama, 

belgeleme ve izleme görevlerinin gerçekleĢtirilmesi için yeterli kamu iç mali 

kontrol sistemlerinin kurulmasından ve sürdürülmesinden sorumludur. Mali 

yönetim, iç ve dıĢ denetime tabidir. Mali kontrol ise, Kuzey modelindeki 

ülkelerde geniĢ anlamda, güney modelindeki ülkelerde dar anlamda 

kullanılmaktadır. GeniĢ anlamda mali kontrol, iç kontrol anlamına 

gelmektedir. Dar anlamda; ise ön mali kontrolü, yani ödenekler, taahhütler, 

ihale süreçleri, sözleĢmeler (ikincil taahhütler) ve bunlara iliĢkin ödeme ve 

uygun olmayan Ģekilde ödenmiĢ tutarların geri alınmasıyla ilgili mali 

kararların yürütülmesinden önce yapılan kontrol faaliyetlerini ifade eder. 

ĠĢlemlerin düzenlemeler ve prosedürlere uygunluğu konusunda yapılan 

spesifik gözden geçirmedir.200 

Avrupa Komisyonu iç kontrolü, “idarenin belirlenmiĢ amaç ve 

politikalarına uygun olarak faaliyetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

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 oluĢturulan 

organizasyon, yöntem,  süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer 

kontroller bütünüdür” Ģeklinde tanımlamaktadır.  Ayrıca, Uluslararası Yüksek 

Denetim Kurumları Birliği (INTOSAI) de, iç kontrol konusunda Avrupa 

Komisyonuna benzer tanımlamalar getirmiĢtir. Bu tanımlardan yola çıkarak iç 

                                                 
200

 Vildan Uzunay, “Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Kamu İç Mali Kontrol Sistemi ve Bu Alanda 

YapılanDüzenlemeler”,(Erişim)http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E1

0F8892433CFFAAF6AA849816B2EF91C5B747978912DF 04.11.2009. s.1–4 



116 

 

kontrolün, yönetimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçası olduğunu, kamu 

kaynaklarını kullanan yöneticilerin hesap verme sorumluluklarını yerine 

getirmesinin en temel unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Zaten iç kontrol, aynı 

zamanda yönetim kontrolü Ģeklinde tarif edilmektedir ve mali olsun ya da 

olmasın tüm kontrolleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, iç kontrolün üst bir 

kavram olduğu ve her türlü ön kontrol ile iç denetimi kapsadığı söylenebilir.201 

AB geniĢleme sürecinde mali kontrol alanında yapılan çalıĢmalar 

sonucunda COSO modeline dayalı bir iç kontrol sistemi benimsendiğini 

belirtmiĢtik. AB üye ve aday ülkelerin buna uygun iç kontrol sistemi 

oluĢturmaları beklenmektedir. Türkiye Kamu Ġç Kontrol Standartları, 

uluslararası alanda kabul görmüĢ, Sponsor Organizasyonlar Komitesi 

(COSO) modeli, INTOSAI Kamu Sektörü Ġç Kontrol Standartları Rehberi ve 

AB Ġç Kontrol Standartları iç kontrol standartları temel alınarak hazırlanmıĢtır. 

COSO modeli birinci bölümde ayrıntılı olarak açıklandığından, bu bölümde 

INTOSAI Kamu Sektörü Ġç Kontrol Standartları ve AB Ġç Kontrol 

Standartlarından kısaca bahsedilecektir. 

 

INTOSAI Kamu Kesimi Ġç Kontrol Standartları:  

Uluslararası SayıĢtaylar Birliği (INTOSAI), iç kontrol standartlarını 

hazırlamak üzere değiĢik gelenekleri temsil eden dokuz üye ülkeden oluĢan 

bir komite kurmuĢtur. Uzun süren çalıĢmalar sonucunda COSO modeli esas 

alınarak hazırlanan iç kontrol standartları taslağı, INTOSAI Yönetim 

Kurulunun 1991 yılı Ekim ayında Washington‟da yapılan toplantısında kabul 

edilmiĢtir. 2004 yılında “Kamu Sektörü Ġçin Ġç Kontrol Standartları Kılavuzu”  

COSO Risk Yönetim Çerçevesini de içerecek Ģekilde çıkarılmıĢtır. 

Uluslararası SayıĢtaylar Birliği tarafından yayımlanan Kamu Sektörü Ġçin Ġç 

Kontrol Standartları Kılavuzunda, iç kontrol standartları Genel Standartlar ve 

Ayrıntılı Standartlar olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. 

 

                                                 
201

 Ahmet Kesik, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde 

Türk Kamu İç Mali Kontrol Sistemi” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:9 

2005 / 1, s.94–114.  
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Tablo 2.1.INTOSAI “Kamu Sektörü Ġçin Ġç Kontrol Standartları Kılavuzu” 

Ġç Kontrol Genel Standartları 

Makul Güvence 

Ġç kontrol sistemleri amaçların gerçekleĢmesi için yeterli bir güvence sağlamalıdır. 

Destekleyici Tutum 

Yöneticiler ve çalıĢanlar iç kontroller konusunda daima olumlu ve destekleyici bir tutum 

içinde bulunmalı ve bu tutumlarını açıkça göstermelidirler. 

Dürüstlük ve Yeterlilik 

Yöneticiler ve çalıĢanlar kiĢisel ve mesleki açılardan dürüst olmalı ve yeterli iç 

kontrollerin hazırlanması, uygulanması ve sürdürülmesinin önemini kavrayabilecek 

yeterlilik düzeyinde olmalıdırlar. 

Kontrol Hedefleri 

Örgütün her faaliyeti için, yeterli, eksiksiz, makul ve diğer amaçlarla uyumlu özel 

kontrol hedefleri belirlenmelidir. 

Kontrollerin Gözetimi 

Yöneticiler çalıĢmalarını sürekli olarak gözden geçirmeli ve düzenli, ekonomik, etkin ve 

verimli olmayan bulgularla karĢılaĢtıklarında derhal uygun önlemleri almalıdırlar. 

 

Tablo 2.2.INTOSAI “Kamu Sektörü Ġçin Ġç Kontrol Standartları Kılavuzu” 

Ġç Kontrol Ayrıntılı Standartları 

Belgeleme 

Ġç kontrol yapısı ile bütün iĢ ve iĢlemler açıkça belgelenmeli ve bu belgeleme 

inceleme amacıyla kolaylıkla ulaĢılabilir durumda olmalıdır. 

ĠĢ ve ĠĢlemlerin Anında ve Uygun Biçimde Kaydı 

ĠĢ ve iĢlemler anında kaydedilmeli ve uygun biçimde tasnif edilmelidir. 

ĠĢ ve ĠĢlemlerin Onaydan Geçirilmesi ve Uygulanması 

ĠĢ ve iĢlemler yetkili kiĢilerin onayından geçirilmeli ve yetkili kiĢilerce uygulanmalıdır. 

Gözetim 

Ġç kontrol amaçlarının gerçekleĢmesini güvence altına almak amacıyla yeterli bir 

gözetim sağlanmalıdır. 
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Tablo 2.2. (Devamı) 

Kaynaklara ve Kayıtlara UlaĢma ve Sorumluluk 

Kaynaklara ve kayıtlara ulaĢma bunların saklanmasından veya kullanılmasından 

sorumlu olan yetkili kiĢilerle sınırlandırılmalıdır. Hesap verme sorumluluğunu 

sağlamak üzere, kayıtlarla kaynaklar arasında uygunluk bulunup bulunmadığı 

saptanmalı ve bu amaçla, kayıtlı miktarlarla kaynaklar periyodik olarak 

karĢılaĢtırılmalıdır. 

 

Eksiksiz bir iç kontrol sisteminin temeli kontrol ortamına dayanır. 

Kontrol ortamı, iç kontrolün genel kalitesini etkileyen atmosferi yaratmanın 

yanı sıra, iç kontrol disiplinini sağlayıp, iç kontrolün temelini oluĢturur. Hangi 

stratejinin ve ne tür amaçların belirleneceği konusunda kontrol ortamının 

genel bir etkisi vardır ve kontrol faaliyetlerini yapılandırır. Açık hedefler 

belirlemek ve etkin bir kontrol ortamı tesis etmek suretiyle, kurum 

misyonunun ve hedeflerinin gerçekleĢtirilmesine çalıĢılırken karĢılaĢılan 

riskleri değerlendirme, bu risklere uygun yanıtın geliĢtirilmesi için bir zemin 

oluĢturur. Risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik ana strateji, iç kontrol 

faaliyetleri aracılığıyla gerçekleĢtirilir. Risk yönetimi aktiviteleri, her türlü olay 

ve durumları tanımlamak, değerlendirmek, yönetmek ve kontrol etmek 

amacıyla yürütülmektedir.202 Günümüzde riskin temel alındığı bu süreçlerin 

bütünleĢik bir yapıda iĢletilmesi, kurumların iç kontrol sistemlerinin 

geliĢtirilmesi ile mümkündür. 

Kontrol faaliyetleri, önleyici ve/veya ortaya çıkarıcı mahiyette olabilir. 

Hedefleri gerçekleĢtirmek için iç kontrol faaliyetlerinin tamamlayıcı unsuru 

düzeltici önlemlerdir. Kontrol faaliyetlerinin ve düzeltici önlemlerin maliyetleri, 

bunlardan sağlanacak yararlarla orantılı olmalıdır (maliyet etkinliği). Etkin bilgi 

ve iletiĢim, bir kurumun iĢ görmesi ve faaliyetlerini kontrol etmesi için 

yaĢamsal önemdedir. Kurum yönetimi, kurum içi iĢler için olduğu kadar, 

kurum dıĢı iĢlerle bağlantılı olarak da uygun, eksiksiz, güvenilir, doğru ve 

                                                 
202

 Lawrence Lake, “Using Risk Management Frameworks”, (Çevrimiçi) 

http://www.knowledgeleader.com/KnowledgeLeader/content.nsf/dce93ca8c1f384d6862571420036f0

6c/e25fafa4c9141e37882571c000824932/$FILE/Using%20Risk%20Management%20Frameworks.pp

t, 06 Şubat 2010 
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vaktinde iletiĢim kurmaya ihtiyaç duyar. Hedeflerini gerçekleĢtirmek için 

kurumun her kesiminde bilgiye ihtiyaç vardır. Son olarak da, iç kontrol 

organizasyonun karĢı karĢıya kaldığı risklere ve değiĢikliklere sürekli biçimde 

uyum göstermesi gereken dinamik bir süreç olduğundan, iç kontrolün 

değiĢen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere ayak uydurmasını 

sağlamak bakımından iç kontrol sistemini izlemek gerekir.203 

 

Avrupa Birliği Ġç Kontrol Standartları:  

Avrupa Komisyonu, AB kurumlarında uygulanmak üzere iç kontrol 

standartları ile ilgili çalıĢmalara 2000 yılında baĢlamıĢ, bu çalıĢmalara her yıl 

ilave ve güncellemeler yapmıĢ ve 24 iç kontrol standardı belirleyerek 

yayımlamıĢtır.204 Bu standartlar, 2007 yılında yeniden değerlendirmeye tabi 

tutulmuĢ ve 1Ocak 2008‟den geçerli olmak üzere 6 ana bileĢen altında, 16 

standart olarak güncellenmiĢtir. 

Misyon ve Değerler 

1. Misyon 

2. Etik ve Kurumsal Değerler 

Ġnsan Kaynakları 

3. Personel Atamaları ve Personel Yer DeğiĢtirmeleri 

4. Personel Değerlendirme ve GeliĢtirme 

Planlama ve Risk Yönetim Süreci 

5. Hedefler ve Performans Göstergeleri 

6. Risk Yönetim Süreci 

ĠĢlemler ve Kontrol Faaliyetleri 

7. ĠĢlevsel Yapısı 

8. Süreç ve Prosedürler 

9.Yönetim Tarafından Yapılan Gözetim 

10.ĠĢ Sürekliliği 

11. Belge Yönetimi 

                                                 
203

 Baran Özeren ve Mustafa Ekinci, İngiltere Kamu Sektöründe İç Denetim Standartları, Sayıştay 

Yayınları, Araştırma İnceleme Çeviri Dizisi, 2004, s.14-15. 
204

 Uzunay, 2007, a.g.e., s.1-4. 
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Bilgi ve Mali Raporlama 

12. Bilgi ve ĠletiĢim 

13. Muhasebe ve Mali Raporlama 

Değerlendirme ve Denetim 

14. Faaliyet Değerlendirmeleri 

15. Ġç Kontrol Sistemlerinin Değerlendirilmesi 

16. Ġç Denetim Kapasitesi 205 

GüncellenmiĢ standartlar ile iç kontrol çerçevesi ve standartlarda 

yapılan değiĢiklikler Ģunları amaçlamaktadır:206 

- Yaklaşımın Açıklığa Kavuşturulması/Sadeleştirilmesi: Tüm personelin 

anlamasını kolaylaĢtırmak ve zorunlu yıllık raporlamayı temel gerekliliklerle 

uyumlu bir Ģekilde düzenlemektir. 

- Sahiplenme Hissini Artırmak: Standartları “Etkili yönetim için Ġç Kontrol 

Standartları” olarak yeniden adlandırarak, daha geniĢ bir çalıĢan grubuna 

hitap etmek ve iç kontrol ortamının kalitesini artırmaktır. 

- İç Kontrolün Etkililiğini Artırmak: Esnek bir yaklaĢım ve tercihli Etkililik 

Rehberi, birimlere kendi faaliyet ve risklerini dikkate alarak, etkililik artırma 

faaliyetleri kapsamında Standartları önceliklendirme Ģansı vermek ve 

böylece, iç kontrol sistemlerinin etkililiğine duyulan güven artar ve kontrol 

kaynaklarının daha etkili kullanılması sağlanır. 

 

2.1.2. Ġç Denetim 

 

Ġç denetimde AB ülkelerinin uyguladığı modeller Merkeziyetçi ve Adem-i 

Merkeziyetçi YaklaĢım modelleridir. Bir de Karma Model diyebileceğimiz, 

merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi modelin birlikte kullanıldığı ve 

uygulamasını Almanya‟da gördüğümüz model mevcuttur. 207  

 

                                                 
205

 Avrupa Toplulukları Komisyonu, “İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol  

Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme Raporu”, Brüksel, 16 Ekim 2007, s.12-13 
206

 Avrupa Toplulukları Komisyonu, a.g.e., 2007, s.12-13. 

207  M. Sait Arcagök ve Bahadır Yörük, “ Yönetim Kontrolü/İç Kontrol”, Maliye Dergisi, Sayı:145, 

(Ocak-Nisan) 2004, s.194-204. 
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Tablo 2.3. Ġç Denetimde AB Ülkelerinin Uyguladığı Modeller 

Merkeziyetçi YaklaĢım (Güney Modeli) 

Fransa, Portekiz ve Ġspanya gibi güney Avrupa ülkelerinde 

uygulanmaktadır. Maliye Bakanlığı bütçeyi hazırlamakla kalmaz, aynı 

zamanda harcama öncesi kontrol yapar. Ġdare dıĢından idarenin 

uygulama sürecine müdahale vardır. Her idarenin denetçileri olmasına 

rağmen, bütün idarelerin mali alanlardaki denetimi Maliye Bakanlığı 

denetçileri tarafından yapılır. Ülkemizde 1050 sayılı Kanun ile uygulanan 

yapıdır. 

Âdem-i Merkeziyetçi YaklaĢım (Kuzey Modeli) 

Hollanda ve Ġngiltere gibi kuzey Avrupa ülkelerinde uygulanan modeldir. 

Ġdarenin yönetim sorumluluğu esasına dayalıdır. Her bakanlık kendi 

bütçesinin hazırlama, uygulama, kontrol ve raporlanmasından 

sorumludur. Her idare mali kontrol alanında gerekli kontrol ve güvenlik 

önlemlerini almaktan sorumludur. Denetim her bakanlığın kendi 

bünyesinde yer alan denetim elemanları tarafından yapılır. Ülkemizde 

5018 sayılı KMYKK ile hedeflenen yapıdır. 

Karma Model 

Almanya‟da uygulanan modeldir. Ġç ve dıĢ denetim fonksiyonlarının 

birleĢtirilmesi ile oluĢturulan karma bir model uygulanmaktadır. Ġç 

denetim dıĢ denetimin parçası olarak görülür. Ġç denetçilerin 

kadroları çalıĢtıkları kuruluĢta bulunmasına rağmen, doğrudan 

yüksek mahkemeye rapor sunarlar. 

Kaynak: M. Sacit ARCAGÖK, Bahadır YÖRÜK 
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Tablo 2.4.Modellerin Birlik Ġçinde Kullanımının Ülkeler Bazında Kısa Bir 

KarĢılaĢtırması 

ÜLKE ADI UYGULANAN MODEL 

Ġngiltere 

 

Anglo-Sakson/Kuzey Modeli: Yönetim sorumluluğu ilkesi 

geçerlidir. Maliye Bakanlığı ve içerisindeki iç denetim birimi, 

tüm kamu harcamalarının ve gelirlerinin mali kontrolünden 

sorumlu değildir. Ġngiltere Merkezi Yönetiminde denetim 

komitesi Ģeklinde bir yapılanma mevcuttur. 

Hollanda 

 

Anglo-Sakson/Kuzey Modeli: Yönetim sorumluluğu ilkesi 

geçerlidir. Ancak, iç denetçiler, Maliye Bakanlığı tarafından 

koordine edilmekte ve esas itibariyle mali denetimi yerine 

getirmektedirler. 

Lüksemburg 

 

Güney Modeli: Üç taraflı ön kontrol yaklaĢımı (third party 

ex ante approach) geçerlidir. Ġç mali kontrol sisteminin 

özellikle ex ante aĢaması, o kurum dıĢındaki bir baĢka 

kurum tarafından yerine getirilmektedir. 

Portekiz 

 

Güney Modeli: Üç taraflı ön kontrol yaklaĢımı (third party 

ex ante approach) geçerlidir. Maliye Genel TeftiĢi adında bir 

kuruluĢ aracılığıyla tüm kamu harcamalarının ve gelirlerinin 

mali kontrolü gerçekleĢtirilmektedir. Bu kuruluĢa ek olarak, 

diğer bakanlıkların da iç denetim birimleri bulunmaktadır. 

Fransa 

 

Güney Modeli: Üç taraflı ön kontrol yaklaĢımı (third party 

ex ante approach) geçerlidir. Klasik güney modeli 

uygulamasının temsilcisi Fransa‟dır. Maliye Genel MüfettiĢi 

ve diğer bazı Bakanlıklarda Genel MüfettiĢ unvanlı, teftiĢ 

kurullarına bağlı müfettiĢler denetim görevini 

üstlenmiĢlerdir. 

Kaynak: Fuat Uzun, “Ġç Denetim ve Fransa Uygulaması”, Yerel Yönetim ve 

Denetim Dergisi, Cilt:12, Sayı:9, Eylül 2007.  
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Üç Taraflı Kontrol YaklaĢımında (Third Party Ex Ante), Napolyon 

Kanun‟ları geleneğinden hareket eden ve üçüncü taraf “ex-ante” (harcama 

öncesi) olarak adlandırılan Fransa, Portekiz ve Ġspanya gibi ülkelerde görülen 

yaklaĢıma karĢılık; Hollanda ve Ġngiltere gibi ülkelerde uygulanan 

sorumluluğun yönetime ait olduğu yaklaĢım bulunmaktadır. Bu modelde 

Maliye Bakanlığı bütçeyi hazırlamakla kalmaz, kendi personeli olan “sayman” 

ve “bütçe dairesi baĢkanı” gibi unvanları olan personeli, diğer bakanlıklara 

yerleĢtirmek suretiyle harcama öncesi kontrol yapar. Bu yapıda, iç denetim 

yine Maliye Bakanlığı personeli olan “Maliye MüfettiĢi, Muhasebat Kontrolörü 

gibi unvanlardaki” personel tarafından yapılır. Adem-i merkeziyetçi yapıda 

her bakanlık kendi bütçelerinden harcama yapılması ve harcama sırasında 

gerekli kontrol ve güvenlik önlemlerini almaktan tümüyle sorumludur. Bu 

yapıda iç denetim, her bakanlığın kendi bünyesinde yer alan denetim 

elemanları tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

kullanılmasını sağlayacak, yasal uygunluk ve enformasyon teknolojisi 

denetimlerini de kapsayacak Ģekilde yapılır. Bunlar dıĢında, Almanya‟da 

olduğu gibi iç ve dıĢ denetim fonksiyonlarının birleĢtirilmesini kapsayan 

karma modeller de vardır. Bu modelde; iç denetim kamu kuruluĢlarının 

kontrol sistemlerinin bir parçası olmak yerine, dıĢ denetimin parçası olarak 

görülür. Ġç denetim elemanlarının kadroları çalıĢtıkları kuruluĢta bulunmasına 

rağmen, Federal Denetim Mahkemesinin (SayıĢtay) gözetimi altında teknik 

ve mesleki yol göstermesiyle denetim yapar ve doğrudan bu yüksek 

mahkemeye rapor sunar. Bu modelde geleneksel iç denetim rolünden ziyade 

harcama öncesi ön denetim rolü ifa edilir. Ġsveç modelinde “Ġsveç Denetim 

Ofisi” (SayıĢtay) Maliye Bakanlığı bünyesinde, merkezi devlet yapısının bir 

parçası olarak yer alır. Bununla birlikte, yönetimden tamamen bağımsız 

olarak inceleme konularını seçme ve rapor yazma gibi tam bağımsız olarak 

faaliyet gösterir. Bu birimin baĢkanı Genel MüfettiĢ unvanını taĢır ve Bakanlar 

Kurulu tarafından altı yıllık bir süre için seçilir.208 

                                                 
208

 Zuhal Tek ve Egemen Mert Çetinkaya, “İç Denetim”, Bütçe Dünyası, Sayı:20, 2004, s.8. 
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Kuzey modeli, Ġngiltere, Hollanda, Ġsveç, Danimarka‟da uygulanır. Bu 

modelde yönetim sorumluluğu esas alınmıĢtır. Kurumun mali kontrol 

sistemine kurum dıĢından müdahale yoktur.209 Kuzey modelinde, kamu 

kaynaklarını kullanma konusunda sorumluluk tümüyle harcamacı kamu 

idaresine aittir ve aynı zamanda klasik nakit yönetiminden, modern bütçe 

yönetimine doğru bir yöneliĢ söz konusudur. Bu modelde bakanlık üst 

yöneticisi ile harcama yetkilisinin sorumluluğu ön plana çıkar. Ön mali 

kontroller bütçe uygulamasının içine monte edilmiĢtir. Maliye bakanlığı 

standartları belirler ve iç denetimi koordine eder. Güney modelinin, yönetime 

karĢı siyasi müdahalenin kontrol altına alınamadığı, kuzey modelinin ise 

siyasi ve yönetsel sorumluluğun ayrıĢtığı, yani yönetime karĢı siyasi 

müdahalenin asgari düzeye indiği ülkelerde uygulandığı söylenebilir.210 

 

 

2.1.3. Merkezi UyumlaĢtırma 

 

AB‟ye giriĢ sürecinde Merkezi UyumlaĢtırma Biriminin tesisi ve 

fonksiyonlarının belirlenmesi, aday ülkeler için müzakere konularından biridir. 

Komisyon bu konuda bir mevzuata sahip olmayıp, aday ülkelerden 

uluslararası standartlar ve “AB En Ġyi Uygulamalar” çerçevesinde bir çözüm 

üretmelerini istemektedir. AB'ye üye ve aday bazı ülke uygulamaları 

incelendiğinde, bu ülkelerin tamamına yakınında Maliye Bakanlıkları 

bünyesinde sürekli ve icrai nitelikte mali yönetim ve kontrolle, iç denetim için 

tek bir merkezi uyumlaĢtırma birimi (tek çatı) ya da ayrı (ikili yapı) merkezi 

uyumlaĢtırma birimleri kurulduğu görülür. Bazı ülkelerde ise bu birimlere 

ilaveten, ülke genelinde iç denetim politikasını belirlemek üzere, genelde 

bağımsız veya bakanlıklar arası bir iç denetim kurumu ihdas edildiği 

görülmektedir. 

Avrupa Komisyonu ve Bütçe Genel Müdürlüğü, kamu iç mali 

kontrolün tanıtımı ve geliĢtirilmesi konusunda çalıĢmalar yapmıĢ ve bu 

                                                 
209

 Uzunay, a.g.m., 2007, s.17. 
210

 Arcagök, Yörük  a.g.m.,  2004, s.194-204 
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çalıĢmalar sonucunda; kamu iç mali kontrolün bütün çalıĢanlar tarafından 

desteklenmesi gereken ve uzun dönemde baĢarıya ulaĢacak bir süreç olduğu 

görülmüĢtür. Deneyimler, yeni politikaların ve kuralların bütün çalıĢanlar 

tarafından öncelikli olarak anlaĢılması ve bütün çalıĢanlar tarafından 

desteklenmesi gerektiğini; aksi takdirde değiĢimlere karĢı tehdit 

oluĢturabilecek dirençlerle karĢılaĢılabileceğini göstermiĢtir. Merkezi 

otoritenin desteği, kamu iç mali kontroldeki değiĢimin gerçekleĢtirilmesi için 

en önemli koĢuldur. Yaygın durum, merkezi otoritenin Maliye Bakanlığı 

olmasıdır.211 

Merkezi UyumlaĢtırma Birimleri de genellikle Maliye Bakanlığı 

bünyesindedir. Merkezi uyumlaĢtırma birimi; standartları belirleme, 

düzenlemeleri yapma, izleme, raporlama, eğitim programlarını hazırlama, 

uyumlaĢtırma ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaĢtırma fonksiyonlarını ifa 

eder. Merkezi uyumlaĢtırma birimi, mali yönetim-kontrol ve iç denetim 

hakkında yeni düzenlemelerin uygulanmasını koordine etmek amacıyla, 

uluslararası kabul görmüĢ standartlara ve en iyi uygulamalara dayalı iç 

kontrol ve denetim yöntemlerinin geliĢtirilmesinden sorumludur.212  AB‟ye 

yeni üye olan 12 ülkenin Merkezi UyumlaĢtırma yapı ve fonksiyonları “Ek-1: 

Merkezi UyumlaĢtırma AB Üye Ülke Uygulamaları” tablosunda gösterilmiĢtir. 

 

 

2.2. ĠÇ DENETĠMDE AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKE MODELLERĠ 

 

Genel sistemden bahsettikten sonra, aĢağıda AB‟ye üye ülkelerden, 

Kuzey (Ġngiltere) ve Güney (Fransa) Modelinin uygulandığı mevcut denetim 

yapılarından örneklere yer verilmiĢtir: 

 

 

 

 

                                                 
211

 Uzunay, a.g.e., 2007, s.2.  
212

 Uzunay, a.g.e., 2007, s.6. 
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2.2.1. Ġngiltere 

 

BirleĢik Krallıkta iç denetim kanunla düzenlenmemiĢtir, standartların 

sürekli değiĢmesi nedeniyle kanunun, esnekliği yok edeceği 

düĢünülmektedir. Ġdari rehberle kurulmuĢtur. 1948 yılında kurulan Ġngiltere ve 

Ġrlanda Ġç Denetçiler Enstitüsünün, Ġngiltere ve Ġrlanda‟da 7.000 üyesi ve 

dünya çapında da etik kuralları ve iç denetim mesleki uygulama standartlarını 

paylaĢan 100.000 adet iç denetçisi bulunmaktadır. Ġngiltere ve Ġrlanda Ġç 

Denetçiler Enstitüsü, kendi iĢ kültürünün ve mesleki eğitim kültürünün özel 

ihtiyaçlarını yansıtan mesleki yetkinlik statüleri oluĢturmuĢtur. Dört farklı 

mesleki yetkinlik statüsü öngörülmüĢtür. Bunlar; 213 

 Ġç Denetim ve ĠĢ Riski Alanında Sertifikalı Mesleki Yetkinlik Statüsü -

CertIA (Certificate in Internal Audit and Business Risk), 

 Ġç Denetim ve ĠĢ Riski Alanında Diplomalı Mesleki Yetkinlik Statüsü -

PIIA (Diploma in Internal Audit and Business Risk), 

 Yönetim ve Ġç Denetim Alanında Üst Düzey Diplomalı Mesleki 

Yetkinlik Statüsü - MIIA (Advanced Diploma in Internal Audit Practice),  

 Bilgisayar Destekli Denetimde Mesleki Yetkinlik Statüsü - QiCA (The 

Qualification in Computer Auditing)‟dir. 

Ġngiltere‟de Maliye Bakanlığı içerisindeki iç denetim birimi, tüm kamu 

harcamalarının ve gelirlerinin mali kontrolünden sorumlu değildir; ancak diğer 

bakanlıklardaki yönetim kontrolü (iç kontrol) sistemlerinin, etkin bir mali 

kontrolü sağlayacak Ģekilde yerine getirilmesini sağlamaktan sorumludur.214 

Ġngiltere‟de iç denetimin organizasyonel standartları arasında, denetim 

komitesi standardı bulunmaktadır. Kurum baĢkanı, “Merkezi Ġdare 

Bünyesinde Yer Alan Denetim Komitelerinin ĠĢleyiĢi ile Ġlgili Temel Ġlkeler”e 

göre, kurulmaması yönünde açık gerekçeler söz konusu değil ise, bir 

Denetim Komitesi kurmalıdır. 
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Kurum BaĢkanı aĢağıda belirtilen konularda denetim komitesinden 

görüĢ talep edebilir:215 

a. Ġç denetim yöneticisi kadrosu için ihtiyaç duyulan beceri, deneyim ve 

yeterlilik, 

b. Ġç denetimin görev çerçevesi, 

c. Organizasyonun riskli alanlarına yönelik iç denetim stratejileri ve 

dönemsel planların etkinliği, 

d. Ġç denetim için kaynak temini, 

e. Ġç denetim biriminin dönemsel çalıĢma planları ve bu planlarda 

yapılacak önemli değiĢiklikler, Ġç Denetim Yöneticisinin yıllık ve ara raporları 

ve Ġç Denetim Biriminin görüĢ ve bulgularından kaynaklanan olası etkiler, 

f. Kalite güvence süreçlerine ve bunun sonuçlarına iliĢkin 

düzenlemeler, 

g. Ġç denetim biriminin öneri ve tavsiyeleri üzerine idare tarafından 

verilen cevabının yeterliliği, 

h. Ġç denetim, dıĢ denetim ve inceleme yapan diğer organlar 

arasındaki iĢbirliğinin sağlanması için yapılan düzenlemeler. 

Ġngiltere‟de kamu sektöründe iç denetim uygulamaları 1960‟lı yıllarda 

baĢlamıĢ, baĢlangıçta yönetimin desteğinin alınması zaman almıĢ ve ideal iç 

denetçi sayısı ve iç denetimin kullanacağı bütçe büyüklüğü üzerinde 

tartıĢmalar yaĢanmıĢtır. Ġç denetim önce Merkezi hükümette, sonra Ulusal 

Sağlık Servisi ve daha sonra da Yerel Yönetimlerde uygulanmaya 

baĢlamıĢtır. Ġngiltere‟de Merkezi Yönetimde Ġç Denetimin Koordinasyonu 

Maliye/Hazine Bakanlığı (HM Treasury) tarafından sağlanmaktadır. 

Maliye/Hazine Bakanlığı Merkezi UyumlaĢtırma Birimi (CHU) denetim, kontrol 

ve risk konularında merkezi hükümet iç denetçilerine rehberlik etmektedir. 

Hazırlanan rehberler, iç denetim el kitabı, iyi uygulama rehberleri, iç ve dıĢ 

denetçiler arasında iĢbirliği, bilgi güvencesinde iç denetimin rolü, iç 

denetimde karĢılaĢtırmalı değerlendirme, iç denetim sertifikası, merkezi 

hükümette iç denetçi olmak için gerekli koĢullar ve denetim komitesi el kitabı 
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Ģeklindedir. Her bakanlığın ve diğer kamu kuruluĢlarının iç denetime sahip 

olması beklenmektedir, gizli servisler bunlara dahildir. Ġç denetim idari bir 

fonksiyon olduğu için, siyasilerin (bakanların) iç denetim üzerinde 

sorumluluğu ve etkisi yoktur. Burada üzerinde durulması gereken konu; 

Ġngiltere Merkezi Yönetimi‟nde denetim komitesi Ģeklindeki yapılanmanın 

mevcudiyetidir. Kurumsal yönetim anlayıĢının geliĢmesi ile birlikte, 

operasyonel görevlerle denetim görevlerinin ayrılması gerektiği görüĢüne 

ulaĢılmıĢtır. Yönetim komitesi içinde icrai görevi bulunmayan en az 3 kiĢiden 

denetim komitesi oluĢturulması, denetim komitesi üyelerinden birinin mali 

konularda uzman olması koĢulu aranmaktadır. Kamu ve özel tüm kurumlarda 

mevcut bulunan denetim komitelerinin bağımsız yapılanması, iç denetimin de 

bağımsızlığının teminatı niteliğindedir. Yönetimin, kurumu iyi yönettiğini 

kamuoyuna ispatlaması gerekir. Yönetimin kurumu nasıl yönettiği stratejik 

planından anlaĢılır. Yönetim; risk yönetim sistemini kurmak, riskleri, kontrol 

önlemlerini belirlemek, mevzuata uygun hareket etmek, görev ve 

sorumlulukları belirlemekle yükümlüdür. Yönetimin kamuoyuna kurumun 

iĢlevlerini ve sorumluluğunu yerine getirdiğine dair referansı, iç denetimden 

aldığı güvencedir. Ġç denetim düzenlediği raporların bir nüshasını denetim 

komitesine sunar. Denetim komitesi, iç denetim raporlarının takibini ve 

izlemesini yapar. Denetim komitesi iç denetimin önerilerinin yerine getirilmesi 

için yönetim üzerinde baskı kurar. “Yönetim/Denetim komitesi/Ġç Denetim/DıĢ 

Denetim hesap verebilir ve Ģeffaf kurumsal yönetimi ayakta tutan sütunlardır.” 

Yerel Yönetimlerde ise, 1972 tarihli Yerel Yönetim Kanunu gereğince 

iç denetim hizmeti vardır. Bakanlıklarda olduğu gibi ortak rehberler 

bulunmamaktadır. Her yönetim kendi deneyimi ölçüsünde standart 

belirlemektedir. Ġngiltere‟de denetim kaynağı farklı yöntemlerle 

sağlanmaktadır. Bunlar: 

 Kurum personeli olan iç denetçiler vasıtasıyla (in house), 

 Hizmet alımı  (out sourced), 

 Ortaklık (Partnered), 
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 Kurum içi Konsorsiyum ya da temsilcilik (In house Consortium or 

Agency), 

 Ģeklindedir. 

Bu yöntemlerden hizmet alımı yöntemi, genellikle küçük ölçekli kamu 

kurumlarında tercih edilmektedir. Örneğin; Ġngiltere‟de Somerset bölgesindeki 

yerel yönetimler bir araya gelerek, 2005 Nisan‟da SWAP‟ı (South West 

Denetim Ortaklığı ) kurmuĢlardır. Bu kuruluĢun 1,5 milyon pound bütçesi 

bulunmakta ve 15 yerel yönetim biriminde, 38 personelle iç denetim 

gerçekleĢtirmektedir. GeniĢ deneyim ve uzmanlığa sahip denetim elemanları 

ile çoğunlukla sistem denetimi ve sonuca odaklı denetim metodolojisinin 

benimsendiği görülmektedir. Bunun gerekçesi de; her Ģeyin iyi kurulmuĢ 

olabileceği fakat sonuçta, kurum hedeflerine ulaĢılamayabileceğidir.216 

 

 

2.2.2. Fransa 

 

Türkiye‟nin idari sistem olarak örgütlenmesinde esas aldığı Fransa‟da 

iç denetim, Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığına Bağlı Muhasebat Genel 

Müdürlüğü bünyesinde yer alan Denetim, Değerlendirme ve Kontrol 

Dairesinin (MAEC) sorumluluğu altında yürütülmektedir. 

Fransa iç denetim sisteminde güney modeli uygulanmaktadır. Üç 

taraflı ön kontrol yaklaĢımı (third party ex ante approach) geçerlidir. Fransa, 

klasik güney modeli uygulamasının temsilcisidir. Maliye Genel MüfettiĢi ve 

diğer bazı Bakanlıklarda Genel MüfettiĢ unvanlı teftiĢ kurullarına bağlı 

müfettiĢler denetim görevini üstlenmiĢlerdir.217 

Fransa Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığında ve diğer Bakanlık 

ve kamu kuruluĢlarında, salt “iç denetçi” kadro ve unvanı bulunmamaktadır. 

Ġç denetim bir misyon olup, bu fonksiyonu “müfettiĢ” (Inspecteur Principaux 

Auditeurs - IP ve Inspecteur Auditeurs - IA) unvanlı denetçiler yerine 
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getirmektedirler. Türkiye‟nin kamu idari örgütlenmesinde, Tanzimat‟tan 

bugüne kendisine örnek aldığı Kıta Avrupası ülkesi Fransa, iç denetim 

alanında son yıllarda, ABD ve Kanada‟da uygulanan denetim sistemlerini 

örnek almaktadır.218 

Fransa‟da iç denetimin organizasyonel yapısındaki birimler;219 

 Ulusal Denetim Komitesi 

 Denetim, Değerlendirme ve Kontrol Dairesi (MAEC) 

Ġç denetimle ilgili politikaların belirlenmesi ve ulusal denetim 

faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi, MAEC‟in sorumluluğu altındadır. 

MAEC tarafından uygulanan denetim yöntemleri; düzenlilik denetimi, 

performans denetimi ve prosedür denetimleri olmak üzere üç 

bölümden oluĢmaktadır. 

 Bölgesel Denetim Komitesi 

Bölgesel Eğitim Kontrol Dairesinin bölgesel düzeyde ulusal iç kontrol 

ve denetim politikasının olmazsa olmaz bağlantısıdır. 

 Bölgesel Kontrol Eğitim Dairesi (MRFC) 

Denetimler konusunda Muhasebat Genel Müdürlüğü ile yerel birimler 

arasındaki bağlantıyı sağlayan MRFC, yerel düzeyden gelen bilgilerin 

ele alınmasını ve özetlenmesini sağlayarak, bu bilgiler arasından 

önemli gördüklerini MAEC‟e iletir. 

 Yerel Denetçiler 

Her yerel birimde, genel hazine ödeme yetkilisi (TPG) denetimlerden 

sorumludur. Bu görev için denetçilerin yardımını alır: Bu tip Kamu Hazineleri 

bünyesinde bir müfettiĢ (veya birkaç müfettiĢ) veya bir asistanı (veya 

asistanlar) ile Yerel Maliye Tahsildarları denetim görevine katılmaktadır. 

Denetim anlayıĢının belirlenmesinde, IIA (Uluslararası Ġç Denetim 

Enstitüsü) ve ISA (Uluslararası Denetim Standartları) Fransa Kamu 

yapısında kullanılan kaynaklardır. Ġç kontrol standartlarında IIA, ISA ve 

INTOSAI standartları uygulanmaktadır. Ayrıca ulusal düzeyde de standartlar 

düzenlenmiĢtir. Örneğin ISA standardı baz alınarak oluĢturulan ve Fransa 
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standardı olarak adlandırılan CNCC (Ulusal Hesap Komiserliği) standardı, 

ISA‟nın 27. kısmında bulunan ISA 610 baĢlıklı “Bağımsız Denetimde Ġç 

Denetim ÇalıĢmalarından Yararlanılması” bölümünden meydana gelmiĢtir.220 

Fransa‟daki iç kontrol sistemindeki yapıda, süreç ve organizasyon, 

belgelendirme, kontrol faaliyetlerinin mutlaka izlenebilirliğinin sağlanması yani 

raporlama sonrası takip prensipleri esas alınmaktadır. Ġç kontrolden sorumlu 

birim ve yöneticiler de bu konuda çeĢitli rehberler hazırlamaktadırlar. Ġç 

kontrol içinde düzgün iĢleyen bir iç denetim sistemi için bir risk haritası 

çıkarılır. Bu noktada ORCA denilen yöntem kullanılmaktadır:221 

Objectives(Hedefler): UlaĢılması amaçlanan hedeflerin anlaĢılması. 

Risques(Riskler): Hedeflere ulaĢılması yolunda engel olabilecek 

risklerin tespiti. 

Controles(Kontroller): Tespit edilen riskleri savuĢturmak için 

gerçekleĢtirilecek kontrollerin belirlenmesi. 

Adequation(Denklik): Kontrollerin riskler ve uygulamalar doğrultusunda 

karĢılaĢtırmalı değerlendirilmesi. 

Bu aĢamalar sonucunda, bir denetim cevabı oluĢturulur ve çalıĢma 

programı belirlenir. 

 

 

2.3. TÜRKĠYE’NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYELĠĞĠ SÜRECĠ 

 

Uluslararası standartlara ve AB mevzuatına uyum çerçevesinde, Aralık 

2003 tarihinde kabul edilen ve 1 Ocak 2006 tarihi itibarıyla da yürürlüğe giren 

5018 sayılı KMYKK, AB Müktesebatının 32 numaralı Finansal Kontrol alt 

baĢlığı, Kamu Ġç Mali Kontrol Sistemi ile paralellik taĢımaktadır. Bu bölümde, 

AB ve üyelik süreci hakkında genel bilgi verilerek, AB‟nin aday ülkelerden 

beklediği koĢullar, Türkiye‟de AB müktesebatı uyum programı kapsamında 

yürütülen çalıĢmalar hakkında bilgi verilecektir. 
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2.3.1. Avrupa Birliği Hakkında Genel Bilgi 

 

AB‟nin oluĢumu, 2. Dünya SavaĢından sonra kıtada kalıcı bir barıĢ 

sağlama düĢüncesiyle, 1952 yılında Belçika, Almanya, Fransa, Ġtalya, 

Lüksemburg ve Hollanda arasında kömür ve çelikte ortak pazar 

oluĢturmalarını sağlayacak Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu‟nun  (AKÇT) 

kuruluĢuna dayanmaktadır. Altı üye devlet, 1957‟de Roma AntlaĢması'nı 

imzalayarak, çok sayıda mal ve hizmeti kapsayan bir ortak pazarı oluĢturan 

Avrupa Ekonomik Topluluğunu (AET) kurmuĢtur. Altı ülke arasındaki gümrük 

vergileri 1 Temmuz 1968‟de tamamen kaldırılmıĢ ve özellikle ticaret ve 

tarımda ortak politikalar oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır.  

AET‟de ilk geniĢleme, 1973 yılında Danimarka, Ġrlanda ve Ġngiltere‟nin 

katılımıyla gerçekleĢmiĢtir. 1981‟de Yunanistan‟ın, 1986‟da Ġspanya ve 

Portekiz‟in katılımıyla üye sayısı 12‟ye ulaĢmıĢ ve ikinci geniĢleme süreci 

tamamlanmıĢtır. Avrupa Topluluğuna üye 12 devlet tarafından 1992‟de 

imzalanan Maastricht AnlaĢması ile bugünkü adıyla Avrupa Birliği 

kurulmuĢtur. Maastricht AnlaĢması, Avrupa Tek Pazarının devamı niteliğinde 

ve siyasi bütünleĢmeyi destekleyecek biçimde, Ekonomik ve Parasal Birliğin 

sağlanmasını öngörmüĢtür. Bunu sağlarken, üye ülkelerin ekonomileri 

arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla bazı kriterler belirlenmiĢtir: 

• Toplulukta en düĢük enflasyona sahip üç ülkenin yıllık enflasyon 

oranları ortalaması ile ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı 

geçmemelidir. 

• Üye ülke devlet borçlarının GSYĠH‟ya oranı %60‟ı geçmemelidir. 

• Üye ülke bütçe açığının GSYĠH‟ya oranı %3‟ü geçmemelidir. 

• Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları, 12 aylık 

dönem itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin 

faiz oranını 2 puandan fazla aĢmamalıdır. 

• Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası, diğer bir üye ülke parası 

karĢısında devalüe edilmiĢ olmamalıdır. 
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AnlaĢmanın ardından 1995 yılında Ġsveç, Finlandiya ve Avusturya da 

topluluğa katılmıĢtır. Böylece, üye ülke sayısı 15‟e ulaĢmıĢ ve üçüncü 

geniĢleme süreci yaĢanmıĢtır. 

1990‟ların ortalarında Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 

Polonya, Romanya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Kıbrıs 

ve Malta‟nın üyelik baĢvuruları kabul edilmiĢ, aday ülkelerle katılım 

müzakereleri, Aralık 1997 Lüksemburg‟da ve Aralık 1999‟da Helsinki‟de 

baĢlamıĢtır. Böylece AB, ilk kez bu denli büyük bir geniĢlemeye yönelmiĢ ve 

10 aday ülkenin müzakereleri 13 Aralık 2002‟de Kopenhag‟da tamamlanarak, 

bu ülkeler 1 Mayıs 2004‟te AB‟ye katılmıĢtır. Bulgaristan ve Romanya‟nın da 

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren AB‟ye katılmasıyla birlikte, AB üye ülke 

sayısı 27‟ye ulaĢmıĢtır. AB, kendine ait organları, kurumları, yürütme 

mekanizmaları ve uluslar üstü niteliği ile günümüzde ulaĢılan en ileri iktisadi 

bütünleĢme modelini teĢkil etmektedir.222 

 

 

2.3.2. Avrupa Birliği Müktesebatı ve Aday Ülkelerden Beklentiler 

 

AB hukuki düzenlemelerinin tamamı Topluluk Müktesebatı (The 

Acquis Communautaire) olarak isimlendirilmektedir. Tüm AB üye ülkeleri, AB 

müktesebatına bağlı kalmak yükümlülüğündedir. AB‟ye üyelik için aday 

ülkelerin, müktesebatın bütün bölümlerini kabul etmeleri, uygulamaları ve 

yürürlüğe koymaları gerekmektedir. Müktesebat durağan değil, sürekli evrim 

geçiren düzenlemeler topluluğu durumundadır.223 

Avrupa Topluluğu Hukuku alanında, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı 

(ATAD), üye devletlerde geçerli idare hukuku genel ilkelerine göndermelerde 

bulunarak, çok sayıda idare hukuku ilkesi tanımlamıĢtır. ATAD‟ın, içtihat 

kararlarında ortaya koyulan önemli ilkelerin yanı sıra, idarenin hukuka 

uygunluğu, nisbilik, hukuki kesinlik, yasal beklentilerin korunması, ayrımcılık 
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yapılmaması, idari karar alma usullerine iliĢkin dava açma hakkı, ara dava, 

bireylere idare mahkemelerine baĢvurmak konusunda adil muamele, kamu 

yönetiminin sözleĢme dıĢı sorumluluğu ilkeleri de mevcuttur. Batı Avrupa 

ülkelerinde geçerli olan temel idare hukuku ilkelerini aĢağıdaki Ģekilde 

gruplandırmak mümkündür, diğer ilkeler ise aĢağıdaki ilkelerin içerisinden 

çıkarılabilir: 

1) Güvenilirlik ve Hukuk Güvenliği (Yasal Kesinlik) 

2) Açıklık ve ġeffaflık 

3) Hesap Verebilirlik 

4) Etkinlik ve Etkililik 

Bu ilkelere dikkat edecek olursak, iç denetimle varılmak istenen 

ilkeler ve temel idare hukuku ilkeleri (aynı zamanda yönetiĢim ilkeleri)  

arasındaki ortak yapıyı görebiliriz.  

Kamu Yönetim Ġlkelerinin en geliĢmiĢ olduğu ülkelerin AB üye ülkeleri 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilkeler ile “Avrupa Ġdari Alanı” koĢulları ortaya 

konmuĢtur. Avrupa Ġdari Alanı, kamu yönetiminin iĢleyiĢini sağlayan ve 

kanunlarca tanımlanarak, çeĢitli usul ve sorumluluk mekanizmaları aracılığı 

ile uygulanan bir takım ortak standartlar dizisinden oluĢmaktadır. AB Üyesi 

Devletlerde bu standartlar, anayasaca koyulan ilkelerle birlikte, idari usul 

yasası, bilgi edinme hakkı yasası ve kamu personel yasaları gibi bir dizi idari 

yasanın içine gömülmüĢ ya da bu yasalara iĢlenmiĢtir.224 AB bu yönetim 

ilkelerinden yola çıkarak bir yönetiĢim konsepti oluĢturmuĢtur.  

YönetiĢim kavramı bir toplumda sorunlar, aktörler ve dönemler 

değiĢtikçe kamusal kararların nasıl alındığını, piyasaların nasıl saptandığını, 

kamusal eylemlerin nasıl yürütüldüğünü belirleyen düzenlemelere atıfta 

bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu bu konsepte, Avrupa YönetiĢimi Beyaz 

Kitabı (White Paper on European Governance) olarak adlandırılan belgede 

geniĢ yer vermiĢtir. Beyaz Kitap yönetiĢimi, yetkilerin AB düzeyinde 

yürütülme biçimini etkileyen kurallar, süreçler ve davranıĢlar olarak 

tanımlamakta ve yönetiĢimin açıklık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkililik ve 
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tutarlılık olmak üzere beĢ ilkeden oluĢtuğunu ifade etmektedir. Bu kavramları 

açacak olursak: 

1) Açıklık ve Saydamlık: AB kurumları daha açık Ģekilde çalıĢmalıdır. 

Üye devletlerle AB‟nin aldığı kararlar konusunda aktif olarak iletiĢim 

kurmalıdır. Kararlarda halk tarafından anlaĢılabilecek bir dil kullanılmalı ve 

kararlar halk tarafından ulaĢılabilir olmalıdır.  

2) Katılımcılık: AB politikalarının etkililiği ve kalitesi politika zinciri 

boyunca geniĢ katılımın sağlanmasına bağlıdır.  

3) Hesap verebilirlik: Yasama ve yürütme süreçlerine iliĢkin roller açık 

ve net olmalıdır. Her bir AB Kurumu, ne iĢ yaptığını açıklamalı ve sorumluluk 

almalıdır. 

4) Etkililik: Politikalar etkili olmalı ve zamanında yapılmalı, açıkça 

belirlenmiĢ hedeflere uygun olarak hayata geçirilmeli, gelecekte oluĢması 

muhtemel olan etkiler ve geçmiĢte yaĢanan tecrübeler değerlendirilmelidir. 

Etkililik aynı zamanda AB politikalarının orantılılık ilkesine uygun olarak, en 

uygun seviyede oluĢturulmasına ve uygulanmasına dayanmaktadır. 

5) Tutarlılık: Politikalar ve eylemler birbiriyle tutarlı olmalı ve kolayca 

anlaĢılabilmelidir. 

Bu beĢ ilkenin her biri ayrıca önemli olup, birbirini tamamlamaktadır. 

Ġlkeler aynı zamanda “orantılılık ve yerindelik (proportionality and 

subsidiarity)” ilkelerini de desteklemektedir. Buna göre, eylemin yerine 

getirileceği seviyenin ve kullanılacak araçların seçimi, izlenecek hedeflerle 

orantılı olmalıdır. Ayrıca, bir giriĢimde bulunmadan önce; 

 Kamusal eylemin gerçekten gerekli olup olmadığı, 

 Kamusal eylem gerekli ise, AB düzeyinde gerçekleĢtirilmesinin en 

uygun yol olup olmadığı, 

 Seçilen araçların hedeflerle orantılı olup olmadığı, 

kontrol edilmelidir.225 

AB‟ye aday ülkeler için belirlenen kriterler de bu sisteme uyumu 

hedeflemektedir. Söz konusu kriterler, siyasi, ekonomik ve idari kriterlerdir. 
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 DPT, a.g.e., 2007, s.2-4. 
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AB‟nin kamu yönetimi üzerindeki doğrudan etkileri, idari kriterlerden 

(Kopenhag Kriterleri) kaynaklanmaktadır.226 AB zirvesinde adaylık statüsü 

tanınan bir ülke ile müzakerelerin baĢlaması için ön koĢul; “Kopenhag Siyasi 

Kriterleri” nin yerine getirilmesidir.  

Siyasi Kriterler: Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıklara 

saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden kurumların varlığı ve 

istikrarıdır. 

