
www.hacibayramcolak.net  

KAMUDA ETK N B R Ç DENET M N TEMEL ARTLAR 

 
Hayrullah KELE   

Maliye Bakanl  
Muhasebat Ba kontrolörü 

hayrullahkeles@hotmail.com 
 
 

I.  
 

Kamu yönetim sistemine “ ç Denetim” kavram  ilk olarak 10.12.2003 tarihinde kabul edilen 
5018 say  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile girmi tir. Kamu mali yönetim yap  
yeniden düzenleyen bu Kanun, 22.12.2005 tarihinde kabul edilen 5436 say  Kanunla de tirilmi tir. 
Kanun, kamu mali denetiminde kapsaml  düzenlemeler içermektedir. Kanunun iç denetime ili kin 
hükümleri 01.01.2006 tarihi itibariyle yürürlü e girmi tir. 

 
Bu çal mada; Türk kamu denetim yap  genel hatlar yla belirtilecek, kurumsal yönetimin bir 

unsuru olarak iç denetimin tan  yap lacak, yukar da belirtilen yasal düzenlemelerle kurulmas  
öngörülen iç denetim faaliyetinden bahsedilerek etkin bir iç denetim faaliyetinin olu turulabilmesi için 
zorunlu temel artlar üzerinde durulacakt r.  

 
II. TÜRK KAMU DENET M YAPISI 

 
Türk kamu denetim yap  tan mlamak için uygun bir kriter yoktur. Bu nedenle Türk kamu 

denetim yap  ele al p bir de erlendirmeye tabi tutmada farkl  kriterleri esas almak gerekmektedir. 
 
1. Türk Kamu Denetim Birimlerinin S fland lmas  
 
a) 3046 say  Kanuna Göre Denetim Birimleri 
 
Türk kamu yönetiminin temel yap  belirleyen 3046 say  Bakanl klar n Kurulu  ve Görev 

Esaslar  Hakk ndaki Kanunda genel olarak denetim birimleri belirlenmi tir. Bu Kanun çerçevesinde 
bakanl klar n, bakanl k ba  kurulu lar n ve hizmet özelliklerine göre baz  ilgili kurulu lar n 
kanunlar nda “Tefti  Kurullar ”na yer verilmi tir. 

 
b) Bakanl klar n Te kilat Kanunlar na Göre Denetim Birimleri  
 
3046 say  Kanunda, bakanl klar n, ba  ve ilgili kurulu lar n merkez veya ta ra 

te kilatlar nda, Tefti  Kurullar  d nda ba kaca denetim birimlerinin olu turulmayaca na dair bir 
hüküm bulunmamaktad r. Bakanl klar n te kilat kanunlar nda yer verilen hükümlerle ba kaca denetim 
birimleri ihdas edilmi tir. Örne in; 178 say  Maliye Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda 
Kanun Hükmünde Kararnamede, Dan ma ve Denetim Birimi olarak Bakanl k Tefti  Kurulu yerine 
Maliye Tefti  Kuruluna, yine 3046 say  Kanunda yer verilmemesine ra men Hesap Uzmanlar  
Kuruluna, ayn ekilde Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n Te kilat yap  içerisinde 3046 say  
Kanuna uygun olarak olu turulan Bakanl k Tefti  Kurulunun yan nda 3046 say  Kanunun 
öngörmedi i bir tarzda  Tefti  Kuruluna yer verilmi tir. 

 
Ayr ca, Te kilat Kanunlar nda yer verilen hükümlerle baz  bakanl klar n ana hizmet 

birimlerinin bünyelerinde