Ekonomik Kriterler: İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı ve birlik içinde 

rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle başa çıkma kapasitesidir. 

Topluluk Mevzuatının Benimsenmesi: Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin 

amaçlarına uyum da dahil olmak üzere, üyelik yükümlülüklerini üstlenme 

kabiliyetidir. 

 

 

2.3.3. Türkiye Avrupa Birliği Müzakerelerinde Mali Kontrol Faslı 

 

1959‟da Avrupa Ekonomik Topluluğuna yapılan ortaklık baĢvurusu ve 

1963‟te toplulukla tam üyeliği amaçlayan Ankara AntlaĢması‟nın tam 40 yıl 

sonrasında 10–11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan Avrupa Birliği 

Devlet ve Hükümet BaĢkanları Zirvesi‟nde, Türkiye‟nin AB‟ye adaylığı 

tescillenmiĢtir. Adaylık statüsü ile birlikte Türkiye‟nin AB ile uzun bir geçmiĢi 

bulunan iliĢkilerinde yeni bir dönem baĢlamıĢtır. 

17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel'deki AB Konseyi Zirvesi'nde, Türkiye 

ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde baĢlamasına oybirliğiyle karar 

verilmiĢtir. 3 Ekim 2005‟te Türkiye ile üyelik müzakereleri baĢlamıĢtır. Bu 

bağlamda Türkiye için bir müzakere çerçevesi kabul edilmiĢtir. 227  

Katılım Müzakereleri, bir aday ülkenin müktesebatı „hazmetmesi‟ ve 

katılım koĢullarını kabul etmesi anlamına gelmektedir. Müzakere sürecinde 

                                                 

 
 
227

 Saltık, a.g.m., 2008, s.14. 
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35 alt bölüm bulunmaktadır.228 AB Müktesebatının Uygulanmasına Yönelik 

Temel Ġdari Yapıların da anlatıldığı “Guide to the Main Administrative 

Structures Required for Implementing The Acquis” isimli bir rehber 

yayımlanmıĢtır. 32. madde “Finansal Kontrol” baĢlığıdır. Bu baĢlıktaki 

rehberde yer alan önerilerde, ulusal fonlar ve AB fonlarının verimli ve etkin bir 

Ģekilde kullanılması ve diğer faaliyetlerin kontrolü için bunun gerekli olduğu 

belirtilmektedir.229  

AB, aday ülkelerin AB müktesebatını benimsemesinin yanı sıra, 

bunları uygulayabilmek için yeterli düzeyde idari kapasiteye de sahip 

olmalarını istemektedir. Bu itibarla AB, tüm aday ülkelerin kamu yönetimi 

reformlarını hızla uygulamaya geçirmelerini öngörmektedir. Özellikle AB aday 

ülkelerde, kamu yönetiminde hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın 

sağlanması amacıyla etkili bir iç denetim sisteminin kurulması zorunluluğu 

ortaya çıkmıĢ ve bu ülkelerin çerçeve kanunları ile görev ve yetki alanı 

tanımlanarak, iç denetçilik uygulamaları sağlam zemine oturtulmuĢtur.230 

AB Müktesebatının 32. baĢlığında 3 öğe bulunmaktadır:231 

- KĠMK. KĠMK Sisteminin dört ilkesi: 

Yönetsel hesap verebilirlik, 

Mali yönetim ve kontrol, 

Fonksiyonel olarak bağımsız bir İç Denetim, 

KİMK sistemini koordine eden ve uyumlaştıran Merkezi Uyumlaştırma 

Birimleridir. 

- DıĢ Denetim, 

- AB fonlarının korunması 

Mali Kontrol faslı için kapanıĢ kriterleri ise Ģunlardır: 

• Türkiye‟nin Ortaklık AnlaĢmasına ekli protokolün tam anlamıyla 

ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması yükümlülüğünü yerine getirmiĢ olması, 

yani Güney Kıbrıs‟a limanların açılması; 

                                                 
228

 Aksoy, a.g.m., s.1-24. 
229

“ How does a country join the EU?” (Erişim) http://ec.europa.eu/ enlargement/ 

enlargementprocess/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/negotiations_croatia_turkey

/index_ 24.04.2009. 
230

  Çavuşoğlu, a.g.m., s.15-20. 
231

 Başpınar, a.g.m., s.17. 

http://ec.europa.eu/%20enlargement/%20enlargementprocess/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/negotiations_croatia_turkey/index_
http://ec.europa.eu/%20enlargement/%20enlargementprocess/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/negotiations_croatia_turkey/index_
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• Kabul edilebilecek kapsamlı KĠMK Politika Belgesine uygun olarak, 

KĠMK mevzuatı ve ilgili politikaların kabulü, uygulanması ve bunun yeterli 

uygulama kapasitesi ile desteklenmesi; 

• SayıĢtayın iĢlevinin bağımsız olarak görülmesi için gerekli yasal 

düzenlemelerin kabul edilerek uygulanması; 

• Türk Ceza Kanunu‟nun, AB‟nin Mali Çıkarlarının Korunması 

Konvansiyonu ve protokolleri ile uyumlaĢtırılması; 

• AB fonlarına iliĢkin usulsüzlük ve dolandırıcılık vakalarının OLAF‟a 

bildirilmesi için Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Yapısı AFCOS‟un 

kurulması; 

• Avro‟nun sahteciliğe ve Avro madeni paralarına benzeyen madeni 

paralara karĢı korunmasına yönelik müktesebata, yasal ve idari olarak uyum 

sağlanması ile sahte paraları dolaĢımdan çekmeyen mali kurumlara karĢı 

yaptırım getirilmesidir. 

3 Ekim 2005 tarihinde Müzakere Çerçeve Belgesinin kabul edilmesi ile 

AB‟ne üyelik yolunda baĢlayan sürecin temel dokümanları;  AB'ye katılım 

yönünde geliĢme kaydetmesi gereken öncelikli alanların belirlendiği Katılım 

Ortaklığı Belgesi, AB‟ye aday ülkeler tarafından hazırlanarak Avrupa 

Komisyonuna sunulan, Katılım Ortaklığı Belgesi‟nde yer alan önceliklerin ne 

Ģekilde yerine getirileceği ve AB‟ye uyum için ne tür hazırlıkların yapılacağına 

yönelik taahhütleri içeren Ulusal Programlar ve taahhüt edilen konularda 

alınan mesafeyi gösteren Ġlerleme Raporları‟dır. AB Komisyonu, Türkiye 

Ġlerleme Raporlarında yönetim kontrolü ve iç kontrol için yapılan yorumlar 

özetlenerek tablo halinde verilmiĢtir. 
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Tablo 2.5. AB Komisyonu Türkiye Ġlerleme Raporlarında Yönetim 

Kontrolü ve Ġç Kontrol Ġçin Yapılan Yorumlar:232 

Yıl Açıklamalar 

2000 

 

-Mali kontrol alanında, köklü bir ilerleme olmamıĢtır.  

-13 bin denetim elemanı kadrosuna rağmen, denetimde tekrarlar vardır ve 

bazı alanlar denetim kapsamının dıĢındadır. 

-AĢırı bürokratik sistem içinde, denetim raporları nadiren yerini 

bulmaktadır. 

Türk denetim ve iç kontrol sistemini, AB‟de uygulanan tutarlı ve kapsamlı 

standart ve ilkeler çerçevesinde donatmak üzere yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

-Türkiye‟deki kontrol ve denetimler, daha çok bakanlıkların ve diğer 

harcamacı kuruluĢların taĢra teĢkilatları üzerinde yoğunlaĢırken, merkez 

teĢkilatlarının, kontrol programlarına alınmadığı ve denetim dıĢı kaldığı 

gözlenmektedir. 

-Türk mali yönetim sistemi, mali Ģeffaflık, kamu sorumluluğu, maliyet 

verimliliği ve bağımsızlık konularındaki modern ilkeleri benimsememiĢtir. 

-Denetim standartları ve prosedürleri hakkında genel bir kanun 

bulunmamakta, bu standart ve prosedürler dıĢ denetmenler tarafından 

gözden geçirilmemektedir. 

-Denetim raporları yayımlanmamaktadır. 

2001 

-Kamu harcamalarının çoğu (bazı riskli alanlar dahil) kontrol ve denetim 

dıĢındadır. 

-Kamu Ġç Mali Denetim Sistemine iliĢkin bir kanun bulunmamaktadır. 

-Kamu Ġç Denetim mesleği Türkiye‟de yer almamaktadır. 

-Ġdari yapıda, özellikle iç ve dıĢ denetim faaliyetleri açısından, yapı 

içerisinde mali yönetim ve kontrol fonksiyonları arasında yeterince netlik 

bulunmamaktadır. 

-Kontrol ve denetim yöntemleri arasında eĢgüdümü sağlamak amacıyla, 

Maliye Bakanlığı bünyesinde bir Merkezi UyumlaĢtırma Birimi kurulmalıdır. 
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Tablo 2.5. (Devamı) 

2002 

-Tüm bütçe birimlerinde (ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları), kendi 

kurumlarının denetimini yapmak ve kurumlarının mali yönetimi ve kontrol 

sistemlerini değerlendirmekten sorumlu, iĢlevsel açıdan bağımsız iç 

denetim birimleri kurulmalıdır. 

-Kurumların iç denetim usulleri, uluslararası standartlarla uyumlu olarak, 

sistem tabanlı ve performans denetimi iĢlevlerine dayanmalıdır. 

-Faaliyetlerinde iĢlevsel olarak bağımsız bir yolsuzlukla mücadele birimi 

oluĢturulması gerekmektedir. 

2003 

-Türkiye‟nin geleneksel kamu yönetim ve kontrol yapıları ile AB'nin 

uyguladığı kriterler arasında önemli ölçüde farklılıklar bulunmaktadır. Bu 

farklılık, özellikle, yöneticilerin hesap verebilirliğinin ve modern iç 

denetimin olmaması hususlarında ve Maliye Bakanlığı ile SayıĢtayın 

çoğu zaman örtüĢen ve çatıĢan iĢlevlerinde daha belirgin olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

-TeftiĢ kurullarının sayılarındaki artıĢa ve Maliye Bakanlığının aĢırı 

merkezi ex ante (ön mali) kontrollerine rağmen, sayısı nispeten yüksek 

olan mevcut düzensizliklerin etkili ve sistematik bir Ģekilde giderilmesi 

mümkün görülmemektedir 

-Türkiye, gelecekte yapısal eylem harcamalarının etkili bir Ģekilde 

yönetilebilmesi amacıyla, özellikle kamu iç mali kontrol kural ve usullerini 

açıkça belirlemek ve bu alandaki idari kapasiteyi güçlendirmek yoluyla, 

mevcut iç mali kontrol sistemini yeniden yapılandırmalıdır. 

2004 

-2003 Aralık ayında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kabul 

edilerek önemli bir ilerleme kaydedilmiĢtir. Böylece, Avrupa 

Topluluklarının mali çıkarlarının korunması yolunda ilerleme 

sağlanmıĢtır.  

-Ġç denetim, mali yönetim ve kontrol rehberleri gibi meselelerle ilgili 

uygulama mevzuatı ile bir iç denetim tüzüğünün ve etik kurallarının da 

geliĢtirilmesine ihtiyaç vardır. 

2005 

-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, müktesebatın ilkelerini takip 

etmektedir. Ancak, Kanun tam olarak yürürlükte olmadığı için 

hâlihazırdaki sistem ne Kanun, ne de müktesebatla uyum içinde değildir. 

-Yolsuzlukla mücadelede koordinasyon konusunda ihtisaslaĢmıĢ bir yapı 

oluĢturmak ve Avrupa Komisyonu‟nun Yolsuzlukla Mücadele Birimi 

(OLAF) ile iĢbirliği için temaslar gerçekleĢtirilmelidir. 
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Tablo 2.5. (Devamı) 

2006 

-2003‟de kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, özellikle iç 

denetim ve performans tedbirleri konusunda layıkıyla 

uygulanmamaktadır. 

-Reformun ana unsurlarından biri olan iç denetim halen iĢlevsel hale 

gelmemiĢtir. 

-2004 yılında kurulan Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu faaliyete 

geçmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurulun bir danıĢma organı addedilmesi ve 

mevcut uyumlaĢtırma ve koordinasyon görevlerinin, kurulun bu 

çerçevedeki sorumluklarının yeterli bir Ģekilde yerine getirilmesinin 

sağlanmasını teminen, daimi nitelikli merkezi bir uyum birimine 

aktarılması gerekmektedir. 

2007 

-Kamu iç mali kontrol (PIFC) alanında bir miktar ilerleme kaydedilmiĢtir.  

-Ġç denetçilerin atanmasıyla, bazı devlet kurumlarında iç denetim 

mekanizması iĢlevsel hale getirilmiĢtir. Ancak, belgeleme ve sürekli 

eğitim gerekmektedir. 

-2002 PIFC Siyasal Belgesi ve Eylem Planı‟nın gözden geçirilerek, 

yönetimsel sorumluluk ve iĢlevsel anlamda bağımsız iç denetim 

ilkelerinin açıklanması ve daha da geliĢtirilmesi ve böylece bu ilkelerin 

uygulanmasının ilerletilmesi sağlanmalıdır. 

-Türkiye‟nin bu fasıldaki müktesebatla uyum düzeyi, katılım 

müzakerelerine olanak tanımaktadır. 

2008 

-Mali kontrol alanında mütevazı düzeyde ilerleme kaydedilmiĢtir. 

-KMYKK‟nın  uygulanmasına iliĢkin mevzuat yürürlüktedir, ancak iç 

kontrole iliĢkin bazı değiĢikliklerin onaylanması gerekmektedir.  

-Ġç denetçiler göreve baĢlamaktadırlar. Yeni kurulan idari yapıların 

kurumsallaĢması sürmektedir.  

-KMYKK‟nın  tam olarak uygulanmasını teminen ilave çaba sarf edilmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda Türkiye‟nin, 2002 KĠMK siyasal belgesini 

güncelleĢtirmesi ve gözden geçirilmiĢ SayıĢtay Kanunu‟nun kabul etmesi 

gerekmektedir. 

-AB‟nin mali çıkarlarının korunması konusunda Avrupa Dolandırıcılıkla 

Mücadele Ofisiyle iĢbirliği ve Avro‟nun sahteciliğe karĢı korunmasından 

sorumlu Komisyon birimleriyle temaslar için, kalıcı yapılara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Türkiye‟nin bu fasıldaki müktesebatla uyum düzeyi 

mütevazı düzeyde ilerlemiĢtir. 
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Tablo 2.5. (Devamı) 

2009 

-Genel olarak, uyumun oldukça ileri düzeyde olduğu mali kontrol alanında 

sınırlı ilerleme kaydedilmiĢtir.  

-KMYKK‟nın uygulanmasına iliĢkin mevzuat yürürlüktedir, ancak iç 

kontrole iliĢkin bazı değiĢiklikler henüz yapılamamıĢ olup, KĠMK siyasal 

belgesinin ve eylem planının gözden geçirilmesi henüz 

tamamlanmamıĢtır.  

-DıĢ denetimleri, ilgili uluslararası standartlarla aynı çizgiye getirecek DıĢ 

Denetim Kanunu henüz kabul edilmemiĢtir.  

-Sahtecilikle mücadele iĢbirliği yapılanmasının geliĢtirilmesi 

gerekmektedir.  

-Bu alanda çok önemli bir geliĢmeyi, Türkiye‟nin Türk madeni paralarını 

Avro madeni paralarıyla benzerlikleri ortadan kaldıracak Ģekilde yeniden 

düzenlemesi ve basması teĢkil etmiĢtir. 

*Kaynaktan güncellenerek oluĢturulmuĢtur. 

 

Komisyon Raporlarında denetime dair sıklıkla tekrarlanan tespit Ģudur: 

„Türk denetim sistemindeki esas yetersizlik, sadece yönetimin istekleri 

yönünde ad hoc (belli bir olaya mahsus, spesifik) tepkiler vermek yerine, 

öncelikli ve risk taĢıyan alanlarda sürekli ve sistematik bir denetim sürecini 

yürütmedeki baĢarısızlıktır.‟233 

Ulusal programlar, 2001, 2003, 2008 yılında yayımlanmıĢtır. 

2008/14481 sayılı Türkiye Ulusal Programında,  kamu harcama reformu 

kapsamında, harcamalarda tasarruf ve etkinliğin sağlanması 

hedeflenmektedir. Bu çerçevede; 

 Kamu idarelerinde mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin 

etkin bir Ģekilde uygulanmasına yönelik tedbirler alınması, 

 Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme sisteminin 

güçlendirilmesi, 

 Kamu harcamalarında etkinliğin artırılması amacıyla, harcama 

programlarının gözden geçirilerek, önceliğini kaybeden harcama 

programlarının iptal edilmesi, 
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 Kamu yatırımlarının rasyonalizasyonu çalıĢmalarına devam edilmesi, 

 Vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi 

hükümlerinin, ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden 

değerlendirilerek, vergi mevzuatının sadeleĢtirilmesi çalıĢmalarına 

devam edilmesi, 

 Piyasa aktörlerinin uzun vadeli ekonomik karar almalarına yardımcı 

olmak ve vergilemede öngörülebilirliği artırmak amacıyla, vergi 

politikalarının uygulanmasında istikrarın esas alınması, 

 Kamu finansmanında sağlanacak iyileĢme çerçevesinde eğitim, sağlık, 

Ar-Ge ve sosyal nitelikli harcamaların GSYH içindeki payının 

artırılarak, toplumun yaĢam kalitesinin yükseltilmesi, beĢeri 

sermayenin niteliklerinin geliĢtirilmesi, gelir dağılımının iyileĢtirilmesi, 

yoksullukla mücadele ve bölgesel geliĢmiĢlik farkının azaltılması 

konularında iyileĢtirmeler sağlanması yönünde politikalar 

uygulanmaya devam edilmesi, 

 5018 sayılı KMYKK ile getirilen kontrol ortamının 

güçlendirilmesine yönelik çalıĢmaların sürdürülerek, bu amaçla 

tamamlanan ikincil ve üçüncül mevzuatın uygulama ayağının 

güçlendirilmesi, bu kapsamda iç denetçi ve mali hizmetler 

uzmanlarının belli programlar dahilinde eğitilmesi, iç denetim ve 

teftiĢ görevler ayrılığının net bir Ģekilde belirlenmesi, merkezi 

uyumlaĢtırma birimlerinin idari kapasiteleri, fonksiyonel 

bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri esas alınarak güçlendirilmesi, 

 Uygulanacak politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti 

göz önüne alınarak, bütçenin kamu idarelerinin performansını 

gösterecek bir yapıya kavuĢturulmasının sağlanması, 

ilkeleri yapılan programlara dahil edilmiĢtir.234 
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 "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği 

Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair 2008/14481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 27097(5.Mükerrer) sayılı Resmi 

Gazete, 31 Aralık 2008.  
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Bu kapsamda KMYKK ve iç denetim alanında mevzuat uyumlaĢtırma 

programı açıklanmıĢtır. 

Tablo 2.6. Mevzuat Uyum Takvimi 

Yürürlükteki AB 

Mevzuatı 

Taslak Türk 

Mevzuatı 
Kapsam 

Sorumlu 

Kurum 

Yürürlük 

Tarihi 

1605/2002 sayılı 

Tüzük 

Kamu Ġç Mali Kontrolü 

Politika Belgesi 

Hakkında Bakanlar 

Kurulu Kararı 

Kamu iç mali kontrolü 

alanında mevcut durum 

analizi ile gelecekte 

yapılması planlanan 

çalıĢmaların belirlenmesi 

Maliye 

Bakanlığı 
2009 

1605/2002 sayılı 

Tüzük 

5018 sayılı KMYKK‟da 

DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkında Kanun 

Kamu iç denetim sistemini 

geliĢtirmek ve koordine 

etmek amacıyla, Merkezi 

UyumlaĢtırma Biriminin 

yeniden yapılandırılması 

Maliye 

Bakanlığı 
2009 

Kaynak: T.C. BaĢbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ulusal Program 

2008 (EriĢim) http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=42260&l=1, 10.09.2009 

 

 

2.3.4. SIGMA Raporu 

 

“OECD (Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı) ve AB‟nin ortak 

giriĢimi olan SIGMA (Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde YönetiĢim ve 

Yönetimin ĠyileĢtirilmesine Destek)'nın "Yüksek Denetim Kurumları 

Kıyaslama Listesinde Yer Alan KoĢullar” kriterleri,  AB tarafından kamu 

denetimi alanındaki “asgari Ģartlar” için bir değerlendirme kriteri olarak 

sayılmaktadır.  

SIGMA, geçiĢ dönemindeki ülkelerde kamu idari reform çalıĢmalarını 

desteklemekte ve esas olarak AB tarafından finanse edilmektedir. OECD‟nin 

bilgi altyapısını ve AB‟nin finansman olanaklarını kullanan SIGMA tarafından 

hizmet verilen ülkeler arasında Türkiye‟ de yer almaktadır. 1992 yılında 
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faaliyete geçen SIGMA Programı, özellikli olarak Ģu alanlarda faaliyet 

göstermektedir: 

 Reform Programlarının Dizaynı ve Uygulanması, 

 DıĢ Denetim, 

 Mali Kontrol, 

 Yasal Çerçeve, Kamu Hizmetleri ve Adalet, 

 Politika Yapma ve Koordinasyon Kapasitesi 

 Yapısal Politikalar, 

 Kamu Harcama Yönetimi, 

 Kamu Alımları, 

SIGMA, yukarıda sayılan konu baĢlıkları çerçevesinde iĢbirliği yaptığı 

ülkelere birbiri ile bağlantılı iki temel hizmet sunmaktadır:235 

 Avrupa Komisyonu tarafından her yıl aday ülkeler için hazırlanan 

ilerleme raporlarına katkı sağlamak, 

 Aday ülkelere üyeliğe giden süreçte yapılan reformlar konusunda 

yardımcı olmak. 

Son dönemde yapılan çalıĢmalardan biri olan OECD ve SIGMA 2008 

Mayıs Türkiye Kamu Ġç Mali Kontrol Değerlendirmesi‟nde Ģu hususlara yer 

verilmiĢtir;236 

 5018 sayılı KMYKK‟nın yayınlandığı 2003 Aralık ayından bu yana, iç 

kontrol ve iç denetim alanında gerekli diğer mevzuat ve belgeler 

konusunda istikrarlı bir geliĢme sağlandığı, 

 ĠDKK, Maliye Bakanlığı bünyesindeki MUB ve kamu idarelerindeki 

SGB‟lerde yeni yapılandırmaların devam ettiği, 

  Ġç denetim sürecinin genel olarak henüz baĢlamadığı, yalnızca 

mevcut yasa ve rehberlerin kendi baĢına KĠMK gerekliliklerini 

sağlamada yetersiz kaldığı, kültürel değiĢim, eğitim ve uygulama 

deneyimi için bir süre gerektiği, 

                                                 
235

 Pınar Acar, "Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sigma Belgeleri: No. 26", 

Maliye Dergisi, sayı 148, Ocak-Nisan 2005, s.5-34 
236

  Hasan Erken, Deniz Yılmaz, Gökhan Macit, Akif Kılaç, “Türkiye KİMK 2008 Mayıs 

Değerlendirmesi”, Denetişim Dergisi, Kış 09, s.60-75. 
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 Gerek idarenin alt düzey personeli, gerekse üst yönetimi için yeni 

uygulama Ģartlarının, uygulamada ne anlama geldiği konusunda 

farkındalığı artırıcı çalıĢmalar yapılması gerektiği,  

  Reformları geliĢtirme ve koordine etme konusunda MUB‟un kaynak, 

yetki ve statülerinin güçlendirilme ihtiyaçlarının olduğu, 

 Ġç denetim göreviyle, teftiĢin görevi arasındaki farklılığın açıkça ortaya 

konulması gerektiği,  

  Ġç denetimin, idarenin mali ve mali olmayan faaliyetlerinin tümünü 

kapsayan bir yapıya sahip olması ve organizasyon yapısı içerisinde 

üst yönetime rapor veren bağımsız bir yapıya kavuĢmasının 

sağlanması gerektiği, 

 Ġç kontrol güvence beyanlarının, hesap verilebilirliği sağlayacak 

Ģekilde gözden geçirilmesi gerektiği,  

 Ġç denetimin uluslararası kabul görmüĢ standartlara ulaĢılması 

yönünde, öncelikle eğitim ihtiyacını karĢılamaya yönelik eylem 

planının oluĢturulması gerektiği, 

 belirtilmiĢtir. 

 

2.3.5. Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesi  

 

AB müktesebatına uyum kapsamında yürütülen önemli çalıĢmalardan 

biri, Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi UyumlaĢtırma Birimi (MYK MUB) 

ile BirleĢik Krallık SayıĢtayı ve Hazinesi tarafından ortaklaĢa yürütülerek, 1 

Nisan 2009 tarihinde faaliyete geçirilen “Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve 

Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”dir.  

23.09.2009 tarihinde Avrupa Komisyonu, Türkiye‟de Kamu Mali 

Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi EĢleĢtirme Projesi Faaliyet 

1.2: BoĢluk Analizi Raporu‟nu yayımladı. Raporun amacı; Mali Yönetim ve 

Kontrol (MYK) sistemi için, bu eĢleĢtirme projesinin 1. BileĢeni kapsamında 

çizilecek olan yol haritasının tartıĢılması ve hazırlanması adına bilgi 
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sağlanmasıydı. Bu raporda, AB gereksinimleri ve COSO iç kontrol 

standartları (ki Türk sistemi COSO, INTOSAI standartları ile AB en iyi 

uygulamalarına dayanmaktadır) ile kıyaslama yoluna gidilerek, Türkiye‟deki 

sistemler, yapılar ve mevzuattaki boĢlukların analizi yapılmıĢtır. Mevcut 

yapıdaki en büyük boĢluklardan birinin, Türkiye‟de kamu sektöründe MYK 

sisteminin etkili bir Ģekilde iĢlemesi ve standartların belirlenmesinden 

doğrudan sorumlu olan belirli bir üst yönetim pozisyonunun bulunmaması 

olduğu ifade edilmiĢtir. Söz konusu sorumluluğu almaya en uygun 

kiĢinin, Maliye Bakanlığı MüsteĢarı olduğu yönünde görüĢ bildirilmiĢtir. 

Bu önerinin kabul edilmesi halinde, Ġç Kontrol ve Ġç Denetim Merkezi 

UyumlaĢtırma Birimlerinin, SIGMA‟nın da önerdiği üzere, doğrudan 

müsteĢara veya ek olarak, her iki MUB‟dan sorumlu olacak yeni bir genel 

müdür pozisyonu aracılığı ile rapor verilebileceği ifade edilmiĢtir. 

5018 sayılı KMYKK’da aĢağıdaki değiĢikliklerin yapılması 

önerilmiĢtir: 

 Kamu kurumlarında uygulanacak standartların belirlenmesi ve MYK 

sisteminin (veya iç kontrol sisteminin) uyumlaĢtırılmasından doğrudan 

sorumlu bir üst yönetim makamının belirlenmesi. 

 Kanun‟da yer alan hükümlerin, tüm idarelere uygulanacak hale 

getirilmesi (genel yönetim). 

 Ġç kontrolün kapsamının ve odağının, COSO ve INTOSAI‟nin en 

önemli kavramlarını yansıtacak Ģekilde geliĢtirilmesi. 

 Ġç kontrolün, üst düzey yönetim ve personel dahil olmak üzere tüm 

çalıĢanlar tarafından sahiplenilmesi gerektiğinin altının çizilmesi. 

 Hedeflere ulaĢılması için risklerin etkili bir biçimde yönetilmesi 

gerektiği hususunun eklenmesi. 

 MYK‟nın gereken Ģekilde tanımlanabilmesi için „Mali Yönetim‟ ve „Mali 

Kontrol‟ kavramlarının yeniden tanımlanması. 

 Harcama sonrası (mali) kontrol iĢlevinin tanımın yapılması. 

 MYK MUB‟un rol ve sorumluluklarının açıkça tanımlanması. 
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Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı 

KHK’da aĢağıdaki değiĢikliğin yapılması önerilmiĢtir: 

 Yalnızca MUB iĢlevlerini yürütmekle sorumlu, bu görev için tahsis 

edilmiĢ bir Genel Müdürlük kurulması. (Bu değiĢiklik 5018 sayılı 

KMYKK‟ya da yansıtılmalıdır.) 

Ġç kontrol ve Ön Mali Kontrole iliĢkin Usul ve Esaslarda aĢağıdaki 

değiĢikliklerin yapılması önerilmiĢtir (5018 sayılı KMYKK’nın da 

değiĢtirilmesini gerektirecektir): 

 Ön mali kontrole iliĢkin olumsuz görüĢ bildirilmesine rağmen harcama 

yetkililerince iĢlem yapılması halinde, SGB‟lere bu iĢlemlerin 

gerekçelerine iliĢkin bilgi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi. 

 AB tanımıyla uyumu sağlamak adına ön mali kontrolün yeniden 

tanımlanması. 

 Risklerin etkili bir biçimde yönetilmesinin, hedeflere ulaĢılması 

açısından bir gereksinim olduğunun eklenmesi. 

SGB’lerin ÇalıĢma Usul ve Esaslarına iliĢkin Yönetmelikte aĢağıdaki 

değiĢikliğin yapılması önerilmiĢtir: 

 SGB‟lerin görevlerini gösteren listenin, iç kontrolün, “Mali Hizmetler” 

altında bir yan iĢlev olmaktan çıkarılıp, bağımsız ana bir iĢlev olmasını 

sağlayacak Ģekilde revize edilmesi.237 

SGB‟lerin iç kontrole iliĢkin görevleri, ilgili Kanun‟da açıkça 

gösterilmiĢtir. Ancak, iç kontrol ikincil düzey mevzuatta bir alt fonksiyon 

olarak tanımlanmakta ve bu nedenle uygulamada, hem SGB‟ler, hem de 

kamu idareleri iç kontrole gereken önemi atfetmemektedir. Önemli bir sorun 

da farkındalık ve kavrama sorunudur. Harcama birimlerinde MYK 

sistemlerinin kurulması çalıĢmalarının yürütülmesi ve harcama birimlerinde 

çalıĢanların kendi gereksinimleri ve öncelikleri konusunda bilgilendirilmesi, 

SGB‟lerin görevidir. Avrupa Komisyonu, SGB‟ler tarafından Ģu aĢamada, 

MYK sistemlerinin AB müktesebatının gerektirdiği Ģekilde yürütüldüğünün 

söylenemeyeceğini, temel sorunun kalifiye ve tecrübeli personel eksikliği 

                                                 
237

 Avrupa Komisyonu, a.g.e., “Boşluk Analizi Raporu”, 2009, s.6-7. 
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olduğunu ifade etmiĢtir. SGB‟lere Mali Hizmetler Uzmanları atanmakla 

birlikte, bu uzmanların seçiminin, eğitimi ve görevlerine iliĢkin kapsamlı bir 

yönetmeliğin bulunmadığına dikkat çekilmiĢtir. MYK MUB’un bu sorunu 

rehberlik sunarak giderebileceği, SGB‟lerin ihtiyaç duyduğu kaynakları 

tespit etmek adına bir ihtiyaç analizi yürütülebileceği, mali hizmetler 

uzmanlarının mevcut maaĢ ve harcırah durumlarının etkileri konusunda da 

bir değerlendirme yapılabileceği ifade edilmektedir.238 

5018 sayılı KMYKK‟da, iç kontrol ve MYK zaman zaman eĢ anlamlı 

olarak kullanılmıĢtır. Hatta 57. madde‟de iç denetim MYK kapsamına dahil 

edilmiĢtir. Oysaki iç kontrol, MYK ve Ġç Denetimi kapsayan bir kavramdır. Bu 

çerçevede Avrupa Komisyonu, Kanun’un MYK’nın daha kesin bir tanımını 

verecek Ģekilde revize edilmesi gerektiğini ifade etmiĢ ve 5018 sayılı 

KMYKK’da üst yönetici, harcama yetkilisi ve Strateji GeliĢtirme Birimi 

yöneticilerinin, iç kontrole iliĢkin rollerinin birbiriyle çakıĢmayacak 

Ģekilde her biri için ayrı ayrı ve açıkça tanımlanmasını önermiĢtir.239 

Her kamu idaresinde bulunan SGB‟ler, kendi idarelerinde MYK 

sistemlerinin kurulması ve uygulanması çalıĢmalarının yürütülmesinden ve 

izlenmesinden sorumludur. MYK MUB, AB‟nin gerektirdiği üzere, Maliye 

Bakanlığı (BÜMKO-Bütçe Mali Kontrol ve Genel Müdürlüğü) dahilindedir. 

Ancak, MYK MUB‟un görevleri Kanun‟da açıkça belirtilmemiĢtir. Avrupa 

Komisyonunca bu görevlerin Kanun‟da açıkça belirtilmesi ve söz konusu 

görevleri yürütebilecek bir idari yapının kurularak, MYK MUB‟un idari 

kapasitesinin güçlendirilmesi önerilmiĢtir. Avrupa Komisyonu, bu birimin 

yaklaĢık 4500 kamu idaresinin iç kontrol sistemlerini uyumlaĢtırmak gibi 

büyük bir görev üstlendiği, bu geliĢme aĢamasında MUB‟dan sorumlu 

dairede çalıĢan 11 personelin bu görevi yerine getirmesinin neredeyse 

imkânsız olduğu; ayrıca yönetimin, MUB‟da çalıĢan uzman yardımcılarının 

sık sık rotasyona tabi tutulmasına yönelik yönetim kararlarının, durumu daha 

da güçleĢtirdiğini ifade etmiĢtir.240 

                                                 
238

 Avrupa Komisyonu, a.g.e., “Boşluk Analizi Raporu”, 2009, s.23. 
239

Avrupa Komisyonu, a.g.e., Boşluk Analizi Raporu, 2009, s.15. 
240

 Avrupa Komisyonu, a.g.e., Boşluk Analizi Raporu, 2009. s.22. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

 

TÜRKĠYE KAMU MALĠ YÖNETĠM VE KONTROL SĠSTEMĠ 

 

 

3.1. TÜRKĠYE KAMU MALĠ YÖNETĠM VE KONTROL SĠSTEMĠ 

 

Ülkemizde kamu mali yönetim sistemine iliĢkin Cumhuriyet döneminde 

yapılan ilk önemli düzenleme, 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanunu ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Kamu mali yönetim sisteminin temeli 

olan 1050 sayılı Kanun, çok küçük değiĢikliklerle, yaklaĢık seksen yıl süre ile 

uygulanmıĢtır. Bu süre içinde dünyadaki kamu mali yönetimi ve denetimi 

sistemleri önemli değiĢimler göstermiĢtir. Dünyadaki bu geliĢmeler, 

Türkiye‟deki kamu mali yönetim sistemi alanındaki anlayıĢ değiĢikliklerinin 

ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiĢtir.  

Türkiye‟deki kamu mali yönetim ve denetim sistemi ile ilgili en köklü ve 

bütünsel değiĢiklik, mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası 

standartlar ve AB normlarıyla uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun (KMYKK) 10.12.2003 

tarihinde yasalaĢması ile gerçekleĢtirilmiĢtir. YaklaĢık seksen yıldır 

uygulanmakta olan 1050 sayılı Kanun‟un yerini alan KMYKK ile yeni bir kamu 

mali yönetim anlayıĢı getirilmiĢtir.241 Bu bölümde, geleneksel kamu yönetim 

ve kontrol sistemine getirilen eleĢtiriler ve bu alandaki geliĢmeler ile 5018 

sayılı KMYKK kapsamında uygulamaya konulan kamu iç mali yönetim ve 

kontrol yaklaĢımı açıklanacaktır.  

 

 

 

                                                                                                                                          
 
241

 Kesik, a.g.m,, 2005, 94-114 
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3.1.1. Türkiye’de Kamu Denetim Organları 

 

Türkiye Kamu yönetimi, Anayasa‟nın 123. maddesinde belirtildiği 

üzere, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayanmaktadır ve idare 

kuruluĢ ve görevleri ile bir bütündür. Anayasa‟da merkezi ve yerinden 

yönetim sistemlerinin birlikte uygulanacağı açıkça belirtilmesine rağmen, 

ülkemizde merkezi yönetimin daha egemen olduğu ve zaman içerisinde 

merkeziyetçilik anlayıĢının daha ağır bastığı görülmektedir.242  

CumhurbaĢkanlığı Devlet Denetleme Kurulu: Anayasa‟nın 108. 

maddesine göre, kamu yönetimini geliĢtirmek, hukuka uygun, düzenli ve 

verimli Ģekilde iĢlemesini sağlamak amacıyla araĢtırma, inceleme ve 

denetimlerde bulunur. Dokuz üyeden oluĢan bu kurul aracılığı ile 

CumhurbaĢkanı Anayasa‟nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve 

uyumlu çalıĢmasının gözetilmesine iliĢkin denetim yetkisini kullanabilecektir. 

Kurulun denetim alanı oldukça geniĢ tutulmuĢtur. KuruluĢ Kanunu‟na göre 

Kurulun denetimin kapsamına giren kurum ve kuruluĢlar; tüm kamu kurum ve 

kuruluĢları, sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluĢların 

katıldığı her türlü kuruluĢ, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, 

kamuya yararlı dernek ve vakıflar ve iĢçi ve iĢveren meslek kuruluĢlarıdır. 

Silahlı Kuvvetler ile Yargı organları, Kurulun denetim kapsamı dıĢında 

tutulmuĢtur. 

SayıĢtay: Anayasa‟nın 160. maddesi ile merkezi yönetim bütçesi 

kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve 

giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 

sorumluların hesap ve iĢlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla 

verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama iĢlerini yapma görevi 

SayıĢtaya verilmiĢtir. 

 

                                                 
242

 M.Kemal Öke, Sait Say, “Türk Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Gereksinimi”, Mülkiye 

Dergisi, Cilt:26, Sayı:235, Temmuz-Ağustos 2002, s.99. 
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5018 sayılı KMYKK ile her idarenin SayıĢtay tarafından dıĢ denetime 

tabi tutulması esası getirilmiĢtir. Türk SayıĢtayı, belediye iktisadi teĢebbüsleri 

(BĠT‟ler), kamu iktisadi teĢebbüsleri (KĠT‟ler) ve Savunma Bakanlığı dıĢında 

kamu kaynaklarının tümünü denetlemekle görevlendirilmiĢtir. SayıĢtayın 

görevi iki aĢamalı bir süreçten oluĢur. Birinci aĢama, hesapların denetimi, 

ikinci aĢama ise, denetlenen hesapların yargılanmasıdır. Ġkinci aĢamanın 

sonucunda, memurları mali görevlerinden dolayı ibra eden ya da onlara 

tazmin sorumluluğu yükleyen bir belge düzenlenir. Kaynakların yanlıĢ 

kullanımı sonucunda oluĢan kamu zararından dolayı oluĢan bireysel mali 

sorumluluklar yargılama konusu yapılır. SayıĢtayın denetim bulguları ve 

önerilerinin uygulanması konusunda izleme yetkisi de bulunmaktadır.243 

BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu: Anayasa‟nın 165. maddesi 

ile KĠT‟lerin TBMM‟ce denetlenmesinin temeli, yani Yüksek Denetleme 

Kurulunun anayasal dayanağı oluĢturulmuĢtur. BaĢbakanlığa bağlı olarak 

oluĢturulan bu Kurulun KĠT‟ler üzerinde yaptıkları denetimlere iliĢkin raporları, 

TBMM KĠT Komisyonunun denetimlerine esas teĢkil etmektedir. 

BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu: Doğrudan BaĢbakana bağlı olarak 

oluĢturulan kurul, onun emir ve onayı üzerine görev yapar. Bütün kamu 

kurum ve kuruluĢlarıyla bunların iĢtirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluĢlarında, vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, 

her türlü iĢçi ve iĢveren teĢekküllerinde, gerektiğinde imtiyazlı Ģirketlerde, 

özel kuruluĢlarda, teftiĢ, denetim ve inceleme yetkisine sahiptir. 

Maliye Bakanlığı Denetim Birimleri: Maliye Bakanlığı bünyesinde 

yer alan denetim amaçlı çeĢitli kurullar, daha geniĢ alanlarda ve çok değiĢik 

amaçlarla yaptıkları kapsamlı denetimlerle Türk denetim sistemi içinde 

önemli yer tutarlar. Ayrıca birçok bakanlığın bünyesinde yer alan teftiĢ 

kurulları iç denetim görevlerinin yanı sıra, kamusal ve özel kuruluĢlar 

üzerinde çeĢitli düzeylerde dıĢ denetim iĢlevini de üstlenirler. 
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Bakanlıklara bağlı denetim organları içinde baĢbakanlık teftiĢ kurulu ve 

maliye bakanlığının denetim birimleri dıĢında, baĢbakanlık ve müsteĢarlık 

denetim birimleri de bulunmaktadır. 

Yukarıda sayılan denetim birimleri haricinde SPK, BDKK, Mahalli 

Ġdareler TeftiĢ Kurulları, KĠT TeftiĢ Kurulları da özerk nitelikteki kuruluĢların 

denetim organları olarak sayılmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu: BaĢbakan tarafından görevlendirilen 

Devlet Bakanlığı ile iliĢkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasasının 

güven, açıklık ve kararlılık içinde çalıĢmasını, menkul kıymetler ve sermaye 

piyasasıyla ilgili kuruluĢlar hakkında kamunun aydınlatılmasını, tasarruf 

sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, ortaklıklarda mülkiyetin 

yaygınlaĢtırılmasını, menkul kıymetler borsalarının çalıĢmasına, geliĢmesine 

ve yaygınlaĢmasına elveriĢli bir ortamın hazırlanmasını sağlayıcı düzenleme, 

denetleme, inceleme, araĢtırma ve açıklamalar yaparak baĢta sanayi 

kuruluĢlarının hisse senetleri olmak üzere,  tasarrufların menkul kıymetlere 

yatırılmasını özendirmek, sermaye piyasasındaki sağlıksız geliĢme 

eğilimlerini önlemek, tasarruf sahipleri ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluĢları 

yurt ekonomisinin yararına yönlendirmek suretiyle, halkın iktisadi kalkınmaya 

etkin ve yaygın bir Ģekilde katılmasını gerçekleĢtirmek amacıyla 

kurulmuĢtur.244 

Ġlgili Bakan, Kurul‟un yıllık hesapları ile harcamalarına iliĢkin iĢlemlerini 

denetletir, denetleme sonuçlarıyla ilgili gerekli tedbirleri alır. Denetim 

sonuçları ile bunlara iliĢkin iĢlemleri ve alınan tedbirleri gösterir bir rapor, 

Kurulun yıllık faaliyet raporu ile birlikte ilgili Bakan tarafından Bakanlar 

Kurulu‟na sunulur. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu: Kanun‟da gösterilen 

yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını 

sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların güvence 

altına alınmasını temin etmek ve kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve 

yetkileri kullanmak amacıyla kurulmuĢtur. Doğrudan BaĢbakan veya 
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görevlendireceği Devlet Bakanı ile iliĢkilidir. Ġlgili Bakan, fon dahil olmak 

üzere Kurumun yıllık hesapları ile harcamalarına iliĢkin iĢlemlerini SayıĢtay 

Denetçisi, BaĢbakanlık MüfettiĢi ve Maliye MüfettiĢinden oluĢan bir 

komisyona denetletir; denetleme sonuçlarıyla ilgili gerekli tedbirleri alır. 

Denetim sonuçları ile bunlara iliĢkin iĢlemleri ve alınan tedbirleri gösterir bir 

rapor, Kurumun yıllık faaliyet raporu ile birlikte ilgili Bakan tarafından 

Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Türkiye kamu yönetiminde denetim hizmetleri, genelde karmaĢık bir 

manzara göstermektedir. KuruluĢ yapıları açısından bakıldığında genel 

olarak bu hizmetler,  bakanlıklar ve diğer bir kısım kamu kuruluĢlarının 

bünyelerinde yer alan birimler tarafından yürütülmektedir. Ancak bakanlıklar 

ya da diğer kamu kuruluĢları içindeki bu birimleri belli standartlar içinde 

değerlendirmek mümkün olamamaktadır. Mevcut denetim birimlerinin 

unvanlarında da bir standartlaĢma bulunmayıp "teftiĢ kurulu, murakıplık, 

denetçilik, kontrolörlük, denetmenlik" gibi unvanlarla adlandırılmaktadırlar. 

5018 sayılı KMYKK‟da kamu kurumlarında iç denetimin iç denetçiler,  dıĢ 

denetiminde SayıĢtay tarafından yapılacağı belirtilmesine rağmen, aynı 

kurumda aynı iĢi yapan birden fazla denetim birimleri mevcudiyetini 

korumaya devam etmekte, bu ise denetim kaynağının etkin kullanımını 

olumsuz etkilemektedir.  

2009 Eylül ayında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, 

teftiĢin rolü konusunun, Avrupa Komisyonuna verilmek üzere hazırlanmakta 

olan KĠMK Politika Belgesinde açıklığa kavuĢturulacağı ifade edilmiĢtir. TeftiĢ 

ve harcama sonrası kontrolün tanımlarının ve rollerinin iç denetimin rol ve 

sorumluluklarından açıkça ayırt edilebilmesi için bu fonksiyonlar açıklığa 

kavuĢturulmalı, ilgili mevzuatta gereken değiĢiklikler yapılmalı ve MYK 

Rehberi ve diğer kılavuz belgelerde de açıklamalara yer verilmelidir.245 
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3.1.2. Türkiye Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü Alanındaki GeliĢmeler  

 

3.1.2.1. Geleneksel Kamu Yönetimi AnlayıĢına Getirilen EleĢtiriler 

 

Kamu yönetiminde değiĢim arayıĢları, gerek ülkemizde gerekse 

dünyada her zaman gündeme gelen bir konudur. 1990‟lı yıllarda kamu 

yönetimi reformunun, devletin rolü tartıĢmalarını da içerecek Ģekilde, daha 

geniĢ bir bağlamda ve hemen hemen tüm ülkelerde gündeme geldiği 

görülmektedir. Yönetim değiĢen koĢullara kendini uyarlamak zorundadır.246 

Türkiye‟de uygulanan eski sistem, geleneksel kamu yönetim anlayıĢını 

esas alan kamu mali yönetim sistemiydi. Geleneksel kamu yönetim anlayıĢı, 

merkezi planlama, merkezi yönetim, kontrol ve mevzuata odaklı; etkinlik, 

etkililik, verimlilik gibi kavramlarla ilgilenmeyen bir yönetime dayanmaktaydı. 

Girdi odaklı, hata aramaya dayalı usulsüzlük ve yolsuzluğu araĢtıran denetim 

anlayıĢını esas alan tek taraflı ve kapalı bir sistemdi. Eski kamu mali yönetim 

sistemine yapılan eleĢtiriler ve sistemin temel eksiklikleri aĢağıdaki Ģekilde 

özetlenebilir: 

 Kamu mali yönetiminde yaĢanan değiĢiklikler, kamu idarelerinin sayı, 

nitelik ve teĢkilat yapılarındaki yenilikler kanuna yansıtılamamıĢtır. 

Dünyada bu alandaki yenilikler takip edilememiĢ ve sistemimize dâhil 

edilememiĢtir. 

 Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsayan tek bir mali 

yönetim ve kontrol sistemi oluĢturulamamıĢtır. 

 Mali yönetim sisteminin ve bütçenin kapsamı dar kalmıĢtır. Genel 

bütçe, katma bütçe, döner sermayeli iĢletmelerin bütçeleri, fonlar, 

mahalli idarelerin bütçeleri, kamu tüzel kiĢiliğine haiz idarelerin 

bütçeleri gibi çok sayıda bütçe türü bulunmaktadır. Parlamentonun 

onayına sunulan bütçenin kapsamı, konsolide bütçeyle sınırlı 

kalmıĢtır. Sadece konsolide bütçeyi oluĢturan genel ve katma bütçe 
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kanunlaĢmakta, diğer bütçeler yetkili idari merciler tarafından 

onaylanarak yürürlüğe girmektedir. 

 Fon, özel hesap, döner sermaye, görev zararı gibi uygulamalarla 

bütçe dıĢı harcamalar artmıĢtır. 

 Bütüncül bir mali yapının olmaması ve bütçe uygulamalarında yıl içi 

ödenek eklemeleriyle mali disiplin bozulmuĢtur. 

 Kalkınma planı ve programları ile bütçeler arasındaki bağ kopmuĢtur. 

Bütçeler plan ve programlarda yer alan hedefleri gerçekleĢtirmeyi 

baĢaramamıĢtır. 

 Kamu kaynakları etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılamamaktadır. 

Kamu kaynaklarının kullanımında mevzuata uygunluk esas alınmıĢ, 

etkililik, etkinlik, verimlilik ve tutumluluk arka planda kalmıĢtır. 

 Harcama süreci katı ön kontrole ve vize uygulamalarına tabi olmuĢ ve 

bu uygulamalar harcamalarda gecikmelere neden olmuĢtur. 

 Harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesi iyi kurulamamıĢtır. 

 Bütçe hazırlama, uygulama ve kontrol sürecinde idarelere yeterli 

inisiyatif tanınmamıĢtır. 

 Bütçe kaynakları, harcamaları ve uygulama sonuçları karar alıcılara 

yeterince ulaĢtırılamamıĢtır. 

 Muhasebe sistemi de kamu gelir ve giderleri konusunda karar alıcılara 

ve topluma yeterli ve doğru bilgi sağlayacak yapıda değildir. 

 Kamu gelir ve giderlerinin denetimi yeterince yapılamamıĢ, SayıĢtayın 

denetim kapsamı dar kalmıĢ, SayıĢtay denetiminin kapsamı dıĢında 

kalan idare ve harcamalar artmıĢtır. 

 Uluslararası standartlara uygun bir iç denetim sistemi 

oluĢturulamamıĢtır.  

 Ġç ve dıĢ denetimde modern denetim teknikleri kullanılamamıĢtır. 

 Bütçe kod yapısı yetersiz kalmıĢtır. 

 ÇağdaĢ kamu mali yönetim anlayıĢında hâkim olan; stratejik planlama, 

çok yıllı bütçeleme, performans esaslı bütçeleme, hesap verebilirlik, 

mali saydamlık, etkin iç mali kontrol ilkeleri sistemde yer 

almamaktadır. 
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 Mali yönetimin otomasyon ve enformasyon sistemi yetersiz 

kalmaktadır.247 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol sistemine getirilen bu eleĢtirilerden 

denetim kısmı ile ilgili olarak ise;  

Audit terimiyle ifade edilen “denetim”in, Türkiye‟de uzun zaman 

uygulama alanı bulamadığını, bunun yerine inspection olarak adlandırılan 

“teftiĢ”in, Tanzimat‟tan bugüne yaklaĢık 150 yıl boyunca hâkimiyetini 

sürdürdüğünü görmekteyiz. Varolan teftiĢ geleneği, öz eleĢtiriye tabi 

tutulduğunda Ģunlar söylenebilir: 

 Sistem, fonksiyonel bağımsızlığı sağlayacak meslekî güvencelere 

sahip değildir. 

 Kimi zaman kanaat zırhı altında sübjektif ve cezalandırıcı yaklaĢımlar 

benimsenmektedir. 

 Daha çok düzenlilik denetimine yoğunlaĢılmasından dolayı, faaliyet 

denetimi ihmal edilmektedir. Bunun neticesinde, yolsuzluk üreten 

sistemin tasfiyesi konusunda yeterli katkı sağlanamamaktadır. 

 Genel kabul görmüĢ denetim standartları mevcut değildir ve bunun bir 

sonucu olarak, geliĢkin denetim yaklaĢım ve tekniklerinden 

yararlanılamamaktadır. 

 Denetim raporları kamuoyuna açıklanmamaktadır. 

 Bir kaç teftiĢ kurulu dıĢında, müfettiĢlerin hizmet içinde yetiĢmeleri için 

gerekli eğitim verilmemektedir. 

 Denetlenenler denetlenmekten onur duymamaktadırlar, sonuçta 

denetim; yöneticilerce talep edilmeyen, kaçınılan ve engellenen bir 

faaliyet olarak algılanmaktadır. 

 Denetlenen ile denetleyen arasında karĢılıklı güvensizlik mevcuttur. 

Devlet yönetimini iyileĢtirme/geliĢtirme gayretlerinden en önemlisi olan 

1963 tarihli “Merkezî Hükümet TeĢkilâtı AraĢtırma Projesi” (MEHTAP) 

Raporunda, teftiĢ için Ģu tespitlerde bulunulmuĢtur: 
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TeftiĢ görevi, düzeltici ve yaratıcı bir görev olarak yürütülmelidir; 

Merkezi Hükümet teĢkilatına bağlı alt birimlerin baĢında bulunanlar ve 

buralarda görev alanlar, yukarıdan aĢağıya doğru idareyi belli amaçlara sevk 

edici, eksiklikleri giderici, yanlıĢları düzeltici bir gözetime ve denetime tabi 

tutulmamakta, teftiĢ görevi daha çok suç arayıcı ve cezalandırıcı amaçlar için 

kullanılmaktadır. 

Bu projeden 28 yıl sonra hazırlanan “Kamu Yönetimi AraĢtırması” 

(KAYA) Raporunda, denetime dair Ģu yargılara varılmıĢtır: 

Kurumlara göre değiĢebilmekle birlikte, müfettiĢlerin görev alanında 

değerlendirilen üç temel konu bulunmaktadır. Bunlar; denetim, soruĢturma ve 

rehberliktir. Rehberlik görevi, genel özelliğiyle öteki iki görevle çeliĢen bir 

niteliğe sahiptir. Var olan denetim sisteminin yönetimi geliĢtirmedeki etkililiği 

son derece sınırlıdır. Aynı biçimde, denetimde personele rehberlik etme iĢlevi 

de gereği gibi gerçekleĢtirilememektedir.248 

Türkiye kamu mali yönetim ve kontrol (denetim) sistemine getirilen tüm 

bu eleĢtiriler,  2003 yılında yürürlüğe konulan kamu yönetiminde reform 

özelliği taĢıyan 5018 sayılı KMYKK‟nın gerekçelerini oluĢturmuĢtur. Ġleriki 

bölümlerde ayrıntılı olarak açıklayacağımız bu yeni Kamu Mali Yönetim ve 

Kontrol Kanunu,  teftiĢ (inspection) kavramı yerine iç denetim (audit) 

kavramını getirmiĢtir.  

Ulusal ekonominin sektörel sınıflandırmasına göre, ulusal ekonomi; 

mali Ģirketler, mali olmayan Ģirketler, hane halkı, hane halkına hizmet veren 

kar amacı gütmeyen birimler ve genel yönetim olmak üzere beĢ sektöre 

ayrılmıĢtır. Bunlardan genel yönetim, devletin fonksiyonlarını ifa etmek üzere 

oluĢturulmuĢ, kamu idareleri ile kar amacı gütmeyen ve kamu idareleri 

tarafından kontrol ve finanse edilen birimlerden oluĢmaktadır. Genel 

yönetime dahil idarelerin devlet fonksiyonlarını ifa edebilmesi; idarelerin gelir 

elde etmeleri, harcama yapmaları ve varlık ve yükümlülüklere sahip 

olmalarıyla mümkün olabilmektedir. Kamu idarelerinin bu faaliyetleri; 

planlama, bütçeleme, uygulama, kontrol ve sonuçların raporlanması ile 
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denetimine iliĢkin mekanizmalardan oluĢan kamu harcama ve kontrol 

sistemi çerçevesinde yürütülür. Kamu harcama ve kontrol sisteminin; mali 

disiplinin sağlanması (harcamaların kontrol edilmesi), stratejik/politik 

önceliklere göre kaynak tahsisi (tahsiste etkinliğin sağlanması), kaynakların 

iyi yönetimi (kaynak kullanımında operasyonel verimliliğin sağlanması) 

Ģeklinde üç ana hedefi bulunmakta olup, sistemin bu doğrultuda 

kurgulanması gerekmektedir. Kamuda “iyi yönetiĢimin” geliĢtirilmesi olarak 

adlandırılan bu yaklaĢım; kamu kaynaklarının amacına uygun olarak etkin, 

etkili ve ekonomik kullanılması, kamu hizmetlerinin sunumunun iyileĢtirilmesi 

ve yolsuzluğun önlenmesi suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmanın 

sağlanmasını amaçlamaktadır.249 

Kamu yönetiminde reform arayıĢlarına yol açan nedenlerin -derecesi 

her ülkede farklı olmakla birlikte-, temelde benzer koĢullar sonucunda ortaya 

çıktığı görülmektedir. Bunlardan ilk üçü, bazen kısaca üç açık (three deficits) 

diye ifade edilen olgudur. Ġlk açık bütçe açığıdır. Ġkinci açık güven açığıdır 

(trust deficit). Üçüncü açık ise performans açığıdır (performance deficit). Bu 

açıkların ortaya çıkma süreci ve nedenleri birbiri ile yakından ilgilidir.250 

Türkiye kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalıĢmalarının 

nedeni ise dört temel açığa dayandırılmıĢtır. Bunlar; stratejik açık, bütçe 

açığı, performans açığı ve güven açığıdır. Uzun vadeli stratejik bakıĢ açısının 

eksikliğinin, verimsizliğe ve kaynakları kötü kullanmaya neden olduğu, bunun 

da bütçe açığına yol açtığı, kamu idarelerince sunulan mal ve hizmetlerin 

halkın beklentilerine cevap veremeyerek performans açığına yol açtığı, kamu 

yönetimindeki verimsizliğin yozlaĢma ve yolsuzluklara yol açarak, halkın 

yönetime karĢı güven açığı duymasına neden olduğu ifade edilmektedir. 

Kamu sektörü reformu kapsamında da “Kamu Harcama Yönetimi: Bütçe 

Reformu” yapılması öngörülmüĢtür. 

Kamu hizmetlerinin kalitesi için, özellikle kamu harcamalarının, etkinlik 

ve verimlilik esasına göre yürütülmesi gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin 
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etkin ve verimli bir Ģekilde nasıl temin edilebileceği ve vatandaĢların 

taleplerinin nasıl karĢılanabileceği gibi konularda çalıĢmalar yapılmaya 

baĢlanması, geleneksel yaklaĢımlar yerine katılımcı modellerin öne sürülmesi 

ve yeniden yapılanma gibi çalıĢmalar, kamu hizmetlerinde kalitenin 

sağlanmasına yönelik çalıĢmalardır.251 

 

ġekil 3.1. Ġyi YönetiĢimin Unsurları 

                                  Kaynak: Ertan Erüz, 2005, s.7.  

 

3.1.2.2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun Getirdiği 

Uygulamalar 

 

Geleneksel kamu mali yönetim ve kontrol sistemine getirilen eleĢtiriler 

ve kamuda iyi yönetiĢim yaklaĢımları sonucunda 2003 yılında onaylanan 

5018 sayılı KMYKK‟nın getirdiği uygulamalar baĢlıklar halinde aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

 

 Mali yönetim ve bütçenin kapsamı geniĢletilmektedir. 

 Hesap verebilirlik ve mali saydamlık sağlanmaktadır. 

 Kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi 

getirilmektedir. 

 Ġdarelerin inisiyatifi arttırılmaktadır. 
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 Stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye geçilmektedir. 

 Orta vadeli harcama programı çerçevesinde çok yıllı bütçelemeye 

geçilmektedir. 

 Kamuda muhasebe birliği sağlanmakta ve mali istatistiklerin 

yayımlanması öngörülmektedir. 

 Ġç kontrol sistemi kurulmaktadır. 

 Ġç denetim sistemi kurulmaktadır. 

 SayıĢtayın denetim kapsamı geniĢletilmektedir. 

Bu Kanun‟la, kamu mali yönetiminin yeniden yapılanması kapsamında 

yeni bütçe içerik ve tanımları ile bütçeleme anlayıĢı ve sürecinin değiĢmesi 

sağlanmıĢ, orta vadeli bütçeleme, stratejik planlama, performans esaslı 

bütçeleme kavramları kamu literatürüne girmiĢ, iç kontrol ve iç denetim kamu 

sistemi içinde yerini almıĢtır.252 

Ġleriki bölümde detaylı olarak iĢleyeceğimiz  “iç kontrol ve iç denetim” 

dıĢındaki reform baĢlıkları hakkında kısaca bilgi verecek olursak: 

Mali Yönetim Ve Bütçenin Kapsamı;  Katma bütçeli kurumlar, döner 

sermayeler ve fonlar gibi konsolide bütçe dıĢında tutulan faaliyetler genel 

bütçe kapsamına dahil edilmiĢtir. Genel ve katma bütçe yerine, genel bütçe 

kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici 

kurumların bütçelerini kapsayan merkezi yönetim bütçesi hazırlanmaktadır. 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri aynı mali yönetim ve kontrol 

sistemine tabi tutulmaktadır. Bütçeler üç yıllık olarak hazırlanmakta, idarelerin 

tüm gelir ve giderleri bütçelerinde yer almaktadır. 

Hesap Verebilirlik; Mali açıdan hesap verebilirlik; hükümetin, kamu 

idarelerinin ve mali yönetimde görevli olanların, kamu kaynaklarının elde 

edilmesi, yönetimi ve kullanılmasında yürüttükleri faaliyetler ile iĢ ve iĢlemleri 

nedeniyle hiyerarĢik üstlerine, denetim ve değerlendirme yapmakla görevli 

kuruluĢa (SayıĢtay), parlamentoya ve kamuoyuna hesap vermeleridir.  
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 Ertan Erüz, “Türkiye'de Yeniden Mali Yapılanma” 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, Pamukkale 
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Mali Saydamlık;  Tüm gelir ve giderlerin bütçelerde yer alması, 

kanunda öngörülen bütçeler dıĢında bütçe yapılmaması, stratejik planlar, 

bütçeler, kamu hesapları ve mali istatistiklerin kamuoyuna açık olması, kamu 

idarelerinin kesin hesap ve faaliyet raporları düzenlemek suretiyle yetkili 

mercileri ve kamuoyunu bilgilendirmeleri amaçlanmaktadır. 

Kaynakların Etkili, Ekonomik Ve Verimli Kullanılması; Kamu mali 

yönetim ve kontrol sisteminin temel ilkesidir. Bakan, üst yönetici ve harcama 

yetkililerine bu konudaki sorumluluk yükler. Yeni yatırım projelerinde fayda- 

maliyet, maliyet-etkinlik analizinin yapılması öngörülmektedir. 

Mali Yönetim Ve Kontrol Sisteminde Ġdarelerin Ġnisiyatifi;    

 Bütçe ve kesin hesap hazırlama, 

 Bütçe içinde ödenek aktarması yapılması, 

 Bütçe kayıtlarının tutulması, 

 Genel bütçe dıĢındaki kamu idarelerinde ödenek devir iĢlemlerini 

yapma, 

 Ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle merkez ve taĢra 

birimleri arasında ödenek dağıtımı, 

 Ertesi yıla geçici yüklenmeye giriĢme, 

 Faaliyet raporu, 

 Mali istatistiklerin hazırlanması, 

 Harcama öncesi kontrol, 

 Harcama sonrası iç denetim,  

görev ve yetkileri kamu idarelerine devredilmektedir. Bu yetki devrine paralel 

olarak bu iĢlemlerden kamu idareleri sorumlu olacaktır. 

Çok Yıllı Bütçeleme; Çok yıllı bütçeleme yaklaĢımı temelde gerçekçi 

ekonomik varsayımlara ve öngörülere dayanılarak hazırlanan 

makroekonomik göstergeler ile ortaya konulan mali hedeflere uygun olarak, 

bütçe ödeneklerinin, orta vadeli bir perspektifle kurumsal ve sektörel politika 

ve önceliklere tahsis edilmesine dayanmaktadır. 

Muhasebe Birliği Ve Mali Ġstatistikler; Muhasebe birliği 

sağlanmaktadır. Genel idare kapsamındaki idarelerde aynı muhasebe sistemi 

kullanılacaktır. Böylece tüm hesapların konsolide edilmesine ve uluslararası 
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karĢılaĢtırmaya imkan tanınmaktadır. Maliye Bakanlığı bünyesinde 

oluĢturulacak kurul, genel yönetim kapsamındaki idarelerinin uygulayacağı 

muhasebe ve raporlama standartlarını, çerçeve hesap planı ve 

düzenleyecekleri raporların Ģekil, süre ve türlerini tespit edecektir. Kamu 

maliyesine iliĢkin mali istatistiklerin hazırlanması ve kamuoyuna sunulması 

öngörülmüĢtür. 

DıĢ Denetim; SayıĢtayın harcama öncesi kontrol fonksiyonu 

kaldırılmıĢ, SayıĢtay denetiminin kapsamı geniĢletilmiĢtir. Genel yönetim 

kapsamında yer alan merkezi yönetim kapsamındaki idareler, sosyal güvenlik 

kurumları ve mahalli idareler SayıĢtay denetimine tabi tutulmuĢtur.253 

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme; Uygulamalar 

kapsam ve model itibariyle, ülkeden ülkeye değiĢmekle birlikte, temel amacı 

karar alma süreçlerini güçlendirmek ve yönetim kalitesini iyileĢtirmektir. 

Performans bilgilerinin bütçe belgelerine dahil edildiği veya çıktı ve sonuçlara 

göre ödeneklerin sınıflandırıldığı bütçeleme yaklaĢımıdır.  Stratejik plan 

hazırlama kılavuzu (DPT), performansa dayalı bütçeleme rehberi (Maliye 

Bakanlığı) çıkarılarak bütçelerin stratejik planlara dayandırılması, bütçelerin 

stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon ve stratejik amaçlarla uyumlu 

olması, bütçelerin performans göstergelerine göre değerlendirilmesi, 

performans denetimlerinin bu göstergeler çerçevesinde gerçekleĢtirilmesi ve 

raporlanması amaçlanmaktadır. 

Performans esaslı bütçeleme süreci; politikaların oluĢturulması, 

bütçenin hazırlanması, bütçenin uygulanması, sonuçların raporlanması, 

değerlendirme ve denetimini içermektedir.254 

2007 yılı itibarıyla  uygulamaya konulan, Dokuzuncu Kalkınma Planı 

(2007-2013) ile belirlenen, “Ġstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil 

paylaĢan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüĢen, 

AB‟ye üyelik için uyum sürecini tamamlamıĢ bir Türkiye” vizyonu 
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 Ahmet Kesik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Unsurları ve Getirdiği 

Yenilikler, (Erişim). 
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çerçevesinde makroekonomik politikaların öncelikleri; fiyat istikrarının 

sağlanması, mali disiplinin korunması ve gelirler politikasının 

makroekonomik istikrara katkı sağlayacak Ģekilde yürütülmesi olarak 

belirlenmiĢtir. Bu politikalar yardımı ile temel olarak ekonomik büyümenin 

sürdürülmesi için uygun ortamın yaratılması, toplumun refah seviyesinin 

yükseltilmesi ve Türkiye-AB arasındaki geliĢmiĢlik farkının azaltılması 

hedeflenmektedir. AB‟ye üyelik sürecinde Kopenhag kriterlerine uyum ve 

Maastricht kriterlerine yakınsama hedefleri, ekonomi politikalarının temel 

perspektifini oluĢturmaktadır. 

Bütçenin denkliği ilkesinde 5018 sayılı KMYKK‟da yer alan makro 

istikrar ifadesi ile bütçenin mali denklik yanında ekonomik denkliği 

sağlaması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Yani klasiklerin öngördüğü gibi 

bütçe giderinin borçlanmaya baĢvurmadan olağan kamu geliri ile finanse 

edilmesi değil, enflasyonist süreçte fazla, deflasyonist süreçteyken açık 

vermesi Ģeklinde dinamik bir yapı arz etmesi gerekmektedir.255 

Avrupa‟da da bütçe açığı konusunda taviz verilmeyeceği, 2007 yılında 

alınan kararlarla bir kez daha vurgulanmıĢtır. AB Ekonomi ve Maliye 

Bakanlarının 5 Haziran 2007 tarihli ECOFIN toplantısında, Ġstikrar ve Büyüme 

Paktı limiti olan %3‟lük bütçe açığı/GSYĠH oranını aĢmaları nedeniyle 

Almanya, Malta ve Yunanistan‟a uygulanan AĢırı Açık Prosedürü (AAP) 

uygulamasına son verilmesi kararı alınmıĢtır.256 

YaĢanan bu değiĢimler çerçevesinde Türkiye‟deki bütçe sistemi de 

değiĢime uğramıĢtır. Bütçe, bu değiĢimlere göre aĢağıdaki Ģekilde dönemlere 

ayrılmaktadır: 257 

I. 1923-1973 Dönemi Klasik Bütçe Sistemi 

II. 1973-2006 Dönemi Plan Program Bütçe Sistemi 

III. 2006 Performans Bütçe Dönemi 

 

                                                 
255

  Bülbül, Ejder, Şahan., a.g.e., s. 15-29. 
256

 Evşen Mirahur, Ş.Serap Çakar, “Euro Bölgesi İzleme Raporu”, TCMB Dış Ekonomileri İzleme 

Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yayını, Mayıs-Haziran 2007, s.14. 
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Dilek Yılmazcan, Türkiye’de Mali Saydamlık, s.9, (Erişim) 
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 1923-1973 Dönemi Klasik Bütçe Sistemi: 1930-1963 yılları arasında 

bütçeler “kısımlar”dan oluĢmuĢ, ilk kısımda; ödenek ve benzeri 

haklara, ikinci kısımda; personel giderlerine, üçüncü kısım; yönetim 

giderlerine, dördüncü kısım; daire hizmetlerine, beĢinci kısım; 

borçlara, altıncı kısım yardımlara, yedinci kısım yatırımlara ayrılmıĢtır. 

1964-1973 yılları arasında ise, kurum ve kuruluĢların tüm faaliyetleri 

belirlenerek, kendi bütçelerinde harcama kalemlerini temsil eden 

bölüm baĢlıkları altında gösterilmiĢtir. 

 1973-2006 Dönemi Plan Program Bütçe Sistemi: 1973 yılıyla 

birlikte, Türkiye bütçe sisteminde program bütçe sistemine geçilmiĢtir. 

1973 mali yılı bütçe gerekçesinde de, klasik bütçe sisteminin terk 

edilerek, program bütçe sistemine aĢamalı olarak geçiĢin baĢlatıldığı 

belirtilmiĢ ve sistemin altyapılarını oluĢturacak mekanizmaların kısa 

süre içinde uygulamaya geçirilmesi gereğinin altı çizilmiĢtir. Yeni 

sistem, idari yapıda fonksiyonel bir değiĢiklik yapılmadan, bütçe kod 

yapısı ve idari-fonksiyonel sınıflandırma yapısına imkan verecek 

Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.258 1980 sonrası dönemde, 1960-1980 

döneminin dıĢa kapalı korumacı politikaları sonucunda yaĢanan krize 

bir tepki olarak, liberal politikalar uygulanmaya baĢlanmıĢ ve 

günümüze kadar gelinmiĢ, ancak, bu dönemde Türkiye büyük 

ekonomik krizler yaĢamıĢ, IMF baĢta olmak üzere, dıĢ faktörlerin 

etkisiyle belirlenen ekonomi ve maliye politikalarıyla yönetilir bir hal 

almıĢtır. Yine bu dönemde, IMF yönlendirmeleri ile pek çok “istikrar 

paketleri” uygulanmasına rağmen, ekonomi sık sık darboğaza 

girmiĢtir.259 1994 yılında yaĢanan ekonomik kriz sonrasında, IMF 

Stand-by görüĢmeleri ve durum değerlendirme çalıĢmaları neticesinde 

bütçe sisteminin değiĢtirilmesi tavsiye edilmiĢ ve 1995 yılında “Kamu 

Mali Yönetimi Reformu” çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. 1999 yılından sonra 
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 İclal Demir, Mukadder Öner, “Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gelir Tahminleri (1930-1991)”, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayın 
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 Erdoğan Öner, “Mali Olaylar ve Düzenlemeler Işığında Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet 
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yapılan çalıĢmalarda, devlet faaliyetlerinin milli ekonomi üzerindeki 

etkisinin ölçülebilmesine imkan tanıyacak bir bütçe kod yapısına 

ihtiyaç duyulduğu gündeme gelmiĢ, AB‟de uygulanan ESA‟95 kod 

yapısına uyumlu bir bütçe kod yapısı, Analitik Bütçe Sınıflandırması 

(ABS-Goverment Finance Statistics-GFS) adıyla uygulamaya 

konulmuĢtur.260 

 2006 Performans Bütçe Dönemi: 5018 sayılı KMYKK‟ya dayanılarak 

oluĢturulan ilk bütçe olma özelliğini taĢıyan 2006 yılı bütçesi, çok yıllı 

olarak hazırlanmıĢ ve yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu bütçeyi önceki 

yılların bütçesinden ayıran en önemli özellik ise genel ve katma 

bütçeden oluĢan konsolide bütçe anlayıĢındaki bütçe hazırlama 

sürecinden, genel ve özel bütçeden müteĢekkil olan merkezi yönetim 

bütçe sürecine geçilmiĢ olmasıdır. Söz konusu Kanun‟la, makro 

disiplinin sağlanmasını, stratejik önceliklere göre kamu 

kaynaklarının dağıtılmasını ve kaynakların uygulamada etkin ve 

verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek amacıyla, Orta Vadeli 

Harcama Sistemi (Medium Term Expenditure Framework-MTEF) diye 

adlandırılan ve çok yıllı (üç yıl) bütçe projeksiyonlarına dayanan bir 

kamu kaynak kullanım sistemi geliĢtirmiĢtir. Çok yıllı bütçeleme 

yapmayı esas alan bu sistem, karar alıcıların orta vadedeki harcama 

limitlerini öngörmelerine yardımcı olan ve bu limitlerin orta vadedeki 

harcama politikaları ve maliyetleri ile iliĢkilendirmesine imkan veren 

kamu harcama programlarını geliĢtirmeye yönelik bir süreçtir.  

5018 sayılı KMYKK‟nın 2006 yılında bütün maddeleriyle birlikte 

yürürlüğe girmesiyle birlikte, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri 

hazırlanma ve uygulanmasını kapsayacak Ģekilde bütçe türleri; 

- Merkezi yönetim  (Genel Bütçe, Özel Bütçe), 

- Sosyal güvenlik kurumları, 

- Mahalli idareler, 

                                                 
260

 Bilal Kocabaş; “Analitik Bütçe Sınıflandırması”, Mali Kılavuz Dergisi, Ankara, Yıl:7, Sayı 26, 
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-Denetleme ve Düzenleme Kurulları, 

olarak düzenlenmiĢtir. Kanun‟da ayrıca, kamu idarelerince bunlar dıĢında 

herhangi bir ad altında bütçe oluĢturulamayacağı açıkça belirtilmiĢtir. Böylece 

fon bütçesi veya baĢka adlar altında bütçelerin oluĢturulmasının önüne 

geçilmek istenmiĢtir.261 

 

 

ġekil 3.2. Performans Esaslı Bütçeleme Süreci 

Kaynak: Ertan Erüz,  2005, s.65. 
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Aslında performans esaslı bütçelemenin uzun bir tarihi vardır. Program 

bütçelemeyi II. Dünya SavaĢı dönemi ABD yazınlarında görmekteyiz. Daha 

sonra federal bütçe sistemi için performans bilgisi geliĢtirilmiĢtir.262 

Performans ölçüm sonuçları ile bütçe arasındaki bağlantı, performans 

esaslı bütçeleme aracılığıyla kurulmaktadır. Performans bilgisinin bütçe 

sürecinde nasıl kullanıldığına iliĢkin olarak, 2005 yılında OECD ülkelerini 

kapsayan bir anket yapılmıĢtır. Bu anket ile OECD ülkelerinde performans 

ölçüm ve değerlendirme sistemlerinin nasıl oluĢturulduğu ve geliĢtirildiği 

incelenmektedir. Bu araçların nasıl kullanıldığı ve pratikte nasıl çalıĢtığı, 

performans bilgisinin bütçeleme ve yönetimde karar alma sürecinde kullanılıp 

kullanılmadığı veya nasıl kullanıldığı ile performans bilgisinin kullanılmasını 

veya kullanılmamasını hangi faktörlerin etkilediği incelenmektedir. Bu ankete 

cevap veren ülkelerin %79‟u, performans sonuçlarının Maliye Bakanlığı ile 

diğer harcamacı bakanlıklar arasındaki bütçe görüĢmelerinin bir parçası 

olarak kullanıldığını belirtmiĢlerdir.263 

Türkiye‟de ekonomi politikalarının oluĢturulması ve uygulanması 

süreçlerinde görev ve sorumluluklar açısından kurumlar arasında net bir 

ayrım bulunmakta ve ekonomi yönetiminde rol alan kurumların faaliyetlerinde 

eĢgüdümün sağlanması bağlamında etkin bir koordinasyon mekanizması 

iĢletilmektedir. Ekonomik politikalar, DPT koordinasyonunda katılımcılık ilkesi 

esas alınarak hazırlanan uzun, orta ve kısa vadeli politika dokümanları 

vasıtasıyla oluĢturulmaktadır. Bu çerçevede, hazırlanan son “Kalkınma Planı” 

Türkiye‟nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaĢımla 

gerçekleĢtireceği dönüĢümleri ortaya koyan temel politika dokümanıdır. Üç 

yıllık perspektifle yıllık olarak hazırlanan, hedef ve gösterge niteliğindeki 

temel ekonomik büyüklükleri kapsayan Orta Vadeli Program DPT tarafından 

hazırlanmakta ve söz konusu doküman bütçe sürecini de baĢlatmaktadır. 

Yıllık Program, Kamu Yatırım Programı ve bütçe çalıĢmaları ise birbirleriyle 

                                                 
262
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uyum içinde ve eĢ zamanlı olarak yürütülmektedir. Program çalıĢmaları 

esnasında ortaya konulan temel ekonomik değiĢkenlere iliĢkin tahminler, 

bütçe çalıĢmalarına da girdi teĢkil etmektedir. Yıllık Program ve Merkezi 

Hükümet Bütçesinde yer alan harcama ve gelir büyüklüklerine iliĢkin 

çalıĢmalar, Devlet Planlama TeĢkilatı, Maliye Bakanlığı ve Hazine 

MüsteĢarlığı tarafından müĢtereken yürütülmektedir. Borç yönetimi ve maliye 

politikasının uygulanması, Hazine MüsteĢarlığı ve Maliye Bakanlığı 

tarafından anayasa ve yasalarca belirlenen görev dağılımı çerçevesinde 

yerine getirilmektedir. Para politikasının uygulanmasındaki tek yetkili kurum 

ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıdır. 

Kamu mali yönetiminde etkinliğin artırılması çerçevesinde, kaynakların 

etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını, plan– program– bütçe iliĢkisinin 

güçlendirilmesini amaçlayan 5018 sayılı KMYKK, bütçe hazırlama ve 

uygulama sürecinde kurumların görevlerini net bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. 

Bu çerçevede ekonomi politikalarının oluĢturulmasında ve uygulanmasında 

yetki ve sorumluluk açısından herhangi bir muğlâklık söz konusu değildir. 

Makroekonomik politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecinde, ilgili 

kurum ve kuruluĢlar arasında etkin koordinasyonun sağlanması, dokümanlar 

arasında tutarlılığın sürdürülmesi ve AB ile diyalogun güçlendirilmesine önem 

verilmektedir. Bu bağlamda, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Ekonomik ve 

Sosyal Konsey (ESK) de etkinliği artıracak yapılar olarak planlanmıĢtır.264 

Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plana (OVP) dayalı olarak 

hazırlanan 2008-2010 yılları merkezi yönetim bütçesinin, mali disiplin 

anlayıĢını göz ardı etmeksizin, kaynakların belirlenmiĢ temel politika 

öncelikleri doğrultusunda dağıtılmasını, kamu harcamalarının kalitesinin 

artırılmasını ve bu suretle halkın hayat standardının yükseltilmesini 

sağlaması hedeflenmektedir. Bu dönemde, ekonomide sürdürülebilir büyüme 

ortamı, ekonomik istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik istikrar 

hedeflenmektedir. 

                                                 
264
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Bilindiği üzere, 5018 sayılı KMYKK‟nın öngördüğü yeni bütçe sistemi 

çerçevesinde, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulu‟nun temel 

politika öncelikleri ile hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik 

büyüklükleri içeren Orta Vadeli Programı kabul etmesiyle baĢlamaktadır. 

Bütçe hazırlık sürecini ve çok yıllı bütçeleme anlayıĢını yönlendiren ikinci 

önemli belge ise, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla 

iliĢkin toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte,  hedef açık ve borçlanma 

durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye 

Bakanlığı tarafından hazırlanarak  Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara 

bağlanan, Orta Vadeli Mali Plandır. 2007 yılında, kamu idarelerinin Orta 

Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika önceliklerini, 

makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çok 

yıllı bütçeleme anlayıĢına uygun olarak, kendi kurumsal önceliklerini 

saptamaları ve bütçe tekliflerini 2008, 2009 ve 2010 yılları için hazırlamaları 

planlanmıĢtır. 

Programın temel amacının, küresel krizin etkisinden çıkıĢ sürecinde 

ekonomik ve sosyal yapımızın güçlü yönlerini avantaj olarak kullanarak, 

ekonomimizin yeniden sürdürülebilir büyüme dönemine girmesini sağlamak 

ve böylece ülkemizin refah düzeyini artırmak olduğu ifade edilmiĢtir. 

Programa, Makroekonomik Politika ve Hedefler, Makroekonomik 

Politikalar, Maliye Politikası, Kamu Mali Yönetimi ve Denetim baĢlığı altında 

ise 5018 sayılı KMYKK‟da değinilmiĢtir. Ġdari ve mali sorumlulukların gereği 

gibi yerine getirilmesi amacıyla, 5018 sayılı KMYKK ile kamuda oluĢturulan 

yeni mali yönetim ve denetim anlayıĢının tüm unsurlarıyla hayata 

geçirilebilmesi için, iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir Ģekilde kurulması, iç ve 

dıĢ denetimin etkin ve koordineli bir Ģekilde çalıĢmasının esas olduğu ifade 

edilmiĢtir: 

Stratejik planlama kapsamında, kamu idarelerinde stratejik yönetimin 

gerektirdiği dönüĢümün sürdürülmesi, yönetsel kararların stratejik planlara 

dayanan, orta ve uzun vadeli bakıĢ açısı ile Ģekillendirilmesi, uygulanacak 

politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti de göz önüne 
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alınarak, bütçenin, kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya 

kavuĢturulmasının amaçlandığı ifade edilmiĢtir.265 

Ekonomi idaresi Orta Vadeli Program metni ile Türkiye ekonomisinin 

krizden çıkıĢ sürecini doğrudan doğruya küresel ekonominin yeniden 

toparlanmasına bağlayan bir “bekle-gör” stratejisinde görmekte ve 2000‟li 

yıllar boyunca uygulanan IMF programının, geleneksel ana vurgusu olan 

daraltıcı maliye politikalarıyla günü kurtarmayı amaçlamaktadır. Bu program 

çerçevesinde yapılan ana varsayım, dünyanın 2010‟dan baĢlayarak küresel 

krizden çıkacağı ve sanki hiç bir Ģey olmamıĢ gibi, 2007 öncesi ticaret ve 

finans akımlarının yeniden eski biçimlerine geri döneceği beklentisidir.266 

Uzunca bir süreden beri beklenen mali kuralın hazırlıklarının 2010 yılında 

tamamlanacağının vurgulanmıĢ olması, bütçe disiplininin ancak 2011 

sonrasında tesis edileceğini düĢündürmektedir. Kamu açığının büyüklüğü ve 

finansmanı, kamu borçlarının sürdürülebilirliği ve büyüme, faiz, kur, enflasyon 

dengelerinin sağlanabilmesi açısından önem taĢımaktadır.267 

5018 sayılı KMYKK, mali yönetim ve kontrol sistemimizin yapısını ve 

iĢleyiĢini yeni bir anlayıĢla ele almak suretiyle sistemin temel esaslarını 

düzenlemekte; kamu bütçelerinin hazırlanma, uygulanma ve kontrol 

iĢlemlerinin nasıl yapılacağını, mali iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesini ve 

raporlanmasını Ģekillendirmektedir. Bu Kanun ile kamu kaynaklarının etkin ve 

verimli bir Ģekilde kullanılması, çok yıllı ve  performansa dayalı bütçe 

sistemine geçilmesi, mali yönetim ve kontrol görev ve yetkisinin ilgili idarelere 

devredilmesi, mali saydamlık ve hesap  verebilirlik ilkesinin öngörülmesi, 

kamu harcamalarında iç ve dıĢ denetimin düzenlenmesi yanında bütçe ve 

muhasebe uygulamalarında birlik ve bütünlük sağlanması yönünde temel 

düzenlemeler yapılmıĢtır.268  

                                                 
265

 2009/15430 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 16.09.2009 Tarihli, 27351 Sayılı Resmi Gazete, 

Mükerrer Sayı, 2009.  
266

 Erinç Yeldan, “Ekonomi Yönetiminin Orta Dönemde Hedefleri”, (Erişim), 

http://www.bilkent.edu.tr/~yeldane/Yeldan230_23 Eylül 2009. 
267

 Ümit İzmen, “Orta Vadeli Program Üzerine Bir Değerlendirme: Ekonomik Araştırma Forumu 

Politika Notu”, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Fonu Politika Notları, Ekim 

2009, s.2. 
268

 M. Sait Arcagök, Bahadır Yörük, Esin Oral ve Umut Korkmaz. “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nda Öngörülen Düzenlemeler”, Bütçe Dünyası, Sayı:18, İlkbahar, 2004. s. 3-19. 
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Kamu mali yönetim sistemi ülkemizde de, dünyadaki reformlara 

benzer Ģekilde değiĢime uğramıĢ, bütçe sistemimize çok yeni kavramlar ve 

kamu idarelerine çeĢitli yönetsel esneklikler getirmiĢtir. OECD ülkelerinin 

çoğunda hesap verme sorumlulukları performans sözleĢmeleri aracılığı ile 

yerine getirilmektedir. Genel olarak bakanlar Parlamentoya karĢı sonuçlardan 

dolayı, üst yöneticiler çıktılardan dolayı hesap vermekle sorumludur. Ancak, 

5018 sayılı KMYKK‟nın saydamlığı artırma ve hesap verme sorumluluğunu 

oluĢturma iddiasına karĢın, ne performans sözleĢmeleri benzeri araçlar, ne 

de hesap verme sorumluluğunun nasıl çizileceğine iliĢkin belirleme 

bulunmamaktadır. 

Bütçe kararlarının alınması, alınan kararların uygulanması ve 

sonuçların denetimi bütçe sürecini oluĢturmaktadır. Sürecin belli 

aĢamalarında kontrol, belli safhalarında ise denetim gerçekleĢtirilmektedir.269 

 

 

3.1.3. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Genel ĠĢleyiĢi 

 

 

ġekil 3.3. 5018 sayılı KMYKK ile Gelen Sistemin ĠĢleyiĢi 

Kaynak: Ġbrahim Attila Acar, Elif AyĢe ġahin, “Plan-Bütçe ĠliĢkisi Açısından Ġç 

Denetim”, Maliye Dergisi, Sayı 156, Ocak-Haziran 2009, s.89. 

                                                 
269

 Ekrem Candan, “Kamuda İç Kontrol Algılamaları ve Uygulamadaki Sorunlar Hakkında Bir 

Değerlendirme (I)”, Mali Hukuk Dergisi, sayı:136, Temmuz-Ağustos 2008, s.29-38. 
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Kamu mali yönetimi süreci üç aĢamadan meydana gelir:  

1) Politikaların ve önceliklerin belirlenmesi; Türkiye‟nin temel politika 

belgeleri, beĢ yıllık kalkınma planları ve yıllık programlardır (2007-

2013 Dokuzuncu Kalkınma Planı altı yıllık hazırlanmıĢtır). Politika ve 

öncelikler belirlenirken özellikle ülkenin makroekonomik dengeleri ve 

kaynak kısıtı dikkate alınır. Etkin çalıĢan bir devletin, kaynak kısıtını da 

dikkate alarak stratejik kararlar vermesi, bu kararları uygulamak için 

orta vadeli planlar yapması ve bu politikaları destekleyecek Ģekilde 

bütçe yapması gerekir. Bu da politika üretme kapasitesinin ve bütçe 

süreçlerinin güçlendirilmesine bağlıdır.  

2) Kaynakların belirlenen politikalara uygun olarak tahsis edilmesi; 

Bütçe; 

 Kıt kaynakların tahsis aracıdır. 

 Ġktisadi plan ve politikaların gerçekleĢtirilme aracıdır. 

 Kamunun ortak ihtiyaçlarının ne kadarının devlet eliyle karĢılanacağını 

gösteren temel bir siyasi tercihtir. 

 Hükümet politikasının mali yansımasıdır. 

3) Kamu kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli bir Ģekilde elde 

edilmesi ve kullanılmasını sağlamaya yönelik kontrol ve denetim 

mekanizmalarının kurulması (KĠMK); Bu mekanizmalar 5018 sayılı 

KMYKK‟da Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir.  

-Ġç kontrol, 

-Ġç denetim, 

-DıĢ denetim (SayıĢtay), 

-Kesin Hesap Kanunu ve Parlamento Denetimi (Yasama Denetimi), 

Kamu iç mali yönetim ve kontrolü (KĠMK), harcamacı kamu idarelerinin 

bütçe ve ilgili diğer mevzuata, iyi mali yönetim ilkelerine, saydamlık, etkinlik, 

verimlilik ve ekonomiye uymalarını sağlamak amacıyla yürütme tarafından 

uygulanan mali kontrol sisteminin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu 

yaklaĢıma göre kamu iç mali kontrolü, hükümetin tüm gelir, gider, varlık ve 

yükümlülüklerini kapsamaktadır. Aslında bu kavram, diğer uluslararası kuruluĢlar 

ile ülke uygulamalarında benimsenen “iç kontrol” tanımına karĢılık gelmektedir. 
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Diğer bir deyiĢle, kamu iç mali kontrolü kavramı, sadece mali değil, mali olmayan 

kontrol türlerini de (sistem denetimi, süreç denetimi gibi) kapsamaktadır.   

MYK‟nın bir YÖNETĠM SĠSTEMĠ yerine MALĠ SĠSTEM olarak algılanması 

sorunu bulunmaktadır. “Ġç kontrolün tüm çalıĢanlar tarafından sahiplenilmesi, iç 

kontrolün hedeflere ulaĢılmasına iliĢkin riskler konusunda gerekenin yapıldığına 

dair makul bir güvence sağlamak amacına hizmet etmesidir.” gibi en güçlü ve 

önemli kavramlarına yer verilmemiĢtir.
 270

 

KĠMK alanındaki sorumlular bakan, üst yönetici, harcama yetkilileri, strateji 

geliĢtirme birimi, gerçekleĢtirme görevlileri ve iç denetçilerdir. 

5018 sayılı KMYKK‟nın temel ilkeleri: 

 Hesap verebilirlik, 

 Mali saydamlık, 

 Mali disiplin, 

 Maliyette etkililik, 

 Yetki-sorumluluk dengesi ve yetki devridir. 

ġekil 3.4. 5018 sayılı KMYKK Kapsamı 

Ulusal ekonomilerin sınıflandırılması konusunda temel kaynak olan ve 

BM‟ler tarafından basılıp diğer uluslararası kuruluĢların katkısıyla hazırlanan 

Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA93) ve ESA95  Avrupa Hesap Sistemlerine 

                                                 
270

  Candan, a.g.m., 2008, s.29-38. 



175 

 

göre, bir ulusal ekonomi;  mali olmayan Ģirketler, mali Ģirketler, genel 

yönetim, kar amacı gütmeyen hane halkına hizmet sunan kuruluĢlar ve hane 

halkı olmak üzere beĢ alt sektöre ayrılmaktadır. Genel yönetim bağlamında 

devlet birimleri, belirli bir alan içinde diğer birimler üzerinde yasama, yürütme 

ve yargı yetkisine sahip, siyasi süreçlerle kurulmuĢ, kamu birimleri olarak 

tanımlanmıĢtır. 5018 sayılı KMYKK‟nın kapsamı, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri olarak belirlenmiĢtir.271 

5018 sayılı KMYKK‟nın 2. maddesinde  “Bu Kanun, merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî 

idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî 

yönetim ve kontrolünü kapsar ” hükmüne yer vererek, kamu idarelerinin 

kontrolünün bu Kanun kapsamında düzenlendiği açıkça ifade edilmiĢtir. 

ĠĢlem hacimleri dikkate alınmak suretiyle ilçe ve belde belediyeleri için 

iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek,  ĠDKK‟nın görevleri arasında 

sayılmıĢtır. (ĠDKK ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6.madde) 

Söz konusu düzenlemede denetimin maliyeti dikkate alınmıĢtır.  Bu durum, 

maliyeti olsa da, denetlenmeyen bir kamu kaynağı kullanım alanının varlığı 

sonucunu doğurmaktadır. 

KMYKK, 176 merkezi yönetim, iki sosyal güvenlik kurumu ve 2000‟e 

yakın yerel yönetimi kapsamaktadır. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 

Kanun‟un 41. maddesinde yer alan faaliyet raporları ile iç kontrolün yer aldığı 

beĢinci bölümün bütünüyle dıĢında bırakılmıĢlardır. Benzer istisnalar döner 

sermayeler içinde uygulanmıĢtır. AB fonları ile yurt içi ve yurt dıĢından,  kamu 

idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü, uluslararası 

anlaĢmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tabidir.  

5018 sayılı KMYKK‟nın ekli (II) cetvelinde  özel bütçe kapsamındaki idareler 

arasında TOKĠ‟ ye yer verilirken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ile 

uygulamanın ilk yılında kapsam dıĢına çıkarılmıĢtır. TOKĠ, TRT, Milli Piyango 

Ġdaresi,  Devlet Malzeme Ofisi, Kalkınma Ajansları, KĠT (Avrupa Ulusal ve 

Bölgesel Hesaplar Sisteminde ESA 95 KĠT‟ler hariç tutulmuĢtur.) ve kamuya 

                                                 
271

 Baki Kerimoğlu, “Ulusal Ekonominin Sektörel Sınıflandırılması ve Ulusal Hesapların 

Konsolidasyonu”, Mali Kılavuz, Sayı: 22, 2003. s. 31-32. 
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ait Ģirketler ile birçok kamu kurumu, Kanun kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. 

Avrupa Komisyonu,  Kanun‟da yer alan hükümlerin, tüm kamu kaynağı 

kullanan idarelere uygulanacak hale getirilmesini (genel yönetim) belirtmiĢtir.  

 

3.1.4. Kontrol ve Denetim Organizasyon Yapısı 

 

 

 

ġekil 3.5. 5018 sayılı KMYKK’da Öngörülen Ġç Denetim Yapısı 

Kaynak: Hasan Gül, “Kamu Mali Yönetim Reformu ve Ġç Denetim”, 2006, 

(EriĢim), http://strateji.balikesir.edu.tr/documents/kmhg.ppt 15.28.2010. 

 

5018 sayılı KMYKK‟nın 55. maddesinin ikinci fıkrasında, "Görev ve 

yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine iliĢkin standart 

ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime iliĢkin standart ve yöntemler 

ise Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliĢtirilir ve 

uyumlaĢtırılır. Bunlar ayrıca sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu 

idarelerine rehberlik hizmeti verir" hükmü yer almaktadır.272  

 “Maliye Bakanlığına bağlı ĠDKK yedi üyeden oluĢacak, üyelerden biri 

BaĢbakanın önerisi, biri Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığının bağlı 

olduğu Bakanın önerisi, biri Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın 

önerisi, biri ĠçiĢleri Bakanının önerisi, ĠDKK baĢkanı dahil üçünün Maliye 

Bakanının önerisi üzerine, beĢ yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafından 

                                                 
272

 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Resmi Gazete Sayı: 26738, 26.12.2007 

Kanunda Öngörülen Kontrol ve 

Denetim Yapısı

Maliye Bakanlığı
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Merkezi UyumlaĢtırma Merkezi UyumlaĢtırma 
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atanabilecektir. Bakanlar Kurulu tarafından atanacak ĠDKK üyelerinin de, bu 

görevlere uygun nitelikte olmaları koĢulu bulunmaktadır. Ayrıca, Maliye 

Bakanı tarafından önerilecek adaylardan birinin ekonomi, maliye, muhasebe, 

iĢletme alanlarından birinde doktora derecesine sahip öğretim üyeleri 

arasından olması Ģartı aranır. Üyelerin, belirlenen beĢ yıllık sürenin sonunda 

yeniden atanabilme olanağı 66. maddede belirtilmiĢtir. 

Kanun‟un 66. maddesi uyarınca, iç denetim merkezi uyumlaĢtırma 

birimi olarak oluĢturulan ĠDKK‟nın yapısı ve çalıĢmaları, “Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te 

düzenlenmiĢtir.273 

Kanun‟un 67.  maddede ĠDKK‟nın görevleri Ģu Ģekilde sayılmıĢtır: 

 Ġç denetime iliĢkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek. 

 denetim rehberlerini hazırlamak ve geliĢtirmek.  

 Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk 

değerlendirme yöntemlerini geliĢtirmek.  

 Kamu idarelerinin denetim birimleri ile iĢbirliğini sağlamak.  

 Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli 

önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak.  

 Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dıĢı özel denetim 

yaptırılması için kamu idarelerine önerilerde bulunmak.  

 Ġç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.  

  Ġç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüĢ ayrılığı bulunması 

halinde anlaĢmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.  

  Ġdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide 

etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve 

kamuoyuna açıklamak.  

  ĠĢlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler 

ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına 

karar vermek.  

  Ġç denetçilerin atanmasına iliĢkin diğer usulleri belirlemek.  

                                                 
273

 Hami Örenay, Kamu İç Mali Kontrol Sisteminde Merkezi Uyumlaştırma Birimi İle Denetim 

Komitesinin/Kurulunun Rolü, Denetişim Dergisi, sayı:1, Kış 2009, s.32. 
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  Ġç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.  

 Kalite güvence ve geliĢtirme programını düzenlemek ve iç denetim 

birimlerini bu kapsamda değerlendirmek. 

 

Kurulun sekretarya görevi BÜMKO bünyesinde bulunan Ġç Denetim 

Merkezi UyumlaĢtırma Dairesi tarafından yürütülmektedir. Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik‟i 18. 

maddesinde Sekretaryanın görevleri aĢağıdaki Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

“Kurulun görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli bir Ģekilde yerine 

getirmesinde yardımcı olmak üzere Sekretarya aĢağıdaki görevleri yerine 

getirir: 

 Kurul toplantılarının düzenlenmesine iliĢkin yazıĢmaları yapmak. 

 Kurul toplantılarının tutanaklarını tutmak. 

 Kurul tarafından alınan kararların gereğini yapmak. 

 Ġç denetim standart ve yöntemleri, etik kuralları ile raporlama 

standartlarının uluslararası uygulamalarla uyumlu geliĢtirilebilmesi ve 

güncellenmesi için araĢtırma ve incelemeler yapmak. 

 Ġç denetim rehber taslaklarının hazırlanması ve güncellenmesi 

konularında çalıĢmalar yapmak. 

 Ġç denetim plan ve programlarına iliĢkin görevleri yerine getirmek. 

 Elektronik ortamda gönderilecek iç denetim raporlarına iliĢkin, Kurulun 

belirleyeceği esas ve usuller dahilinde çalıĢmalar yapmak ve rapor 

sonuçlarını konsolide etmek. 

 Ġç denetçilerin eğitimi ve sertifikalarına iliĢkin Kurulun belirleyeceği 

esas ve usuller dâhilinde çalıĢmalar yapmak. 

 Risk değerlendirme yöntemlerine iliĢkin uluslararası geliĢmeleri ve 

uygulamaları araĢtırmak ve Kurulu bilgilendirmek. 

 Ġç denetime iliĢkin mevzuat çalıĢmalarında Kurula yardımcı olmak. 

 Kurul raportörlüğünü yürütmek. 

 Kurulun görevleri kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.274 
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 Korkmaz, a.g.e., s. 15 
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Ġç kontrol merkezi uyumlaĢtırma görevi ise, Maliye Bakanlığı Bütçe ve 

Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu Genel 

Müdürlükte MYK MUB ile ilgili iki daire baĢkanlığı bulunmaktadır:275 

 Mali Yönetim ve Kontrol Daire BaĢkanlığı (11 personel ve bir daire 

baĢkanı), genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde (düzenleyici 

ve denetleyici kurumlar hariç), MYK sisteminin geliĢtirilmesi ve 

uyumlaĢtırılmasından sorumludur. 

 KĠMK Eğitim Ve Rehberlik Dairesi BaĢkanlığı (4 personel ve bir daire 

baĢkanı), KĠMK konusunda eğitim programları ve seminerleri 

düzenlemekte ve katkılarını sunmaktadır.  

ĠDKK‟ya, merkezi uyumlaĢtırma fonksiyonu kapsamında, standart ve 

yöntemleri belirlemek, gerekli düzenlemeleri yapmak, koordinasyon 

sağlamak, iĢleyiĢi izlemek, rehberlik ve eğitim hizmeti vermek ile kamu 

idarelerine iç denetimin kurulması ve uygulanması konusunda gerekli her 

türlü katkıyı sağlamak gibi çok kapsamlı bir görev ve sorumluluk verilmiĢtir. 

Ancak, Kanun ile Kurula iç denetim alanında önemli görev ve sorumluluklar 

verilmesine rağmen, yüklenen bu görev ve sorumlulukları yeterli ve etkin 

seviyede yürütebilmesini temin edecek yapının kurulmadığı ve merkezi 

uyumlaĢtırma fonksiyonunun gerektirdiği teĢkilat, personel, bütçe ve diğer 

kaynakların sağlanmadığı görülmektedir. Gerek Kanun‟da, gerekse 2.cil 

düzey mevzuatta, Kurulun teĢkilatına iliĢkin herhangi bir düzenleme 

yapılmamıĢtır. Mevcut düzenlemeler, kurul üyelerinin, hangi nitelikte ve kaç 

kiĢiden oluĢacağı, görevlerinin ne olduğuna iliĢkindir. Bu görevlerin hangi 

personel eliyle yürütüleceği, kurul giderlerinin nasıl karĢılanacağı 

açıklanmamıĢtır. Kurul üyelerinin asli görevleri devam ederken kendilerine 

yüklenen bu kadar kapsamlı, zaman ve emek gerektiren görevleri 

yürütebilmeleri mümkün görülmemektedir. 

YaklaĢık 4500 kamu idaresinin iç kontrol sistemlerini uyumlaĢtırmak 

gibi büyük bir görev üstlenen MYK MUB‟da, görevlerini gerektiği gibi yerine 

getirmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasite, imkan ve insan kaynağına sahip 
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değildir. Ayrıca, MYK MUB‟un 5018 sayılı KMYKK‟da görev ve sorumlulukları 

da belirlenmemiĢtir.  

Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2009 Yılı Programında, 2009 yılı Haziran 

ayı sonuna kadar,  Maliye Bakanlığına bağlı Ġç Denetim Koordinasyon 

Kurulunun, kamu iç  denetim sistemini geliĢtirmek ve koordine etmek üzere, 

Ġç Denetim Merkezi UyumlaĢtırma Birimi fonksiyonunu 5018 sayılı KMYKK‟da 

belirtildiği gibi, bağımsız ve tarafsız bir organ  olarak yerine getirecek Ģekilde 

yeniden yapılandırılacağı belirtilmiĢtir. 

Kamu idarelerinde, 5018 sayılı KMYKK ile birlikte ana iĢlevleri stratejik 

planlama, bütçe ve performans programlama, muhasebe-raporlama ve Ġç 

kontrol olan strateji geliĢtirme birimleri  (mali hizmetler birimi) kurulmuĢtur. 

5018 sayılı KMYKK‟nın 63. maddesinde “İç Denetim Koordinasyon 

Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim 

birimi başkanlıkları kurulabilir” hükmü, Yönetmelik‟in 13. maddesinde “iç 

denetim birimi kurulabilir” Ģekline,  birim baĢkanlığı ise,  iç denetçi sayısının 

beĢten fazla olması koĢuluna bağlanarak koordinatörlüğe dönüĢtürülmüĢtür. 

Ġç denetim birimi kurma ve birim baĢkanlığı/yöneticiliği görev ve 

sorumluluklarını belirleyen 2.cil düzey mevzuat, Kanun ve Uluslararası 

standartlarla çeliĢmektedir. 

Ġç denetçi sayısı beĢten fazla olan kamu kurumlarında, ĠDKK‟nın 

uygun görüĢü ile birim baĢkanlıkları/koordinatörlükleri kurulmakla birlikte, 

idari usullere göre, gerekli düzenlemeler yapılarak idari teĢkilat kanunlarında 

iç denetim birim baĢkanlıkları sayılmadığından, iç denetim faaliyetinin 

fonksiyonel bağımsızlığını olumsuz etkileyebilecek, kaynak tahsisi ve kurum 

içi statü sorunlarının yaĢanması engellenememiĢtir.276  

ÇalıĢmamızın birinci bölümünde kurumsal yönetim ilkelerinin bir 

kurumda uygulanabilmesi için iç denetim/iç kontrol, kurumsal risk yönetimi ve 

bağımsız dıĢ denetimin gerekliliğinden ve birinin eksikliği veya yetersizliğinin, 

sistemin etkin bir Ģekilde iĢlemesine imkan vermeyeceğinden bahsetmiĢtik. 

5018 sayılı KMYKK‟nın genel iĢleyiĢi ve esasları hakkında bilgi verildikten 

                                                 
276

 “Kamu İç Denetim Sistemi ve Çözüm Bekleyen Alanlar”,  KİDDER Yayını, Aralık 2009, s.15. 



181 

 

sonra, kamu kurumlarında da yine aynı Ģekilde kurumsal yönetim ilkelerinin 

uygulanabilmesi için baĢta SayıĢtay Denetimi olmak üzere,  iç denetim, iç 

kontrol ve kurumsal risk yönetimi bileĢenlerinin varlığı ve etkin bir Ģekilde 

iĢlerliği gerekmektedir. AĢağıda Türkiye kamu kurumlarında iç denetim, iç 

kontrol, kurumsal risk yönetimi ve SayıĢtay denetimi hakkında bilgi 

verilecektir. 

 

 

3.1.5. ĠÇ DENETĠM 

 

3.1.5.1.Yasal ve Teorik Çerçeve 

 

Türkiye‟de Kamu Kesimi Ġç Denetim Mevzuatı; kanunun yer aldığı 

birincil mevzuat, yönetmelik ve bakanlar kurulu kararlarının yer aldığı ikincil 

mevzuat ve uygulamaya yönelik tebliğ, standart, rehber vb. yer aldığı üçüncül 

mevzuat olarak ele alınmaktadır. Kamu iç denetim mevzuatının 

incelenmesinde, uluslararası standartlara büyük ölçüde paralellik olduğu 

görülmekle birlikte bazı temel konularda standartlara aykırı düzenlemelerin 

bulunduğu da görülmektedir. Bu bölümde kamu iç denetim mevzuatının 

uluslararası standartlara aykırı hususları hakkında bilgi verilecektir. 

Uygulamaya iliĢkin değerlendirmeler ise çalıĢmamızın dördüncü bölümünde 

açıklanacaktır. 

5018 sayılı KMYKK‟nın yürürlüğe girmesiyle birlikte bir an önce ikincil 

düzey mevzuatın düzenlenmesi amaçlanmıĢtır. Ġkincil düzey mevzuat 

kapsamında yapılan düzenlemeler: 

1) ĠDKK ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

2) Ġç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği, 

3) Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

4) Ġç Denetçiler Ġçin Ek Ödeme Kararnamesi, 

5) 190 Sayılı KHK Kapsamındaki Ġdarelerin Ġç Denetçi Kadrolarının 

Tahsisine ĠliĢkin Kararname, 
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6) Mahalli Ġdarelerin Ġç Denetçi Kadrolarının Tahsisine ĠliĢkin 

Kararname, 

 Ģeklindedir. 

ĠDKK, üçüncül düzey mevzuat düzenlemelerini 2006 yılında 

hazırlamaya baĢlamıĢtır. Kurul, kamu idarelerinde iç denetim sisteminin 

oturtulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik bir rehber özelliği 

bulunan üçüncül düzey mevzuatı hazırlayarak yayımlamıĢtır: 

1) Ġç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ 

(No:1) 

2) Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ 

(No:2) 

3) Ġç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller 

Hakkında Tebliğ (No:3) 

4) Üst Yöneticiler Ġçin Ġç Kontrol ve Ġç Denetim Rehberi 

5) Kamu Ġç Denetim Standartları ve Kamu Ġç Denetçileri Meslek Ahlak 

Kuralları 

6) Kamu Ġç Denetim Birim Yönergesi  

7) Kamu Ġç Denetim Raporlama Standartları  

8) Kamu Ġç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine ĠliĢkin Esas ve 

Usuller 

9) Birden Fazla Kamu Ġdaresi Ġç Denetçilerinin Ortak ÇalıĢma Esas Ve 

Usulleri  

10) Kamu Ġç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi  

11) Kamu Ġç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi  

12) 2008-2010 Dönemi Kamu Ġç Denetimi Strateji Belgesi  

13) Kamu Ġç Denetim Rehberi  

14) Kamu Ġç Denetim Terimleri Sözlüğü  

15) Kamu Ġç Denetçi Sertifikasının Ġptaline ĠliĢkin Esas ve Usuller  

16) Kamu Ġç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine ĠliĢkin 

Esas ve Usuller   
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3.1.5.2.Ġç Denetimin Özellikleri 

 

Türkiye‟de kamu iç denetim sistemi, kamu mali yönetimimizin 

anayasası olarak kabul edilen 5018 sayılı KMYKK‟nın 63-67. maddelerinde 

tanımlanmıĢtır. 63. maddede iç denetim Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir: “Ġç 

denetim, kamu idaresinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız nesnel güvence sağlama ve danıĢmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, 

idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali iĢlemlerinin risk yönetimi, 

yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek 

yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaĢımla ve genel kabul görmüĢ 

standartlara uygun olarak gerçekleĢtirilir”. 

64. maddede ise iç denetçilerin görevlerine yer verilmiĢtir. 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve 

kontrol yapılarını değerlendirmek.  

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.  

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.  

d) Ġdarenin harcamalarının, mali iĢlemlere iliĢkin karar ve 

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

planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve 

değerlendirmek. 

e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 

konularda önerilerde bulunmak. 

f)  Denetim sonuçları çerçevesinde iyileĢtirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak.  

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruĢturma 

açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst 

amirine bildirmek. 

Ġç denetçi bu görevlerini, ĠDKK tarafından belirlenen ve uluslararası 

kabul görmüĢ kontrol ve denetim standartlarına uygun Ģekilde yerine getirir. 
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Ġç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dıĢında hiçbir 

görev verilemez ve yaptırılamaz.  

Yukarıda sıralanan görev, yetki ve sorumlulukların haricinde 5018 sayılı 

KMYKK‟nın 64.  maddesinde ayrıca; 

 Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programının üst yöneticinin önerileri de 

dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanacağı ve üst yönetici 

tarafından onaylanacağı, 

 Ġç denetçinin, görevinde bağımsız olduğu ve iç denetçiye asli görevi 

dıĢında hiçbir görev verilemeyeceği ve yaptırılamayacağı, 

 Ġç denetçilerin, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunacağı, bu 

raporların üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili 

birimler ile malî hizmetler birimine verileceği, iç denetim raporları ile 

bunlar üzerine yapılan iĢlemlerin, üst yönetici tarafından en geç iki ay 

içinde Ġç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderileceği, 

hususlarına da yer verilmektedir. 

64. maddeden anlaĢılan Ģudur ki; yasal uygunluk denetiminin yanı 

sıra, idarelerin yönetim ve kontrol yapılarının değerlendirilmesi, kaynakların 

elde edilmesi ve kullanımında ekonomiklik, verimlilik ve etkililik konusunda 

incelemeler yapılması ve önerilerde bulunulması, stratejik planlar ve 

performans programlarının oluĢturulması, uygulanması, izlenmesi ve 

hedeflerden sapmaların değerlendirilmesi, mali yönetim ve kontrol 

süreçlerinin sistem denetiminin yapılması ve bu konularda öneriler 

getirilmesi, denetim sonuçlarına göre iyileĢtirmelere yönelik önerilerde 

bulunulması iç denetçinin baĢlıca görevlerini oluĢturmaktadır. 

Burada uluslararası standartlara aykırılık teĢkil eden husus, 5018 

sayılı KMYKK‟da “BaĢkanlık” Ģeklinde tanımlanan, Ġç Denetim Birim 

Yöneticisinin nitelik, görev ve sorumluluklarına, 2. cil düzey mevzuatta 

koordinatörlük Ģeklinde tanımlanarak yer verilmemesidir. Aynı çeliĢkili 

durum, 3. düzey mevzuat Kamu Ġç Denetim Standartlarında Uluslararası 

Standartlarla bire bir görev ve sorumluluk yüklenerek devam ettirilmiĢtir. En 

önemlisi iç denetim faaliyetinin fonksiyonel bağımsızlığını sağlama gibi 
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birçok görev ve sorumlulukları bulunan iç denetim yöneticisinin görev ve 

sorumlulukları, üst yönetici ve ĠDKK arasında paylaĢtırılmıĢtır. 

Kamu iç denetim tanımı uluslararası standartlarla paralellik 

taĢımakta, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali iĢlemlerinin risk 

yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini güvence verme ve 

danıĢmanlık fonksiyonu ile yerine getireceği belirtilmektedir. 

Bağımsızlık ve Objektiflik (Tarafsızlık): 

  Ülkemizde bağımsızlığın bütün boyutlarıyla yerleĢmemiĢ olması, 

denetimden istenilen sonucun alınamamasının önemli nedenlerinden biri 

sayılmaktadır. CumhurbaĢkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca hazırlanan 

Yolsuzlukla Mücadeleye Yardımcı Olmak Maksadıyla Alınması Gereken 

Tedbirlere ĠliĢkin Ġnceleme Raporu‟nda “…ülkemizde uluslararası denetim 

standartlarında belirtilen, “Denetimde Bağımsızlık Ġlkesi” ne gereği gibi 

uyulmaması, denetimin etkinliğini azaltan önemli nedenlerden biridir.” 

saptaması net bir Ģekilde ortaya konmuĢtur.277 

AB yaklaĢımına göre, genel anlamda bağımsızlık vasfı, iç denetim 

faaliyetinde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir. Ġç denetimin, iç kontrol 

sisteminin ve dolayısıyla yönetimin ayrılmaz bir parçası olduğu kabul 

edilmekte ancak, bu idari bağlılığa rağmen, denetim birimlerinin fonksiyonel 

bağımsızlıklarını kaybetmeden faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiği konusunda 

tam bir görüĢ birliği bulunmaktadır.278 

Ġç denetimin fonksiyonel bağımsızlığını sağlayacak düzenlemeler, 

kamu iç mali kontrol sistemini oluĢturan Kanun ve diğer mevzuatta net bir 

Ģekilde yer almalıdır. Ġlgili Kanun ve Yönetmeliklerde, iç denetim birimleri ile 

iç denetçilerin bağımsızlığının, uluslararası standartlara uygun bir biçimde 

güvence altına alınmasına iliĢkin hükümlere yer verilmeli, bu kapsamda, 

denetim faaliyetinin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması aĢamalarında, 

denetim birimleri ve iç denetçilerin kuruluĢlar, otoriteler ve kiĢilerden 

bağımsız olacağı açıkça belirtilmelidir. 
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Ġç denetim faaliyetinin bağımsızlığı konusunda görüĢ birliği 

bulunduğunu belirttikten sonra, etkin iç denetim sisteminin mutlak koĢulunun 

“bağımsızlık” olduğunu söyleyebiliriz.  

Ġç denetimde bağımsızlık, kurum içi ve fonksiyonel bağımsızlık 

olmak üzere iki Ģekilde sağlanabilir. Kurum içi bağımsızlığın etkenleri ise 

raporlamanın yönü ve etkin bir denetim komitesinin varlığıdır. Bu temel 

koĢulun sağlanamaması, 5018 sayılı KMYKK kapsamında kamu 

kurumlarında kurulan iç denetim sisteminin, geleneksel denetim sisteminden 

farkını ortadan kaldıracaktır. 5018 sayılı KMYKK‟nın 63. maddesinde 

“doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir” 

Ģeklindeki düzenleme,  Kurum Ġçi Bağımsızlık (1110) “ İç denetim yöneticinin, 

kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine 

imkan sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olması gerekir” Ģeklindeki 

uluslararası standardı sağlayamamaktadır. Yine aynı Kanun‟un 64. 

maddesinin 1. fıkrasında ise “Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst 

yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve 

üst yönetici tarafından onaylanır” hükmü yer almaktadır.  1. ve 2.  bölümlerde 

bahsedildiği üzere uluslararası uygulamalarda, iç denetim faaliyetinin 

bağımsızlığı, yönetimden bağımsız bir denetim kuruluna raporlama yapılması 

ile sağlanmaktadır. Türkiye kamu kurumlarında iç denetçilerin, kurum içi 

organizasyonda,  iĢlemlerini denetleyeceği icranın baĢındaki üst yöneticiye 

bağlanması, raporlama yapması ve denetim programını onaya sunması, iç 

denetim faaliyetinin mutlak koĢulu bağımsızlığı ve iç denetim sisteminin 

etkinliğini ortadan kaldıracaktır. 5018 sayılı KMYKK ile uygulamaya konan iç 

denetim sisteminin etkinliği, diğer bazı ülkelerde olduğu gibi kamu 

kurumlarında da denetim komitelerinin kurulması ile mümkün olacaktır. 

Ancak, denetim komitelerinin üstlendikleri sorumlulukları yerine 

getirebilmeleri, bu komitelerin iyi bir kompozisyona ve iĢleyiĢe sahip olmaları 

ile sağlanabilecektir.279 Avrupa Komisyonu BoĢluk Analizi Raporunda, kamu 
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iktisadi teĢekküllerinde denetim komiteleri mevcut olmasına rağmen, kamu 

idarelerinde bir yönetim kurulu veya denetim komitesinin bulunmasının 

zorunlu kılınmaması, Türkiye Ġç Kontrol Standartlarındaki bir eksiklik olarak 

yorumlanmıĢtır.  ĠDKK‟nın genel bir Denetim Komitesi rolü üstlendiği ancak, 

kamu idarelerindeki yönetimin, hedeflere ulaĢılması konusunda iç denetim 

tarafından tespit edilebilecek potansiyel risk veya tehditlere cevap vermesine 

yardımcı olmaktan çok uzak olduğu ifade edilmiĢtir. Kurum içi bağımsızlığının 

dıĢında, yukarıda organizasyon yapısı, yasal ve teorik çerçeve bölümünde 

belirttiğimiz üzere Ġç denetim birim yöneticisinin görev ve sorumluluklarının 

mevzuatta belirtilmemesi,  iç denetim biriminin teĢkilat kanunlarında yer 

almayıĢından dolayı yaĢanan bağımsız bütçe ve statü sorunları da iç 

denetimin fonksiyonel bağımsızlığını zedelemektedir. 

 Ġç denetim standartları gereği kurumda yer alması öngörülen yönetim 

kurulu ve/veya denetim komitesi, henüz ülkemiz kamu yönetimi içinde 

yerleĢmemiĢtir. Burada amaç, yönetimin kararlarına itiraz edebilecek 

bağımsız bir kurul veya denetim komitesinin bulunmasıdır. Kurul üyelerinin 

gereken bilgi ve beceriye haiz olması, finans yöneticilerinin, iç ve dıĢ 

denetçilerle düzenli toplantılar gerçekleĢtirmesi öngörülür. Kurumun stratejisi, 

hedefleri ve mali konumuna iliĢkin ilerlemeleri izleyebilmesi adına Kurula 

zamanında ve yeterli bilgi akıĢı sağlanması beklenir.  

Ulusal mevzuatta iç denetimin “tarafsızlığı”na gelince, bağımsızlık için 

geçerli koĢullar tarafsızlık için de geçerlidir. Ġç denetçiler, görevlerini yerine 

getirirken tarafsız davranır, kanaatlerini baĢkalarının düĢünce ve 

telkinlerinden etkilenmeksizin oluĢturur ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek 

durumlarla karĢılaĢmaları halinde bunu ilgili mercilere bildirirler. Ayrıca, iç 

denetçiler daha önceden görev yaptıkları idari birimlerde bir yıl geçmeden 

denetim yapamazlar, danıĢmanlık ve benzeri faaliyetleriyle ilgili olarak da bir 

yıl geçmeden denetim görevi yürütemezler. Denetimin amaç ve hedeflerine 

ulaĢılması için gerekli tüm denetim tekniklerinin uygulanması, gerekli bilgi ve 
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belgelerin toplanması ve değerlendirilmesi ve denetim kalitesinin sağlanması 

da tarafsızlık ilkesinin gereğidir.280 

Geleneksel yaklaĢıma yapılan eleĢtirilere karĢın, ileri sürülen modern 

denetim yaklaĢımının, iç denetimin bağımsızlığının sağlanamaması 

durumunda geleneksel denetimden hiçbir farkı kalmayacaktır.  

 

Mesleki Yetkinlik ve Sürekli GeliĢim 

Kamu kurumlarında iç denetçiliğe geçiĢ döneminde (31.12.2007 

tarihine kadar) iç denetçi atamaları, 5018 sayılı KMYKK‟nın Geçici 5.  ve 

Geçici 16.  maddeleri uyarınca yapılmıĢtır.  

5018 sayılı KMYKK‟nın “Ġç denetçinin nitelikleri ve atanması” baĢlıklı 

65. maddesi uyarınca ise, iç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu‟nun 48. maddesinde belirtilenler ile aĢağıdaki Ģartları 

taĢıması gerekmektedir:281 

a) Ġlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek 

öğrenim görmüĢ olmak. 

b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beĢ yıl veya Ġç 

Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl 

çalıĢmıĢ olmak. 

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

d) Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer Ģartları 

taĢımak. 

Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulu koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetim 

eğitimine tabi tutulur. Eğitim programı, iç denetçi adaylarına denetim, bütçe, 

mali kontrol, kamu ihale mevzuatı, muhasebe, personel mevzuatı, AB 

mevzuatı ve mesleki diğer konularda yeterli bilgi verilecek Ģekilde hazırlanır. 

Bu eğitimi baĢarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Ġç denetçi adayları için 

uygulanacak eğitim programının süresi, konuları ve eğitim sonucunda 
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 Midyat, a.g.m., s.31. 
281

 İDKK, a.g.e., 2009, s.8 



189 

 

yapılacak iĢlemler ile diğer hususlar, Ġç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve 

Sertifika Yönetmeliği‟nde düzenlenmektedir. 

5018 sayılı KMYKK‟nın 65. maddesine dayanılarak hazırlanmıĢ olan Ġç 

Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği ile iç denetçi 

adaylarının belirlenmesi, eğitimi, yapılacak sınavlar, eğitim programının 

süresi, konuları, eğitim sonucunda yapılacak iĢlemler ile baĢarılı adaylara 

verilecek Kamu Ġç Denetçi Sertifikasına iliĢkin esas ve usuller düzenlenmekte 

olup, ĠDKK‟nın önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca çıkarılmıĢ ve 08/10/2005 

tarih ve 25960 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 

Son yıllarda dünyada yaĢanan geliĢmeler çerçevesinde iç denetim 

önem kazanmıĢ, dinamik bir yaklaĢım haline gelmiĢ, iç denetimden 

beklentiler artmıĢ ve sürekli geniĢleyen rolleri ile giderek daha dinamik bir 

süreç niteliği kazanan iç denetimin gerektirdiği mesleki yetkinlik ve 

donanımlar ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. Ġç denetçilerin değiĢen ihtiyaçlara 

cevap verebilmeleri, artan rol ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, ancak 

belirli yetkinliklere sahip olmaları ile mümkün olacaktır. Yeterli ve etkin bir iç 

denetim sistemi, yönetim hedeflerinin gerçekleĢtirilmesini güvence altına 

alacaktır. YaĢanan bu geliĢmeler ıĢığında, iç denetim alanında ihtiyaç 

duyulan kiĢilerin yetiĢtirilmesi ve mesleğe kazandırılması amacıyla, 

dünyadaki çeĢitli meslek otoriteleri tarafından iç denetim mesleki yetkinlik 

statüleri oluĢturulmuĢtur.282 Yetkinlik,  iç denetim mesleğinin temel 

ilkelerindendir ve (1210) uluslararası standartlara/kamu iç denetim 

standartlarına göre, iç denetçiler görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip 

olma, denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, inceleyip 

değerlendirme ve raporlama yeteneğine sahip olmalıdır.  

5018 sayılı KMYKK‟nın kamu kurumlarında kavranabilmesi, 

geleneksel yönetim anlayıĢından farklı bir yönetim modelinin 

benimsenebilmesinde, iç denetçilerin üstlendikleri rol ve sorumluluk büyüktür. 

Kamu iç denetim mevzuatında iç denetçilerin mesleki yetkinlik ve sürekli 

geliĢimini sağlamaya yönelik uluslararası standartlarla paralel düzenlemeler 
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yapılmıĢtır. Ancak,  mesleki yetkinliğinin uluslararası sertifika ile 

belirlenebildiği bir meslekte, kamu iç denetçilerinin uluslararası sertifika sahibi 

olmalarını teĢvik etmeye yönelik düzenlemelerin de yapılması yararlı 

olacaktır. 

 

 

3.1.5.3.Ġç Denetim Faaliyeti Süreci 

 

Türkiye‟de kamu iç denetim raporlama standartları 5018 sayılı KMYKK 

uyarınca Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiĢtir. Aynı 

zamanda Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik‟in 

43. maddesi uyarınca da, iç denetim birimleri ve iç denetçilerin 

raporlamalarında bu standartlara uymaları zorunlu hale getirilmiĢ ve iç 

denetim birimlerinin, raporlamaya iliĢkin hususları, bu standartlara uygun 

olarak kendi iç denetim birim yönergelerinde düzenlemeleri gereği ifade 

edilmiĢtir.283 

Ġç denetim faaliyetleri sonucunda ilgisine göre denetim raporu, 

inceleme raporu, faaliyet raporu düzenlenir. Bu raporlar: 

Denetim Raporu: Ġç denetçiler tarafından yapılan her türlü uygunluk, 

performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi faaliyetleri sonucunda 

düzenlenen rapordur. 

İnceleme Raporu: Ġç denetçiler tarafından danıĢmanlık faaliyetleri 

kapsamında yapılan inceleme ve araĢtırmalar ile usulsüzlük ve yolsuzluk 

tespitine dair çalıĢmalar sonucunda düzenlenen rapordur. 

İç Denetim Faaliyet Raporu: Ġç Denetim Biriminin yıllık faaliyet 

sonuçlarını içeren rapordur.284 

Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından kamuda iç denetim 

raporlama ilkeleri ile rapor yazım ilkeleri standardize edilmiĢ ve örnek rapor 

formatları oluĢturulmuĢtur. Raporlama ilkelerinde birincil vurgu, denetimin 

amacı, kapsamı ve elde edilen sonuçlar ile denetçi kanaatinin belirtilmesi 
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gerekliliğidir. Ġfadeler doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı ve tam olmalı ve ilgili 

yöneticilerin beklentilerini, algılamalarını ve ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. 

Raporlarda konuyla ilgili daha önce yapılmıĢ tavsiyeler varsa bunlara da 

koĢullar ve içeriğe göre yer verilebilir. Raporların sunumdan önce tamlık, 

doğruluk, uygunluk ve okunabilirlik açısından gözden geçirilmesi esastır. Bir 

rapor düzenlenirken riskler değerlendirilerek raporun zamanlaması 

hesaplanır; gerek görülürse ivedi önlemlerin alınması vb. amaçlarla ara 

raporlar düzenlenebilir. Raporlarda denetçi kanaatine dayanak teĢkil eden 

belgeler rapora ek yapılır. Denetimler sırasında tespit edilen iyi uygulama 

örnekleri raporda ayrı bir bölümde gösterilir. Raporlar, sunulacak merciler 

dikkate alınarak ihtiyaca uygun sayıda düzenlenir ve gönderileceği yerler 

dağıtım listesinde gösterilir. Nihai rapor bir hata/eksik içeriyor ise, raporu 

hazırlayan iç denetçinin düzeltme notu, iç denetim birim yöneticisi tarafından 

dağıtım yapılan tüm kanallara iletilir. Raporların düzenlenmesi, sunulması ve 

saklanmasında gizlilik ilkesi esastır. Raporlama ilkelerinde yer alan özel bir 

husus, denetim raporlarında denetimin “Kamu Ġç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartlarına Uygun Yapıldığı”nın belirtilmesidir. Ancak bu ibarenin 

kullanabilmesi için, iç denetim birim/faaliyetinin 1312 numaralı standart 

kapsamında kalite geliĢtirme programı değerlendirmesinin yapılması ve 

değerlendirme sonucunda standartlara uygunluğunun teyidi gerekir. Denetim 

görevinin yürütülmesi esnasında söz konusu standartlara aykırılıkların ortaya 

çıkması halinde ise tam olarak uyulmayan standartlar, aykırılık sebepleri ve 

aykırılığın göreve etkisi özel durum açıklaması olarak raporda belirtilmelidir. 

Her raporun, tanıtım, risk değerlendirmesi, denetim bulguları ve önerileri, 

rapora cevap ve eylem planı, uzlaĢılamayan konular ve güçlü ve zayıf yönleri 

bölümünü içerir bir özeti düzenlenir. Raporların yazılmasında doğruluk, 

tarafsızlık, açıklık, ölçülebilirlik, kısalık, yapıcılık, tamlık, zamanlılık, kararlılık 

ilkeleri gözetilir. Raporlarda bir sayfayı geçmeyecek Ģekilde bir rapor sunumu 

hazırlanır.285 

 

                                                 
285

 Aksoy, a.g.e., s.189-205. 



192 

 

3.1.6.ĠÇ KONTROL 

 

3.1.6.1.KMYKK’ da Ġç Kontrolün Tanımı 

  

5018 sayılı KMYKK‟ya göre iç kontrol,  uluslararası genel kabul 

görmüĢ iç kontrol tanımına uygun olarak, mali yönetimle sınırlı olmayan ve 

idare üst yöneticisinin sorumluluk alanlarında yapılması gereken her türlü 

kontrolü kapsayacak Ģekilde, ”idarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve 

mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

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 oluĢturulan 

organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer 

kontroller bütünü” olarak tanımlanmıĢtır.286 

 

 

3.1.6.2.KMYKK’ da Ġç Kontrolün Amacı 

 

Kanun‟da, iç kontrolün amacı,  

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

verimli bir Ģekilde yönetilmesini,  

• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak 

faaliyet göstermesini,  

• Her türlü mali karar ve iĢlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun 

önlenmesini,  

• Karar oluĢturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir 

rapor ve bilgi edinilmesini,  

• Varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesi ve kayıplara 

karĢı korunmasını sağlamak, 

Ģeklinde belirtilmektedir.  
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Ġç kontrol; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin 

amaçlarına uygun bir Ģekilde kullanılması, iĢ ve iĢlemlerin mevzuata 

uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi 

üretilmesi, idarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin 

önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim 

aracıdır. Ġç kontrol, sadece kontrol faaliyetlerini değil, idarenin organizasyon 

yapısını, iĢleyiĢini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini 

kapsayan ve idarenin çalıĢanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. 

Ġç kontrol sisteminin makul bir güvence sağlamak üzere tasarım ve 

uygulama eksikliklerinin giderilmesi amacıyla sürekli izleme ve 

değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu durum iç denetim 

faaliyetinin gerekliliğini ve rolünü ortaya koymaktadır.287 

 

 

3.1.6.3.KMYKK’ da Ġç Kontrol Yönetim Sisteminin Temel Ġlkeleri ve 

Özellikleri 

 

Ġç kontrol bir süreçtir. Amaç değil, amaca giden yoldur. Ġç kontrol 

insanlardan etkilenir. Sadece kitapçık ve formlardan değil, bir kuruluĢun her 

seviyesinde görev yapan kiĢilerden oluĢur. Ġç kontrolden, bir kuruluĢun 

yönetimine, mutlak güvence değil makul güvence sunması beklenmelidir. Ġç 

kontrol, bir ya da birden fazla ama hepsi birbiriyle örtüĢen kategorilerindeki 

hedeflerin ulaĢılmasına bağlıdır.288 

Ġç kontrol ve ön mali kontrole iliĢkin usul ve esaslarına iliĢkin 

Yönetmelik‟in 6. maddesinde iç kontrolün temel ilkeleri aĢağıdaki Ģekilde 

sıralanmıĢtır; 

• Ġç kontrol faaliyetleri, sürekli ve sistematik bir Ģekilde ve idarenin 

yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. 
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• Ġç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate 

alınır. 

• Ġç kontrole iliĢkin sorumluluk, iĢlem sürecinde yer alan bütün 

görevlileri kapsar. 

• Ġç kontrol mali ve mali olmayan tüm iĢlemleri kapsar. 

• Ġç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması 

gereken önlemler belirlenir. 

• Ġç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, 

saydamlık, hesap verebilirlik, ekonomiklik, etkinlik ve etkililik gibi iyi mali 

yönetim ilkeleri esas alınır. 

 

 

3.1.6.4.KMYKK’ da Ġç Kontrol Türleri 

 

Ġç kontrolü amaçlarına göre sınıflandırabiliriz. Bu bağlamda, kontroller 

hataların önlenmesi, hataların ortaya çıkarılması ve ortaya çıkarılan hataların 

düzeltilmesi olarak üçe ayrılır. Görev ve yetkilerin ayrılması önleyici 

kontrollere; varlıkları belirli aralıklarla saymak ve muhasebe kayıtlarıyla 

karĢılaĢtırmak ortaya çıkarıcı kontrollere; bir satıcıya yapılan fazla ödemenin 

geri alınması düzeltici kontrollere örnek olarak gösterilebilir. 

Ġç kontrolleri kurumun iĢlevlerine göre sınıflandıracak olursak yönetsel, 

idari ve muhasebe kontrolleri biçiminde tasnif edebiliriz. Yönetsel kontroller 

bütün kontrolleri kapsayacak niteliktedir. Kurum hedeflerini gerçekleĢtirmek 

için yararlanılan tüm plan, politika, usul ve uygulamalar bu kapsamda yer alır. 

Ġdari kontroller, yetkili personelin iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi ve karar alma 

süreçleriyle ilgili usul ve kayıtlardır. Muhasebe kontrolleri varlıkların 

korunması amacıyla mali kayıtlarla ilgili usul ve belgelerdir.289 
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3.1.6.5.KMYKK’ da Ġç Kontrol Sisteminin ĠĢleyiĢi 

 

5018 sayılı KMYKK‟da iç kontrol, her bir idarenin kendi bünyesinde 

mali kontrol yetkilileri aracılığı ile gerçekleĢtirdikleri harcama öncesi kontrolü 

ve iç denetçileri vasıtasıyla gerçekleĢtirdiği harcama sonrası denetimi ifade 

eder.  

 

 

ġekil 3.6. Mali Yönetim ve Kontrol Yapısı 

Kaynak: Rıza YILMAZ, “Ġç Kontrol ve Ġç Denetim ĠliĢkisi”,(EriĢim)  

www.strateji.gov.tr/.../ickontrolcalismalari/12.03.2009 

 

KMYKK‟nın 57 . maddesine göre, kamu idarelerinin mali yönetim ve 

kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali 

kontrol ve iç denetimden oluĢur. 

 

 

 

ÜST YÖNETİCİ

Mali Hizmetler 

Birimi

İç Denetim
Birimi

Harcama 
Birimi

Ön Mali Kontrol

Harcama sonrası

Denetim

İç Kontrol

Harcama
Birimi

Harcama 
Birimi

Muhasebe 

Birimi
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3.1.6.6.KMYKK’da Ġç Kontrol Sistemine ĠliĢkin Yetki ve Sorumluluklar 

 

Ġç kontrole iliĢkin görev yetki ve sorumluluklar 5018 sayılı KMYKK ve Ġç 

Kontrol Yönetmeliği ve Ġç Kontrol Standartları Tebliği‟nde açıklanmıĢtır. Buna 

göre; 

Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, iç 

kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların 

oluĢturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılmasından sorumludur (5018 

m.11). 

Kanun‟un 11. maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol 

sisteminin iĢleyiĢinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunda belirtilen görev ve 

sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun 

gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler 

aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıĢtır. 

Harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst 

yönetim anlayıĢına sahip olunmasından,  mali yetki ve sorumlulukların bilgili 

ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiĢ  standartlara 

uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, 

kapsamlı bir yönetim anlayıĢıyla uygun bir çalıĢma ortamının ve saydamlığın 

sağlanmasından, görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve mali karar ve 

iĢlemlere iliĢkin olarak iç kontrolün usulüne uygun olarak iĢleyiĢinden 

sorumludur. 

Strateji GeliĢtirme Birimleri, iç kontrol sisteminin kurulması, 

standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi konularında çalıĢmalar yapar ve 

ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesinden sorumludur (5018 m.60).  

Muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, 

muhasebe iĢlemlerinin belirlenmiĢ standartlara ve usulüne uygun olarak 

kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır 

halde bulundurulmasından sorumludur (5018 m.61). 

Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri her 

yıl, iĢ ve iĢlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol 

düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirildiğini içeren iç 
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kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet 

raporlarına eklerler. 

Ġç denetçiler, idarelerin iç kontrol sistemlerinin denetlenmesinden ve 

geliĢtirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından sorumludurlar (5018 

m.63,64). 

 

 

3.1.6.7.KMYKK Ġç Kontrol Standartları 

 

Bir iç kontrol yapısı, metotlar, usuller ve hedeflere ulaĢılmasına yeterli 

güvence sağlayan diğer önlemlerin yanı sıra kurumun tüm iĢlemlerine 

uygulanabilecek standartlara sahip olmalıdır. Kamu kurumlarındaki 

faaliyetlerin büyüklüğü, çeĢitliliği, iĢlem hacmi, kayıtların çokluğu ve çeĢitli 

düzenleme ve yasaların varlığı dikkate alınarak iç kontrol standartlarının 

belirlenmesi gerekmektedir. Kamu kaynaklarının yönetim ve kontrolü yasal 

düzenlemelerle yapıldığından, bu uyumu sağlayacak ve düzenleyecek 

standartlara ihtiyaç duyulmaktadır. Standartlar, kontrol sürecinde en önemli 

faktördür. Ġç kontrol, idarenin yönetim sorumluluğundadır. Her bir idare, 

yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol sistemini oluĢturmak, 

geliĢtirmek ve gerektiğinde yeniden düzenlemek durumundadır. Ġç kontrol 

standartları, kurumların iç kontrol sistemlerini kurarken izleyecekleri minimum 

standartlardır.290 

 Ġç kontrol ve ön mali kontrole iliĢkin usul ve esasları belirleyen 

Yönetmelik‟in "Ġç kontrol standartları" baĢlıklı 5. maddesinde, iç kontrol 

standartlarının, merkezi uyumlaĢtırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin mali ve mali olmayan 

tüm iĢlemlerinde, bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle 

yükümlü bulunduğu belirtilmiĢtir.  

                                                 
290

 Saltık, a.g.m., 2007, s.58-70.  
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Bu mevzuat çerçevesinde, Kamu Ġç Kontrol Standartları COSO modeli, 

INTOSAI Kamu Sektörü Ġç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği Ġç 

Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiĢtir. 

Kamu idareleri, 5018 sayılı KMYKK ve ilgili mevzuatı ile kamu iç 

kontrol standartlarının gereğini yerine getirmek zorundadır. Kamu iç kontrol 

standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluĢturulmasında, 

izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel 

yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve 

standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır. 

Kamu iç kontrol standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri 

çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol 

faaliyetleri, bilgi ve iletiĢim ile izleme bileĢenleri esas alınarak, tüm kamu 

idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte 

düzenlenmiĢtir. Anılan Tebliğde bu baĢlıklar altında 18 adet standart 

sayılmıĢtır.  

Kontrol ortamı: Kontrol ortamı iç kontrolün temel unsurudur. Ġç 

kontrolün baĢarılı ya da baĢarısız olması, iç kontrol sürecinin yer aldığı 

kontrol ortamına bağlıdır.291 

Ġdarenin yönetici ve çalıĢanlarının iç kontrole olumlu bir bakıĢ 

sağlamaları, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayıĢına sahip olmaları 

esastır. Performans esaslı yönetim anlayıĢı çerçevesinde görev, yetki ve 

sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kiĢilere verilmesi ve 

personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. Ġdarenin organizasyon 

yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir Ģekilde belirlenir. 

Etik değerler ve dürüstlük, misyon, organizasyon yapısı ve görevler, 

personelin yeterliliği ve performansı, yetki devri olmak üzere 4 standart 

belirlenmiĢtir. 

Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koĢullarda 

meydana gelen değiĢiklikler dikkate alınarak gerçekleĢtirilen ve süreklilik arz 

eden bir faaliyettir. Ġdare, stratejik planında ve performans programında 
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belirlenen amaç ve hedeflerine ulaĢılmasını engelleyecek iç ve dıĢ 

nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir. Planlama ve programlama, 

risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi olmak üzere 2 standart 

belirlenmiĢtir. 

Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol 

faaliyeti belirlenir ve uygulanır. Kontrol stratejileri ve yöntemleri, prosedürlerin 

belirlenmesi ve belgelendirilmesi, görevler ayrılığı, hiyerarĢik kontroller, 

faaliyetlerin sürekliliği, bilgi sistemleri kontrolleri olmak üzere 6 standart 

belirlenmiĢtir. 

Bilgi ve iletiĢim: Ġdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir 

Ģekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını 

yerine getirebilecekleri bir Ģekilde ve sürede iletilir. Bilgi ve iletiĢim, 

raporlama, kayıt ve dosyalama sistemi, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların 

bildirilmesi olmak üzere 4 standart belirlenmiĢtir. 

Gözetim: Ġç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir 

ve değerlendirilir. Ġç kontrolün değerlendirilmesi ve Ġç denetim olmak üzere 2 

adet standart belirlenmiĢtir.292 

 

 

3.1.6.8.Ġç Denetim Ġç Kontrol ĠliĢkisi 

 

Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik‟in 11. 

maddesinde iç kontrol ve iç denetim iliĢkisine değinilerek “Ġç denetim, iç 

kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve iĢleyiĢiyle ilgili olarak yönetime bilgiler 

sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.” hükmüne yer 

verilmiĢtir. 

26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi  Gazete‟de yayımlanan Kamu 

Ġç Kontrol Standartları Tebliği‟nde;293 iç kontrole iliĢkin görev, yetki ve 

sorumluluklara değinilerek,  “iç denetçiler ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin 

denetlenmesinden ve geliĢtirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından 

                                                 
292

 Kalender, a.g.m., s.90. 
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 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Resmi Gazete Sayı: 26738, 26.12.2007 



200 

 

sorumludurlar.” ifadeleri ile iç  denetçilerin sisteme iliĢkin görev, yetki ve 

sorumluluklarına burada da Kanun ve Yönetmelik paralelinde açıklık 

getirilmiĢtir. 

Ġç denetim iç kontrolün önemli bir boyutunu oluĢturmaktadır. Ġç 

kontrol bir yönetim fonksiyonu olup, iç kontrolün etkinliği yönetimin 

sorumluluğundadır. Bu nedenle iç kontrol yapısının düzenli bir biçimde 

izlenmesi ve gözden geçirilmesi gerekir. Söz konusu izleme ve gözden 

geçirme görevi ise iç denetçilerin raporları aracılığıyla yerine 

getirilmektedir.294 

Geleneksel iç denetim fonksiyonu, iç kontrolün bir unsuru olarak 

konumlandırılmıĢtır. Ġç denetçi, yönetim adına iĢletmede var olan iç kontrol 

yapısını sürekli olarak izler ve rapor verir.295 

  Ġç kontrol ve iç denetim kavramlarının daha doğru anlaĢılabilmesi için 

konu hakkındaki yasal ve idari düzenlemeler birlikte değerlendirmeye 

alınmalıdır. 

Ġç kontrol aĢağıdaki özelliklerle iç denetiminden ayrılır:296  

Ġç kontrol denetlenen birimde, fonksiyonel açıdan bağımsız olan bir 

kiĢi tarafından gerçekleĢtirilen denetimden farklı olarak, denetlenen birimin 

organizasyonuyla ve isleyiĢiyle bütünleĢtirilmiĢtir. Ġç kontrol, her bir çalıĢanın 

iĢini tanımlayacak, çalıĢma yöntemlerini belirleyecek, bilgi sistemlerini 

oluĢturacak, yardımcılarının faaliyetlerini gözetleyecek olan birim yönetiminin 

doğal bir görevdir. Ġç kontrol, belirli zamanlarda devreye giren denetimden 

farklı olarak, sürekli bir görevdir. 

 Ġç kontrol eksikliği ve iç kontrol-denetim iliĢkisinin makul bir zemine 

oturtulmamıĢ olması, iç denetimin etkinliğini azaltmaktadır. ÇağdaĢ denetim 

anlayıĢının bir gereği olarak, denetlenen kuruluĢtaki iç kontrol sisteminin 

etkinliğinin değerlendirilmesi ve bu sistemin eksiklik ve zayıflıklarının 

nedenlerinin araĢtırılması ve sonuçta incelenen yapının geliĢtirilmesine 

yönelik tavsiyelerin oluĢturulması ve izlenmesi gerekmektedir. 

                                                 
294

 Fikret Çöker,  “Açıklamalı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İkincil 

Mevzuat”, YEKÜD Yayını, Ankara, 2007, s.125. 
295

 Nejat Bozkurt. Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, s.134. 
296

  Uzun, a.g.e., s.4. 
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Ġç denetçi alımında ve iç denetim birimlerinin kurulmasında büyük 

ilerleme kaydedilmiĢtir ancak, daha gidilmesi gereken uzun bir yol 

bulunmaktadır. Bu konuda mevcut kadroların yaklaĢık %60‟ının 

doldurulduğu, iç denetim raporlarının faaliyet raporlarında yer alan iç kontrol 

güvence beyanlarına gereken Ģekilde katkıda bulunmadığı gözlenmiĢtir. 

KMYKK‟da  gelecekte yapılacak değiĢiklikler ile iç denetim uygulamalarının 

AB gereksinimlerini tamamen karĢılayacak hale getirilmesi 

planlanmaktadır.297 

 

 

3.1.7.Kurumsal Risk Yönetimi 

 

ÇalıĢmamızın birinci bölümünde belirtildiği gibi, kurumsal risk yönetimi, 

COSO Kurumsal Risk Yönetim Çerçevesi kapsamında iç denetim birimlerinin 

risk esaslı plan hazırlığında dikkate alınmaktadır. 

Ġç denetim, kurumun karĢı karĢıya olduğu riskler esas alınarak 

hazırlanan risk odaklı iç denetim plan ve programı çerçevesinde yapılır. Risk 

değerlendirmesi ile ilgili olarak Kurulca belirlenen esas ve usullere uyulur. 

Yönetim tarafından tanımlanan riskler, iç denetim birimince kapsamlı bir risk 

analizine tabi tutulur. Bu analiz sonucunda riskler, oran ve önem dereceleri 

belirlenerek sıralanır. Ġç denetim birimince; kurumun hedefleri, faaliyetleri ve 

varlıklarını etkileyebilecek önemli risklere iliĢkin olarak yapılan analiz 

sonucunda, en yüksek risk içeren alan ve konulardan baĢlanarak iç denetim 

planı ve uygulamaya iliĢkin programlar hazırlanır. Yeni birim ve faaliyetler, 

yeniden yapılandırma projeleri, örgüt yapısı ve insan kaynaklarındaki önemli 

değiĢiklikler, yüksek risk içerebileceğinden, denetim programına öncelikli 

dahil edilir. Programların hazırlanmasında; üst yöneticinin riskli gördüğü ve 

öncelik verilmesini istediği hususlar da dikkate alınır. Denetim sonuçlarına 

göre mevcut riskler yıl sonlarında yeniden gözden geçirilir.298 
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 Avrupa Komisyonu, a.g.e., “Boşluk Analizi Raporu”, 2009, s.11 
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 İDKK, “Kamu İç Denetim Birim Yönergesi”, Maliye Bakanlığı Yayın No:3, 2007, s.8 
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Kamuda iç denetim birimlerinin risk esaslı denetim planı 

hazırlanmasına iliĢkin düzenlemeler mevcut olmasına karĢın, yönetim 

sorumluluğu kapsamında kurumsal risk yönetimine iliĢkin mevcut 

düzenlemelerde açıklık bulunmamaktadır. Kamu iç kontrol standartlarında, 

kurumsal risk yönetimi bileĢenlerine (stratejik amaç ve hedeflerin 

belirlenmesi, bu amaç ve hedefleri engelleyecek iç ve dıĢ risklerin 

belirlenmesi, bu çalıĢmaların yöntemlerle yapılması, risklerin değerlendirilip 

eylem planının oluĢturulması vb.) iliĢkin standartlar bulunmakla birlikte,  

KMYKK‟ da kurumsal risk yönetimi için yasal dayanak oluĢturulmamıĢtır. 

Kamu Ġç Kontrol Standartları‟nda,  risklere karĢı alınacak kontrol faaliyetinden 

bahsedilmektedir. Buradan hareketle, Kamu Ġç Kontrol Standartları‟nda risk 

değerlendirmesinden, iç kontrol temelli risklerin yönetiminin amaçlandığı 

yorumlanabilir. Oysa kurumsal risk yönetimi, risk değerleme esaslı 

tasarlanmıĢtır. KRY, kurumu etkileyebilecek risklerin anlaĢılması ve 

yönetimi için tasarlanmıĢken, iç kontrol çerçevesi kurum iç 

faaliyetlerinin bir gereksinimi olan iç kontrollerin anlaĢılması ve 

yönetilmesi için tasarlanmıĢtır. Risk yönetimi; riske karĢı geliĢtirilen 

risk tutumlarından mevcuttur.299   

Ġç kontrol sistemlerinin ve kurumsal risk yönetiminin oluĢturulması, 

yönetimin sorumluluğundadır. Kurumsal hedeflere ulaĢılması için risklerin 

etkili bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Kurum risk uygulamalarının 

sorumluluğunu üstlenecek personelin bağımsız çalıĢabilme yeterliliği 

bulunmalıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinin kamu kurumlarında 

uygulanabilmesi için gerekli olan sistemin üçüncü ayağı Kurumsal Risk 

Yönetiminin bir an önce hayata geçirilebilmesi için, kurumsal risk yönetim 

fonksiyonlarının görev ve sorumluluklarının tanımlandığı ve hangi esaslarca 

yönetileceğine dair mevzuat eksikliği bulunmaktadır.  

Uluslararası standartlar uygulama önerisi (2100-4) talep halinde, iç 

denetçilerin kurumun risk yönetim sürecinin ilk kuruluĢuna yardımcı olacak 

faal bir rol alabileceğini belirtmektedir.  
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3.1.8.DıĢ Denetim (SayıĢtay Denetimi) 

 

SayıĢtayın yapısı iĢleyiĢi, denetim usulleri, görevleri ve diğer hususlar 

832 SayıĢtay Kanunu ile düzenlenmiĢtir. Ayrıca, kamu mali yönetim ve 

kontrol sistemini düzenleyen 5018 sayılı KMYKK ile de SayıĢtayın 

görevlerine iliĢkin önemli düzenlemeler yapılmıĢtır. 

5018 sayılı KMYKK‟nın 68. maddesinde Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir:  

“SayıĢtay tarafından yapılacak harcama sonrası dıĢ denetimin amacı, genel 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve iĢlemlerinin; kanunlara, 

kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve 

sonuçlarının TBMM‟ye raporlanmasıdır. DıĢ denetim, genel kabul görmüĢ 

uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;  

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

mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna iliĢkin mali denetimi ile kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına iliĢkin mali iĢlemlerinin 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 gerçekleĢtirilir.”  

Kanun‟da dıĢ denetim bakımından yapılan düzenlemelerle; SayıĢtay 

denetiminin kapsamı geniĢletilmekte, genel yönetim kapsamındaki tüm kamu 

idarelerinin harcama sonrası dıĢ denetiminin SayıĢtay tarafından 

gerçekleĢtirilmesi sağlanmaktadır. Diğer taraftan SayıĢtaya tanınan denetim 

yetkisi mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimi Ģeklinde 

konu itibariyle de geniĢlemektedir. Ancak SayıĢtayın harcama öncesi 

denetimine (vize ve tescile) son verilmektedir. 

Türk SayıĢtayının yargısal iĢlevinin bir sonucu olarak, idarelerin hesap 

ve iĢlemlerine yönelik olarak gerçekleĢtirilen uygunluk denetimlerinin 

sonuçlarının yargılanması ve yargısal süreçler iĢletilerek kesin hükme 

bağlanması iĢlevi ve görevi de SayıĢtaya verilmiĢ olmaktadır. 
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SayıĢtayın kamu mali yönetim ve kontrol sistemindeki tek iĢlevi dıĢ 

denetim fonksiyonu olmayıp, Kanun koyucu SayıĢtaya denetim misyonuyla 

da bağlantılı olarak denetimi tamamlayıcı, destekleyici nitelikte ve 

parlamentoya tarafsız profesyonel bilgi desteği sağlanmasına ve raporlama 

yapılmasına yönelik görev ve yetkilerde yüklemiĢtir. 

SayıĢtay da denetim sonuçlarının parlamentoya raporlanması 

amacıyla denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak, “dıĢ 

denetim genel değerlendirme raporu” düzenleyecek ve TBMM‟ye sunacaktır. 

Ġdarelerin düzenleyeceği faaliyet raporlarının, Maliye Bakanlığı 

tarafından değerlendirilerek genel faaliyet raporunun hazırlanacağı ve 

SayıĢtaya gönderileceği, SayıĢtayın bu raporları dıĢ denetim sonuçlarını da 

dikkate alarak değerlendireceği ve kendi görüĢü ile birlikte TBMM‟ye 

sunacağı hüküm altına alınmaktadır. TBMM de bu raporlar çerçevesinde 

kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüĢecektir. 

5018 sayılı KMYKK ile yapılan düzenlemeler, getirilen yenilikler, mali 

yönetim ve kontrol sisteminin tasarım biçimi, bu bağlamda dıĢ denetimin 

tanımı, kapsamı, niteliği ve metodolojisine iliĢkin düzenlemeler SayıĢtayın 

yeniden yapılandırılmasını ve bu amaçla 5018 sayılı KMYKK ile uyumlu yeni 

bir SayıĢtay Kanunu‟nun çıkarılması zaruretini beraberinde getirmiĢtir. Ancak, 

yasal düzenleme yapılması gereği konusunda genel bir mutabakat söz 

konusu olmasına rağmen,  henüz bir mesafe alınamamıĢtır. 

SayıĢtayın söz konusu faaliyet raporlarına (ve beyanlara) iliĢkin görüĢ 

bildirmesine imkan tanıyacak ve böylece hesap verebilirlik zincirinin bir 

halkasının daha tamamlanmıĢ olacaktır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

 

TÜRKĠYE’DE KAMUDA ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ ÜZERĠNE  

SEKTÖR ÇALIġANI ĠÇ DENETÇĠLER ĠLE BĠR  

ANKET ÇALIġMASI 

 

AraĢtırmada yapılan anket çalıĢması için, Türkiye‟de kamu 

kurumlarında (özel bütçeli ve genel bütçe kapsamındaki kurumlar ile mahalli 

idareler ve SGK) çalıĢmakta olan iç denetçilerden 727 adedine anket formu 

ulaĢtırılmıĢ ve 265 adet iç denetçiden anketimize yanıt alınmıĢtır.   

 

 

4.1. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ VE AMACI 

 

ÇalıĢmada alan araĢtırması yöntemi uygulanmıĢtır. Anket sorularına 

verilen cevapların değerlendirilmesi ve hipotez testlerinin uygulanmasında 

SPSS 18.0 istatistik paket programı kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı; 

Türkiye‟de kamu kurumlarındaki iç denetim sisteminin uluslararası 

standartlara ve Türkiye‟de mevcut iç denetim mevzuatına uygunluğu, 

istihdam edilen iç denetçilerin mesleki yetkinliklerinin ortaya konulması ve 

kamu iç denetimi profilinin çıkarılmasıdır.  

 

 

4.1.1.Problem Cümlesi 

 

Bu araĢtırmanın problemi: “Türkiye‟de kamu kurumlarında iç denetim 

sistemi uluslararası standartlara uygun,  alanında yetkin kiĢilerle ve istenen 

faydayı sağlayan bir Ģekilde iĢliyor mu?” olarak belirlenmiĢtir. Sistemin 

etkinliğinin arttırılabilmesi için çözüm yolları araĢtırılmıĢtır. Burada 
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cevaplanmaya çalıĢılan soru belirlenen hipotezlerin testleri yardımıyla 

yanıtlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

 

4.1.2.Problemin Modeli 

 

Problemin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken ölçütler vardır. Bu 

ölçütler Ģunlardır. 

Genel ölçütler:  Önemlilik, çözülebilirlilik, yenilik, yerleĢik etik kurallara uygun  

olarak araĢtırılabilirliktir. 

Özel Ölçütler : Alanda yeterlilik, yöntem ve tekniklerde yeterlilik, veri toplama 

izni, zaman ve olanak yeterliliği, ilgi yeterliliğidir. 

 Bu araĢtırmada seçilen problem olan iç denetim sisteminin uygunluk 

ve etkinliği, kamu kurumları açısından önemli, etkinliğin arttırılabilmesi 

açısından çözülebilir bir konudur. Belirlenen modelle yerleĢik etik kurallarına 

uygun bir araĢtırma yapılmıĢtır.  

 

 

4.1.3.Alt Problemler  

 

Bu bölümde ana probleme bağlı olarak alt problemler belirtilmiĢtir: 

1) Türkiye‟de kamu iç denetim mevzuatı ile uygulamaları arasında birebir 

uyum var mıdır? 

2) Türkiye‟de hazırlanan iç denetim mevzuatı ile uluslararası iç denetim 

mevzuatı arasında birebir uyum var mıdır? 

3) Türkiye‟de kamu iç denetim sistemi, kamuda iç denetim sistemlerinden 

beklenen faydayı sağlamakta mıdır? 

4) Türkiye‟de kamu iç denetçileri, uluslararası düzeyde beklenen mesleki 

yetkinlik düzeyinde midir? 

5) Türkiye‟de kamu iç denetçileri, uluslararası sertifikasyon konusunda 

teĢvik edilmekte midir?   
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Yukarıdaki alt problemler, Türkiye’de kamuda iç denetim sisteminin 

olması gereken yeterlilikte ve etkinlikte olup olmadığını ortaya koymaya 

yöneliktir. Kamuda “Ġç Denetim” tanımı: “kamu idaresinin çalıĢmalarına 

değer katmak ve geliĢtirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik 

esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak 

amacıyla yapılan, bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danıĢmanlık 

faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali 

iĢlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliĢtirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir 

yaklaĢımla ve genel kabul görmüĢ standartlara uygun olarak gerçekleĢtirilir” 

Ģeklindedir. Bu faaliyetin kamuda yer alması halinde ise elbette ki kamunun 

iktisat politikası amaçları ile birebir bir örtüĢme ve en küçük birimden 

baĢlayan denetim sistemi sayesinde, sorunu kaynağında kesme imkânı 

yaratılmıĢ olacaktır. Ancak bu sistem, belirlenmiĢ standartlar düzeyinde 

iĢlemiyor, daha iyi standartlar da geliĢtirmiyorsa sistem amacına 

ulaĢmayacaktır.  

 

 

4.2 ARAġTIRMANIN EVRENĠ VE ÖRNEKLEMĠ 

 

Bu araĢtırmanın evrenini/ana kütlesini Türkiye‟deki kamu kurumlarında 

çalıĢan tüm iç denetçiler ve iç denetim birim yöneticileri oluĢturmaktadır. 

Kamu kurumlarına atanan iç denetçi ve iç birim yöneticileri toplam sayısı; 208 

kurumda 789 kiĢidir.300 Kota, evrenin büyüklüğü nedeniyle, 265/789 (0,34) 

olarak belirlenmiĢtir. Bu 265 kiĢi örneklemi oluĢturmaktadır. Böylece bu 

örneklem üzerinden hareketle Türkiye‟de kamu kurumlarındaki iç denetim 

sisteminin uygunluk ve etkinliği belirlenmiĢtir. Örneklem olarak farklı kamu 

kurumlarında istihdam edilen iç denetçiler seçilmiĢtir. 

 

 

                                                 
300

 İDKK, a.g.e., 2009, s.41. 
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4.3.ARAġTIRMA VERĠLERĠNĠN TOPLANMASI 

  

AraĢtırma kapsamında hazırlanan ankette yer alan sorular iç 

denetçilere ve iç denetim birim yöneticilerine yöneltilmiĢtir. Bu soruların 

sınıflandırılması: 

1)Katılımcının kiĢisel bilgileri/temel bilgileri, 

2)Katılımcının Kurumu, 

3)Katılımcının çalıĢtığı iç denetim birimi, 

4)Katılımcının çalıĢtığı kurumun iç denetim standartlarına uygunluğu ve 

yürütülen denetim faaliyetleri, 

5)Katılımcının kurumunda kullanılan denetim araçları, teknikleri ve 

çalıĢanların yetkinlikleri, 

Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu sınıflandırmada soru ağırlığı “katılımcının çalıĢtığı 

kurumun iç denetim standartlarına uygunluğu ve yürütülen denetim 

faaliyetleri” bölümüne verilmiĢtir. 

 Anket 727 kiĢiye elektronik posta yoluyla ulaĢtırılmıĢ, aynı zamanda 

potansiyel katılımcılar ile gönderi üzerine telefon görüĢmesi yapılmıĢtır. 527 

adet KĠDDER üyesine, KĠDDER e-posta grubu aracılığıyla, diğer 200 iç 

denetçiye ise iletiĢim bilgileri temin edilerek, yine e-posta aracılığıyla 

ulaĢılmıĢtır. Anket sorularının hazırlanması, anketin ulaĢtırılacağı 

katılımcıların belirlenmesi, katılımcılara eriĢim kanallarının tespit edilmesi, 

yapılan tespitler neticesinde görüĢmelere baĢlanması, anketlerin 

ulaĢtırılması, sonuçların beklenmesi, alınan sonuçların kullanılabilir veri 

setlerine dönüĢtürülmesi ve yorumlanması iki ay kadar bir sürede 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Anketin katılımcılara ulaĢtırılması ve yanıtlarının alınması 

ise 02.12.2009–20.12.2009 tarihleri arasında gerçekleĢmiĢtir. Anket 

katılımcısına, isim açıklama zorunluluğu getirilmemiĢ, böylece alınan 

cevapların doğruluk derecesinin artırılması hedeflenmiĢtir. Anketin 

doldurulması konusunda katılımcılara süre sınırlaması getirilerek, cevapların 

katılımcılar arasında tartıĢılarak standardizasyon sorununa neden olması 

önlenmiĢtir.   
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Daha fazla katılımcıya ulaĢma, istatistiki veri sağlama, tüm kamuda 

uygulanan bir sistemi inceleme imkanı tanıması, maliyetinin düĢük olması, 

araĢtırmacı ile katılımcının karĢılıklı iletiĢimi söz konusu olmadığından, 

toplanan bilgilerin güvenirliğinin fazla olması nedeniyle çalıĢmada anket 

yöntemi uygulanmıĢtır. Ankette sistemleĢtirilmiĢ soru tiplerinden “kapalı uçlu 

sorular (çok seçenekli ve dereceli, seçmeli, cevabı belirlenmiĢ, karar 

bildiren)” kullanılmıĢtır. Ankette 67 adet soruya yer verilmiĢtir. ÇalıĢma öncesi 

10 adet iç denetçi ile kapsam değerlendirmesi yapılmıĢ ve soruların 

geçerliliği, araĢtırma konuları ile bağlantısı alınan görüĢler ile test edilmiĢtir. 

Evreni temsil edecek sayıda örnekleme ulaĢıldığında, araĢtırma 

sonlandırılmıĢtır. Ankete 265 kiĢi katılım göstermiĢtir. ÇalıĢmada %95‟lik bir 

güven düzeyi seçilmiĢ; dolayısıyla % 5‟lik bir hata payı kabul edilmiĢtir. 

 

 

4.4.ARAġTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

 

AraĢtırma Türkiye‟de kamu kurumlarında (özel bütçeli ve genel bütçe 

kapsamındaki kurumlar ile mahalli idareler ve SGK) çalıĢmakta olan 265 iç 

denetçi ile sınırlandırılmıĢtır. Örneklemdeki sınırlılık öncelikle araĢtırma 

konusunun “kamu kurumları”nı içermesi ve bu alanda sivil bir araĢtırmada 

tümüyle açıklık tanınmayacağı, bunun yanında evreninin tamamının 

incelenmesinin olanaksızlığı ve gereksizliğidir. Diğer yandan Türkiye‟de 

kamuda iç denetim sisteminin 5018 sayılı KMYKK ile  2007 yılından itibaren 

uygulanmaya baĢlamıĢ olması; dolayısıyla da tüm kamuda iç denetim 

sistemlerinin kurulumu ve geliĢtirilmesi hususunun benzerlik göstermesi 

varsayımları ile sınırlandırılmıĢtır. 
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4.5.ARAġTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 

4.5.1. KiĢisel/Temel Bilgiler Sorularının Değerlendirilmesi 

 

Bu kısımda anketi cevaplayan iç denetçiler ve çalıĢtıkları kurumlara 

yönelik bulgular yer almaktadır.  

 

Tablo 4.1. KiĢisel/Temel Bilgiler Sorularına Verilen Cevapların Frekans 
Dağılımları 

Unvan Frekans % 
Ġç Denetçi 233 87,9 

Ġç Denetim Birim Yöneticisi 32 12,1 
Toplam 265 100 
Cinsiyet Frekans % 

Erkek 235 88,7 
Kadın 30 11,3 

Toplam 265 100 
YaĢ Frekans % 

22-28 YaĢ Arası 0 0,0 
29-35 YaĢ Arası 58 21,89 
36-42 YaĢ Arası 86 32,45 
43-49 YaĢ Arası 79 29,81 
49 YaĢ ve Üzeri 42 15,85 

Toplam 265 100 
Eğitim Durumu Frekans % 

Lisans 204 76,98 
Yüksek Lisans 55 20,75 

Doktora 6 2,264 
Toplam 265 100 

Mezun Olunan Ana Bilim Dalı Frekans % 
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 162 61,13 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 72 27,17 
Hukuk 8 3,019 

Mühendislik - Mimarlık 13 4,906 
Diğer 10 3,774 

Toplam 265 100 
Kamudaki Toplam Mesleki ÇalıĢma Süreniz? Frekans % 

1-5 Yıl Arası 0 0,0 
6-10 Yıl Arası 52 19,62 

11-15 Yıl Arası 39 14,72 
16-20 Yıl Arası 74 27,92 
20 Yıl ve Üzeri 100 37,74 

Toplam 265 100 
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Tablo 4.1. (Devamı) 

Ġç Denetçiliğe Atanmadan Önceki Göreviniz? Frekans % 
MüfettiĢ  82 30,94 

Denetmen 145 54,72 
Kontrolör 34 12,83 

Diğer 4 1,509 
Toplam 265 100 

Kurumunuza Ġç Denetçi Olarak Atanmadan Önce Yine Aynı 
Kurumda Mı ÇalıĢıyordunuz? Frekans % 

Evet 108 40,8 
Hayır 157 59,2 

Toplam 265 100 
Ġç Denetçiler Enstitüsü Unvan Sertifikası Frekans % 

Yok 260 98,11 
CGAP 1 0,377 

CIA 0 0,0 
Diğer 4 1,509 

Toplam 265 100 
Sahip Olduğunuz BaĢka Sertifika Var Mı; Cevabınız Evet Ġse 

Hangi Türden? Frekans % 
Yok 149 56,23 

SMM/YMM Sertifikalarından 45 16,98 
Sermaye Piyasaları Kurulu Sertifikalarından 8 3,019 

Kamu Muhasebesi Sertifikalarından 41 15,47 
Diğer 22 8,302 

Toplam 265 100 
Yabancı Dil Biliyor Musunuz? Frekans % 

Hayır 106 40 
Ġngilizce 143 53,96 
Almanca 2 0,755 
Fransızca 6 2,264 

Birden Fazla Dil Biliyorum 8 3,019 
Toplam 265 100 

 

Katılımcıların %88‟i iç denetçi, %12‟si iç denetim birim yöneticisidir; 

%89‟u erkek, %11‟i kadındır; %22‟si 29-35 yaĢ arası, %32‟si 36-42 yaĢ arası, 

%30‟u 43-49 yaĢ arası, ,%62‟si 36 ile 49 yaĢ arasında, %16‟sı 49 yaĢ ve 

üzerindedir; %77‟si lisans; %21‟i yüksek lisans ve %2‟si doktora mezunudur; 

%61‟i Ġktisadi ve Ġdari Bilimler, %27‟si Siyasal Bilgiler, %3‟ü Hukuk, %5‟i 

Mühendislik – Mimarlık; %4‟ü diğer ana bilim dallarından mezundur; %20‟si 

6-10 yıl arası, %15‟i 11-15 yıl arası, %28‟i 16-20 yıl arası, %38‟i 20 yıl ve 

üzeri sürelerde kıdem düzeyine sahiptir. 
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ġekil 4.1 Unvan 
Katılımcıların %88‟i iç denetçi, %12‟si iç denetim birim yöneticisidir. 

ġekil 4.2 Cinsiyet 

Katılımcıların %89‟u erkek, %11‟i kadındır. 

87,9%

12,1%

İç Denetçi

İç Denetim Birim 
Yöneticisi

88,7%

11,3%

Erkek

Kadın
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ġekil 4.3 YaĢ 

 Katılımcıların %22‟si 29-35 yaĢ arası, %32‟si 36-42 yaĢ arası, %30‟u 

43-49 yaĢ arası, %62‟si 36 ile 49 yaĢ arasında, %16‟sı 49 yaĢ ve üzerindedir. 

ġekil 4.4 Eğitim Durumu 

Katılımcıların %77‟si lisans,  %21‟i yüksek lisans ve %2‟si doktora 

mezunudur. 

21,9%

32,5%

29,8%

15,9%

29-35 Yaş Arası

36-42 Yaş Arası

43-49 Yaş Arası

49 Yaş ve Üzeri

77,0%

20,8%

2,3%

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora
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ġekil 4.5 Mezun Olunan Öğretim Kurumları 

Katılımcıların %61‟i Ġktisadi ve Ġdari Bilimler, %27‟si Siyasal Bilgiler, 

%3‟ü Hukuk, %5‟i Mühendislik – Mimarlık; %4‟ü diğer ana bilim dallarından 

mezundur. 

 

ġekil 4.6 Kamudaki Toplam Mesleki ÇalıĢma Süresi 

Katılımcıların %20‟si 6-10 yıl, %15‟i 11-15 yıl, %28‟i 16-20 yıl arası, 

%38‟i 20 yıl ve üzeri sürelerde kıdem düzeyine sahiptir. 

61,1%

27,2%

3,0%
4,9% 3,8%İktisadi ve İdari 

Bilimler

Siyasal Bilgiler 
Fakültesi

Hukuk

Mühendislik -
Mimarlık

Diğer

19,62%

14,72%

27,92%

37,74%6-10 Yıl Arası

11-15 Yıl Arası

16-20 Yıl Arası

20 Yıl ve Üzeri
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ġekil 4.7 Ġç Denetçiliğe Atanmadan Önceki Görev Unvanı 

Katılımcıların iç denetim birimine atanmadan önceki görevleri; %31 

müfettiĢ, %55 denetmen, %13 kontrolör ve %2 diğer görevler olarak 

dağılmaktadır. 

 

ġekil 4.8 Kuruma Ġç Denetçi Olarak Atanmadan Önce Aynı Kurumda 

                      ÇalıĢılıp ÇalıĢılmadığı 

Katılımcıların %41‟i “kurumuma iç denetçi olarak atanmadan önce yine 

aynı kurumda çalıĢıyordum”, geriye kalan %59‟u “kurumuma iç denetçi olarak 

atanmadan önce aynı kurumda çalıĢmıyordum” cevabını vermiĢlerdir.  

30,9%

54,7%

12,8%
1,5%

Müfettiş

Denetmen

Kontrolör

Diğer

40,80%

59,20%Evet

Hayır
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ġekil 4.9 Ġç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors – IIA   

               Unvan Sertifikasına Sahiplik Durumu 

Katılımcıların %98‟inin herhangi bir iç denetçiler enstitüsü unvan 

sertifikası bulunmamaktadır. %0,4‟ü CGAP sertifikasına, %1,5‟u diğer 

sertifikalara sahiptir. 

 

ġekil 4.10 Sahip Olunan Diğer Sertifikalar ve Türleri 

Katılımcıların %56‟sının baĢka herhangi bir sertifikası 

bulunmamaktadır. %17‟si SMM/YMM, %3‟ü Sermaye Piyasaları Kurulu, 

%15‟i kamu muhasebesi sertifikalarından birine, %8‟i ise bunların dıĢında 

baĢka bir sertifikaya sahiptirler. 

0,4%

98,1%

1,5%

CGAP

Yok

Diğer

56,2%
17,0%

3,0%

15,5%

8,3%

Yok

SMM/YMM 
Sertifikalarından

Sermaye Piyasaları 
Kurulu 
Sertifikalarından
Kamu Muhasebesi 
Sertifikalarından

Diğer
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ġekil 4.11 Yabancı Dil Bilgisi 

Katılımcıların %40‟ı herhangi bir yabancı dil bilmemektedir. %54‟ü 

Ġngilizce, %0,8‟i Almanca, %2‟si Fransızca, %3‟ü ise birden fazla dil 

bilmektedir. 

  

 Anketimize, %88‟i iç denetçi, %12‟si iç denetim birim yöneticisi olmak 

üzere, iç denetim faaliyetinin her iki görev temsilcisinin katılımı, dolayısıyla 

her iki temsilcinin de görüĢlerinin alınma imkânı sağlanmıĢtır. Ġç denetçilerin, 

çoğunluğunun (%89) erkek, (%62) 36-49 yaĢ aralığında, 16 yıl üzeri mesleki 

kıdeme sahip (%66) ve (%55) denetmen ağırlıkta bir yapıya sahip olduğu 

görülmüĢtür. Katılımcıların %59‟unun kurumuna iç denetçi olarak atanmadan 

önce aynı kurumda çalıĢmaması, iç denetim mesleğinin transfer edilebilir bir 

meslek olması nedeniyle, olumsuzluk olarak değerlendirilmemiĢtir. 

Yukarıdaki yüzdeler dikkate alınarak Türkiye‟de kamu iç denetçilerinin, 

%54‟ünün herhangi bir yabancı dil bilmiyor olmasının, ciddi bir eksiklik olduğu 

söylenebilir. Ġç denetim mesleğinin uluslararası standartları bulunması ve 

sürekli bir geliĢim içinde olması nedeniyle, iç denetçilerin hem mesleki 

yetkinlik hem de kiĢisel geliĢim açısından yabancı dil konusunda donanımlı 

40,0%

54,0%

0,8%

2,3%
3,0%

Hayır

İngilizce

Almanca

Fransızca

Birden Fazla Dil Biliyorum



218 

 

olmaları gerekmektedir. Katılımcıların %98‟inin IIA sertifikasyonlarından 

herhangi birine sahip olmamasının, atanan iç denetçilerin önceki görevlerinde 

uluslararası sertifikasyon sisteminin bulunmaması ve kamu iç denetçiliği 

görevine atanmada sertifikasyon koĢulunun aranmamasından kaynaklandığı 

düĢünülmekte ve Ģu an için bu durum normal karĢılanmaktadır. Kamu iç 

denetim sertifikasyon derecelendirme sisteminde, uluslararası sertifikasyonu 

teĢvik edici düzenlemeler bulunmasına rağmen, Ģekil 4.63‟de görüldüğü 

üzere katılımcıların %47‟sinin sertifikasyonu destekleyici eğitimlerinin üst 

yönetici tarafından desteklenmemesi, gelecek yıllarda uluslararası sertifikaya 

sahip iç denetçi sayısında istenen artıĢın sağlanamayacağını 

düĢündürmektedir. Uluslararası standartlarda derecelendirilen, uzmanlık 

alanlarına göre sınıflandırılan bir meslekte, istenilen yetkinliğe sahip 

olunduğunu belgeleyen bir sistemin teĢvik edilmesi iç denetim faaliyetinin 

etkinliğini artıracaktır. Katılımcıların %23 oranında lisansüstü eğitim 

düzeylerinin bulunması ise olumlu bulunmuĢtur.  

Ġç denetçi olarak atananların %99‟nun denetim kültüründen gelmesi 

(denetmen,  müfettiĢ, kontrolör) olumlu bir unsur olarak görünse de, eski 

denetim kalıpları ile iç denetim kültürü arasında büyük farklılıklar olması 

nedeniyle yeni sisteme adapte olunmasında sorunlar yaĢanacaktır. Nitekim, 

Ģekil 4.25‟de görüldüğü üzere, katılımcıların %72‟si yaptıkları denetimlerde iĢ 

yapma süreçlerine veya çalıĢanların eylem ve iĢlemlerinin mevzuata 

uygunluğuna odaklandığını belirtmiĢtir. Eski denetim alıĢkanlıkları ve kültürü 

nedeniyle geleneksel denetim uygulamalarına devam edildiği, yoğunlukla 

uygunluk denetimi yapıldığı düĢünülmektedir.  

 

 

4.5.2.Katılımcının Kurumuna ĠliĢkin Soruların Değerlendirilmesi 

  

Bu kısımda ankete katılanların kurumları ile ilgili sorulara verdikleri 

cevaplar incelenmiĢtir. 
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Tablo 4.2.Katılımcının Kurumuna ĠliĢkin Sorulara Verilen Cevapların 
Frekans Dağılımları 

Halen çalıĢmakta olduğunuz kurumun türü? Frekans % 

Genel Bütçe 84 31,7 

Özel Bütçe 98 37 

SGK 5 1,89 

Mahalli Ġdare 78 29,4 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurum 0 0,0 

Toplam 265 100 

Kurumunuzun teĢkilat yapısı? Frekans % 

Bakanlık 47 17,7 

MüsteĢarlık 16 6,04 

BaĢkanlık 18 6,79 

Genel Müdürlük 45 17 

Belediye 52 19,6 

YÖK, Üniversite, Y.T. Enstitüsü 64 24,2 

Ġl Özel Ġdaresi 21 7,92 

Diğer 2 0,75 

Total 265 100 

Lütfen kurumuzdaki çalıĢan sayısına en yakın ifadeyi 

iĢaretleyiniz. Frekans % 

500'den Az ÇalıĢan 19 7,17 

500-5.000 ÇalıĢan 147 55,5 

5001-10.000 ÇalıĢan 39 14,7 

10001-100.000 ÇalıĢan 50 18,9 

100.000'den Fazla ÇalıĢan 10 3,77 

Toplam 265 100 
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ġekil 4.12 ÇalıĢılmakta Olunan Kurumun Türü 

Katılımcıların halen çalıĢmakta olduğu kurum türlerine bakıldığında %32‟si 

genel bütçe, %37‟si özel bütçe, %2‟si sosyal güvenlik, %29‟u ise mahalli idare 

kurumlarında çalıĢmaktadırlar. Görüldüğü üzere çalıĢma, farklı alanlarda faaliyet 

gösteren, farklı büyüklüklerde ve bütçe yapısı itibariyle de farklılık arz eden kamu 

kurumlarında gerçekleĢtirilerek örneklemin, evreni temsil kabiliyetinin artırılması 

hedeflenmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.13 Kurum TeĢkilat Yapısı 

Katılımcıların çalıĢtıkları kurumun teĢkilat yapıları incelendiğinde, %18‟inin 

bakanlık, %6‟sının müsteĢarlık, %7‟sinin baĢkanlık, %17‟sinin genel müdürlük, 

%31,7

%37
%1,9

%29,4 Genel Bütçe

Özel Bütçe

SGK

Mahalli İdare

%17,7

%6

%6,8

%17%19,6

%24,2

%7,9 %0,8

Bakanlık

Müsteşarlık

Başkanlık

Genel Müdürlük

Belediye

YÖK, Üniversite, Y.T. 
Enstitüsü
İl Özel İdaresi

Diğer
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%20‟sinin belediye, %24‟ünün YÖK, üniversite, Y.T. Enstitüsü, %8‟inin il özel 

idaresi, %0,75‟inin diğer teĢkilat yapılarındaki kurumlarda çalıĢtıkları sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

 

ġekil 4.14 Kurum ÇalıĢan Sayısı  

Katılımcıların çalıĢtıkları kurumlardaki çalıĢan sayılarına iliĢkin veriler 

incelendiğinde, %7‟sinin 500'den az, %56‟sının 500-5.000 arası, %15‟inin 

5.001-10.000 arası, %19‟unun 10.001-100.000 arası ve %4‟ünün kurumunda 

ise 100.000'den fazla çalıĢan bulunduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

 

4.5.3. Katılımcıların ÇalıĢtığı Ġç Denetim Birimine ĠliĢkin Soruların 

Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4.3. Katılımcının ÇalıĢtığı Ġç Denetim Birimine ĠliĢkin Sorulara 

Verilen Cevapların Frekans Dağılımları 

Kurumunuzda iç denetim faaliyetini yürütmek 

üzere ayrı bir birim kuruldu mu? Frekans % 

Evet 200 75,5 

Hayır 65 24,5 

Toplam 265 100 

7,2%

55,5%
14,7%

18,9%

3,7%

500'den Az Çalışan

500-5000 Çalışan

5.001-10.000 Çalışan

10.001-100.000 Çalışan

100.000'den Fazla Çalışan
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ÇalıĢtığınız kurumda iç denetim birimi hangi 

yılda kuruldu? Frekans % 

2006 33 12,5 

2007 138 52,1 

2008 81 30,6 

2009 13 4,9 

Toplam 265 100 

Kurumunuz iç denetim biriminde kaç iç denetçi 

(birim yöneticisi dâhil) çalıĢıyor? Frekans % 

1 KiĢi 10 3,8 

2 KiĢi 22 8,3 

3 KiĢi 82 30,9 

5 KiĢi 44 16,6 

7 KiĢi 31 11,7 

8 KiĢiden Fazla 76 28,7 

Toplam 265 100 

Kurumunuzda iç denetim faaliyetinin niteliğine 

uygun fiziki imkânlar bulunmakta mıdır? Frekans % 

Evet 213 80,4 

Hayır 52 19,6 

Toplam 265 100,0 

Kurumunuza bağlı alt kurumlarda henüz iç 

denetim biriminin kurulmamıĢ olması nedeniyle, 

denetim faaliyetinde bulunmak üzere bu 

kurumlarda görevlendiriliyor musunuz? Frekans % 

Evet 32 12,1 

Hayır 233 87,9 

Toplam 265 100,0 

Tablo 4.3 ( Devamı) 
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Kurumunuzda, iç denetim biriminin bağımsız bir 

bütçesi var mı? Cevabınız 'evet' ise uluslararası 

standartlara uygun bir iç denetim biriminin 

kurulması için ihtiyaç duyulan yeterli bütçe 

kaynağı sağlanıyor mu? Frekans % 

Hayır, yok uluslararası standartlarda çalıĢmamıza 

yetecek bir kaynak sağlanmıyor. 110 41,5 

Hayır, yok ancak uluslararası standartlarda 

çalıĢmamıza yetecek bir kaynak sağlanıyor. 85 32,1 

Evet, var ve uluslararası standartlarda çalıĢmamıza 

yetecek bir kaynak sağlanıyor. 38 14,3 

Evet, var ancak uluslararası standartlarda 

çalıĢmamıza yetecek bir kaynak sağlanmıyor. 32 12,1 

Toplam 265 100 

 

Katılımcıların çalıĢtığı iç denetim birimlerinin %76‟sında, iç denetim 

faaliyetlerini yürütmek üzere ayrı bir birim kurulmuĢtur. Sorular, kurumda iç 

denetim birimi kurulmamıĢ ise istihdam edilen iç denetçi bazında 

gerçekleĢtirilen iç denetim faaliyetleri kapsamında cevaplandırılmıĢtır. 

%52‟sinde, iç denetim birimi 2007 yılında kurulmuĢken; %31‟inde 2008 

yılında, %13‟ünde 2006 yılında, %5‟inde 2009 yılında kurulmuĢtur.  

Katılımcıların %12‟si, kurumuna bağlı alt kurumlarda henüz iç denetim 

birimi kurulmamıĢ olması nedeniyle, denetim faaliyetinde bulunmak üzere bu 

kurumlarda görevlendirilmiĢtir. 

Katılımcıların çalıĢtığı iç denetim birimlerinin %4‟ünde 1 kiĢi, %8‟inde 2 

kiĢi, %31‟inde 3 kiĢi, %17‟sinde 5 kiĢi, %12‟sinde 7 kiĢi, %29‟unda 8 kiĢiden 

fazla kiĢi (birim yöneticisi dâhil) çalıĢmaktadır.  

Katılımcıların %80‟i çalıĢtığı birimin fiziki imkânlarının, iç denetim 

faaliyetinin niteliğine uygun olduğunu düĢünmektedir. 

Tablo 4.3 ( Devamı) 
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ġekil 4.15.Ġç Denetim Birimi Kurulup Kurulmadığı 

 

%76‟sında iç denetim faaliyetlerini yürütmek üzere ayrı bir birim 

kurulmuĢtur. 

 

 

ġekil 4.16.Ġç Denetim Birimlerinin KuruluĢ Yılları 

 

%52‟sinde Ġç Denetim Birimi “2007” yılında kurulmuĢken; %32‟sinde 

2008 yılında kurulmuĢtur. 

 

75,5%

24,5%

Evet

Hayır

12,5%

52,1%

30,6%

4,9%

2006

2007

2008

2009
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ġekil 4.17.Ġç Denetim Biriminde Görev Yapan Ġç Denetçi Sayısı  

                       (Birim Yöneticisi Dâhil)  

 

Katılımcıların çalıĢtığı kurumların %4‟ünde 1 kiĢi, %8‟inde 2 kiĢi, 

%31‟inde 3 kiĢi,  %17‟sinde 5 kiĢi, %41‟inde 5 kiĢiden fazla iç denetçi 

çalıĢmaktadır. Kamu iç denetim mevzuatı,  iç denetçi sayısının beĢten fazla 

olması halinde, üst yöneticiye, iç denetçiler arasından birini koordinasyonu 

sağlamak üzere görevlendirme imkânı vermektedir. Ġç denetçi sayısı beĢ ve 

beĢten az olan kurumlarda (%59) koordinasyon görevini yerine getirecek bir 

yapılanma mümkün olmayacaktır. Tek kiĢinin bulunduğu (%4) kurumlarda ise 

uluslararası standartlara göre denetim faaliyeti yürütmenin imkânsızlığı 

açıktır. 

3,8%

8,3%

30,9%

16,6%

11,7%

28,7%
1 Kişi

2 Kişi

3 Kişi

5 Kişi

7 Kişi

8 Kişiden Fazla
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ġekil 4.18.Ġç Denetim Birimlerinin Faaliyetlerinin Niteliğine Uygun 

Fiziki Ġmkânlara Sahip Bulunup Bulunmadığı 

Katılımcıların %80‟i çalıĢtığı birimin fiziki imkânlarının, iç denetim 

faaliyetinin niteliğine uygun olduğunu düĢünmektedir. Ġç denetim birimlerinin 

yeni kurulmuĢ olmasına rağmen %80 oranında fiziki imkânlarının sağlanmıĢ 

olması olumlu bulunmuĢtur.  

 

ġekil 4.19.Ġç Denetçilerin Kurumlarına Bağlı Alt Kurumlarda 

          Denetim Faaliyetinde Bulunup Bulunmadığı 

 

Katılımcıların %12‟si kurumuna bağlı alt kurumlarda henüz iç denetim 

birimi kurulmamıĢ olması nedeniyle, denetim faaliyetinde bulunmak üzere bu 

kurumlarda görevlendirilmiĢtir. 

80,4%

19,6%

Evet

Hayır

12,1%

87,9%

Evet

Hayır
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ġekil 4.20.Ġç Denetim Birimlerinin Bağımsız Bütçeye Sahip  

                           Olma ve Bütçe Yeterlilik Durumu 

 

Katılımcıların %42‟si çalıĢtığı kurumun bağımsız bir bütçesinin 

bulunmadığını ifade etmekte ve uluslararası standartlarda çalıĢmalarına 

yetecek bir kaynak sağlanmadığını düĢünmektedir. Bu husus kamuda iç 

denetim sisteminin geliĢmesini zorlaĢtıracak bir unsurdur. %32‟si de çalıĢtığı 

kurumun bağımsız bir bütçesinin bulunmadığını ancak uluslararası 

standartlarda çalıĢmalarına yetecek bir kaynak sağlandığını düĢünmektedir. 

Her iki durumda da ortak olan husus, iç denetim biriminin bağımsız bir 

bütçesinin bulunmayıĢıdır. Ġç denetim birimlerinin, teĢkilat kanunlarında 

gösterilmemeleri sebebiyle, iç denetim birimlerinin kurumsal düzeyde 

bağımsız bütçeleri bulunmamakta ve bütün harcamaları, özel kalem 

müdürlüklerinin bütçelerinden karĢılanmaktadır. Ġç denetim birimlerinin 

bağımsız bir bütçesinin bulunmaması ise, iç denetim faaliyetinin etkinliğini 

zayıflatan bir unsurdur. Katılımcıların  % 54‟ü uluslararası standartlara uygun 

bir iç denetim biriminin kurulabilmesi için yeterli kaynaklarının bulunmadığını 

düĢünmektedir.  

41,5%

32,1%

14,3%

12,1%

Hayır, yok uluslar arası 
standartlarda 
çalışmamıza yetecek bir 
kaynak sağlanmıyor.

Hayır, yok ancak uluslar 
arası standartlarda 
çalışmamıza yetecek bir 
kaynak sağlanıyor.

Evet, var ve uluslararası 
standartlarda 
çalışmamıza yetecek bir 
kaynak sağlanıyor.

Evet, var ancak 
uluslararası standartlarda 
çalışmamıza yetecek bir 
kaynak sağlanmıyor.
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4.5.4. Katılımcının ÇalıĢtığı Kurumun Ġç Denetim Standartlarına 

Uygunluğu Ve Yürütülen Denetim Faaliyetlerine ĠliĢkin Soruların 

Değerlendirilmesi 

 

Tablo 4.4. Katılımcıların ÇalıĢtığı Kurumun Ġç Denetim Standartlarına 

Uygunluğu ve Yürütülen Denetim Faaliyetlerine ĠliĢkin Sorulara Verilen 

Cevapların Frekans Dağılımları 

Ġç denetim birim yöneticisinin mevcut yasal 

düzenlemeler çerçevesindeki yetkileri 

uluslararası standartlarda denetim yapılabilmesi 

için yeterli midir? 

Frekans % 

Evet 80 30,2 

Hayır 185 69,8 

Toplam 265 100 

Denetim yetkilerinizi bağlı olduğunuz makamdan 

onay ve ya emir almadan kullanabiliyor 

musunuz? 

Frekans % 

Evet 55 20,8 

Hayır 210 79,2 

Toplam 265 100 

Yaptığınız denetim neticesinde, hazırlamıĢ 

olduğunuz denetim raporunu bağlı olduğunuz 

makamın onayı olmadan iĢleme koyabiliyor 

musunuz? 

Frekans % 

Evet 15 5,7 

Hayır 228 86,0 

Henüz denetim yapmadım 22 8,3 

Toplam 265 100 
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Tablo 4.4.(Devamı) 

Kurumunuzda fonksiyonel olarak idareden bağımsız bir 

iç denetim faaliyeti yürütülebiliyor musunuz? 
Frekans % 

Evet 134 50,6 

Hayır 131 49,4 

Toplam 265 100 

Yaptığınız denetimlerin kapsamı aĢağıdakilerden 

hangisine odaklanmaktadır? 
Frekans % 

Henüz denetim yapmadım 21 7,9 

ĠĢ yapma süreçleri veya çalıĢanların eylem ve iĢlemlerinin 

mevzuata uygunluğuna 
190 71,7 

Kurumun stratejilerine dayalı olarak geliĢtirilen kurumsal ve 

kiĢisel amaç ve hedeflere, hizmetin kalite standartlarına, 

kısaca faaliyet sonuçlarına göre değerlendirme hususuna 

54 20,4 

Toplam 265 100 

Kurumunuza özel bir iç denetim yönergesi mevcut mu? Frekans % 

Evet 257 97,0 

Hayır 8 3,0 

Toplam 265 100 

Kurumunuzda mevcut iç denetim sistemini nasıl 

tanımlarsınız? 
Frekans % 

Henüz kurulum aĢamasında 65 24,5 

Sistem altyapısı kuruldu 34 12,8 

Kurulan sistem geliĢtirilerek uygulanmasına baĢlandı 82 30,9 

Henüz birebir belirlenen standartlar düzeyinde olmasa da 

iyi bir sistem mevcut 
65 24,5 

Belirlenen standartlar düzeyinde iĢleyen bir sistem mevcut 19 7,2 

Toplam 265 100 
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Tablo 4.4.(Devamı) 

Kurumunuzda müfettiĢ istihdam ediliyor mu? Cevabınız 

'evet' ise Kurumunuz müfettiĢleri ile iç denetçileri 

arasında görev/yetki kargaĢası yaĢanıyor mu?  

Frekans % 

Hayır, istihdam edilmiyor 118 44,5 

Evet, istihdam ediliyor ve kargaĢa yaĢanıyor. 34 12,8 

Evet, istihdam ediliyor ancak böyle bir kargaĢa yaĢanmıyor. 60 22,6 

Evet, istihdam ediliyor Ģu an böyle bir kargaĢa 

yaĢanmamakla birlikte gelecekte yaĢanabilir. 
53 20,0 

Toplam 265 100 

Mevcut iç denetim sisteminin kurumunuzdaki 

yolsuzlukları önlemede yeterli desteği sunacağına 

inanıyor musunuz? 

Frekans % 

Evet 137 51,7 

Hayır 128 48,3 

Toplam 265 100 

Kurumsal yönetimin temel kavramlarından hangisinin 

diğerlerinden daha önemli olduğunu düĢünüyorsunuz? 
Frekans % 

EĢitlik 7 2,6 

ġeffaflık 61 23,0 

Hesap Verebilirlik 154 58,1 

Sorumluluk 43 16,2 

Toplam 265 100 

Ġç denetim sistemi ile kamuda geliĢtirilmesi öngörülen 

“Ģeffaflık” ve “hesap verebilirlik kavramları için ne 

düĢünüyorsunuz? 

Frekans % 

Bu kavramların kamu kurumları tarafından özümsenmesi 

kamu yararına olacaktır. 
212 80,0 

Sonuçta bir kamu yararı elde edilemeyecektir 41 15,5 

Bu kavramlar, muğlak söz oyunlarından fazlası değildir 12 4,5 

Toplam 265 100 
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Tablo 4.4.(Devamı) 

Kurumunuza iç denetçi olarak atanmanızın ardından 

kurum iç denetim mevzuat ve uygulamalarında (iç 

denetim yönergesini geliĢtirmek, kurum risk 

matrisleri oluĢturmak, kurum faaliyetlerine özel 

standart raporlama formatları hazırlamak, vb.) 

değiĢiklik ve/veya güncelleme yaptınız mı? Cevabınız 

'evet' ise aĢağıdakilerden hangisine öncelik verdiniz?  

Frekans % 

Hayır, yapmadım. 57 21,5 

Evet, Kurum üst yönetimi ve diğer yöneticilere iç denetim 

ve faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmesine (beklentiler 

üzerinde mutabakat sağlanması) öncelik verdim. 

71 26,8 

Evet, Kurumun diğer birimlerinde çalıĢanlara iç denetim 

ve faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmesine öncelik verdim.  
30 11,3 

Evet, yıllık denetim planlamasının yapılmasına öncelik 

verdim.  
43 16,2 

Evet, aktif denetimlere baĢlanmasına öncelik verdim.  47 17,7 

Evet, denetimlerde elde edilen risk ve kontrol bilgilerine 

yönelik veritabanı oluĢturulmasına öncelik verdim.  
17 6,4 

Toplam 265 100 

Ġç denetimin kurumunuza sağladığı katkı düzeyine 

beĢ üzerinden kaç verirdiniz?  
Frekans % 

1 24 9,1 

2 48 18,1 

3 99 37,4 

4 73 27,5 

5 21 7,9 

Toplam 265 100 
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Tablo 4.4.(Devamı) 

Kurumunuz diğer birim çalıĢanlarının iç denetim 

birimine yaklaĢımını nasıl tanımlarsınız?  
Frekans % 

Gerekli olduğunu ve kuruma fayda sağlayacağın 

düĢünmüyorlar. 
15 5,7 

Henüz tam olarak algılayamadılar. 123 46,4 

Gerekliliğine ve kuruma fayda sağlayacağına inanmaya 

baĢladılar. 
117 44,2 

Üst yönetimle iliĢkimizi, kontrol, izleme ve raporlama 

faaliyetlerimizin önemini, iç kontrol sistemin kurulmasının 

kendilerine sağladığı faydayı, yokluğu halinde karĢı 

karĢıya kalacakları risk düzeyini, tam olarak anladılar.  

10 3,8 

Toplam 265 100 

Kurumunuz üst yönetiminin iç denetim birimine 

yaklaĢımını nasıl tanımlarsınız? 
Frekans % 

Gerekli olduğunu ve kuruma fayda sağlayacağını 

düĢünmüyorlar. 
39 14,7 

Gerekliliğine ve kuruma fayda sağlayacağına inanmaya 

baĢladılar. 
73 27,5 

Faydasına inanıyorlar, ancak henüz yeterli desteği 

sağlamıyorlar. 
111 41,9 

Ġnanıyorlar ve tam destek sağlıyorlar. 42 15,8 

Toplam 265 100 

Ġç denetim birimi olarak diğer birim çalıĢanlarına ne 

sıklıkta iç denetim, risk yönetimi, vb. konularda 

eğitim veriyorsunuz? 

Frekans % 

Eğitim verilmiyor. 176 66,4 

Yılda bir kere 55 20,8 

Yılda iki kere 23 8,7 

Yılda üç kere 9 3,4 

Yılda dört kere 2 0,8 

Toplam 265 100 
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Tablo 4.4.(Devamı) 

Kurumunuzda iç kontrol sistemi kurulmuĢ mudur? 
Cevabınız evet ise; Kurulan iç kontrol sistemi ve iĢleyiĢinin 

yönetici ve personel tarafından sahiplenildiğini ve 
desteklendiğini düĢünüyor musunuz?  

Frekans % 

Hayır, kurumumuzda henüz iç kontrol sistemi kurulmamıĢtır. 187 70,6 

Evet, iç kontrol sistemi üst yönetici ve personel tarafından 
sahipleniliyor ve destekleniliyor. 

29 10,9 

Evet, iç kontrol sistemi üst yönetici tarafından sahipleniliyor ve 
destekleniliyor. 

21 7,9 

Evet,iç kontrol sistemi üst yönetici ve personel tarafından 
sahiplenmiyor ve desteklenmiyor 

4 1,5 

Evet, iç kontrol sistemi üst yönetici ve personel tarafından 
sahiplenmiyor ve desteklenmiyor.  

24 9,1 

Toplam 265 100 

Kurumunuz iç denetim faaliyetlerini bir plana bağlı olarak 
mı gerçekleĢtiriyorsunuz? Cevabınız evet ise bu planlar 

yönetim kademesinin onayından geçiyor mu?  
Frekans % 

Hayır 17 6,4 

Evet, Yıllık planlar yapılıyor; ancak yönetim onayından 
geçmiyor. 

7 2,6 

Evet, iki/üç yıllık planlar yapılıyor; ancak yönetim onayından 
geçmiyor. 

3 1,1 

Evet, yıllık planlar yapılıyor, yönetimin onayıyla uygulamaya 
koyuluyor. 

99 37,4 

Evet, iki/üç yılık planlar yapılıyor, yönetimin onayıyla 
uygulamaya koyuluyor. 

139 52,5 

Toplam 265 100 

Ġç denetim olarak kurumunuz denetim komitesi, üst 
yönetimi ve/veya yönetim kurulu ile toplantı yapıyor 

musunuz?  
Frekans % 

Hayır, yapmıyoruz 146 55,1 

Evet, kurumumuzda denetim komitesi olmadığı için sadece üst 
yönetim kurulu ile yapıyoruz. 

33 12,5 

Evet, kurumumuzda denetim komitesi ve yönetim kurulu 
olmadığı için sadece üst yönetim ile yapıyoruz. 

86 32,5 

Toplam 265 100 
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Tablo 4.4.(Devamı) 

Kurumunuz iç denetim birimi personelinin 

performansı kimler tarafından değerlendiriliyor?  
Frekans % 

Değerlendirme yapılmıyor. 179 67,5 

Üst Yönetim 67 25,3 

Yönetim Kurulu 0 0,0 

Yönetim Kurulu BaĢkanı 1 0,4 

Diğer 18 6,8 

Toplam 265 100 

Ġç denetim biriminizde bir kalite güvence ve 

geliĢtirme programı hazırlandı mı?  
Frekans % 

Evet 16 6,0 

Hayır 249 94,0 

Toplam 265 100 

Kurumunuz iç denetim personeline sağlanan 

ücret vb. hakların mesleğinizin niteliğine göre 

yeterli olduğunu düĢünüyor musunuz?  

Frekans % 

Evet 129 48,7 

Hayır 136 51,3 

Toplam 265 100 

Kurumunuz faaliyet alanları dikkate alındığında 

istihdam edilen iç denetçi sayısını yeterli buluyor 

musunuz?  

Frekans % 

Evet 120 45,3 

Hayır 145 54,7 

Toplam 265 100 
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Tablo 4.4 ( Devamı) 
 

Kurumunuz mali tablolarının denetimde en sık 

karĢılaĢtığınız hata aĢağıdakilerden hangisi oldu?  
Frekans % 

Henüz mali tablo denetimi yapmadım 203 76,6 

Mali tablo denetiminde bir hata ile karĢılaĢmadım 5 1,9 

Finansal tablolar hazırlanırken bilgilerin yanlıĢ 

kullanılması  
15 5,7 

Matematiksel yanlıĢlar 3 1,1 

Muhasebe ilkelerinin yanlıĢ uygulanması 23 8,7 

GeçmiĢ döneme yönelik hatalar 16 6,0 

Toplam 265 100 

Hazırladığınız denetim raporlarının sonuçlarını 

izleme konusunda bir sistem kurdunuz mu?  
Frekans % 

Evet 103 38,9 

Hayır 136 51,3 

Henüz rapor hazırlamadım 26 9,8 

Toplam 265 100 

Hazırladığınız raporları sunduğunuz üst yönetici, 

bu raporları değerlendirmek üzere hangi birimlere 

gönderiyor?  

Frekans % 

Henüz rapor hazırlamadım. 47 17,7 

Sadece ilgili birimlere 16 6,0 

Ġlgili birimler ve mali hizmetler birimine 18 6,8 

Ġlgili birimlere, mali hizmetler birimine ve ĠDKK'ya 45 17,0 

Toplam 52 19,6 
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Hazırladığınız raporlarda yer alan tespitlerin, 

uyarıların ve önerilerin, üst yönetim tarafından 

dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması, 

uygulama değiĢikliklerinin yapılması, vb. 

konularda rapor amacına ne ölçüde 

ulaĢabiliyorsunuz? 

Frekans % 

Amaca çok uzak 11 4,2 

Amaca uzak 49 8,5 

Amaca yakın 105 39,6 

Amaca çok yakın 56 21,1 

Tam olarak amaca uygun 16 6,0 

Henüz rapor hazırlamadım 28 10,6 

Toplam 265 100 

Bağlı olduğunuz üst yönetici, kurum içinde iç 

denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine 

getirmeye imkân tanıyan yeterli yetkiye sahip mi? 

Frekans % 

Evet 239 90,2 

Hayır 26 9,8 

Toplam 265 100 

Yapmakta olduğunuz denetimler aĢağıdaki 

konulardan hangilerini kapsamakta?  
Frekans % 

Mali bilgilerin denetimini 31 11,7 

Kurumun tüm iĢlem ve faaliyetlerini 216 81,5 

Henüz denetim yapmadım. 18 6,8 

Toplam 265 100 

  

Tablo 4.4 ( Devamı) 
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Yapmakta olduğunuz denetimler sırasında 

soruĢturma yapılması gereken bir durumla 

karĢılaĢmanız halinde öncelikle nasıl bir 

prosedür izliyorsunuz? 

Frekans % 

SoruĢturma gerektiren bir durum olduğunu üst 

yönetime raporluyorum. 
90 34,0 

Üst yönetime soruĢturma gerektiren bir durum 

olduğunu raporlayarak soruĢturma izni alıyorum. 
1 0,4 

Ġç denetçi olarak bu soruĢturmayı yaparak üst 

yönetime raporluyorum. 
1 0,4 

Henüz böyle bir durumla karĢılaĢmadım ve iç 

denetim mevzuatımızda bu konuda bir açıklık yok. 
39 14,7 

Henüz böyle bir durumla karĢılaĢmadım; ancak iç 

denetim mevzuatımızda bu konuda netlik var. 
134 50,6 

Toplam 265 100 

Yapmakta olduğunuz denetim faaliyetleri ağırlıklı 

olarak süreç odaklı mı, birim odaklı mı 

gerçekleĢmektedir?  

Frekans % 

Süreç odaklı 120 45,3 

Birim odaklı 39 14,7 

Her ikisi birlikte 89 33,6 

Henüz denetim yapmadım 17 6,4 

Toplam 265 100 

Kurumunuzda iç denetim faaliyetleri kapsamında faaliyet, 

çıktı ve sonuçları, performans hedef ve gerçekleĢmeleri, 

bilgi, izleme ve kontrol sistemleri denetleniyor mu? 

Frekans % 

Evet 60 22,6 

Hayır 205 77,4 

Toplam 265 100 

 

Tablo 4.4 ( Devamı) 
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Tablo 4.4.(Devamı) 

Ġç denetim faaliyetinin kurumunuza katkısını ölçen bir 

sistem kurdunuz mu?   
Frekans % 

Evet 11 4,2 

Hayır 254 95,8 

Toplam 265 100 

Denetim faaliyetleri konusunda uzmanlık gerektiren bir konu 

ile karĢılaĢtınız mı cevabınız evet ise dıĢ kaynak kullanmaya 

imkan veren bir bütçeniz var mı?  

Frekans % 

Hayır, bütçemiz buna imkan tanımıyor, bugüne kadar 

ihtiyaç da duymadım 
140 52,8 

Hayır, bütçemiz buna imkan tanımıyor, ihtiyaç 

duyduğum olaylar oldu 
32 12,1 

Evet, bütçemiz buna imkan tanıyor, ancak bugüne 

kadar ihtiyaç duymadım 
81 30,6 

Evet, bütçemiz buna imkan tanıyor ve ihtiyaç duyup 

kullandım 
12 4,5 

Toplam 265 100 

Ġç denetim birimi olarak bir yılda ortalama kaç 

rapor hazırlıyorsunuz?  
Frekans % 

Henüz rapor hazırlamadım 24 9,1 

1-10 193 72,8 

11-20 38 14,3 

20'den fazla 10 3,8 

Toplam 265 100 

Ġç denetim birimi olarak kurumunuzun risk 

kriterlerini tanımladınız mı?  
Frekans % 

Evet 199 75,1 

Hayır 66 24,9 

Toplam 265 100 
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Ġç denetimin özellikle danıĢmanlık faaliyeti 

kapsamında yaptığı uygulama önerilerinin, risk 

yönetimi anlamında kuruma katkısı oldu mu?  

Frekans % 

Evet 154 58,1 

Hayır 21 7,9 

Henüz danıĢmanlık faaliyetinde bulunmadım 90 34,0 

Birincil, ikincil, üçüncül kamu iç denetim mevzuatı 

kapsamında hazırlanan rehber, yönerge, vb. 

unsurların, kurumunuzda iç denetim uygulamaları 

için yeterli desteği sağladığını düĢünüyor 

musunuz?   

Frekans % 

Evet 148 55,8 

Hayır 117 44,2 

Toplam 265 100 

Kurumunuzda stratejik planlama yapılmakta mıdır; 

cevabınız 'evet' ise tarafınızdan stratejik plan 

geliĢtirme sürecinin denetimi yapılmakta mıdır?   

Frekans % 

Hayır, stratejik planlama yapılmamaktadır 10 3,8 

Evet, stratejik planlama yapılmamaktadır; ancak 

stratejik plan geliĢtirme sürecinin denetimi 

yapılmamaktadır 

234 88,3 

Evet, stratejik planlama ve bu sürecin denetimi 

yapılmaktadır 
21 7,9 

Toplam 265 100 

Ġç denetim sisteminin kamu kaynaklarının etkin 

ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayarak 

mali disipline katkı sağlayacağını düĢünüyor 

musunuz?   

Frekans % 

Evet 241 90,9 

Hayır 24 9,1 

Toplam 265 100 

Tablo 4.4.(Devamı) 
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Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun ve Merkezi 

UyumlaĢtırma Birimlerinin yürüttüğü çalıĢmaların 

mesleğin geliĢimi için yeterli olduğunu düĢünüyor 

musunuz? 

Frekans % 

Evet 14 5,3 

Hayır 251 94,7 

Toplam 265 100 

Mali yönetim ve kontrol alanında merkezi 

uyumlaĢtırma birimi olarak 'Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü', iç 

denetim alanında ise 'Ġç Denetim Koordinasyon 

Kurulu'nun belirlenmiĢ olması iç denetim 

mesleğinin geliĢimini sizce olumsuz etkilemekte 

midir? 

Frekans % 

Evet 203 76,6 

Hayır 62 23,4 

Toplam 265 100 

 

  

Tablo 4.4.(Devamı) 
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ġekil 4.21. Ġç Denetim Birim Yöneticilerinin Mevcut Yasal Düzenlemelere  

                     Göre Yetkilerinin Uluslararası Denetim Standartlarında Denetim  

                      Yapabilmeleri Ġçin Yeterli Olup Olmadığı 

 

Katılımcıların %70‟i iç denetim birim yöneticisinin uluslararası 

standartlarda öngörülen yetkilere sahip olmadığını ifade etmektedir. 

 

ġekil 4.22.Ġç Denetçilerin Denetim Yetkilerini Makam Onayı veya Emir  

                       Almadan Kullanıp Kullanamadıkları 

Katılımcıların %80‟i, bağlı olduğu makamdan onay ve ya emir almadan 

yetkilerini kullanamadığını ifade etmiĢtir. 

30,2%

69,8%

Evet

Hayır

20,8%

79,2%

Evet

Hayır
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ġekil 4.23.Denetim Raporlarının Makam Onayı Olmadan ĠĢleme 

                            Konulup Konulamadığı 

Katılımcıların %86‟sı, yaptığı denetim neticesinde, hazırlamıĢ olduğu 

denetim raporunu, bağlı olduğu makamın onayı olmadan iĢleme 

koyamadığını ifade etmiĢtir. %8‟i ise henüz bir denetim yapmadığını 

belirtmiĢtir. 

 

ġekil 4.24.Ġç Denetim Faaliyetinin Fonksiyonel Bağımsızlığı Olup Olmadığı 

 

Katılımcıların %51‟i kurumunda fonksiyonel olarak idareden bağımsız 

bir iç denetim faaliyeti yürütebildiğini ifade etmiĢtir. 

5,7%

86,0%

8,3%

Evet

Hayır

Henüz denetim 
yapmadım

50,6%
49,4% Evet

Hayır



243 

 

 

ġekil 4.25. Ġç Denetim Faaliyeti Kapsamında Odaklanılan Denetim Konuları 

Katılımcıların %72‟si yaptıkları denetimin kapsamının iĢ yapma 

süreçlerine ve ya çalıĢanların eylem ve iĢlemlerinin mevzuata uygunluğuna 

odaklandığını belirtmiĢtir. 

 

ġekil 4.26.Kuruma Özgü Ġç Denetim Yönergesi Bulunup Bulunmadığı 

Katılımcıların %97‟si çalıĢtığı kuruma özel bir iç denetim yönergesi 

bulunduğunu ifade etmiĢtir. 

7,9%

71,7%

20,4%

Henüz denetim yapmadım

İş yapma süreçleri veya çalışanların 
eylem ve işlemlerinin mevzuata 
uygunluğuna

Kurumun stratejilerine dayalı olarak 
geliştirilen kurumsal ve kişisel amaç ve 
hedeflere, hizmetin kalite 
standartlarına, kısaca faaliyet 
sonuçlarına göre değerlendirme 
hususuna

97%

3%

Evet

Hayır
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ġekil 4.27.Ġç Denetim Birimlerinin Olgunluk Düzeyi 

 

Katılımcıların %32‟si kurumlarında kurulan iç denetim sisteminin 

geliĢtirilerek iĢletilmeye baĢlandığını ifade etmiĢtir. Bu da yolun çok baĢında 

olunduğunun bir göstergesidir. Grafikten de bugün için durumun dağınıklığı 

görülebilmektedir. 

 

ġekil 4.28.Kurumlarda MüfettiĢ Ġstihdam Edilme Durumu ve MüfettiĢler Ġle 

              Ġç Denetçiler Arasında Görev/Yetki KargaĢası YaĢanıp YaĢanmadığı 

 

24,5%

12,8%

30,9%

24,5%

7,2%

Henüz kurulum aşamasında

Sistem altyapısı kuruldu

Kurulan sistem geliştirilerek 
uygulanmasına başlandı

Henüz birebir belirlenen standartlar 
düzeyinde olmasa da iyi bir sistem 
mevcut

Belirlenen standartlar düzeyinde 
işleyen bir sistem mevcut

44,5%

12,8%

22,6%

20,0%

Hayır, istihdam edilmiyor

Evet, istihdam ediliyor ve kargaşa 
yaşanıyor.

Evet, istihdam ediliyor ancak böyle 
bir kargaşa yaşanmıyor.

Evet, istihdam ediliyor şu an böyle bir 
kargaşa yaşanmamakla birlikte 
gelecekte yaşanabilir.
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Katılımcıların %45‟i kurumlarında müfettiĢ istihdam edilmediğini, 

%23‟ü kurumlarında müfettiĢ istihdam edildiğini ve bir yetki-görev kargaĢası 

yaĢanmadığını; %13‟ü ise yine müfettiĢ istihdam edildiğini ve yetki-görev 

kargaĢasının yaĢandığını ifade etmektedir. Ġç denetçilere soruĢturma yetkisi 

verilmediği hususu Kanun‟da belirtilmiĢ olsa da, henüz müfettiĢler ile iç 

denetçilerin yetki ve faaliyet alanı ayrımı ve uygulamada yaĢanacak 

karıĢıklığın nasıl önleneceği bugün için belirsizdir. Katılımcıların %13‟ü yetki-

görev kargaĢasının yaĢandığını ifade etmektedir ki normal Ģartlarda bu oran 

bile olmaması gereken bir durumun iĢaretidir. 5018 sayılı KMYKK ile teftiĢ 

kurulları ve benzer organların tanımlarının yapıldığı yasalar arasında henüz 

uyum sağlanmamıĢ olması, bu sorunun devem etmesine neden olmaktadır. 

Diğer taraftan her ne kadar katılımcıların %23‟ü müfettiĢlerle aralarında 

kargaĢa yaĢanmadığını belirtse de, iç denetçiler dıĢında müfettiĢ istihdam 

edilen kamu kurumlarında, iki denetim birimi arasında eĢ güdüm 

sağlanamaması denetimde mükerrerliğe ve kaynak israfına neden olacaktır. 

 

ġekil 4.29.Mevcut Ġç Denetim Sisteminin Kurumdaki Yolsuzlukları             

Önlemede Yeterli Olup Olmayacağına Olan Ġnanç 

Katılımcıların %52‟si mevcut iç denetim sisteminin kurumdaki 

yolsuzlukları önlemede yeterli olacağını düĢünmekte iken %48‟i yeterli 

olmayacağını düĢünmektedir. %48‟lik yüzde, mevcut sisteme duyulan 

güvensizliğin iĢaretidir. Katılımcıların bu konuda ikiye bölündüğü söylenebilir. 

51,7%
48,3% Evet

Hayır
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ġekil 4.30. Ġç Denetçiler Açısından Kurumsal Yönetim Temel  

                  Kavramlarının Önem Sıralaması 

 

Katılımcıların %58‟i kurumsal yönetimin temel kavramlarından hesap 

verebilirliğin, %23‟ü Ģeffaflığın, %16‟sı sorumluluğun, %3‟ü eĢitliğin diğer 

kavramlardan daha önemli olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

 

ġekil 4.31. Ġç Denetim Sistemi Ġle Kamuda GeliĢtirilmesi Öngörülen “ġeffaflık”    

               ve “Hesap Verebilirlik Kavramları Hakkında Ġç Denetçilerin GörüĢleri 

2,6%

23,0%

58,1%

16,2%

Eşitlik

Şeffaflık

Hesap Verebilirlik

Sorumluluk

80,0%

15,5%

4,5%
Bu kavramların kamu kurumları 
tarafından özümsenmesi kamu 
yararına olacaktır.

Sonuçta bir kamu yararı elde 
edilemeyecektir

Bu kavramlar,muğlak söz 
oyunlarından fazlası değildir
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Katılımcıların %80‟i iç denetim ile kamuda geliĢtirilmesi öngörülen 

“hesap verebilirlik ve Ģeffaflık” gibi kavramların kamuda özümsenmesinin 

kamu yararına olacağını düĢünürken; %15‟i sistem kamu yararına görünse 

de, tam bir bağımsızlık sağlanamayacağından, sonuçta; kamu yararı elde 

edilemeyeceğini düĢünmektedir. Bu durum sisteme inancı olmayan bir 

kesimin varlığı yanında, bağımsızlık ile iç denetim sistemi arasındaki derin 

iliĢkinin farkında olan bir kesimin varlığının da iĢareti olarak yorumlanabilir. 

 

ġekil 4.32.Ġç Denetçilerin Kuruma Özel Mevzuat ve Uygulamalara Yönelik 

ÇalıĢma Yapıp Yapmadıkları ve Öncelik Sıralaması 

 

Katılımcıların %27‟si atanmasının ardından, kurumda iç denetim 

mevzuat ve uygulamalarının geliĢtirilmesi konusunda üst yönetim ve diğer 

yöneticilere iç denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi ve beklentiler 

üzerine mutabakat sağlanması konusuna öncelik verdiğini ifade ederken,  

%22‟si iç denetim yönergesi geliĢtirmek, kurum risk matrisleri oluĢturmak, 

21,5%

26,8%

11,3%

16,2%

17,7%

6,4%

Hayır, yapmadım.

Evet, Kurum üst yönetimi ve diğer yöneticilere iç 
denetim ve faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmesine 
(beklentiler üzerinde mutabakat sağlanması) öncelik 
verdim.
Evet, Kurumun diğer birimlerinde çalışanlara iç 
denetim ve faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmesine öncelik 
verdim. 

Evet, yıllık denetim planlamasının yapılmasına öncelik 
verdim. 

Evet, aktif denetimlere başlanmasına öncelik verdim. 

Evet, denetimlerde elde edilen risk ve kontrol 
bilgilerine yönelik veritabanı oluşturulmasına öncelik 
verdim. 
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kurum faaliyetlerine özel standart raporlama formatları hazırlamak gibi iç 

denetim biriminin faaliyetlerine baĢlamak için gerekli düzenlemelerin 

yapılmadığını belirtmiĢtir. Bu durum,  kamuda istihdam edilen iç denetçilerin 

%22‟sinin çalıĢtıkları kurum iç denetim sisteminin geliĢtirilmesi yönünde bir 

faaliyeti olmadığının da iĢareti olarak yorumlanabilir. 

 

ġekil 4.33. Ġç Denetçiler Açısından Ġç Denetim Faaliyetlerinin Kurumlarına  

                     Sağladığı Katkı Düzeyi 

 

Katılımcıların %37‟si iç denetime kuruma sağladığı katkı düzeyi 

bazında beĢ üzerinden üç vermiĢtir. Toplam %65‟lik bir kesim üç ve dört 

puan vererek çoğunluğu oluĢturmuĢlardır. Bu durum iç denetçiler arasında, 

çalıĢtıkları birimin kuruma katkısının averaj düzeyde olduğunun 

düĢünüldüğüne iĢarettir. 

9,1%

18,1%

37,4%

27,5%

7,9%

1

2

3

4

5
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ġekil 4.34.Kurum Diğer ÇalıĢanlarının Ġç Denetim Birimine YaklaĢımı 

 

Katılımcıların %46‟sı kurumun diğer birim çalıĢanlarının, iç denetim 

birimini henüz tam olarak algılayamadığını; %44‟ü gerekliliğine ve kuruma 

fayda sağlayacağına inanmaya baĢladıklarını ifade etmiĢtir.  

 

ġekil 4.35.Kurum Üst Yönetiminin Ġç Denetim Birimine YaklaĢımı 

5,7%

46,4%
44,2%

3,8%

Gerekli olduğunu ve kuruma 
fayda sağlayacağını 
düşünmüyorlar.

Henüz tam olarak 
algılayamadılar.

Gerekliliğine ve kuruma fayda 
sağlayacağına inanmaya 
başladılar.

Üst yönetimle ilişkimizi, 
kontrol,izleme,raporlamanın 
önemini,iç kontrolün faydasını, 
yokluğu halindeki riski 
anladılar.

14,7%

27,5%

41,9%

15,8%

Gerekli olduğunu ve kuruma 
fayda sağlayacağını 
düşünmüyorlar.

Gerekliliğine ve kuruma fayda 
sağlayacağına inanmaya 
başladılar.

Faydasına inanıyorlar ancak 
henüz yeterli desteği 
sağlamıyorlar.

İnanıyorlar ve tam destek 
sağlıyorlar.
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Katılımcıların %42‟si kurumunda üst yönetimin iç denetim biriminin 

faydasına inandığını ancak, henüz yeterli desteği sağlamadığını; %28‟i 

gerekliliğine ve kuruma fayda sağlayacağına inanmaya baĢladıklarını ifade 

etmiĢtir. Katılımcıların %57‟si üst yönetimin desteğini sağlayamamaktadır. 

Üst yönetim inancı ve desteğinden yoksun olacak iç denetim faaliyetleri, kağıt 

üzerinde kalan raporların ötesine geçemeyecektir. Anket sonuçları Ģu anda 

kamu iç denetim sistemimizin bu aĢamada olduğunu iĢaret etmektedir. 

  

ġekil 4.36.Ġç Denetim Birimi Tarafından Ġç denetim, Risk Yönetimi vb.   

                   Konularda Kurum Diğer Birim ÇalıĢanlarına Verilen Eğitim 

                         Sıklığı 

 

 Katılımcıların %66‟sı diğer birim çalıĢanlarına iç denetim, risk yönetimi, 

vb. konularda eğitim vermediklerini ifade etmiĢtir. Kurumlarda bu konularda 

verilecek eğitimlere gereken önemin verilmemesi, kurum çalıĢanlarının iç 

kontrol ve kurumsal risk yönetimi uygulamalarını benimseme ve kabulünü 

olumsuz etkileyecektir. 

66,4%

20,8%

8,7%
3,4% 0,8%

Eğitim verilmiyor.

Yılda bir kere

Yılda iki kere

Yılda üç kere

YIlda dört kere
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 ġekil 4.37.Kurumda Ġç Kontrol Sistemi Bulunup Bulunmadığı ve Ġç Kontrol     

                    Sisteminin Diğer Personel ve Yönetim Tarafından Sahiplenilme    

                    Durumu  

 

Katılımcıların %71‟i kurumda iç kontrol sistemi kurulmadığını; %8‟i 

sistemin kurulduğunu, üst yönetim tarafından sahiplenildiğini ve 

desteklendiğini; %9‟u kurulduğunu ancak üst yönetim tarafından 

sahiplenilmediğini ve desteklenmediğini ifade etmiĢtir. Ġç denetim sisteminin 

iĢletilebilmesi, kurumda iç kontrol sistemlerinin kurulması ve düzenli bir 

izleme ve kontrol faaliyetinin yürütülmesi ile mümkündür. Ġç kontrol sisteminin 

henüz kurulmadığı kurumlarda ise, iç denetim birimi danıĢmanlık faaliyetleri 

ile sistemin kurumlarda benimsenmesi ve uygulanmasına katkıda 

bulunabilecektir. %71‟inin kurumda henüz iç kontrol sistemi kurulmadığını 

ifade etmesi yine kamuda iç denetim sisteminin henüz standartların çok 

uzağında olduğunun göstergesidir. %9‟u kurumlarında iç kontrol sistemi 

kurulmakla birlikte üst yönetim tarafından sahiplenilmediği ve 

desteklenmediğini ifade etmektedir. Üst yönetimin desteklemediği bir iç 

kontrol sistemini geliĢtirmek ve çıktılarını almak mümkün olmayacak, sadece 

kontrol noktaları belirlenerek yapılması gerekenler boĢlukta kalacaktır.  

 

70,6%

10,9%

7,9%
1,5%

9,1%

Hayır, kurumumuzda henüz iç kontrol 
sistemi kurulmamıştır.

Evet, iç kontrol sistemi üst yönetici ve 
personel tarafından sahipleniliyor ve 
destekleniliyor.

Evet, iç kontrol sistemi üst yönetici 
tarafından sahipleniliyor ve 
destekleniliyor.

Evet,iç kontrol sistemi üst yönetici ve 
personel tarafından sahiplenmiyor ve 
desteklenmiyor

Evet, iç kontrol sistemi üst yönetici ve 
personel tarafından sahiplenmiyor ve 
desteklenmiyor. 
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ġekil 4.38.Ġç Denetim Faaliyetinin Herhangi Bir Plana ve Yönetim Onayına  

                   Bağlı Olarak GerçekleĢtirilip GerçekleĢtirilmediği  

 

Katılımcıların %53„ü denetim faaliyetlerine denetim planlarının yönetim 

tarafından onaylanması sonucu baĢlayabilmektedir. Kamu iç denetim 

sisteminde, iç denetim programlarının yasal düzenleme ile icradan sorumlu 

üst yöneticinin onayına sunulması uluslararası standartlara aykırılık 

oluĢturmaktadır. 

 
ġekil 4.39. Ġç Denetim Biriminin Kurum Üst Yönetimi, Denetim Komitesi ve 

                  Yönetim Kurulu ile Toplantı Yapıp Yapmadığı 

 

 Katılımcıların %55‟i iç denetim olarak kurumun denetim komitesi, üst 

yönetimi ve/veya yönetim kurulu ile toplantı yapmadıklarını ifade etmiĢtir. 

%33‟ünde ise denetim komitesi ve yönetim kurulu bulunmadığı ve 

toplantıların sadece üst yönetim ile yapıldığı görülmektedir. 

6,4% 2,6%
1,1%

37,4%52,5%

Hayır

Evet, Yıllık planlar yapılıyor; ancak 
yönetim onayından geçmiyor.

Evet, iki/üç yıllık planlar yapılıyor; ancak 
yönetim onayından geçmiyor.

Evet, yıllık planlar yapılıyor, yönetimin 
onayıyla uygulamaya koyuluyoır.

Evet, iki/üç yılık planlar yapılıyor, 
yönetimin onayıyla uygulamaya 
koyuluyor.

55,1%

12,5%

32,5%

Hayır, yapmıyoruz

Evet, kurumumuzda denetim komitesi 
olmadığı için sadece üst yönetim kurulu 
ile yapıyoruz.

Evet, kurumumuzda denetim komitesi 
ve yönetim kurulu olmadığı için sadece 
üst yönetim ile yapıyoruız.
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ġekil 4.40. Ġç Denetçi Performanslarının Değerlendirilip Değerlendirilmediği 

                   ve Değerlendirmelerin Kimin Tarafından Yapıldığı 

 

Katılımcıların %68‟i iç denetim birimi personel performansının 

değerlendirilmediğini; %25‟i üst yönetim tarafından değerlendirildiğini ifade 

etmiĢtir.  

 

ġekil 4.41.Ġç Denetim Birimlerinde Kalite Güvence ve GeliĢtirme  

                           Programının Hazırlanıp Hazırlanmadığı 

Katılımcıların %94‟lük paya sahip büyük bir kesimi, kurumlarının iç 

denetim biriminde bir kalite güvence ve geliĢtirme programı hazırlanmadığını 

ifade etmiĢtir. Bu durum, kalite güvencesine ve sürekli geliĢime verilen 

önemin çok düĢük düzeyde olduğunu göstermektedir. 

67,5%

25,3%

0,4% 6,8%
Değerlendirme yapılmıyor.

Üst Yönetim

Yönetim Kurulu Başkanı

Diğer

6,0%

94,0%

Evet

Hayır
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ġekil 4.42.Ġç Denetçi Özlük Haklarının Yeterli Olup Olmadığı 

 

Katılımcıların %51‟i iç denetçilere sağlanan ücret vb. hakların mesleğin 

niteliğine göre yeterli olmadığını düĢünürken; %49‟u yeterli olduğunu 

düĢünmektedir. Katılımcıların %51‟inin verilen hakların mesleğin niteliğine 

göre yeterli olmadığını düĢünüyor olması, mesleğin değerinin farkındalığı 

anlamında olumlu; bu hakların verilmiyor olması ise nitelikli insanların bu 

mesleğe çekilmesi, eğitilip emek verilenlerin kuruma bağlılığının sağlanması 

anlamında bir olumsuzluğa neden olacaktır. 

 

ġekil 4.43.Kurumlarda Ġstihdam Edilen Ġç Denetçi Sayısının Yeterli  

                        Olup Olmadığı 

Katılımcıların %55‟i, kurumunun faaliyet alanları dikkate alındığında 

istihdam edilen iç denetçi sayısını yeterli bulmadığını ifade etmiĢtir. %45‟i ise 

atanan iç denetçi sayısının faaliyetlerde yeterli olacağını, yeni iç denetçilerin 

istihdam edilmesine gerek olmadığını düĢünmektedirler. 

48,7%
51,3% Evet

Hayır

45,3%

54,7%
Evet
Hayır
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ġekil 4.44.Mali Tablo Denetiminde En Sık KarĢılaĢılan Hatalar 

  

Katılımcı iç denetçilerin %77‟sinin henüz bir mali tablo denetimi 

yapmadığı görülmektedir. Denetim yapanlar arasında en çok hata ile 

karĢılaĢılan durum %9‟luk bir oran ile muhasebe ilkelerinin yanlıĢ 

uygulanması olarak görülmektedir.  

 

ġekil 4.45.Ġç Denetim Birimlerinde Denetim Rapor Sonuçları Ġzleme  

                        Sisteminin Bulunup Bulunmadığı 

76,6%1,9%

5,7%

1,1%

8,7%

6,0%

Henüz mali tablo denetimi 
yapmadım

Mali tablo denetiminde bir hata 
ile karşılaşmadım

Finansal tablolar hazırlanırken 
bilgilerin yanlış kullanılması 

Matematiksel yanlışlar

Muhasebe ilkelerinin yanlış 
uygulanması

Geçmiş döneme yönelik hatalar

38,9%

51,3%

9,8%

Evet

Hayır

Henüz rapor hazırlamadım
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Katılımcıların %51‟inde hazırlanan iç denetim raporlarının izlenmesi 

için bir sistem kurulmamıĢtır. Rapor sonuçlarının izlenmemesi, yapılan iĢin 

sonucunun takip edilmemesi, raporların sonucuna ulaĢılmaması anlamını 

taĢır; dolayısıyla çoğunluğun böyle bir izleme sistemi kurmamıĢ olması 

önemli bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır.    

  

ġekil 4.46.Üst Yönetici Tarafından Değerlendirme Yapılmak Üzere  

                          Raporların Gönderildiği Birimler  

 

Katılımcıların %68‟inde hazırlanan raporlar ilgili birimlere, mali 

hizmetler birimine ve ĠDKK‟ya gönderilmektedir. %21‟inde ise ĠDKK‟ya rapor 

gönderilmiyor olması düĢündürücü bir eksikliktir. Bu sistemin geliĢmesi için 

Ģu anda var olan kurum ĠDKK‟dır ve raporların söz konusu kuruma ulaĢmıyor 

olması, bu kurumun söz konusu kesim tarafından tanınmadığı Ģeklinde de 

yorumlanabilir. Burada ĠDKK‟nın eksikliği, yetersizliğinin sorgulanması ise 

baĢlı baĢına bir konu olduğundan daha fazla detaylandırılmayacaktır. 

 

11,7%

12,5%

8,3%

67,5%

Henüz rapor hazırlamadım.

Sadece ilgili birimlere

İlgili birimler ve mali 
hizmetler birimine

İlgili birimlere, mali 
hizmetler birimine ve 
İDKK'ya
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Katılımcıların %40‟ı hazırladığı raporlarda yer alan tespitlerin, 

uyarıların ve önerilerin, üst yönetim tarafından dikkate alınarak gerekli 

tedbirlerin alınması, uygulama değiĢikliklerinin yapılması vb. konularda 

raporların belirlenen amaçlara yakın bir hizmet sağladığını düĢünmektedir. 

%11„i denetim yapmadığını, %23 „ü raporda yer alan hususların üst yönetim 

tarafından dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınmadığını belirtmektedir. 

ġekil 4.47.Ġç Denetim Raporlarında Yer Alan Tespitlerin, Uyarıların ve   

                     Önerilerin Üst Yönetim Tarafından Dikkate Alınarak, Raporların 

                      Amacına UlaĢma Derecesi  

 

ġekil 4.48.Üst Yöneticilerin Ġç Denetim Faaliyetinin Sorumluluklarını Yerine 

           Getirmeye Ġmkân Sağlayacak Yetkiye Sahip Olup Olmaması 

4,2%

18,5%

39,6%

21,1%

6,0% 10,6%

Amaca çok uzak

Amaca uzak

Amaca yakın

Amaca çok yakın

Tam olarak amaca uygun

Henüz rapor hazırlamadım

90,2%

9,8%

Evet
Hayır
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Katılımcıların %90‟lık oranda büyük bir kesimi bağlı olduğu üst 

yöneticinin, kurum içinde iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine 

getirmeye imkan tanıyan yeterli yetkiye sahip olduğunu ifade etmiĢtir. 

 

ġekil 4.49.Yapılan Ġç Denetim Faaliyetinin Kapsamı 
 

ġekil 4.49‟da görüldüğü üzere katılımcıların %82‟si yaptıkları denetim 
faaliyetlerinin kapsamının kurumun tüm iĢlem ve faaliyetlerini, %12‟si ise mali 

 
ġekil 4.50.Ġç Denetçilerin SoruĢturma Yapılması Gereken Bir Durumla  

                       KarĢılaĢmaları Halinde Ġzledikleri Prosedür 

11,7%

81,5%

6,8%
Mali bilgilerin denetimini

Kurumun tüm işlem ve 
faaliyetlerini

Henüz denetim yapmadım.

34,0%

0,4%

0,4%

14,7%

50,6%

Soruşturma gerektiren bir durum 
olduğunu üst yönetime raporluyorum.

Üst yönetime soruşturma gerektiren 
bir durum olduğunu raporlayarak 
soruşturma izni alıyorum.

İç denetçi olarak bu soruşturmayı 
yaparak üst yönetime raporluyorum

Henüz böyle bir durumla 
karşılaşmadım ve iç denetim 
mevzuatımızda bu konuda bir açıklık 
yok
Henüz böyle bir durumla 
karşılaşmadım; ancak iç denetim 
mevzuatımızda bu konuda netlik var
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Katılımcıların %51‟i yapmakta olduğu denetimler sırasında soruĢturma 

yapılması gereken bir durumla henüz karĢılaĢmadıklarını, ancak iç denetim 

mevzuatında bu konuda bir netlik olduğunu düĢündüklerini ifade etmiĢlerdir. 

Çoğunluğun denetimler sırasında soruĢturma gerektiren ciddi bir durumla 

karĢılaĢmaması kurum için olumlu bir durumdur. SoruĢturma gerektiren bir 

durumla karĢılaĢan %34‟lük bir kesim ise, bu durumu üst yönetime 

raporladığını belirtmiĢtir. Ancak %15 oranında katılımcı, mevzuatta bu 

konuda açıklık olmadığını düĢünmektedir. Mevzuatın herkes tarafından açık 

ve net anlaĢılır Ģekilde olması gerekirken, bu konuda açıklık olmadığını 

düĢünen %15 oranında katılımcının varlığı bile yüksek bulunmuĢtur.  

 

ġekil 4.51.Ġç Denetimin Süreç ve/veya Birim Odaklı Yapılıp Yapılmama 

   Durumu 

  

Katılımcıların %45‟i yapmakta olduğu denetim faaliyetlerinin ağırlıklı 

olarak süreç odaklı olduğunu belirtirken; %34‟ü ise bu faaliyetlerin ağırlıklı 

olarak hem birim odaklı, hem de süreç odaklı olduğunu ifade etmiĢtir. %6‟sı 

ise henüz denetim yapmadığını belirtmiĢtir. 

45,3%

14,7%

33,6%

6,4%

Süreç odaklı

Birim odaklı

Her ikisi birlikte

Henüz denetim yapmadım
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ġekil 4.52.Ġç Denetim Faaliyetleri Kapsamında Faaliyet, Çıktı ve Sonuçları,     

 Performans Hedef ve GerçekleĢmeleri, Bilgi, Ġzleme ve  

                  Kontrol Sistemlerinin Denetlenip Denetlenmediği 

  

ġekil 4.52‟de görüldüğü üzere katılımcıların %77‟lik çoğunluğu 

kurumunda iç denetim faaliyetleri kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, 

performans hedef ve gerçekleĢmelerin, bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin 

denetlenmediğini ifade etmiĢtir. Kurumlardaki iç kontrol sistemlerinin çoğunun 

yakın zamanda kurulmuĢ olması ve sistemin yeterince geliĢtirilememesi 

durumu düĢünülünce, bu sonuç beklenilen bir durumdur.

 

ġekil 4.53.Ġç Denetim Faaliyetinin Kuruma Katkısını Ölçen Sistem  Bulunup  

Bulunmadığı                  

22,6

77,4

Evet

Hayır

4,2

95,8

Evet

Hayır



261 

 

ġekil 4.53‟te yine iç denetim sistemlerinin yeterliliğinin az olmasına bir 

örnek görüyoruz. Katılımcıların %96‟sı kurumlarında iç denetim faaliyetlerinin 

kuruma olan katkısını ölçecek bir sistem kurulmadığını ifade etmiĢtir. Bu 

durum, iç denetimin sağlayacağı verimliliğin ölçülemediğine ve iç denetimin 

sistemli çalıĢmadığına iĢaret etmektedir. 

 

ġekil 4.54.Uzmanlık Gerektiren Konularla KarĢılaĢılıp KarĢılaĢılmadığı,     

                 KarĢılaĢılması Halinde Ġç Denetim Birimlerinin DıĢ Kaynak 

                Kullanımına Ġmkân Veren Bütçe Olanağının Bulunup Bulunmadığı 

 

Katılımcıların %53‟ü denetim faaliyetleri konusunda uzmanlık 

gerektiren bir konu ile karĢılaĢmadığını ve bütçelerinin dıĢ kaynak 

kullanmaya imkan vermediğini ifade etmiĢtir. %31‟i ise böyle bir durumla 

karĢılaĢtığını ve dıĢ kaynak kullanmaya yetecek bütçeleri bulunduğunu 

ancak, ihtiyaç duyulmadığını belirtmiĢtir. Toplamda %65‟lik oranda bir 

çoğunluk kurumun iç denetim için dıĢ kaynak kullanmaya imkan verecek bir 

bütçeleri bulunmadığını ifade etmiĢtir. Ġç denetimin tüm faaliyetlerin 

denetimini kapsadığı ve iç denetçinin her konuda uzman olmasının mümkün 

olmadığı düĢünülünce, sistemin iĢlemesi için ve tarafsızlığı bozmayacak bir 

kaynaktan bilgi almanın gerekliliği dikkate alındığında, ihtiyaç duyulan 

uzmanlık hizmetinin dıĢarıdan alınması kaçınılmaz olacaktır. Aksi halde ya iĢ 

eksik yapılacak ya da amacına uygun bir sonuç elde edilemeyecektir. Elbette 

ki diğer tüm eksiklikler gibi bu da standartlara aykırı bir durum olacaktır. 

52,8%

12,1%

30,6%

4,5%

Hayır, bütçemiz buna imkan 
tanımıyor, bugüne kadar ihtiyaç 
da duymadım.

İhtiyaç duyduğum olaylar oldu, 
ancak bütçemiz buna imkan 
tanımıyor.

Evet, bütçemiz buna imkan 
tanıyor, ancak bugüne kadar 
ihtiyaç duymadım. 

Evet, bütçemiz buna imkan 
tanıyor ve ihtiyaç duyup 
kullandım.
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ġekil 4.55.Ġç Denetim Birimi Yıllık Ortalama Rapor Sayısı  

 

Katılımcıların %73‟ü iç denetim birimi olarak bir yılda ortalama 1-10 

rapor hazırladıklarını, %14‟ü 11-20 rapor hazırladıklarını, %4‟ü ise 20‟den 

fazla rapor hazırladıklarını belirtmiĢtir. %9‟u henüz rapor hazırlamadığını 

belirtmiĢtir. 

 
ġekil 4.56.Ġç Denetim Birimi Tarafından Kurum Risk Kriterlerinin Tanımlanıp  

                 Tanımlanmadığı  

  

Katılımcıların %75‟i iç denetim birimi olarak kurumlarının risk 

kriterlerini tanımladıklarını ifade etmiĢtir. Kurumların çoğunda bu kriterlerin 

tanımlanmıĢ olması, kurumun risk yönetiminde izleyeceği risk politikasına 

olumlu katkı sağlayacaktır. 

9,1%

72,8%

14,3%

3,8%
Henüz rapor 
hazırlamadım

1-10

11-20

20'den fazla

75,1%

24,9% Evet

Hayır
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ġekil 4.57. Ġç Denetim DanıĢmanlık Faaliyeti Kapsamında Yapılan Uygulama  

           Önerilerinin Kurum Risk Yönetimine Katkısının Olup Olmadığı 

 

Katılımcıların %58‟i iç denetimin özellikle danıĢmanlık faaliyeti 

kapsamında yaptığı uygulama önerilerinin, risk yönetimi anlamında kuruma 

katkısı olduğunu düĢünmektedir. %34‟ü ise henüz danıĢmanlık faaliyetinde 

bulunmamıĢtır. 

 

ġekil 4.58.Mevcut Mevzuatın Ġç Denetim Uygulamaları Açısından Yeterli  

                     Olup Olmadığı 

ġekil 4.58‟de görüldüğü üzere katılımcıların %54‟ü iç denetim 

mevzuatının uygulamalar için yeterli desteği sağladığını düĢünürken; %44‟ü 

sağlamadığını düĢünmektedir. %54 gibi yüksek bir oranda, mevcut 

mevzuatın yeterli desteği sağlamadığının düĢünülmesi, iç denetim 

58,1%

7,9%

34,0%

Evet

Hayır

Henüz danışmanlık 
faaliyetinde 
bulunmadım

55,8%

44,2% Evet

Hayır
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mevzuatının herkes tarafından açık, kolay anlaĢılır bir Ģekilde 

düzenlenmediğini göstermektedir. 

 

 

ġekil 4.59.Kurumlarda Stratejik Planlama Yapılıp Yapılmadığı ve Ġç Denetim 

                 Birimlerince Bu Sürecin Denetlenip Denetlenmediği 

Katılımcıların %88‟lik oranda büyük bir çoğunluğu kurumlarında 

stratejik planlama yapıldığını ancak, stratejik plan geliĢtirme sürecinin 

denetlenmediğini belirtmiĢtir. %8‟i her ikisinin de yapıldığını, %4‟ü ise stratejik 

planlama yapılmadığını ifade etmiĢtir. 

 

ġekil 4.60.Ġç Denetim Sisteminin Mali Disipline Katkı Sağlayıp Sağlamadığı  

88,3%

7,9% 3,8%

Evet,stratejik planlama 
yapılmaktadır;ancak stratejik 
plan geliştirem sürecinin 
denetimi yapılmamaktadır

Evet, stratejik planlama ve bu 
sürecin denetimi yapılmaktadır

Hayır, stratejik planlama 
yapılmamaktadır

90,9%

9,1%

Evet

Hayır
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Katılımcıların %91 gibi büyük bir oranda kesimi, iç denetim sisteminin 

mali disipline katkı sağlayacağını düĢünmektedir. 

 

ġekil 4.61. Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Merkezi UyumlaĢtırma  

              Birimlerinin Yürüttüğü ÇalıĢmaların Ġç Denetim Mesleğin  

                       GeliĢimine Yeterli Katkı Sağlayıp Sağlamadığı 

 

Katılımcıların %95‟i ĠDDK ve Merkezi UyumlaĢtırma Birimleri 

çalıĢmalarının mesleğin geliĢimi konusunda yeterli olduğunu 

düĢünmemektedir. Bu olumsuz düĢünceler, Türkiye‟de Ģu anda mesleğin 

geliĢimi için ĠDKK ve Merkezi UyumlaĢtırma Birimlerinin yeterli katkıyı 

sağlayamadığı Ģeklinde yorumlanabilir.  

 

ġekil 4.62.Mali Yönetim ve Kontrol Alanında 'Maliye Bakanlığı Bütçe Ve Mali  

                Kontrol Genel Müdürlüğü', Ġç Denetim Alanında Ġse 'Ġç Denetim       

                Koordinasyon Kurulu‟nun Merkezi UyumlaĢtırma Birimi Olarak  

                BelirlenmiĢ Olmasının Ġç Denetim Mesleğinin GeliĢimini Olumsuz   

                Etkileyip Etkilemediği 

5,3%

94,7%

Evet

Hayır

76,6%

23,4%
Evet

Hayır
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 Katılımcıların %77‟si mali yönetim ve kontrol alanında BUMKO‟nun, iç 

denetim alanında ise ĠDKK‟nın belirlenmiĢ olmasının, iç denetim mesleğinin 

geliĢimini olumsuz etkilediğini düĢünmektedir.  

 

4.5.5. Katılımcının ÇalıĢtığı Kurumda Kullanılan Denetim Araçları, 

Teknikleri Ve ÇalıĢanların Yetkinliklerine ĠliĢkin Soruların 

Değerlendirilmesi 

Tablo 4.5. Katılımcıların ÇalıĢtığı Kurumda Kullanılan Denetim 

Araçları, Teknikleri Ve ÇalıĢanların Yetkinliklerine ĠliĢkin Sorulara 

Verilen Cevapların Frekans Dağılımları 

Kurumunuzda iç denetçilerin sürekli geliĢimini ve unvan 

sertifikasyonunu teĢvik edici eğitimler üst yönetim 

tarafından destekleniyor mu?   

Frekans % 

Evet 140 52,8 

Hayır 125 47,2 

Toplam 265 100 

Kurumunuzda eğitim ihtiyacınızı karĢılayan yeterli bütçeniz 

var mı?   
Frekans % 

Evet 131 49,4 

Hayır 134 50,6 

Toplam 265 100 

Kurumunuzda istihdam edilen iç denetçilerin mesleki 

yeterlilik düzeylerini nasıl buluyorsunuz?   
Frekans % 

Yetersiz buluyorum 17 6,4 

Yetersiz buluyorum; ancak eğitim desteği ile çözülebilecek bir 

sorun 
120 45,3 

Yeterli buluyorum 128 48,3 

Toplam 265 100 

AĢağıdaki denetim tekniklerinden hangisini daha sık 

kullanıyorsunuz?   
Frekans % 

Analitik inceleme ve gözden geçirme 225 84,9 

Bilgisayar destekli denetim teknikleri 4 1,5 

Toplam kalite yönetimi teknikleri 7 2,6 

Veri madenciliği 3 1,1 

Diğer 26 9,8 

Toplam 265 100 

Kamu iç denetçi sertifika derecelendirmesi sistemi, iç 

denetçileri ödüllendirmek için yeterli midir?   
Frekans % 

Evet 36 13,6 

Hayır 229 86,4 

Toplam 265 100 
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ġekil 4.63.Ġç Denetçilerin Sürekli GeliĢim ve Unvan Sertifikasyon  

           Eğitimlerinin Üst Yönetim Tarafından Desteklenip 

                      Desteklenmediği 

 ġekil 4.63‟te de görüldüğü gibi, katılımcıların %53‟ü kurumun iç 

denetçilerin sürekli geliĢimini ve sertifikasyonunu teĢvik edici eğitimlerinin üst 

yönetimce desteklendiğini ifade ederken; %47‟si desteklenmediğini ifade 

etmektedir. Bu durum, kendini/mesleğini/hizmet verdiği kurumu geliĢtirme 

imkanının kendisine tanınmadığını düĢünen %47‟lik bir kesimin varlığı 

anlamına gelmektedir.  

 

ġekil 4.64.Ġç Denetim Birimlerinin Eğitim Bütçelerinin Yeterli Olup  

                     Olmadığı 

ġekil 4.64‟te de görüldüğü üzere, katılımcıların %51‟i kurumlarında 

eğitim ihtiyaçlarını karĢılayan yeterli bütçeleri bulunmadığını ifade etmektedir.  

52,8%
47,2%

Evet

Hayır

49,4%
50,6%

Evet

Hayır
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ġekil 4.65.Ġç Denetçilerin Birimlerinde Görev Yapan MeslektaĢlarının 

    “Mesleki Yeterlilik Düzeyleri” Hakkındaki GörüĢleri  

 

Katılımcıların %45‟inin birlikte çalıĢtıkları iç denetçilerin mesleki 

yetkinliğini yetersiz bulduğu ancak, bu durumun eğitim desteği ile 

çözülebilecek bir sorun olduğunu düĢündüğü ġekil 4.65‟te görülmektedir.  

 

ġekil 4.66.Ġç Denetçilerin Sıklıkla Kullandıkları Denetim Teknikleri 

 

6,4%

45,3%

48,3%

Yetersiz buluyorum

Yetersiz buluyorum; ancak 
eğitim desteği ile 
çözülebilecek bir sorun

Yeterli buluyorum

84,9%

1,5%

2,6% 1,1%

9,8%

Analitik inceleme ve 
gözden geçirme

Bilgisayar destekli 
denetim teknikleri

Toplam kalite yönetimi 
teknikleri

Veri madenciliği

Diğer
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Katılımcıların %85‟lik oranda bir çoğunluğu, analitik inceleme ve 

gözden geçirme tekniğini daha sık kullanıyor iken; %3‟ü toplam kalite 

yönetimi tekniklerini, %2‟si bilgisayar destekli denetim tekniklerini, %1‟i veri 

madenciliğini ve %10‟u diğer teknikleri daha sık kullandıklarını belirtmiĢlerdir. 

Veri madenciliği ve bilgisayar destekli denetim teknikleri gibi modern denetim 

tekniklerini kullananların oranı yok denecek kadar azdır. %85‟lik bir kitle 

klasik denetim teknikleriyle denetim yapmaktadır. 

 

ġekil 4.67. Ġç Denetçilerin Ödüllendirilmesinde Kamu Ġç Denetçi  

              Sertifika Derecelendirmesi Sisteminin Yeterli Olup  

                        Olmadığı 

  

ġekil 4.67‟de görüldüğü üzere, katılımcıların %86‟sı kamu iç denetçi 

sertifika derecelendirmesi sistemini iç denetçileri ödüllendirmek için yeterli 

bulmadığını, geriye kalan %14‟ü ise yeterli bulduğunu belirtmiĢtir. Her alanda 

olduğu gibi iç denetimde de çalıĢanların çeĢitli sertifikalarla ya da benzer 

yollarla ödüllendirilmesi onları teĢvik eder, daha verimli çalıĢmalarını sağlar. 

Bu konuda olumsuz düĢünen %86‟lık kesimin varlığı, mevcut sertifika 

derecelendirme sisteminin iç denetçiler içinde memnuniyet yaratmadığına ve 

iç denetçilerin ödüllendirilme konusunda eksiklik hissettiklerine iĢarettir. 

13,6%

86,4%

Evet

Hayır
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Anket Sonuçları 

Anketteki sorulara verilen cevapların özet olarak raporu aĢağıda 

verilmiĢtir; 

Katılımcıların: 

 %77‟sinin lisans, %21‟inin yüksek lisans, %2‟sinin doktora mezunu 

olduğu; %98‟inin iç denetçiler enstitüsü unvan sertifikalarına sahip 

olmadığı; %32‟sinin muhasebe alanında çeĢitli sertifika sahibi iken 

%52‟sinin herhangi bir sertifikasının bulunmadığı; %54‟ü yabancı 

dil olarak “ingilizce” biliyor iken; %40‟ının herhangi bir yabancı dil 

bilmediği;  

 %38‟inin 20 yıl ve üzeri mesleki kıdemde olduğu; 

 %76‟sında iç denetim faaliyetlerini yürütmek üzere ayrı bir birim 

kurulduğu; 

 %80‟inin kurumunda iç denetim faaliyetlerinin niteliğine uygun fiziki 

imkânlar bulunduğu; 

 %42‟sinin bağımsız bir bütçesinin bulunmadığı ve uluslararası 

standartlarda çalıĢmalarına yetecek bir kaynak sağlanmadığını 

düĢündüğü; 

 %26‟nın bağımsız bütçesinin bulunduğu; 

 %54‟ünde uluslararası standartlarda çalıĢmaya yetecek kaynak 

sağlanmadığı; 

 %70‟inin iç denetim birim yöneticisinin uluslararası standartlarda 

öngörülen yetkilere sahip olmadığını ifade ettiği; 

 %51‟inin kurumlarında fonksiyonel olarak bağımsız bir denetim 

faaliyeti yürütülebildiğini düĢündüğü;  

 %49‟unun kurumlarında fonksiyonel olarak bağımsız bir denetim 

faaliyetinin yürütülemediğini düĢündüğü; 

 %45‟inde müfettiĢ istihdam edilmediği; %23‟ünde müfettiĢ istihdam 

edildiği ancak bir yetki-görev kargaĢası yaĢanmadığı; %13‟ünde 

ise müfettiĢ istihdam edildiği ve yetki-görev kargaĢasının 

yaĢandığı;  
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 %52‟sinin mevcut iç denetim sisteminin kurumdaki yolsuzlukları 

önlemede yeterli olacağını düĢündüğü, %48‟inin ise yeterli 

olmayacağını düĢündüğü; 

 %80‟inin iç denetim ile kamuda geliĢtirilmesi öngörülen “hesap 

verebilirlik ve Ģeffaflık” gibi kavramların kamuda özümsenmesinin 

kamu yararına olacağını düĢündüğü; %15‟inin sistem kamu 

yararına görünse de tam bir bağımsızlık sağlanamayacağından, 

sonuçta kamu yararı elde edilemeyeceğini düĢündüğü; 

 %27‟sinin atanmasının ardından kurumda iç denetim mevzuat ve 

uygulamalarının geliĢtirilmesi konusunda üst yönetim ve diğer 

yöneticilere, iç denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi ve 

beklentiler üzerine mutabakat sağlanması konusuna öncelik 

verdiği, %22‟sinin ise böyle bir faaliyette bulunmadığı;  

 %46‟sının kurumun diğer birim çalıĢanlarının, iç denetim birimini 

henüz tam olarak algılayamadığı; %44‟ünün ise diğer birim 

çalıĢanlarının iç denetim biriminin gerekliliğine ve kuruma fayda 

sağlayacağına inanmaya baĢladığı;  

 %42‟sinin kurumda üst yönetimin iç denetim biriminin faydasına 

inandığı ancak, henüz yeterli desteği sağlamadığı; %21‟inin ise iç 

denetim biriminin gerekliliğine ve kuruma fayda sağlayacağına 

inanmaya baĢladığı; 

 %71‟inin kurumlarında iç kontrol sisteminin kurulmadığı; %8‟inin 

kurumlarında iç kontrol sistemin kurulduğu ve üst yönetim 

tarafından desteklendiği; %9‟unun kurumlarında iç kontrol 

sisteminin kurulduğu ve üst yönetim tarafından desteklenmediği; 

 %68‟inde iç denetim birimi personel performansının 

değerlendirilmediği; %25‟inde ise değerlendirildiği; 

 %51‟inin iç denetçilere sağlanan ücret vb. hakların mesleğin 

niteliğine göre yeterli olmadığını %49‟unun ise yeterli olduğunu 

düĢündüğü; 
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 %51‟inde hazırlanan iç denetim raporlarının izlenmesi için bir 

sistem kurulmadığı; 

 %68‟inde hazırlanan raporların ilgili birimlere, mali hizmetler 

birimine ve ĠDKK‟ya gönderildiği; %20‟sinde ise ĠDKK‟ya 

gönderilmediği; 

 %40‟ının raporların amacına ulaĢtığını düĢündüğü,  

 %77‟sinin kurum faaliyet, çıktı ve sonuçları; performans hedef ve 

gerçekleĢmeleri; bilgi izleme ve kontrol sistemlerini denetlemediği;  

 %96‟sında iç denetim faaliyetinin kuruma katkısını ölçen bir sistem 

bulunmadığı; 

 %65‟inde iç denetimin dıĢarıdan hizmet sağlamasına imkan 

tanıyan bir bütçe bulunmadığı; 

 %73‟ünün yılda ortalama 1ile 10 arasında rapor hazırladığı; 

 %54‟ünün iç denetim mevzuatının uygulamalar için yeterli desteği 

sağladığını düĢündüğü; %44‟ünün ise sağlamadığını düĢündüğü; 

 %95‟inin ĠDKK ve Merkezi UyumlaĢtırma Birimleri çalıĢmalarının 

mesleğin geliĢimi konusunda yeterli olmadığını düĢündüğü; 

 %77‟sinin mali yönetim ve kontrol alanında BUMKO‟nun, iç 

denetim alanında ĠDKK‟nın belirlenmiĢ olmasının mesleğin 

geliĢimini olumsuz etkilediğini düĢündüğü; 

 %53‟ünün iç denetçilerin sürekli geliĢimini ve sertifikasyonunu 

teĢvik edici eğitimlerin üst yönetimce desteklendiğini, %47‟sinin ise 

desteklenmediğini düĢündüğü;  

 %48‟inin kurumda istihdam edilen iç denetçilerin mesleki 

yeterliliklerini yeterli bulduğu, %45‟inin yetersiz bulmakla birlikte 

eğitimle çözülebileceğini düĢündüğü; 

 %85‟inin analitik inceleme ve gözden geçirme tekniğini kullandığı, 

bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullananların oranının %2, 

veri madenciliğini kullananların oranının %1olduğu; 

görülmektedir.
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SONUÇ 

 

Son yıllarda yaĢanan krizler ve küreselleĢme, geliĢmekte olan ülkeleri 

ve firmaları rekabetçi olmaya zorlamaktadır. Bu durum, kamu kesiminde mali 

yönetim reformu ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Kamu mali yönetimi 

reformunda; mali disiplinin sağlanması,  kamu hizmetlerinin kalitesinin 

artırılması, kamuda hesap verme sorumluluğunun geliĢtirilmesi ve kamu 

harcamalarının ülke kalkınma plan ve programları doğrultusunda kullanılarak 

etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması en önemli araçlar haline gelmiĢtir. 

Diğer bir ifade ile, kamu kesiminde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması 

ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Türkiye‟de, kamuda reform ihtiyacına paralel olarak 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiĢtir. 

ÇalıĢmanın 1. ve 2. bölümünde, kurumsal yönetim ilkelerinin de amacı 

olan hesap verilebilirliğin ve Ģeffaflığın sağlandığı bir kurumsal yapının,  

uluslararası standartlara uygun bağımsız dıĢ denetim (SayıĢtay), etkin iç 

denetim/iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin kamu kurumlarında 

uygulanması ile mümkün olabileceği detaylı olarak açıklanmıĢ,  çalıĢmanın 3. 

bölümünde ise Türkiye‟de uygulanmaya baĢlanan kamu iç mali yönetim ve 

kontrol sistemi ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. 

 Bu bölümde, kamu kurumlarında kurumsal yönetim ilkelerinin 

uygulanabilmesi için Türkiye‟de 5018 sayılı KMYKK ile birlikte uygulanmaya 

baĢlayan modern kamu mali yönetim ve kontrol sistemine iliĢkin yasal 

düzenleme ve uygulamalardaki eksiklikler, sistemin etkin iĢleyiĢine yönelik 

önerilerimiz, Avrupa Komisyonu tarafından Eylül 2009‟da yayımlanan 

BoĢluk Analizi Raporu ve uluslararası standartların yol göstericiliğinde, 

literatür ve anket çalıĢma sonuçları ile birlikte değerlendirilerek baĢlıklar 

halinde sunulacaktır. 
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1. GENEL 

Türkiye‟de Aralık 2003 yılında yapılan yasal düzenleme ile hayata 

geçirilen COSO temelli kamu yönetim sisteminde, AB gereksinimlerine 

uygunluk açısından, yasal düzenleme ve uygulama eksiklikleri mevcuttur.  

 MYK sistemine iliĢkin temel kanun 5018 sayılı KMYKK‟dır. Aralık 

2005‟te 5436 sayılı Kanun, Nisan 2007‟de 5628 sayılı Kanun, Ağustos 

2008‟de 5793 sayılı Kanun ile tadil edilmiĢtir. Söz konusu Kanun 3 yılı 

aĢkın zamandır tamamen yürürlükte olmasına rağmen bazı hükümleri 

yeterince uygulanamamaktadır. Bunun sebebi Kanun‟un uygulayıcıları 

tarafından yeterince kavranamamasıdır. En temel kavram sorunu, 

MYK‟nın bir YÖNETĠM SĠSTEMĠ yerine MALĠ SĠSTEM olarak 

algılanmasıdır. Ġç kontrolün tüm çalıĢanlar tarafından sahiplenilmesi, iç 

kontrolün hedeflere ulaĢılmasına iliĢkin riskler konusunda gerekenin 

yapıldığına dair makul bir güvence sağlamak amacına hizmet 

etmesidir gibi en güçlü ve önemli kavramlarına yer verilmemiĢtir. 

Kanun’un, sadece mali kanun olarak algılanmasına neden olacak 

kavramlarının ve iç kontrolün tüm unsurlarını içerecek şekilde 

tadil edilmesi, 

 5018 sayılı KMYKK, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri,  

sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluĢan genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. 

KMYKK, 176 merkezi yönetim, iki sosyal güvenlik kurumu ve 2000‟e 

yakın yerel yönetimi kapsamaktadır. Ancak, Düzenleyici ve Denetleyici 

Kurumlar, 5018 sayılı KMYKK‟nın 41. maddesinde yer alan faaliyet 

raporları ile iç kontrolün yer aldığı beĢinci bölümün bütünüyle dıĢında 

bırakılmıĢlardır. Benzer istisnalar döner sermayeler içinde 

uygulanmıĢtır. AB fonları ile yurt içi ve yurt dıĢından,  kamu idarelerine 

sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü, uluslararası anlaĢmaların 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tabidir.  5018 

sayılı KMYKK‟nın ekli (II) cetvelinde  özel bütçe kapsamındaki idareler 

arasında TOKĠ‟ ye yer verilirken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı 

Kanun ile kurum uygulamanın ilk yılında kapsam dıĢına çıkarılmıĢtır. 
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TOKĠ, TRT, Milli Piyango Ġdaresi, Devlet Malzeme Ofisi, Kalkınma 

Ajansları, KĠT (Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sisteminde- ESA 95 KİT’ler hariç 

tutulmuştur) ve kamuya ait Ģirketler ile birçok kamu kurumu, Kanun 

kapsamı dıĢında bırakılmıĢtır. Avrupa Komisyonu,  Kanun‟da yer alan 

hükümlerin, tüm kamu kaynağı kullanan idarelere uygulanacak hale 

getirilmesini (genel yönetim) belirtmiĢtir. Kamu kaynaklarının etkin 

verimli ekonomik kullanımını sağlayacak şekilde yönetilmesi ve 

denetlenebilmesi için, 5018 sayılı KMYKK kapsamının tüm kamu 

idarelerini kapsar şekilde genişletilmesi, 

 ĠĢlem hacimleri dikkate alınmak suretiyle ilçe ve belde belediyeleri için 

iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek,  ĠDKK‟nın görevleri 

arasında sayılmıĢtır (ĠDKK ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik madde.6). Söz konusu düzenlemede denetimin maliyeti 

dikkate alınmıĢtır.  Bu durum, maliyeti olsa da denetlemeyen bir kamu 

kaynağı kullanım alanının varlığı sonucunu doğurmaktadır. Her ilçe ve 

belde belediyelerine iç denetçi kadrosu tahsis etmemekle birlikte, 

uluslararası uygulamalar paralelinde ortak bir denetim ekibi veya 

benzeri denetim kaynağı tarafından denetlenebilmesine imkan 

veren yasal düzenlemenin yapılması, 

 AB Müktesebatının 32. BaĢlığında, MYK‟nın dört ilkesi, yönetsel hesap 

verebilirlik, mali yönetim ve kontrol, fonksiyonel olarak bağımsız bir iç 

denetim, MYK sistemini koordine eden ve uyumlaĢtıran merkezi 

uyumlaĢtırma birimleri olarak belirtilmiĢtir. Mali yönetim ve kontrol 

(MYK) konusunda standart ve yöntem belirleme, koordinasyon ve 

uyumlaĢtırma görevi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, iç 

denetim sistemlerinin düzenlenmesi, izlenmesi, geliĢtirilmesi, 

uyumlaĢtırılması ve koordine edilmesi görevi Ġç Denetim Koordinasyon 

Kurulu‟nun sorumluluğunda bulunmaktadır. MYK sisteminin etkili bir 

Ģekilde iĢlemesi ve standartların belirlenmesinden doğrudan sorumlu 

belirli bir üst yönetim pozisyonu bulunmamaktadır.  Bu çalıĢmada 

yapılan anket sonucuna göre, katılımcıların %95‟i mesleğin geliĢimi 

konusunda ĠDDK ve Merkezi UyumlaĢtırma Birimleri çalıĢmalarını 
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yetersiz bulmaktadır. Katılımcıların %77‟si mali yönetim ve kontrol 

alanında BUMKO‟nun, iç denetim alanında ise ĠDDK‟nın belirlenmiĢ 

olmasının iç denetim mesleğinin geliĢimini olumsuz etkilediğini 

düĢünmektedir. ĠDKK‟ya, merkezi uyumlaĢtırma fonksiyonu 

kapsamında, standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli düzenlemeleri 

yapmak, koordinasyon sağlamak, iĢleyiĢi izlemek, rehberlik ve eğitim 

hizmeti vermek ile kamu idarelerine iç denetimin kurulması ve 

uygulanması konusunda gerekli her türlü katkıyı sağlamak gibi çok 

kapsamlı bir görev ve sorumluluk verilmiĢtir. Ancak, Kanun ile Kurula 

iç denetim alanında önemli görev ve sorumluluklar verilmesine 

rağmen, yüklenen bu görev ve sorumlulukları yeterli ve etkin seviyede 

yürütebilmesini temin edecek yapının kurulmadığı ve merkezi 

uyumlaĢtırma fonksiyonunun gerektirdiği teĢkilat, personel, bütçe ve 

diğer kaynakların sağlanmadığı görülmektedir. Gerek Kanun‟da, 

gerekse 2.cil düzey mevzuatta Kurul‟un teĢkilatına iliĢkin herhangi bir 

düzenleme yapılmamıĢtır. Mevcut düzenlemeler Kurul üyelerinin, 

hangi nitelikte ve kaç kiĢiden oluĢacağı, görevlerinin ne olduğuna 

iliĢkindir. Bu görevlerin hangi personel eliyle yürütüleceği, kurul 

giderlerinin nasıl karĢılanacağı açıklanmamıĢtır. Kurul üyelerinin asli 

görevleri devam ederken kendilerine yüklenen bu kadar kapsamlı 

zaman ve emek gerektiren görevleri yürütebilmeleri mümkün 

görülmemektedir. YaklaĢık 4500 kamu idaresinin iç kontrol sistemlerini 

uyumlaĢtırmak gibi büyük bir görev üstlenen MYK MUB „da görevlerini 

gerektiği gibi yerine getirmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasite, imkan 

ve insan kaynağına sahip değildir. Ayrıca, MYK MUB‟un 5018 sayılı 

KMYKK‟da görev ve sorumlulukları belirlenmemiĢtir. Ülkemizde kamu 

sektöründe mali yönetim ve kontrolün uyumlaĢtırılmasından ve 

izlenmesinden doğrudan sorumlu olacak bir üst yönetim pozisyonunun 

tahsis edilmemesi eksikliği bulunmaktadır. Bu yönde yapılacak bir 

yenilenmenin kamu mali yönetim ve kontrolüne olumlu etkileri 

olacaktır. İç Kontrol ve İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma 

Birimlerinin, her iki MUB’dan sorumlu olacak tek bir çatı altında,  
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hukuki yapısı, idari ve mali özerkliği olacak şekilde 

yapılandırılmasını sağlayacak, görevlerini yerine getirebilmesini 

imkan veren yasal düzenlemenin yapılarak idari kapasitesinin 

arttırılması,  

Önerilmektedir. 

 

2. ĠÇ DENETĠM 

 

Ġç Denetim Faaliyetinin Bağımsızlığı: 

 

Etkin iç denetim sisteminin en temel koĢulu bağımsızlıktır. Ġç 

denetimde bağımsızlık, kurum içi ve fonksiyonel bağımsızlık olmak üzere 

iki Ģekilde sağlanabilir. 

Kurum içi bağımsızlığın etkenleri ise raporlamanın yönü ve etkin bir 

denetim komitesinin varlığıdır. Bu temel koĢulun sağlanamaması, 5018 

sayılı KMYKK kapsamında kamu kurumlarında kurulan iç denetim sisteminin, 

geleneksel denetim sisteminden farkını ortadan kaldıracaktır. 5018 sayılı 

KMYKK‟nın 63. maddesinde “doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi 

başkanlıkları kurulabilir” Ģeklindeki düzenleme,  Kurum Ġçi Bağımsızlık (1110) 

“ Ġç Denetim Yöneticinin, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını 

yerine getirmesine imkân sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olması 

gerekir” Ģeklindeki uluslararası standardı sağlayamamaktadır. Yine aynı 

Kanun‟un 64. maddesinin 1. fıkrasında ise, “Kamu idarelerinin yıllık iç 

denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler 

tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır” hükmü yer 

almaktadır. 1. ve 2. bölümlerde bahsedildiği üzere, uluslararası 

uygulamalarda iç denetim faaliyetinin bağımsızlığı, yönetimden bağımsız bir 

denetim kuruluna raporlama yapılması ile sağlanmaktadır.  Türkiye kamu 

kurumlarında iç denetçilerin, kurum içi organizasyonda, iĢlemlerini 

denetleyeceği icranın baĢındaki üst yöneticiye bağlanması, raporlama 

yapması ve denetim programını onaya sunması, iç denetim faaliyetinin 

mutlak koĢulu bağımsızlığını ve iç denetim sisteminin etkinliğini ortadan 
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kaldıracaktır. 5018 sayılı KMYKK ile uygulamaya konan iç denetim sisteminin 

etkinliği, diğer bazı ülkelerde olduğu gibi kamu kurumlarında da denetim 

komitelerinin kurulması ile mümkün olacaktır. Ancak, denetim komitelerinin 

üstlendikleri sorumlulukları yerine getirebilmeleri, bu komitelerin iyi bir 

kompozisyona ve iĢleyiĢe sahip olmaları ile sağlanabilecektir.301  Avrupa 

Komisyonu BoĢluk Analizi Raporu‟nda, kamu iktisadi teĢekküllerinde denetim 

komiteleri mevcut olmasına rağmen, kamu idarelerinde bir Yönetim Kurulu 

veya Denetim Komitesinin bulunmasının zorunlu kılınmaması, Türkiye Kamu 

Ġç Kontrol Standartlarındaki bir eksiklik olarak yorumlanmıĢtır.  ĠDKK‟nın 

genel bir Denetim Komitesi rolü üstlendiği ancak, kamu idarelerindeki 

yönetimin, hedeflere ulaĢılması konusunda iç denetim tarafından tespit 

edilebilecek potansiyel risk veya tehditlere cevap vermesine yardımcı 

olmaktan çok uzak olduğu ifade edilmiĢtir. Türkiye de kamu kurumlarında 

 denetim komitesi veya işlevsel olarak buna yakın bir yapılanmaya 

imkan veren yasal düzenlemenin yapılması, kamu iktisadi 

teşebbüslerinde ve belediyelerde mevcut yapılanma içindeki denetim 

komitelerinin etkin bir yapıya kavuşturulması, 

Fonksiyonel bağımsızlığı düzenleyen Türkiye Kamu Ġç Denetim 

Standardı (1110.G1.), (1110.A1), “İç denetim faaliyeti, iç denetimin 

kapsamının tayin edilmesi, iç denetim işlerinin yapılması ve sonuçlarının 

raporlanması konularında her türlü müdahaleden uzak ve serbest olmalıdır.” 

olarak ifade edilen uluslararası standartla paralellik göstermektedir. Ancak,  iç 

denetim faaliyetinin fonksiyonel bağımsızlığını sağlamaya yönelik, iç denetim 

birimi kurma ve birim baĢkanlığı/yöneticiliği görev ve sorumluluklarını 

belirleyen 2.cil düzey mevzuatta Kanun ve Uluslararası standartlarla çeliĢen 

hususlar bulunmaktadır. 5018 sayılı KMYKK‟nın 63. maddesinde “İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye 

bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir” hükmü, Yönetmelik‟in 13. 

maddesinde “iç denetim birimi kurulabilir” Ģekline,  birim baĢkanlığı ise iç 

denetçi sayısının beĢten fazla olması koĢuluna bağlanarak koordinatörlüğe 
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dönüĢtürülmüĢtür. Kamu kurumlarında, ĠDKK‟nın uygun görüĢü ile birim 

baĢkanlıkları/koordinatörlükleri kurulmakla birlikte, idari usullere göre, gerekli 

düzenlemeler yapılarak idari teĢkilat kanunlarında iç denetim birim 

baĢkanlıkları sayılmadığından, iç denetim faaliyetinin fonksiyonel 

bağımsızlığını olumsuz etkileyebilecek, kaynak tahsisi ve kurum içi statü 

sorunlarının yaĢanması engellenememiĢtir.302 TeĢkilat kanunlarının 

hazırlanmasında idareler ile birlikte sorumlu kuruluĢlar olan BaĢbakanlık ve 

Maliye Bakanlığının, teşkilat kanunlarında iç denetim birimi 

başkanlıklarının da yer almasını sağlayacak yasal değişiklik yapılması, 

Ġkinci ve en önemli husus, 5018 sayılı KMYKK‟da “BaĢkanlık” Ģeklinde 

tanımlanan, Ġç Denetim Birim Yöneticisinin nitelik, görev ve sorumluluklarına, 

2.cil düzey mevzuatta koordinatörlük Ģeklinde tanımlanarak yer 

verilmemesidir. Aynı çeliĢkili durum, 3. düzey mevzuatta (Kamu Ġç Denetim 

Standardı) iç denetim birim yöneticisine uluslararası standartlarla bire bir 

görev ve sorumluluk yüklenerek devam ettirilmiĢtir. En önemlisi iç denetim 

faaliyetinin fonksiyonel bağımsızlığını sağlama gibi birçok görev ve 

sorumlulukları bulunan iç denetim yöneticisinin görev ve sorumlulukları, üst 

yönetici ve ĠDKK arasında paylaĢtırılmıĢtır. Mevzuattaki çelişkili hususları 

giderecek, iç denetim birim yöneticisinin görev, sorumluluk ve 

niteliklerine ilişkin yasal düzenlemenin yapılması,  

32. fasıl çerçevesinde KĠMK alanında Türkiye‟deki sistemin 

değerlendirilmesi için kullanılacak ana kriterlerden biri iç denetçilerin 

fonksiyonel bağımsızlığıdır. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %49‟u 

fonksiyonel bağımsızlıkları olmadığını, %80‟i bağlı olduğu makamdan onay 

ve ya emir almadan denetim yetkilerini kullanamadığını, %86‟sı yaptığı 

denetim neticesinde, hazırlamıĢ olduğu denetim raporunu bağlı olduğu 

makamın onayı olmadan iĢleme koyamadığını,  %70‟i Ġç Denetim Birim 

Yöneticisinin uluslararası standartlarda öngörülen yetkilere sahip olmadığını, 

%42‟si çalıĢtığı kurumun bağımsız bir bütçesinin bulunmadığını ve 

uluslararası standartlarda çalıĢmalarına yetecek bir kaynak sağlanmadığını 
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ifade etmektedir. Dolayısıyla, AB mevzuatına uyum açısından da en büyük 

eksikliklerden biri bu noktadır. Bu nedenle yönetsel hesap verebilirliği 

sağlamaya yönelik düzenlemelerinin kurulabilmesi ve etkili bir biçimde 

uygulanabilmesi için fonksiyonel açıdan bağımsız bir iç denetimin 

sisteminin hayata geçirilmesi,  

Önerilmektedir. 

Ġç Denetim Birimleri Ġle Denetim Birimleri Arasındaki Görev 

AyrıĢtırması: 

 

5018 sayılı KMYKK‟nın 63. maddesine göre “ iç denetim, iç denetçiler 

tarafından yapılır.” Disiplin ve ceza soruĢturmaları ile kurum dıĢı iĢyeri, 

mükellef ve kuruluĢlara yönelik yapılacak inceleme, soruĢturma ve denetim 

faaliyeti, iç denetçilerin faaliyet kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. Sözü edilen bu 

iki husus uzmanlık gerektiren iĢlerdir ve bu görevleri yürütecek birimlere de, 

idarelerde ihtiyaç bulunmaktadır. Çıkarılacak bir kanunla, iç denetim birimleri 

ile teftiĢ kurulları arasında bu kapsamda bir görev ayrıĢtırması yapılabilir ve 

birbirlerini tamamlar nitelikte görev yürütmeleri sağlanabilir. Ġç denetim 

birimleri ile teftiĢ kurulları arasındaki görev ayrıĢtırmasının açık ve hiçbir 

ihtilafa mahal vermeksizin yapılması ayni zamanda, ülkemizin AB'ne tam 

üyelik müzakerelerinin parçası olan "Mali Kontrol" baĢlıklı 32. Faslın bir 

konusudur. Türkiye‟de iç denetçiliğe geçiĢ sürecinde iç denetçiler, teftiĢ ve 

kontrol organlarında çalıĢan kiĢiler arasından atanmıĢtır. Ġç denetimin 

fonksiyonu 5018 sayılı KMYKK‟da tanımlanmıĢ bulunmaktadır. TeftiĢin 

rollerini tanımlayan diğer Kanun‟lar da mevcuttur.  

Anketimizde katılımcıların %13‟ü kurumlarında müfettiĢ istihdam 

edildiğini ve kargaĢanın yaĢandığı, %15‟i soruĢturma gerektiren bir konu ile 

karĢılaĢıldığında, mevzuatta bu konuda yapılacaklarla ilgili açıklık 

bulunmadığını ifade etmiĢtir. Her ne kadar katılımcıların % 23‟ü müfettiĢlerle 

aralarında kargaĢa yaĢanmadığını belirtse de, iç denetçiler dıĢında müfettiĢ 

istihdam edilen kamu kurumlarında, iki denetim birimi arasında eĢ güdüm 

sağlanamaması halinde, denetimde mükerrerliğe ve kaynak israfına neden 

olunacak (2050), Uluslararası standart / Kamu Ġç Denetim Standardı 
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sağlanamayacaktır. Teftiş kurulları ve benzeri organlarının rollerini 

tanımlayan Kanun’larda 5018 sayılı KMYKK ile uyum sağlanması 

önerilmektedir.  

 

Mesleki Yetkinlik ve Sürekli GeliĢim: 

 

Kamu iç denetçilerinin,  %98‟inin IIA sertifikasyonlarına sahip olmadığı, 

%47‟sinin iç denetçilerin sürekli geliĢimini ve sertifikasyonu teĢvik edici 

eğitimlerinin üst yönetimce desteklenmediği, %40‟ının herhangi bir yabancı 

dil bilmediği,  %51‟inin kurumlarında eğitim ihtiyaçlarını karĢılayan yeterli 

bütçelerinin bulunmadığı, %45‟inin birlikte çalıĢtıkları iç denetçilerin mesleki 

yetkinliğini yetersiz bulduğu ancak, bu durumun eğitim desteği ile 

çözülebilecek bir sorun olduğunu düĢündüğü,  %77‟sinin performans ve bilgi 

teknolojileri denetimi,  %88‟nin stratejik plan geliĢtirme süreci denetimi, 

%77‟sinin mali tablo denetimi yapmadığı ve %85„inin klasik denetim 

tekniklerini kullandıkları görülmektedir.   

Son yıllarda dünyada yaĢanan geliĢmeler çerçevesinde iç denetim 

giderek artan bir önem kazanmıĢ, dinamik bir yaklaĢım haline gelmiĢ, iç 

denetimden beklentiler artmıĢ ve sürekli geniĢleyen rolleri ile giderek daha 

dinamik bir süreç niteliği kazanan iç denetimin gerektirdiği mesleki yetkinlik 

ve donanımlar ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. Ġç denetçilerin değiĢen 

ihtiyaçlara cevap verebilmeleri, artan rol ve sorumluluklarını yerine 

getirebilmeleri, ancak belirli yetkinliklere sahip olmaları ile mümkün olacaktır. 

Yeterli ve etkin bir iç denetim sistemi, yönetim hedeflerinin 

gerçekleĢtirilmesini güvence altına alacaktır.  YaĢanan bu geliĢmeler ıĢığında 

iç denetim alanında ihtiyaç duyulan kiĢilerin yetiĢtirilmesi ve mesleğe 

kazandırılması amacıyla, dünyadaki çeĢitli meslek otoriteleri tarafından iç 

denetim mesleki yetkinlik statüleri oluĢturulmuĢtur.303 Yetkinlik,  iç denetim 

mesleğinin temel ilkelerindendir ve (1210) uluslararası standartlara/kamu iç 

denetim standartlarına göre, iç denetçiler görevin gerektirdiği bilgi ve 
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beceriye sahip olma, denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt toplama, 

inceleyip değerlendirme ve raporlama yeteneğine sahip olmalıdır. Kamuda 

modern denetim sistemine geçiĢ aĢamasında istihdam edilen iç denetçilerin 

mesleki yetkinliklerinin kısa zamanda geliĢtirilmesi amacıyla, iç denetçilerin 

eğitim programlarını düzenleme, ihtiyaca göre değiĢtirme, eğitim giderlerini 

planlama görevi bulunan İDKK’nın, iç denetçilerin eğitim ihtiyaçlarının 

tespiti ve ihtiyaca göre sürekli, sistematik, nitelikli eğitim programları 

hazırlaması,  

Ġç denetim sistemimizdeki iç denetçilerin mesleki yetkinliklerinin 

uluslararası standartların altında olduğu söylenebilir. Uluslararası iç denetçi 

sertifikalarından birine sahip olma oranının çok düĢük olması, bu 

yorumumuzu destekler niteliktedir. Aynı zamanda ülkemizde iç denetim birim 

yöneticileri de yeterli yetkinliği sahip değildir. Yalnızca mesleğe giriĢ 

seviyesinde değil,  ileriki aĢamalarda da yeterli ve sürekli bir hizmet içi eğitim 

verilmelidir. Denetim elemanlarının hizmet içi eğitimlerinin sistemli bir biçimde 

yapılabilmesi, iç denetim yöneticileri ve diğer üst yöneticiler tarafından 

sağlanmalıdır. Ülkemizdeki iç denetçilerin yarısı bu eğitimlere üst yöneticiler 

tarafından destek olunmadığını düĢünmektedir. 

(1210) Uluslararası ve kamu iç denetim standartlarına göre, Ġç 

denetçiler,  görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi ve 

becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, iç denetim birimi 

yöneticisi idare dıĢındaki uzmanlardan denetim görevinin hedeflerine 

ulaĢmasını sağlamak üzere tavsiye ve yardım temin etmelidir. Anketimizde, 

katılımcıların %53‟ü denetim faaliyetleri konusunda uzmanlık gerektiren bir 

konu ile karĢılaĢmadığını ve bütçelerinin dıĢ kaynak kullanmaya imkan 

vermediğini, %12‟si ise uzmanlık gerektiren konularda dıĢ kaynak kullanmaya 

ihtiyaç duyduğunu ancak, dıĢ kaynak kullanmaya yetecek bütçeleri 

olmadığını belirtmiĢtir. Toplamda %65‟lik oranda bir çoğunluk, kurumun iç 

denetim için dıĢ kaynak kullanmaya imkân verecek bir bütçeleri 

bulunmadığını ifade etmiĢtir. Ġç denetimin, tüm faaliyetlerin denetimini 

kapsadığı ve iç denetçinin her konuda uzman olmasının mümkün olmadığı 

dikkate alındığında, sistemin iĢlemesi için ve tarafsızlığı bozmayacak bir 
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kaynaktan bilgi almanın gerekliliği düĢünülürse, ihtiyaç duyulan uzmanlık 

hizmetinin kurum dıĢından alınması kaçınılmaz olacaktır. Aksi halde ya iĢ 

eksik yapılacak ya da amacına uygun bir sonuç elde edilemeyecektir. Bu 

durum standartlara aykırılık teĢkil etmektedir. Standarda uygunluğun, eğitim 

açığının giderilerek karşılanması (İDKK’nın idari kapasitesinin arttırılması, 

İç Denetim Birim Yöneticisinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi, iç denetim 

biriminin bağımsız bütçeye sahip olması ile ilgili diğer başlıklarda ileri 

sürdüğümüz çözüm önerileri ile bağlantılıdır.) önerilmektedir. 

Katılımcıların %77‟si performans denetimi ve bilgi teknolojileri denetimi 

yapmadığını belirtmiĢlerdir. Klasik denetimlerden farklı olarak, Ġç denetimden 

amaçlanan performans denetimidir. Ġç denetçilerin, bilgi teknolojileri denetimi 

yapmamalarının nedeni bu alanın uzmanlık gerektiren denetim faaliyeti 

olmasından kaynaklanmaktadır. Performans denetiminin yapılmama 

nedenleri ise, henüz kamu kurumlarında performans yönetimine 

geçilmemesinin etkisi bulunmaktadır. 5.2.,  5.3.  ve 5.4 no.lu Kamu Ġç kontrol 

Standartları, kamu kurumlarında performans yönetiminin uygulanması ile 

ilgilidir.   Bu sonuç, anketimizde katılımcıların %71‟inin kurumlarında henüz iç 

kontrol standartlarının oluĢturulmamıĢ olmasını ifade etmeleri ile de 

doğrulanmaktadır.  

 

Üst Yönetim /ÇalıĢan Ġnancı ve Üst Yönetim Desteği: 

Katılımcıların %90‟ı üst yöneticilerinin iç denetim faaliyetinin 

sorumluluklarını yerine getirmeye imkân tanıyan yetkilere sahip oldukları 

halde, %57‟si üst yönetiminden destek sağlayamadıklarını, %46‟sı birim 

çalıĢanlarının iç denetim birimini henüz tam olarak algılayamadıklarını, %23 

„ü raporda yer alan hususların, üst yönetim tarafından dikkate alınarak gerekli 

tedbirlerin alınmadığını ifade etmiĢlerdir. Üst yönetim inancı ve desteğinin 

sağlanamadığı iç denetim faaliyeti, kâğıt üzerinde kalan raporların ötesine 

geçemeyecek ve kurum faaliyetlerine katma değer yaratamayacaktır.  Ġç 

denetimin etkinliğini zayıflatan bu yaklaĢımın nedeni, iç denetim faaliyetinin 

stratejik öneminin üst yöneticiler tarafından anlaĢılamamasıdır. Katılımcıların 

%66‟sı diğer birim çalıĢanlarına iç denetim, risk yönetimi, vb. konularda 
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eğitim vermediklerini ifade etmiĢtir. Bu durum iç denetim,  iç kontrol ve 

kurumsal risk yönetimi uygulamalarının, kurumun tüm çalıĢanlarınca 

benimsenme ve kabulünü olumsuz etkileyecektir. Katılımcıların %55‟i iç 

denetim olarak üst yönetimi ile toplantı yapmadıklarını ifade etmiĢtir. Ġç 

denetim birimi, üst yöneticiler ve üst düzey diğer yöneticiler (ayrıca var ise 

kurul veya denetim komitesi) ile düzenli bir iletiĢim içerisinde olmalıdır. 

Yöneticilere, iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında geri bildirimde 

bulunulmalıdır. Üst düzey yöneticiler, iç ve dıĢ denetçilerin önerilerini ciddi 

Ģekilde dikkate almalıdırlar. Üst yönetim tarafından iç kontrolün etkinliğinin 

değerlendirilmesi konusunda, iç denetimin katkısının istenmediği sonucu 

çıkmaktadır. Üst yönetimin iç denetime destek vermesinin bir diğer koĢulu da 

bu desteğe ihtiyaç duymasıdır. 5018 sayılı KMYKK‟nın performansa dayalı 

bir sistem olmasına karĢın, üst yöneticilerin bu konudaki sorumluluklarının 

uygulamada nasıl yerine getirileceğine iliĢkin bir düzenleme 

bulunmamaktadır. İç denetim birimlerinin, kurum çalışanlarına iç 

denetimin önemini anlatılarak farkındalık yaratılabilmesi için eğitim 

vermesi, üst yöneticilere yönelik ise, İDKK ve KMK MUB tarafından 

kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin anlaşılmasını, sahiplenilmesini 

sağlayacak eğitimler verilmesi, üst yöneticilerin performanslarının 

uygulamada sorgulanmasına yönelik, performans sözleşmesi, kurumsal 

yönetim derecelendirilmesi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi 

önerilmektedir. 

 

Ġlerlemenin Ġzlenmesi: 

(2500 sayılı) Uluslararası standartta ve KĠDS‟e göre Ġç denetim birimi 

yöneticisi, yönetime rapor edilen hususların sonuçlarının takibi için bir izleme 

sistemi kurmalı ve uygulamalıdır. Katılımcıların %51‟i hazırlanan iç denetim 

raporlarının izlenmesi için bir sistem kurmadıklarını ifade etmiĢlerdir. Ġç 

denetim faaliyeti sonucunda elde edilen bulguların ve önerilerin, denetlenen 

birimler tarafından dikkate alınarak uygulanabilmesi için, iç denetim birim 

yöneticileri tarafından izleme sisteminin kurulması gerekmektedir. Rapor 

sonuçlarının izlenmemesi, yapılan iĢin sonucunun takip edilmemesi denetim 



285 

 

faaliyeti amacına ulaĢılamaması anlamına gelmektedir. Ġç denetim 

birimlerinin izleme sistemi kurmamıĢ olması önemli bir uygulama eksikliğidir.  

ĠDKK tarafından çıkarılan rehberlerde iç denetim birimlerinin izlemeye yönelik 

bir sistem kurmaları gerektiği belirtilmekle birlikte, nasıl kurulacağına iliĢkin 

yol gösterici bir açıklık bulunmamaktadır.  Anketimizde, katılımcıların %44‟ü 

iç denetim mevzuatı ile ilgili hazırlanan rehberlerin uygulamaya iliĢkin yeterli 

desteği sağlamadığını belirtmiĢlerdir. İDKK’nın uygulamaya yönelik rehber 

ve eğitimlere ağırlık vermesi önerilmektedir. 

 

Kalite Güvence ve GeliĢtirme: 

Kurumsal yönetim için iç denetimin önemi; “Ġç Denetimin Kalite 

Güvencesi”ni gündeme getirmektedir. Kalite güvence ve geliĢtirme 

programının amacı, Ġç denetimin tarafsızlığını, bağımsızlığını sürekli 

sağlamak ve onun kalitesini güvence altına almaktır. 

“Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı”, (1300) no.lu KĠDS‟de 

ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. KĠDS‟e göre; iç kalite ve gözden geçirme 

programı iç denetim birim yöneticisinin, dıĢ kalite ve gözden geçirme 

programı (en az 5 yılda bir) ĠDKK‟nın görevidir.  Ġlgili standart ile iç denetim 

yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli 

gözleyen bir kalite güvencesi ve geliĢtirme programı hazırlamalı ve bunu 

sürdürmelidir. Bu program, dönemsel iç ve dıĢ kalite değerlendirmelerini ve 

devamlı iç gözetim faaliyetini içermelidir.  

 

(1311) Ġç Değerlendirmeler: 

Ġdare içi incelemeler, iç denetim faaliyetinin ve gözetiminin; kalitesini, 

standartlara ve iç denetim biriminin denetim rehberlerine uygunluğunu, 

idareye ilave değer katma yöntemini ve performans göstergelerine ulaĢılıp 

ulaĢılmadığını değerlendirmelidir. 

Ġç değerleme, iç denetim faaliyeti performansının sürekli gözden 

geçirilmesi, iç denetim uygulamaları ve standartları bilgisi göz önüne alınarak 

kendi kendine veya organizasyondaki baĢka kiĢiler tarafından periyodik ola-

rak gözden geçirme uygulaması yapılması unsurlarını içermelidir. Ġç denetim 
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birimlerinde kalite güvence geliĢim programları hazırlanmalıdır. Ancak 

anketimizde katılımcıların %94 gibi büyük bir oranı, kurumlarının iç denetim 

biriminde bir kalite güvence ve geliĢtirme programı hazırlanmadığını, %96‟sı 

kurumlarında iç denetim faaliyetlerinin kuruma katkısını ölçecek bir sistem 

kurulmadığını, %68‟i performanslarının değerlendirilmediğini, %25‟i ise 

performanslarının üst yönetim tarafından değerlendirildiğini ifade etmiĢtir. 

Kamu kurumlarında kalite güvence ve geliĢtirme programlarının henüz büyük 

oranda uygulanmamasının nedeni, kalite güvence ve gözden geçirme 

programı ile ilgili 3.cül düzey mevzuatın ĠDKK tarafından henüz 

yayımlanmamıĢ olması, Ġç denetim birim yöneticisinin görev ve sorumlulukları 

ile ilgili 2.cil düzey mevzuatta, uluslararası standartlara aykırılığın 

bulunmasıdır. Üst yönetici tarafından performans değerlendirmesinin 

yapılması ise iç denetimin bağımsızlığını zedeleyen bir unsurdur. 

 

1312 DıĢ Değerlendirmeler: 

DıĢ değerlendirme, iç denetimin görev alanı, bağımsızlığı ve 

tarafsızlığı, nitelik ve nicelik olarak yeterliliği, stratejisi ve programlarını 

formüle etme yaklaĢımının verimliliği ve etkililiği, standartlara ve ĠDKK 

tarafından yapılan düzenlemelere, diğer mevzuat ve birimin kendi denetim 

rehberlerine uygunluğu, idarenin faaliyetine katma değer sağlaması, 

performans göstergelerine ulaĢılması, iç denetimde gözetimin kalitesi gibi 

hususlar dıĢ değerlendirmenin kapsamını oluĢturmalıdır.  

  

Yönetimin Artık Riskleri Üstlenmesi: 

(2600 sayılı) uluslararası standartta, iç denetim yöneticisi, üst 

yönetimin kurum için kabul edilemeyebilecek bir artık (bakiye) risk düzeyini 

üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst yönetimle 

tartıĢmalıdır. Artık riskle ilgili bir karara varılamazsa, Ġç denetim yöneticisi, 

konuyu çözümlenmesi için denetim komitesi ve yönetim kuruluna rapor 

etmelidir. Kamu iç denetim standartlarında ise artık riskle ilgili bir karara 

varılamaması durumunda, iç denetim birimi yöneticisinin üst yöneticiye bağlı 

bir organizasyon yapısında olması nedeniyle, standardın sağlanabilmesi için 
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anlaĢmazlığın rapor edilmesi, uygulamada mümkün değildir. Nitekim 

anketimizde katılımcıların %23„ü raporda yer alan hususların üst yönetim 

tarafından dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınmadığını belirtmektedir.  

Kamu kurumlarında iç denetim uygulamaları ile ilgili genel duruma 

baktığımızda; 

 Kadro tahsis edilen 1369 iç denetçi kadrosunun 580 adedine henüz 

atama yapılmamıĢ, kadroların %60‟ı doldurulmuĢtur.304 31.12. 2008 

tarihi itibarıyla, kadro tahsis edildiği halde, hiç iç denetçi ataması 

yapmayan 7‟si Genel Bütçe, 3‟ü Özel Bütçe, 43‟ü Mahalli Ġdare olmak 

üzere toplam 53 kamu idaresi bulunmaktadır. Bu kurumlar arasında 

BaĢbakanlık, DPT MüsteĢarlığı,  Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ve Emniyet 

Genel Müdürlüğünün de bulunduğu görülmektedir.305   

Anketimizde katılımcıların; 

 %6‟sı henüz denetim yapmadığını, %9‟u ise henüz rapor 

hazırlamadığını, 

 %45‟i kurumlarında istihdam edilen iç denetçilerin mesleki 

yeterliliklerini yetersiz bulmakla birlikte eğitimle çözülebileceğini, 

 %47‟si unvan sertifikasyonu konusunda üst yöneticileri tarafından 

desteklenmediğini, 

 %51‟i eğitim ihtiyacını karĢılayacak yeterli bütçelerinin bulunmadığını, 

 % 3‟ü iç denetim yönergesinin mevcut olmadığını,  

 % 57‟si üst yönetim desteği sağlayamadığını, 

 %23‟ü raporda yer alan hususların üst yönetim tarafından dikkate 

alınarak gerekli tedbirlerin alınmadığını, 

 % 94‟ü kalite güvence ve geliĢtirme programı hazırlanmadığını, 

 % 51 „i izleme konusunda bir sistem kurulmadığını, 

 %21‟i ĠDKK‟ya rapor gönderilmediğini, 

 %86‟sı Sertifikasyon sisteminin ödüllendirmeyi teĢvik etmekte yeterli 

olmadığını, 

                                                 
304

 İDKK, a.g.e. 2009, s.51. 
305

 KİDDER, a.g.m., 2009, s.8. 
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 %96‟ı iç denetim sisteminin kuruma katkısını ölçen bir sistem 

kurmadığını, 

 %95‟i her iki MUB‟un yetersiz olduğunu düĢündüğü, 

Ġfade etmiĢlerdir. 

Ġç denetim faaliyetinin geleneksel denetimden en büyük farkı, 

“Denetimin Denetimi” özelliğinin bulunmasıdır. Kamu kurumlarında 1300 

no.lu standart henüz uygulamada sağlanamamıĢtır. Standardın 

sağlanabilmesi için, kalite ve gözden geçirme programı rehberinin 

yayımlanması önerilmektedir. 

Kamu kurumlarında kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini 

düzenlemek, izlemek, geliĢtirmek, uyumlaĢtırmak ve koordine etme görevi 

bulunan ĠDKK‟nın, kamu kurumlarında yapacakları ilk 5 yıllık dıĢ kalite 

güvence ve gözden geçirme faaliyetinin süresi henüz dolmamıĢtır. Ancak, 

ĠDKK‟nın, iç denetim birimlerinde kalite güvence denetimlerini yapabilmesi 

için, idari kapasite yetersizliğinin yanında, anlaĢmazlık halinde (üst yöneticiler 

ile iç denetim birimi arasında vb.)  yaptırım gücünün olmaması sorunu 

bulunmaktadır.  

Bağımsızlığı olmayan mevcut iç denetim yapılanmasında, sistemin 

iĢleyiĢindeki aksaklıklar, ĠDKK‟nın en az 5 yılda bir dıĢ kalite ve güvence 

programı kapsamında yapacağı incelemeler esnasında tespit edilebilecektir. 

Katılımcıların %21‟nin ĠDKK‟ya raporlarını göndermemesi, kamu kurumları 

tarafından 15 Bakanlığın sadece biri olan Maliye Bakanlığı bünyesinde 

kurulan ĠDKK‟nın otoritesini kabul etmediklerini de göstermektedir. Ayrıca, 

kamu kurumlarının raporlarında yer alan bulguların ĠDKK tarafından bilinirliğin 

istenmediği düĢünülmektedir. ĠDKK‟nın kamu kurumlarına ait gizli bilgileri 

elde etme hakkına ait hukuksal bir düzenleme de bulunmamaktadır.  ĠDKK,  7 

üye ve sekreteryasını yürüten Ġç Denetim Merkezi UyumlaĢtırma Dairesinde 

bulunan (1 daire baĢkanı, 1 devlet bütçe uzmanı, 3 devlet bütçe uzman 

yardımcısı, 1 Ģef, 1 memur, 2 çözümleyici, 2 programcı) 11 kiĢi olmak üzere 

toplam 18 kiĢiden oluĢmaktadır.306 ĠDKK‟nın, 5 yılda bir kalite ve güvence 
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 İDKK, Erişim: “Organizasyon”, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/sekretarya, 30.03.2010. 
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geliĢtirme programı kapsamında yapacağı dıĢ değerlendirmelerin dıĢında, iç 

denetçilerin mesleki geliĢimlerini sağlamak, denetim sonuçlarını izlemek, 

konsolidasyonu sağlamak, iyi uygulama örneklerini belirlemek gibi görevlerini 

yerine getirebilmesi için sürekli ve uzaktan gözetim faaliyetinde 

bulunması; kamu kurumlarına ait bilgileri elde edebilme hakkına ilişkin 

hukuksal düzenleme yapılması önerilmektedir. 

Ġç Denetçilerin Motivasyonu:   

Eski olanın değerli olduğu kıdem esası, bürokrasinin (askeri bürokrasi 

dahil) tüm kademelerinde olduğu gibi, geleneksel teftiĢ birimlerinde de hali 

hazırda uygulanmaktadır. Ġç denetimde, mesleki liyakat salt “kıdem” esasına 

dayanmaz. Bunun yerine; mesleki baĢarı ve yeteneğin esas alındığı sertifika 

sistemi tesis edilmiĢtir. Kamu Ġç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine 

iliĢkin Esas ve Usuller de bu çerçevede düzenlenmiĢtir. Sertifika 

derecelendirmesindeki puanlamada esas alınan unsurlar Ģunlardır: Alınan 

meslek içi eğitimler, yazılan raporlar ve diğer çalıĢmalar, yayınlanmıĢ makale 

ve kitaplar, sicil notu, baĢarı ve takdirnameler, eğiticilik faaliyetleri, yabancı dil 

bilgileri,  yüksek lisans veya doktora eğitimleridir. Kıdem esaslı örgütlerde; 

donukluk, yaĢlılık, eski tecrübelerin bitmez tükenmez tekrarı, nostalji, haksız 

rekabet ve “dün” söz konusu iken, sertifikasyona dayalı yapılarda; 

evrensellik, özgüven, değiĢimin sürekliliği, geliĢim, çevreyle uyum, iĢ barıĢı, 

emeğe saygı ve “yarın” vardır. Ġç denetçilerin görevlendirilmesi de sertifika 

derecelerine uygun olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede yeterli sayı ve 

sertifika derecesinde iç denetçi bulunması halinde, iç denetçiler sahip 

oldukları sertifika derecesine göre (A1,A2,A3,A4), Uygunluk Denetimi ve Mali 

Denetim, Performans Denetimi, Sistem Denetimi, Denetimin Gözetimi ve 

Ġzleme Faaliyeti olmak üzere alanlarda görevlendirilecek, bilgi teknolojileri 

denetimi, ĠDKK‟nın belirlediği esaslar doğrultusunda gerçekleĢtirilecektir. 

DanıĢmanlık faaliyeti, danıĢmanlığın mahiyetine göre her sertifika 

düzeyindeki iç denetçi tarafından yerine getirilecektir.307 
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  Şener Gönülaçar, “İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler (2),” Mali Hukuk Dergisi, sayı.131, 

Temmuz 2007, s.15.  
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 Kamu Ġç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine iliĢkin Esas ve 

Usullerde, geleneksel denetimden farklı olarak, iç denetçilerin bilgi, beceri ve 

diğer mesleki niteliklerinin geliĢimini sağlamayı hedefleyen kriterler 

belirlenmiĢtir. Geleneksel denetim sisteminde kıdemin belirleyicisi, sadece 

denetimde geçirilen süre iken, iç denetimde bilgi, beceri ve mesleki 

niteliklerin geliĢimini hedefleyen kriterlere göre belirlenen sertifikasyon 

olmuĢtur. Ancak, anketimizde katılımcıların %86‟sının kamu iç denetçi 

sertifika derecelendirmesi sisteminin, iç denetçileri ödüllendirmek için yeterli 

olmadığını ifade etmeleri, ilerlemenin ve yükselmenin özlük hakları ile 

desteklenmediği müddetçe sağlam bir performans kriteri olmadığı ve iç 

denetçileri motive etmekten uzak olduğunu göstermektedir. Kamu iç 

denetçileri sertifikasyon derecelendirmesinin, amacına hizmet 

edebilmesi için özlük haklarla desteklenmesi önerilmektedir.  

 

Ġç Denetçilerin Sisteminin Faydasına Olan  Ġnancı: 

5018 sayılı KMYKK‟da iç denetimin amacı, kamu idaresinin 

çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek 

ve rehberlik sağlamak olarak belirtilmiĢtir. Ġç denetime yüklenen fonksiyon, 

kamu kaynağının, ülkenin kalkınma hedef ve programları doğrultusunda 

kullanılarak, mali disiplin ve ekonomik istikrara katkı sağlayacak stratejik 

planlama denetimini yapmasıdır.  

Anketimizde, katılımcıların %91 gibi büyük bir kesimi, kamu 

kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayarak, iç 

denetim sisteminin mali disipline katkı sağlayacağını, %80‟i iç denetim ile 

kamuda geliĢtirilmesi öngörülen “hesap verebilirlik ve Ģeffaflık” gibi 

kavramların kamuda özümsenmesinin kamu yararına olacağını, %16‟sı 

sistem kamu yararına görünse de tam bir bağımsızlık sağlanamayacağından,  

sonuçta kamu yararı elde edilemeyeceğini, %52‟si mevcut iç denetim 

sisteminin kurumdaki yolsuzlukları önlemede yeterli olacağını, %48‟i yeterli 

olmayacağını, %88‟lik oranda büyük bir çoğunluğu kurumlarında stratejik 

planlama yapıldığını, ancak stratejik plan geliĢtirme sürecinin 
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denetlenmediğini, %65‟i kuruma olan katkılarına beĢ üzerinden üç-dört puan 

vererek,  averaj düzeyde katkıları olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde; iç denetçilerin, iç denetim 

sisteminin mali disipline ve hesap verilebilirliğe katkı sağlayacağını 

düĢünmekle birlikte, bu katkıyı sağlayacak olan stratejik plan geliĢtirme süreci 

denetimini %88 oranında yapmayarak fonksiyonlarını henüz yerine 

getiremedikleri, katılımcıların %48‟inin iç denetimin yolsuzluğu önlemede 

yeterli olmayacağını düĢünmeleri ise mevcut sisteme güvensizlik 

duyduklarını göstermektedir. Kuruma olan katkılarının averaj düzeyde olması 

da bu yöndeki bulgumuzu desteklemektedir.  

    

3. ĠÇ KONTROL 

 

5018 sayılı KMYKK‟nın 55.  maddesinde iç 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, malî 

bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini 

sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve 

süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü" olarak 

tanımlanmıĢtır. Kanun‟un 11.  maddesinde; üst yöneticilerin, mali yönetim ve 

kontrol sisteminin iĢleyiĢinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanun‟da belirtilen 

görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu 

sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç 

denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıĢtır. 

 Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve 

gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve 

talimatların oluĢturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama 

yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve 

iĢlemlere iliĢkin olarak iç kontrolün iĢleyiĢini sağlama sorumluluğu verilmiĢ 

bulunmaktadır. 
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Kanun‟un 60, 61, 63 ve 64. maddelerinde, mali hizmetler birimleri, 

muhasebe yetkilileri ve iç denetçilerin iç kontrol alanındaki görev ve 

sorumluluklarına yer verilmiĢtir. Buna göre; mali hizmetler birimleri, idarenin 

iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi 

konularında çalıĢmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten, 

muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, 

muhasebe iĢlemlerinin belirlenmiĢ standartlara ve usulüne uygun olarak 

kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve denetime  hazır 

halde bulundurulmasından, iç denetçiler ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin 

denetlenmesinden ve geliĢtirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından 

sorumludurlar. 

Kanun‟un 55. maddesinin ikinci fıkrasında, "Görev ve yetkileri 

çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine iliĢkin standart ve 

yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime iliĢkin standart ve yöntemler ise 

Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliĢtirilir ve 

uyumlaĢtırılır. Bunlar ayrıca sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu 

idarelerine rehberlik hizmeti verir" hükmü yer almaktadır. 

31.12.2005 tarih, 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanan Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esasların  "Ġç 

Kontrol Standartları" baĢlıklı 5.  maddesinde;  iç kontrol standartlarının, 

merkezi uyumlaĢtırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından 

belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin mali ve mali olmayan tüm 

iĢlemlerinde bu standartlara uymakla  ve gereğini yerine getirmekle yükümlü 

bulunduğu, Kanun‟a ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koĢuluyla, 

idarelerce, görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli 

iĢlemlere iliĢkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiĢtir. 

26 Aralık 2007 tarih, 26738 sayılı Resmi Gazete‟de idarelerin, iç 

kontrol sistemlerinin oluĢturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde 

dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını gösteren ve tüm kamu 

idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve 

uygulanmasını amaçlayan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliğ‟i 

yayımlanmıĢtır.   
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  Anketimizde %80‟den fazla katılımcı, henüz kurumlarında iç kontrol 

sisteminin kurulmadığını ifade etmiĢlerdir.  Kanun‟un yürürlüğe girmesinden 

bu yana, kamu kurumlarında istenilen düzeyde geliĢme kaydedilemediği 

görülmektedir. Problemin nedenine iliĢkin değerlendirme yapıldığında, iç 

kontrol sisteminin kurulması ve iĢletilmesi  ile ilgili sorumlulukları bulunan üst 

yöneticilerin, iç kontrole iliĢkin farkındalık eksikliğinin mevcut olduğu, kalifiye 

ve tecrübeli personel açısından sıkıntı yaĢandığı, iç kontrol metodolojisi, risk 

yönetimi ve kalite değerlendirme konularında uygulayıcılara kılavuzluk 

edecek bir rehber bulunmadığı, MYK MUB ile idareler (özellikle SGB‟ler) 

arasında bilgi iletiĢim eksikliğinin bulunduğu görülmüĢtür.  

Ġç denetim sisteminin iĢletilebilmesi, kurumda iç kontrol sistemlerinin 

kurulması ve bunun üzerinden düzenli bir izleme ve kontrol faaliyetinin 

yürütülmesi ile mümkündür. Üst yönetimin ve tüm çalıĢanların desteklemediği 

bir iç kontrol sistemini geliĢtirmek ve çıktılarını almak mümkün olmayacak, 

sadece kontrol noktaları belirlenebilecek ancak, yapılması gerekenler 

boĢlukta kalacaktır.  

Anketimizde katılımcıların %66‟sı diğer birim çalıĢanlarına iç denetim, 

risk yönetimi, vb. konularda eğitim vermediklerini ifade etmiĢtir. Bu durum, iç 

denetim,  iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi uygulamalarının, kurumun tüm 

çalıĢanlarınca sahiplenilmesini olumsuz etkileyecektir. İç denetim 

birimlerinin danışmanlık faaliyeti kapsamında kurumlarında iç denetim, 

iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında kurum çalışanlarına 

eğitim vermesi,  

Üst yöneticilerin ve tüm çalıĢanların, farkındalığını arttırmak, sistemi 

sahiplenmelerini sağlamak amacıyla MYK MUB‟un, üst yöneticilere 

değişim yönetimi konusunda olmak üzere, tüm çalışanlara daha fazla 

sayıda ve daha odaklı ve sistematik eğitimler vermesi, iç kontrol 

metodolojisi, risk yönetimi, kalite değerlendirme konularında 

uygulayıcılara kılavuzluk edecek bir rehber hazırlaması, 

SGB‟lerin kendilerinden beklenenleri yerine getirmek için yeterli 

kaynak, zaman, deneyim ve üst yönetim desteğine sahip olup olmadıkları 

konusunda, MYK MUB’un, kamu idarelerinin eksiklikleri ile ilgili 
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değerlendirme yapması, değerlendirme için gerekli bilgi iletişim 

sistemlerini kurması,  

Önerilmektedir. 

 

4. KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠ 

 

Kamuda kurumsal risk yönetimi henüz uygulama alanı bulmamıĢtır. 

Kamu iç kontrol standartlarında, kurumsal risk yönetime bileĢenlerine    

(stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, bu amaç ve hedefleri engelleyecek 

iç ve dıĢ risklerin belirlenmesi, bu çalıĢmaların yöntemlerle yapılması, 

risklerin değerlendirilip eylem planının oluĢturulması vb.) iliĢkin standartlar 

bulunmakla birlikte,  KMYKK‟ da kurumsal risk yönetimi için yasal dayanak 

oluĢturulmamıĢtır. Kamu Ġç Kontrol Standartlarında,  risklere karĢı alınacak 

kontrol faaliyetinden bahsedilmektedir. Buradan hareketle, Kamu Ġç Kontrol 

Standartlarında risk değerlendirmesinden, iç kontrol temelli risklerin 

yönetiminin amaçlandığı yorumlanabilir. Oysa, kurumsal risk yönetimi, risk 

değerleme esaslı tasarlanmıĢtır. KRY, kurumu etkileyebilecek risklerin 

anlaĢılması ve yönetimi için tasarlanmıĢken, iç kontrol çerçevesi kurum 

iç faaliyetlerinin bir gereksinimi olan iç kontrollerin anlaĢılması ve 

yönetilmesi için tasarlanmıĢtır. Risk yönetimi; riske karĢı geliĢtirilen 

risk tutumlarından mevcuttur.308   

Katılımcıların %75‟i iç denetim birimi olarak kurumlarının risk 

kriterlerini tanımladıklarını, %58‟i iç denetimin özellikle danıĢmanlık faaliyeti 

kapsamında yaptığı uygulama önerilerinin, risk yönetimi anlamında kuruma 

katkısı olduğunu ifade etmiĢtir. Ġç denetim birimlerinin hazırladıkları risk esaslı 

denetim planları ve bu planların hazırlanmasında denetlenen birimlerle 

yapılan görüĢme, çalıĢtay gibi yöntemlerin kullanılması, danıĢmanlık faaliyeti 

kapsamında yapılan uygulama önerileri, kamu kurumların risk yönetimi 

politikalarının oluĢmasına temel teĢkil edecek olumlu katkılar sağlamıĢtır.  

                                                 
308

 Pehlivanlı, a.g.e. 2010. syf. 70. 
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Anketimizde, katılımcıların %71‟i iç kontrol sisteminin kurulmadığını 

belirtmiĢtir. Ġç kontrol çerçevesi, kurumlara KRY‟ye oranla daha küçük ve 

basit düzeyde çerçeve sunmakta olup, iç kontrol çerçevesinin, KRY için bir 

temel, bir ön basamak olarak benimsenmesi gerektiğini 309 dikkate alırsak,  

kamu kurumlarında kurumsal risk yönetime geçiĢ için kat edilecek çok yol 

olduğu düĢünülmektedir.  

Ġç kontrol sistemlerinin ve kurumsal risk yönetiminin oluĢturulması, 

yönetimin sorumluluğundadır. Kurumsal hedeflere ulaĢılması için risklerin 

etkili bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Kurum risk uygulamalarının 

sorumluluğunu üstlenecek personelin bağımsız çalıĢabilme yeterliliği 

bulunmalıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinin kamu kurumlarında 

uygulanabilmesi için gerekli olan sistemin üçüncü ayağı olan Kurumsal Risk 

Yönetiminin bir an önce hayata geçirilebilmesi için, kurumsal risk yönetim 

fonksiyonlarının görev ve sorumluluklarının tanımlandığı ve hangi esaslarca 

yönetileceğine dair Kurumsal Risk Çerçeve Yönetmeliği’nin MYK MUB’ca 

hazırlanması,  

Uluslararası Standartlar Uygulama Önerisi (2100-4) talep halinde, iç 

denetçilerin kurumun risk yönetim sürecinin ilk kuruluĢuna yardımcı olacak 

faal bir rol alabileceğini belirtmektedir. İDKK’nın, İç denetim birimlerinin 

kurumsal risk yönetim sürecinin kurulmasına yönelik danışmanlık 

faaliyetine öncelik vermeleri konusunda strateji geliştirerek faaliyette 

bulunması önerilmektedir. 

 

5. GÜVENCE BEYANI/FAALĠYET RAPORLARI 

 

Denetim faaliyetlerinin etkili yürütülmesi kadar raporlanması ve hatta 

raporlama sonrası takip süreçleri de önem taĢımaktadır. Yapılan 

raporlamalar üst yönetimler ve iç denetim birim yöneticileri tarafından detaylı 

incelenmelidir. Raporlar ıĢığında çıkarımlar yapılmalı ve alınacak kararlar bu 

çıkarımlar doğrultusunda Ģekillendirilmelidir. Ülkemizde de gerek raporlama 

                                                 
309

 Pehlivanlı, a.g.e.  syf. 70. 
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sonrası takip sistemleri gerekse raporların değerlendirilmesine önem 

verilmesi konularında eksiklikler bulunmaktadır. 

“Faaliyet Raporları” aslında tam olarak “Hesap Verebilirlik” raporlarıdır. 

Harcama yetkilileri kendi birim faaliyet raporlarına iliĢkin Güvence Beyanını 

imzalamaktadır. Faaliyet raporuna eklenecek Ġç Kontrol Güvence Beyanı ise 

Üst Yöneticiler ve SGB yöneticileri tarafından imzalanmaktadır. Bu beyanlar 

ile Üst Yöneticiler, SGB yöneticileri ve Harcama Yetkilileri iç kontrol 

konusunda hesap verebilir kılınmaktadır.  Avrupa Komisyonu BoĢluk Analizi 

Raporu‟nda,  iç kontrol güvence beyanlarının kanıtlara dayandırılmadığı, iç 

denetim raporlarının iç kontrol güvence beyanlarına gereken Ģekilde katkıda 

bulunamadığı belirtilmiĢtir. Faaliyet raporlarına iç denetimin yeterli katkı 

sağlayamama nedenlerinden birinin de, kurumun faaliyet alanları dikkate 

alındığında mevcut iç denetçi sayısının yetersiz kalması olduğu 

düĢünülmektedir. Katılımcıların %55‟i kurumunun faaliyet alanları dikkate 

alındığında istihdam edilen iç denetçi sayısını yeterli bulmadığını ifade 

etmiĢlerdir. Faaliyet raporlarında ayrıca, kurumların riskle baĢa çıkma 

kapasitelerinden ortaya çıkan sorunlar ve bunlarla ilgili ne yapıldığı 

konularına, yıl içinde ortaya çıkan ciddi iç kontrol problemlerine, bunları 

gidermek ve tekrar ortaya çıkmalarını önlemek için neler yapıldığına yer 

verilmelidir.   

5018 sayılı KMYKK‟da, Maliye Bakanlığının SayıĢtaya sunmak üzere,  

merkezi yönetim ve sosyal güvenlik kurumlarından gelen tüm faaliyet 

raporlarını özetleyen bir genel faaliyet raporu hazırlaması, SayıĢtayın bu 

genel faaliyet raporunu kendi görüĢünü de bildirerek TBMM‟ye sunması 

öngörülmüĢtür. Bu faaliyet raporlarının TBMM‟de görüĢülmesi sırasında, üst 

yönetici veya görevlendireceği yardımcısının, ilgili Bakan ile birlikte 

bulunması zorunludur. SayıĢtay Kanun Taslağı‟nın henüz yürürlüğe 

girmemesi nedeniyle SayıĢtayın söz konusu faaliyet raporlarına (ve 

beyanlara) iliĢkin görüĢ bildirme imkanı olmamıĢtır.  SayıĢtay, hesap 

verilebilirlik zincirinin son halkasını oluĢturmaktadır. Faaliyet raporlarının 

hesap verilebilirliği sağlayacak iĢlerliğe kavuĢturulabilmesi için, MYK 

MUB’un, faaliyet raporlarının ve güvence  beyanlarının hazırlanması 
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konusunda idarelere rehberlik etmesi, imzalanmasından sorumlu 

yönetici ve personel için eğitimler düzenlemesi, doldurulan Beyanların 

uygun ve güvenilir kanıtlara dayandırılmış olup olmadığına dair 

Beyanları izlemesi; ileri aşamada kamu kurumlarında, özel sektörde 

uygulanmaya başlayan kurumsal yönetim ilkelerinin kamu kurumları 

için de uygulanması, faaliyet raporları ekinde “Kurumsal Yönetim Uyum 

Raporu”na yer verilmesi önerilmektedir. 

 

6.SAYIġTAY DENETĠMĠ 

 

SayıĢtayın yapısı iĢleyiĢi, denetim usulleri, görevleri ve diğer hususlar, 

832 sayılı SayıĢtay Kanunu ile düzenlenmiĢtir. Ayrıca, kamu mali yönetim ve 

kontrol sistemini düzenleyen 5018 sayılı KMYKK ile de SayıĢtayın 

görevlerine iliĢkin önemli düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Kanun‟da dıĢ denetim bakımından yapılan düzenlemelerle; SayıĢtay 

denetiminin kapsamı geniĢletilmekte, genel yönetim kapsamındaki tüm kamu 

idarelerinin harcama sonrası dıĢ denetiminin SayıĢtay tarafından 

gerçekleĢtirilmesi sağlanmaktadır. Diğer taraftan SayıĢtaya tanınan denetim 

yetkisi mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimi Ģeklinde 

konu itibariyle de geniĢlemektedir. Ancak SayıĢtayın harcama öncesi 

denetimine (vize ve tescile) son verilmektedir. 

Türk SayıĢtayının yargısal iĢlevinin bir sonucu olarak, idarelerin hesap 

ve iĢlemlerine yönelik olarak gerçekleĢtirilen uygunluk denetimlerinin 

sonuçlarının yargılanması ve yargısal süreçler iĢletilerek kesin hükme 

bağlanması iĢlevi ve görevi de SayıĢtaya verilmiĢtir. 

SayıĢtayın kamu mali yönetim ve kontrol sistemindeki tek iĢlevi dıĢ 

denetim fonksiyonu olmayıp, kanun koyucu SayıĢtaya denetim misyonuyla 

da bağlantılı olarak denetimi tamamlayıcı, destekleyici nitelikte ve 

parlamentoya tarafsız profesyonel bilgi desteği sağlanmasına ve raporlama 

yapılmasına yönelik görev ve yetkiler de yüklemiĢtir. 

SayıĢtay da, denetim sonuçlarının parlamentoya raporlanması 

amacıyla denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak “dıĢ 
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denetim genel değerlendirme raporu” düzenleyecek ve TBMM‟ye 

sunacaktır. 

Ġdarelerin düzenleyeceği faaliyet raporlarının, Maliye Bakanlığı 

tarafından değerlendirilerek genel faaliyet raporunun hazırlanacağı ve 

SayıĢtaya gönderileceği, SayıĢtayın bu raporları dıĢ denetim sonuçlarını da 

dikkate alarak değerlendireceği ve kendi görüĢü ile birlikte TBMM‟ye 

sunacağı hüküm altına alınmaktadır. TBMM de, bu raporlar çerçevesinde 

kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüĢecektir. 

 5018 sayılı KMYKK ile yapılan düzenlemeler, getirilen yenilikler, mali 

yönetim ve kontrol sisteminin tasarım biçimi, bu bağlamda dıĢ denetimin 

tanımı, kapsamı, niteliği ve metodolojisine iliĢkin düzenlemeler SayıĢtayın 

yeniden yapılandırılmasını ve bu amaçla 5018 sayılı KMYKK ile uyumlu yeni 

bir SayıĢtay Kanunu‟nun çıkarılması zaruretini beraberinde getirmiĢtir. Ancak, 

yasal düzenleme yapılması gereği konusunda genel bir mutabakat söz 

konusu olmasına rağmen henüz bir mesafe alınamamıĢtır. 

SayıĢtayın söz konusu faaliyet raporlarına (ve beyanlara) iliĢkin görüĢ 

bildirmesine imkan tanıyacak ve böylece hesap verebilirlik zincirinin bir 

halkasının daha tamamlanmasına imkan sağlayacak Sayıştay Kanun 

Taslağı’nın onaylanması önerilmektedir. 

5018 sayılı KMYKK‟nın genel gerekçesinde,  kamu kaynaklarının en iyi 

Ģekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin 

arttırılması, mali yönetimde Ģeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme 

mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden 

kurulması, etkin bir iç kontrol sisteminin oluĢturulması ve bu suretle çağdaĢ 

geliĢmelere uygun yeni bir kamu mali yönetim sistemi oluĢturulmasını 

amaçlanmıĢtır. 

Bütçe, kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koĢulların 

gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge 

niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak Ģekilde Devlet 

Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program temelli 

hazırlanmaktadır.  
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Ülkenin makro istikrar politikaları doğrultusunda hazırlanan bütçe 

hedeflerinde baĢarıya ulaĢılabilmesi, bütçenin uygulama aĢamasında, kamu 

kaynaklarının etkin ekonomik, verimli, yasal düzenlemelere uygun, düzenli, 

zamanında ve güvenilir rapor ve bilgiye dayalı kullanılması ile mümkün 

olacaktır. Bunun yöntemi ise; bütçenin kullanımında hesap verilebilir ve Ģeffaf 

bir denetim ve kontrol sisteminin kurulmasıdır. Yeni sistemi oluĢturan temel 

bileĢenler; iç kontrol, iç denetim, kurumsal risk yönetimi ve dıĢ denetimdir. 

BileĢenlerin bir kısmı belli ölçüde uygulamaya geçirilmiĢ olmakla birlikte, 

kurumsal risk yönetimi ve dıĢ denetim bileĢenlerinde henüz uygulamaya 

geçilememiĢtir.  

Türkiye‟de COSO çerçeveli 5018 sayılı KMYKK ile makro ekonomik 

hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının kullanılmasında mali disiplinin 

sağlanmasına yönelik etkin bir denetim ve kontrol sisteminin kurulması 

amaçlanmaktaysa da, bu konuda oldukça yavaĢ ilerleme kaydedildiği; 

 Bağımsızlık,  

 Mesleki Yetkinlik,  

 Sürekli GeliĢim,  

 Üst Yönetim Desteği,  

 Modern Denetim Teknikleri Kullanımı,  

 Ġç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması, 

 Faaliyet Raporlarının hesap verebilirliği, 

 DıĢ denetim, 

konusunda eksiklikler ile,  

 Mevzuatların oluĢturulması ve uygulamaların geliĢtirilmesinden 

sorumlu kamu otoritelerinin yetersiz kalması,   

gibi sorunlar olduğu görülmektedir. 

 Türkiye, çok hızlı değiĢen ve geliĢen bir ülkedir. Dinamik nüfus yapısı 

da bu durumun aksine izin vermeyecektir. AB‟ye katılım süreci de, bir Birliğe 

katılmanın ötesinde, yaĢadığımız sorunların tam olarak aynıları olmasa da 

benzerlerini yaĢayarak, çözümü hâlihazırda üretmiĢ ve iyi uygulama örnekleri 

geliĢtirmiĢ olması ile iĢimizi kolaylaĢtırmakta, geliĢimimizi hızlandırmaktadır. 

Kamuda iç denetim sistemi kurulması, AB uyum programları çerçevesinde 
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gündeme gelmiĢ ve teori ve pratiğin bir anda iĢletilmesinin zorluğu burada da 

karĢımıza çıkmaktadır. Konu için önce eğitmen adayları eğitilmiĢ, ardından 

AB mevzuatı ile uyumlu olacak, ama aynı zamanda iç mevzuatımıza da 

uydurulabilecek ve uygulanabilecek mevzuatlar hazırlanmaya baĢlanmıĢ, 

eğitimler yapılmıĢ, iç denetçiler atanmıĢtır. Ancak çalıĢmamızla da ortaya 

koyduğumuz üzere, henüz yolun baĢında bulunmaktayız. ġu anda bir nevi 

AB ile mevzuatı uyumlaĢtırma için çaba harcanmaktadır. Ġç denetimin 

kamuya yarar sağlayacağı düĢüncesiyle sistemin iĢletilmesi kaygısı çok fazla 

hissedilmemektedir. Ama bu soruna çözüm, yine uyum sağlamaya 

çalıĢtığımız Birlik‟ten gelecektir. Öneriler kısmında değindiğimiz Avrupa 

Komisyonu BoĢluk Analizi çalıĢması, Birliğin bu iĢin kağıt üzerinde kalması ile 

yetinmeyip, takipçisi olduğunun da bir göstergesidir. Verilen eğitimlerin 

niteliğinin artırılması ve çalıĢanların da zamanla bu sistemin gerçek amacını 

ve mesleğin etiğini daha iyi kavramaları ile, Türkiye Kamu Ġç Mali Yönetim ve 

Kontrol Sistemi geliĢebilir ve iĢletilebilir. Reformun baĢarılı olması halinde; 

hesap verebilir bir kamu yönetiminin, kaynak kullanımındaki etkinliği, 

verimliliği ve ekonomikliği sağlayarak, bütçenin makro ekonomik istikrar 

fonksiyonuna olumlu etkileri olacaktır.  
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EK–1: ANKET SORULARI 

ADI-SOYADI VEYA RUMUZU 

I. KĠġĠSEL BĠLGĠLERĠNĠZ/TEMEL BĠLGĠLER 

1. Unvanınız? 

 - Ġç Denetçi.     - Ġç Denetim Birim Yöneticisi. 

 2. Cinsiyetiniz? 

 - Erkek.     - Kadın.  

3. YaĢınız? 

- 22-28       - 29-35       - 36-42       - 43-49       - 49 Üzeri.  

4. Eğitim Durumunuz? 

 - Lisans.       - Yüksek Lisans.       - Doktora.       - Diğer.  

5. Mezun olduğunuz anabilim dalı? 

- Ġktisadi ve Ġdari Bilimler.        - Siyasal Bilgiler Fakültesi.        -Hukuk.     

- Mühendislik.       - Mimarlık.      - Diğer.  

6. Kamudaki toplam mesleki çalıĢma süreniz? 

 - 1-5          - 6-10           - 11 -15           - 16 - 20           - 20 Üzeri.  

7. Ġç denetçiliğe atanmadan önceki görev unvanınız? 

 - MüfettiĢ.          - Denetmen.          - Kontrolör.           - Diğer.  

8. Kurumunuza iç denetçi olarak atanmadan önce yine aynı kurumda mı 
çalıĢıyordunuz? 

 - Evet.          - Hayır.  

9. Ġç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors – IIA) unvan 
sertifikasına sahip misiniz? 

 - Hayır.          - Evet, CIA.          - Evet, CGAP.          - Evet, CGAP ve Diğer. 
 - Evet, Diğer.  
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10. Sahip olduğunuz baĢka sertifika var mı; cevabınız evet ise hangi 
türden? 

- Hayır.           

- Evet, SMM/YMM Sertifikalarından.           

 - Sermaye Piyasaları Kurulu Sertifikalarından    

 - Evet, Kamu Muhasebesi Sertifikalarından.  

 - Evet, Diğer.  

11. Yabancı dil biliyor musunuz; cevabınız evet ise hangisi/hangileri? 

 - Hayır.         - Evet, Ġngilizce.          - Evet, Almanca.       

 - Evet, Fransızca.         - Evet, Birden Fazla.   

II. KURUMUNUZ 

12. Halen çalıĢmakta olduğunuz kurumun türü? 

 - Genel bütçe.          - Özel bütçe.           - SGK.          - Mahalli Ġdare.      

- Düzenleyici ve Denetleyici Kurum.  

13. Kurumunuzun teĢkilat yapısı? 

 - Bakanlık.           - MüsteĢarlık.          - BaĢkanlık.          - Genel Müdürlük.  

 - Belediye.           - YÖK, Üniversite, Y.T. Enstitüsü.           - Ġl Özel Ġdaresi.      

- Diğer.  

14. Lütfen kurumuzdaki çalıĢan sayısına en yakın ifadeyi iĢaretleyiniz. 

- 500'den Az.          - 500-5.000          - 5.001-10.000          - 10.001-100.000  

- 100.000'den Fazla.   

III. ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 

15. Kurumunuzda iç denetim faaliyetini yürütmek üzere ayrı bir birim 
kuruldu mu? 

    - Evet.           - Hayır.  
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AĢağıdaki sorular, kurumunuzda iç denetim birimi kurulmamıĢ ise 
istihdam edilen iç denetçi bazında gerçekleĢtirilen iç denetim faaliyetleri 
kapsamında cevaplandırılabilir. 

 16. ÇalıĢtığınız kurumda iç denetim birimi hangi yılda kuruldu? 

    - 2006           - 2007           - 2008           - 2009  

17. Kurumunuz iç denetim biriminde kaç iç denetçi (birim yöneticisi 
dâhil) çalıĢıyor? 

    - 1 KiĢi.           - 1-2 KiĢi.          - 2-4 KiĢi.          - 4-6 KiĢi.           - 6-8 KiĢi.  

    - 8 KiĢiden Fazla.  

18. Kurumunuzda iç denetim faaliyetinin niteliğine uygun fiziki imkânlar 
bulunmakta mıdır? 

    - Evet.          - Hayır.  

19. Kurumunuza bağlı alt kurumlarda henüz iç denetim biriminin 
kurulmamıĢ olması nedeniyle, denetim faaliyetinde bulunmak üzere bu 
kurumlarda görevlendiriliyor musunuz? 

    - Evet.          - Hayır.  

20. Kurumunuzda, iç denetim biriminin bağımsız bir bütçesi var mı? 
Cevabınız 'evet' ise uluslararası standartlara uygun bir iç denetim 
biriminin kurulması için ihtiyaç duyulan yeterli bütçe kaynağı sağlanıyor 
mu? 

    - Hayır, yok uluslararası standartlarda çalıĢmamıza yetecek bir kaynak 
sağlanmıyor.  

    - Hayır, yok ancak uluslararası standartlarda çalıĢmamıza yetecek bir 
kaynak sağlanıyor.  

    - Evet, var ve uluslararası standartlarda çalıĢmamıza yetecek bir kaynak 
sağlanıyor.  

    - Evet, var ancak uluslararası standartlarda çalıĢmamıza yetecek bir 
kaynak sağlanmıyor.  
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 IV. ĠÇ DENETĠM STANDARTLARI ve DENETĠM FAALĠYETĠ 

21. Ġç denetim birim yöneticisinin mevcut yasal düzenlemeler 
çerçevesindeki yetkileri uluslararası standartlarda denetim 
yapılabilmesi için yeterli midir? 

- Evet.           - Hayır.  

22. Denetim yetkilerinizi bağlı olduğunuz makamdan onay veya emir 
almadan kullanabiliyor musunuz? 

 - Evet.          - Hayır.   

23. Yaptığınız denetim neticesinde, hazırlamıĢ olduğunuz denetim 
raporunu bağlı olduğunuz makamın onayı olmadan iĢleme koyabiliyor 
musunuz? 

 - Evet.          - Hayır.          - Henüz denetim yapmadım.   

24. Kurumunuzda fonksiyonel olarak idareden bağımsız bir iç denetim 
faaliyeti yürütülebiliyor musunuz? 

 - Evet.           - Hayır.   

25. Yaptığınız denetimlerin kapsamı aĢağıdakilerden hangisine 
odaklanmaktadır? 

 - Henüz denetim yapmadım.  

- ĠĢ yapma süreçleri veya çalıĢanların eylem ve iĢlemlerinin mevzuata 
uygunluğuna.   

- Kurumun stratejilerine dayalı olarak geliĢtirilen kurumsal ve kiĢisel amaç ve 
hedeflere, hizmetin kalite standartlarına, kısaca faaliyet sonuçlarına göre 
değerlendirme hususuna.  

26. Kurumunuza özel bir iç denetim yönergesi mevcut mu? 

 - Evet.          - Hayır.  
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27. Kurumunuzda mevcut iç denetim sistemini nasıl tanımlarsınız? 

- Henüz kurulum aĢamasında.          

 - Sistem altyapısı kuruldu.   

 - Kurulan sistem geliĢtirilerek uygulanmasına baĢlandı.  

 - Henüz birebir belirlenen standartlar düzeyinde olmasa da iyi bir sistem 
mevcut.  

 - Belirlenen standartlar düzeyinde iĢleyen bir sistem mevcut  

28. Kurumunuzda müfettiĢ istihdam ediliyor mu? Cevabınız 'evet' ise 
Kurumuz müfettiĢleri ile iç denetçileri arasında görev/yetki kargaĢası 
yaĢanıyor mu? 

- Hayır, istihdam edilmiyor.   

- Evet, istihdam ediliyor ve kargaĢa yaĢanıyor.  

- Evet, istihdam ediliyor ancak böyle bir kargaĢa yaĢanmıyor.  

 -Evet, istihdam ediliyor Ģu an böyle bir kargaĢa yaĢanmamakla birlikte 
gelecekte yaĢanabilir.  

29. Mevcut iç denetim sisteminin kurumunuzdaki yolsuzlukları 
önlemede yeterli desteği sunacağına inanıyor musunuz? 

- Evet.          -Hayır.   

30. Kurumsal yönetimin temel kavramlarından hangisinin diğerlerinden 
daha önemli olduğunu düĢünüyorsunuz? 

 - EĢitlik.          -ġeffaflık.          -Hesap Verebilirlik.          -Sorumluluk.  

31. Ġç denetim sistemi ile kamuda geliĢtirilmesi öngörülen “Ģeffaflık” ve 
“hesap verebilirlik kavramları için ne düĢünüyorsunuz? 

  - Bu kavramların kamu kurumları tarafından özümsenmesi Kamu yararına 
olacaktır.  

 - Sistem kamu yararına görünse de gerçek bir bağımsızlık 
sağlanamayacağından sonuçta bir kamu yararı elde edilemeyecektir.  

 - Bu kavramlar, finansal serbestleĢmenin sınırlanmasına karĢı olanlar 
tarafından geliĢtirilmiĢ muğlak söz oyunlarından fazlası değildir.  
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32. Kurumunuza iç denetçi olarak atanmanızın ardından kurum iç 
denetim mevzuat ve uygulamalarında (iç denetim yönergesini 
geliĢtirmek, kurum risk matrisleri oluĢturmak, kurum faaliyetlerine özel 
standart raporlama formatları hazırlamak, vb.) değiĢiklik ve/veya 
güncelleme yaptınız mı? Cevabınız 'evet' ise aĢağıdakilerden hangisine 
öncelik verdiniz?  

- Hayır, yapmadım.  

 - Evet, Kurum üst yönetimi ve diğer yöneticilere iç denetim ve faaliyetleri ile 
ilgili bilgi verilmesine (beklentiler üzerinde mutabakat sağlanması) öncelik 
verdim.  

- Evet, Kurumun diğer birimlerinde çalıĢanlara iç denetim ve faaliyetleri ile 
ilgili bilgi verilmesine öncelik verdim.  

- Evet, yıllık denetim planlamasının yapılmasına öncelik verdim.  

 - Evet, aktif denetimlere baĢlanmasına öncelik verdim.  

 - Evet, denetimlerde elde edilen risk ve kontrol bilgilerine yönelik veritabanı 
oluĢturulmasına öncelik verdim.  

33. Ġç denetimin kurumunuza sağladığı katkı düzeyine beĢ üzerinden 
kaç verirdiniz?  

 - 1           - 2           - 3          - 4           - 5  

34. Kurumunuz diğer birim çalıĢanlarının iç denetim birimine 
yaklaĢımını nasıl tanımlarsınız?  

 - Gerekli olduğunu ve kuruma fayda sağlayacağını düĢünmüyorlar.  

 - Henüz tam olarak algılayamadılar.  

- Gerekliliğine ve kuruma fayda sağlayacağına inanmaya baĢladılar.  

- Üst yönetimle iliĢkimizi, kontrol, izleme ve raporlama faaliyetlerimizin 
önemini, iç kontrol sistemin kurulmasının kendilerine sağladığı faydayı, 
yokluğu halinde karĢı karĢıya kalacakları risk düzeyini, tam olarak anladılar.  
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35. Kurumunuz üst yönetiminin iç denetim birimine yaklaĢımını nasıl 
tanımlarsınız?  

 - Gerekli olduğunu ve kuruma fayda sağlayacağını düĢünmüyorlar.  

 - Gerekliliğine ve kuruma fayda sağlayacağına inanmaya baĢladılar.   

 - Faydasına inanıyorlar ancak henüz yeterli desteği sağlamıyorlar.  

 - Ġnanıyorlar ve tam destek sağlıyorlar.  

36. Ġç denetim birimi olarak diğer birim çalıĢanlarına ne sıklıkta iç 
denetim, risk yönetimi, vb. konularda eğitim veriyorsunuz?  

 - Eğitim verilmiyor.           - Yılda bir kere.           - Yılda iki kere      

- Yılda üç kere.                 - Yılda dört kere.  

37. Kurumunuzda iç kontrol sistemi kurulmuĢ mudur? Cevabınız evet 
ise; Kurulan iç kontrol sistemi ve iĢleyiĢinin yönetici ve personel 
tarafından sahiplenildiğini ve desteklendiğini düĢünüyor musunuz?  

 - Hayır, Kurumunuzda henüz iç kontrol sistemi kurulmamıĢtır.   

 - Evet, iç kontrol sistemi üst yönetici ve personel tarafından sahipleniliyor ve 
destekleniyor.  

 - Evet, iç kontrol sistemi üst yönetici tarafından sahipleniyor ve destekleniyor.  

 - Evet, iç kontrol sistemi personel tarafından sahipleniyor ve destekleniyor.  

 - Evet, iç kontrol sistemi üst yönetici ve personel tarafından sahiplenmiyor ve 
desteklenmiyor.  

38. Kurumunuz iç denetim faaliyetlerini bir plana bağlı olarak mı 
gerçekleĢtiriyorsunuz? Cevabınız evet ise bu planlar yönetim 
kademesinin onayından geçiyor mu?  

 - Hayır.   

 - Evet, yıllık planlar yapılıyor; ancak yönetim onayından geçmiyor.  

 - Evet, iki/üç yıllık planlar yapılıyor; ancak yönetim onayından geçmiyor.  

- Evet, yıllık planlar yapılıyor, yönetimin onayıyla uygulamaya koyuluyor.  

 - Evet, iki/üç yıllık planlar yapılıyor, yönetimin onayıyla uygulamaya koyuluyor.  
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39. Ġç denetim olarak kurumunuz denetim komitesi, üst yönetimi 
ve/veya yönetim kurulu ile toplantı yapıyor musunuz?  

 - Hayır, yapmıyoruz.   

- Evet, kurumumuzda denetim komitesi olmadığı için sadece üst yönetim ve 
yönetim kurulu ile yapıyoruz.  

- Evet, kurumumuzda denetim komitesi ve yönetim kurulu olmadığı için 
sadece üst yönetim ile yapıyoruz.  

40. Kurumunuz iç denetim birimi personelinin performansı kimler 
tarafından değerlendiriliyor?  

- Değerlendirme yapılmıyor.   

- Üst yönetim.  

- Yönetim Kurulu.  

 - Yönetim Kurulu BaĢkanı.  

- Diğer.  

41. Ġç denetim biriminizde bir kalite güvence ve geliĢtirme programı 
hazırlandı mı?  

- Evet.          - Hayır.   

42. Kurumunuz iç denetim personeline sağlanan ücret vb. hakların 
mesleğinizin niteliğine göre yeterli olduğunu düĢünüyor musunuz?  

- Evet           - Hayır.   

43. Kurumunuz faaliyet alanları dikkate alındığında istihdam edilen iç 
denetçi sayısını yeterli buluyor musunuz?  

 - Evet          - Hayır.   
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44. Kurumunuz mali tablolarının denetimde en sık karĢılaĢtığınız hata 
aĢağıdakilerden hangisi oldu?  

 - Henüz mali tablo denetimi yapmadım.   

 - Mali tablo denetiminde bir hata ile karĢılaĢmadım.  

 - Finansal tablolar hazırlanırken bilgilerin yanlıĢ kullanılması.  

 - Matematiksel yanlıĢlar.  

 - Muhasebe ilkelerinin yanlıĢ uygulanması.  

 - GeçmiĢ döneme yönelik hatalar.  

45. Hazırladığınız denetim raporlarının sonuçlarını izleme konusunda bir 
sistem kurdunuz mu?  

 - Evet          - Hayır          - Henüz rapor hazırlamadım.  

46. Hazırladığınız raporları sunduğunuz üst yönetici, bu raporları 
değerlendirmek üzere hangi birimlere gönderiyor?  

 - Henüz rapor hazırlamadım.  

 - Sadece ilgili birimlere.  

- Ġlgili birimler ve mali hizmetler birimine.  

 -Ġlgili birimlere, mali hizmetler birimine ve ĠDKK'ya.  

47. Hazırladığınız raporlarda yer alan tespitlerin, uyarıların ve önerilerin, 
üst yönetim tarafından dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması, 
uygulama değiĢikliklerinin yapılması, vb. konularda rapor amacına ne 
ölçüde ulaĢabiliyorsunuz? 

 - Amaca çok uzak.  

- Amaca uzak.   

- Amaca yakın.  

- Amaca çok yakın.  

 - Tam olarak amaca uygun.  

 - Henüz rapor hazırlamadım.  
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48. Bağlı olduğunuz üst yönetici, kurum içinde iç denetim faaliyetinin 
sorumluluklarını yerine getirmeye imkan tanıyan yeterli yetkiye sahip mi 
dir?  

- Evet          - Hayır.  

49. Yapmakta olduğunuz denetimler aĢağıdaki konulardan hangilerini 
kapsamakta?  

 - Mali bilgilerin denetimini.   

- Kurumun tüm iĢlem ve faaliyetlerini.  

 - Henüz denetim yapmadım.  

50. Yapmakta olduğunuz denetimler sırasında soruĢturma yapılması 
gereken bir durumla karĢılaĢmanız halinde öncelikle nasıl bir prosedür 
izliyorsunuz? 

 - SoruĢturma gerektiren bir durum olduğunu üst yönetime raporluyorum.   

- Üst yönetime soruĢturma gerektiren bir durum olduğunu raporlayarak 
soruĢturma izni alıyorum.  

 - Ġç denetçi olarak bu soruĢturmayı yaparak üst yönetime raporluyorum.  

 - Henüz böyle bir durumla karĢılaĢmadım ve iç denetim mevzuatımızda bu 
konuda bir açıklık yok.  

 - Henüz böyle bir durumla karĢılaĢmadım; ancak iç denetim mevzuatımızda 
bu konuda netlik var.  

51. Yapmakta olduğunuz denetim faaliyetleri ağırlıklı olarak süreç odaklı 
mı, birim odaklı mı gerçekleĢmektedir?  

- Süreç odaklı.                            - Birim odaklı.                 - Her ikisi birlikte.     
- Henüz denetim yapmadım.  

52. Kurumunuzda iç denetim faaliyetleri kapsamında faaliyet, çıktı ve 
sonuçları, performans hedef ve gerçekleĢmeleri, bilgi, izleme ve kontrol 
sistemleri denetleniyor mu? 

 - Evet.           - Hayır.  
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53. Ġç denetim faaliyetinin kurumunuza katkısını ölçen bir sistem 
kurdunuz mu?   

- Evet          - Hayır.   

54. Denetim faaliyetleri konusunda uzmanlık gerektiren bir konu ile 
karĢılaĢtınız mı cevabınız evet ise dıĢ kaynak kullanmaya imkan veren 
bir bütçeniz var mı?  

 - Hayır, bütçemiz buna imkan tanımıyor, bugüne kadar ihtiyaç da duymadım.  

 - Hayır, bütçemiz buna imkan tanımıyor, ihtiyaç duyduğum olaylar oldu.  

 - Evet, bütçemiz buna imkan tanıyor; ancak bugüne kadar ihtiyaç duymadım.  

 - Evet, bütçemiz buna imkan tanıyor ve ihtiyaç duyup kullandım.  

55. Ġç denetim birimi olarak bir yılda ortalama kaç rapor 
hazırlıyorsunuz?  

- Henüz Rapor Hazırlamadım           

- 1-10.          

 - 11-20.          

 - 20'dan fazla. 

56. Ġç denetim birimi olarak kurumunuzun risk kriterlerini tanımladınız 
mı?   

- Evet .          - Hayır.   

57. Ġç denetimin özellikle danıĢmanlık faaliyeti kapsamında yaptığı 
uygulama önerilerinin, risk yönetimi anlamında kuruma katkısı oldu 
mu?  

 - Evet.          - Hayır.          - Henüz danıĢmanlık faaliyetinde bulunmadım.  

58. Birincil, ikincil, üçüncül kamu iç denetim mevzuatı kapsamında 
hazırlanan rehber, yönerge, vb. unsurların, kurumunuzda iç denetim 
uygulamaları için yeterli desteği sağladığını düĢünüyor musunuz?   

- Evet          - Hayır.  
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59. Kurumunuzda stratejik planlama yapılmakta mıdır; cevabınız 'evet' 
ise tarafınızdan stratejik plan geliĢtirme sürecinin denetimi yapılmakta 
mıdır?   

 - Hayır, stratejik planlama yapılmamaktadır.  

- Evet, stratejik planlama yapılmaktadır; ancak stratejik plan geliĢtirme 
sürecinin denetimi yapılmamaktadır.  

- Evet, stratejik planlama ve bu sürecin denetimi yapılmaktadır.  

60. Ġç denetim sisteminin kamu kaynaklarının etkin ekonomik ve verimli 
kullanılmasını sağlayarak mali disipline katkı sağlayacağını düĢünüyor 
musunuz?   

- Evet.           - Hayır.  

61. Ġç denetim Koordinasyon Kurulu'nun ve Merkezi UyumlaĢtırma 
Birimlerinin yürüttüğü çalıĢmaların mesleğin geliĢimi için yeterli 
olduğunu düĢünüyor musunuz?   

- Evet.          - Hayır.   

62. Mali yönetim ve kontrol alanında merkezi uyumlaĢtırma birimi olarak 
'Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü', iç denetim 
alanında ise 'Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun belirlenmiĢ olması iç 
denetim mesleğinin geliĢimini sizce olumsuz etkilemekte midir?   

 - Evet .          - Hayır . 

V. DENETĠM ARAÇ, TEKNĠK ve YETKĠNLĠKLER 

63. Kurumunuzda iç denetçilerin sürekli geliĢimini ve unvan 
sertifikasyonunu teĢvik edici eğitimler üst yönetim tarafından 
destekleniyor mu?   

 - Evet.           - Hayır.   

64. Kurumunuzda eğitim ihtiyacınızı karĢılayan yeterli bütçeniz var mı?   

- Evet.          - Hayır.   
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65. Kurumunuzda istihdam edilen iç denetçilerin mesleki yeterlilik 
düzeylerini nasıl buluyorsunuz?   

 - Yetersiz buluyorum.  

 - Yetersiz buluyorum; ancak eğitim desteği ile çözülebilecek bir sorun.   

- Yeterli buluyorum.  

66. AĢağıdaki denetim tekniklerinden hangisini daha sık 
kullanıyorsunuz?   

 - Analitik inceleme ve gözden geçirme.  

- Bilgisayar destekli denetim teknikleri.  

 - Toplam kalite yönetimi teknikleri . 

- Veri madenciliği.   

- Diğer.  

67. Kamu iç denetçi sertifika derecelendirmesi sistemi, iç denetçileri 
ödüllendirmek için yeterli midir?   

 - Evet.          - Hayır.  
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EK-2: MERKEZĠ UYUMLAġTIRMA AB ÜYE ÜLKE UYGULAMALARI 310  

ÜLKE ADI UYGULANAN MODEL GÖREV VE YETKĠLERĠ 

BULGARĠSTAN 

Kontrol Genel Müdürlüğü 

(Doğrudan Maliye Bakanına Bağlı) 

Ayrıca bir kurul bulunmamaktadır. 

Ġç denetim alanında standartları belirlemek. 

Ġç denetim uygulamalarının etik kurallara ve 

iç denetim standartlara uyulup uyulmadığını 

izlemek. 

Ġç denetçilerin atanmasına ve eğitilmesine 

iliĢkin sistem oluĢturmak ve uygulamak. 

ESTONYA 

Maliye Kontrol Dairesi 

(Maliye Bakanlığı) 

Ġç Denetim Kurulu DanıĢma Kurulu 

niteliğindedir. 

Ġç kontrol ve iç denetime iliĢkin rehberler 

hazırlamak. 

Ġç denetim uygulamalarının ve iç kontrol 

sistemini genel olarak değerlendirerek 

iyileĢtirici öneriler getirmek. 

Ġç denetime iliĢkin genel politikaları 

oluĢturmak. 

GÜNEY KIBRIS 

RUM KESĠMĠ 

Tüm kamu idarelerinin iç denetimini 

merkezi olarak yapılandırılmıĢ “Ġç 

Denetim Hizmetleri” gerçekleĢtirir. 

BaĢkanı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

atanan Komisyoner adı verilen kiĢidir. 

Herhangi bir bakanlığa bağlı değildir. Ġç 

Denetim Kuruluna raporlama yapar. 

Kamu idarelerinde iç denetim faaliyetlerini 

yürütmek. 

Ġç Denetim Kurulu Maliye Bakanının 

baĢkanlığında iki bakan ve diğer iki 

temsilci ile birlikte beĢ kiĢiden oluĢur. 

Maliye Bakanlığı sekretarya hizmetlerini 

yürütür. 

Ġç denetimle ilgili sorumlulukların yerine 

getirmeyen kamu kurumlarından bu 

durumun nedeni hakkında bilgi istemek. 

Ġç denetimce tespit edilen hususlarla ilgili 

kamu kurumlarından bilgi almak. 

Ġç denetim hizmetlerinin bağımsızlığını 

sağlamak. 

"Ġç Denetim Hizmetleri"nce yürütülen iç 

denetim faaliyetlerinin kalitesini izlemek ve 

iyileĢtirme için önerilerde bulunmak. 

                                                 
310

 KİDDER, “İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Biriminin Yeniden Yapılandırılması Çalışma 

Komisyonu Raporu”, Aralık 2007, s.40-43   
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EK-2 Tablo (Devamı) 

 

 

 

 

 

 

 

MACARĠSTAN 

Kamu Ġç Mali Kontrol Dairesi GeliĢtirme 

Dairesi (Maliye Bakanlığı) 

Eğitim programları hazırlamak. 

Denetim rehberleri hazırlamak. 

Ġç denetim uygulamalarını izlemek ve 

değerlendirmek. 

Ġç denetim alanında koordinasyonun 

sağlanması için öneriler oluĢturmak. 

Mesleki kuruluĢlarla ve diğer üye devletlerle 

iĢbirliğini sağlamak. 

Bakanlıklar arası Ġç Denetim Kurulu 

DanıĢma Kurulu niteliğindedir. 

Ġç denetimin iĢlevsel bağımsızlığını 

sağlamak. 

Avrupa Birliği fonlarının denetiminde 

koordinasyonu sağlamak. 

Maliye Bakanınca iç denetim faaliyetleri ile 

ilgili düzenlenen raporu değerlendirerek 

hükümete sunmak. 

LETONYA 

Maliye Bakanlığı Ġç Denetim Birimi Ġç denetim hakkında bakanlar kuruluna ve 

SayıĢtaya yıllık faaliyet raporu sunmak. 

Eğitim faaliyetlerini koordine ederek iç 

denetçilerin mesleki geliĢimlerini sağlamak. 

Ġç denetim birimlerine danıĢma hizmeti 

vermek. 

Ġki yılda bir diğer kamu kurumlarındaki iç 

denetim birimlerini değerlendirmek. 

Ġç denetçiler için oluĢturulan sertifika 

sisteminin uygulamasını izlemek. 

Ġç denetimin uygulamasına dönük 

metodolojiler ve rehberler geliĢtirmek. 

Ġç Denetim Konseyi DanıĢma Kurulu 

niteliğindedir. 

Maliye Bakanlığı Ġç Denetim Birimince 

geliĢtirilen iç denetimle ilgili metodoloji ve 

rehberleri değerlendirerek görüĢü ile birlikte 

Maliye Bakanına sunmak. 

Bakanlıklara ve kurumlara sunulan iç denetim 

raporlarındaki önerileri ve iyileĢtirme 

tavsiyelerini değerlendirerek konuyla ilgili 

Maliye Bakanına öneriler sunmak. 
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EK-2 Tablo (Devamı) 

  

En az yılda bir defa kamu yönetimindeki iç 

denetimin geliĢmesini derinlemesine 

değerlendirmek ve iç denetim sisteminde 

geliĢtirilen yapılması gerekli hususlar 

hakkında Maliye Bakanına öneriler sunmak. 

  

Ġç denetimin bağımsızlığı ve nesnelliği etki 

altına alındığı durumlarda bakanlık veya 

kurum iç denetim birimince sunulan bilgileri 

değerlendirmek ve durum hakkında yetkilileri 

bilgilendirmek. 

  

Diğer kamu kurumlarında Maliye Bakanlığı Ġç 

Denetim Birimince yapılan denetim 

sonuçlarını değerlendirmek. 

LĠTVANYA 

Mali Kontrol ve Metodoloji Dairesi 

(Maliye Bakanlığı) 

Mali yönetim ve kontrol ile iç denetim ile ilgili 

rehberler hazırlamak. 

Kamu kurumlarında iç kontrol ve iç denetimle 

ilgili mevzuata ve diğer düzenleyici kurallara 

uyulup uyulmadığını izlemek. 

Kamu sektöründeki iç denetimin statüsü ile 

ilgili yıllık faaliyet raporları hazırlamak. 

Ġç denetçiler için sürekli eğitim programları 

düzenlemek. 

Sertifikasyon sisteminin uygulamasını 

koordine etmek. 

Ġç denetim baĢkanlarının görevden alınma 

nedenleri hakkında bilgi almak. 

Kurumlar arası Daimi Komisyon 

Kamu sektöründe iç denetimin geliĢmesine 

yönelik uzun süreli bir plan hazırlamak. 

Kamu sektöründeki iç denetimin statüsü ile 

ilgili olarak Maliye Bakanlığınca yayınlanan 

yıllık raporları inceleyerek, görüĢ vermek. ilgili 

görüĢlerini açıklamak. 

 



333 

 

EK-2 Tablo (Devamı) 

  

Avrupa Birliği Komisyonunun iç denetimin 

geliĢtirilmesine yönelik önerilerinin hayata 

geçirilmesi ile ilgili plan hazırlamak. 

MALTA 

Ġç Denetim ve SoruĢturmalar Genel 

Müdürlüğü 

Tüm kamu idarelerinde iç denetim ve mali 

soruĢturma yapmak. 

Mali yönetim ve kontrol sistemlerine iliĢkin 

Maliye Bakanına görüĢlerini sunmak. 

Kurulca gerekli görülen hallerde genel 

müdürlük faaliyetleri hakkında rapor sunmak. 

Ġç Denetim ve SoruĢturmalar Kurulu 

Aralarında Kabine sekreteri, Ġç 

Denetim ve SoruĢturmalar Genel 

Müdürü ile Maliye MüsteĢarı‟nın 

bulunduğu 5 kiĢiden oluĢan ve 

BaĢbakana karĢı sorumlu olan bir 

kuruldur. 

Kamu iç denetiminin düzgün Ģekilde 

islemesine yönelik politika ve rehberler 

geliĢtirmek. 

Ġç kontrol sisteminin isleyiĢinin izlemek. 

Genel Müdür ve Genel Müdürlük 

çalıĢanlarının fonksiyonlarını bağımsız bir 

biçimde sürdürmesini sağlamak. 

Genel Müdür tarafından sunulan bütçe ve 

planları onaylamak. 

Genel Müdürlüğün faaliyetlerini izlemek. 

Genel Müdürlüğe gerekli gördüğü hallerde 

yeni görevler vermek. 

ROMANYA 
Ġç Denetim Merkezi UyumlaĢtırma 

Birimi 
Rehberlik ve uyumlaĢtırmayı sağlamak. 

 

(Genel Müdür tarafından yönetilir. 

Genel Müdür Kamu Ġç Denetim 

Komitesinin uygun görüĢünü alarak 

atanır) 

Ġç denetim baĢkanlarının atanması ve 

görevden alınmasında görüĢ vermek. 

 

  Mali Kontrol Otoritesiyle iĢbirliğini sağlamak. 
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ÖZET 

 

Meltem BAYRAMĠN, AVRUPA BĠRLĠĞĠ SÜRECĠNDE EKONOMĠK ĠSTĠKRAR 

ĠÇĠN TÜRKĠYE KAMU YÖNETĠMĠ ĠÇ DENETĠM SĠSTEMĠ, Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara, 2010. 

 

Bu çalıĢmanın amacı, “Türkiye‟de kamu kurumlarında Ġç denetim sisteminin 

mevzuatlara uygun, uluslararası standartlarda ve alanında yetkin kiĢiler 

tarafından uygulanıp uygulanmadığının ve istenilen faydanın sağlanıp 

sağlanamadığının belirlenmesidir. Kurumsal yönetim ilkelerinin kamu 

kurumlarında uygulanarak, bu kurumların hesap verilebilir bir yapıya 

kavuĢturulması, kamu kaynağının ülkenin kalkınma hedef ve programları 

doğrultusunda etkin ekonomik ve verimli kullanılmasını mümkün kılacak, israf 

ve yolsuzlukları önleyerek ekonomik istikrara katkı sağlayacaktır. Kurumsal 

yönetim ilkelerinin kamu kurumlarında uygulanabilmesinin koĢulu ise, amacı, 

kamu idaresinin çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek için kaynakların 

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik sağlamak olan uluslararası standartlara uygun 

etkin iç denetim sisteminin kamu kurumlarında bulunmasıdır. ÇalıĢmada 

literatür taraması ve alan araĢtırması (anket) yapılmıĢtır. Literatür çalıĢmaları 

ve anket çalıĢmasından elde edilen bulgular bizi sonuca götürmüĢtür. Bu 

çalıĢmadan Türkiye‟nin iç denetimde uluslararası standartlara ulaĢabilmek ve 

sistemin daha verimli ve etkin iĢler hale getirilebilmesi için atması gereken 

önemli adımlar olduğu sonucu çıkarılmıĢtır. 
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ABSTRACT 

 

Meltem BAYRAMĠN, TURKEY PUBLIC ADMINISTRATION INTERNAL 

AUDIT SYSTEM for ECONOMIC STABILITY in the PROCESS of the 

EUROPEAN UNION, Master Thesis, Ankara, 2010. 

 

The aim of this study is to search for an answer to the question “Is internal 

audit system in Turkey operated in accordance with legislations, with 

international standards and by authorized people in public institutions?” 

Application of institution management principles in public institutions and 

helping these institutions have an accountable structure will provide public 

sources to be used effectively, economically and efficiently for the country‟s 

development goals and plans, furthermore, they will preclude waste and 

corruption so that contribute to the economic stability. There is a condition for 

applying these institution management principles in public institutions, that is, 

public institutions should have an effective internal audit system suitable for 

international standards aiming to assess whether the sources are managed 

in accordance with the principles of economy, effectiveness and efficiency 

and also to guide for these issues in order to contribute to and develop the 

public administration studies. A literature review and fieldwork (survey) were 

carried out in the study. Findings from the literature review and survey 

studies have led us to the conclusion. It was concluded that Turkey should 

take significant steps in order to reach the international standards and make 

the system work more effectively and efficiently.  
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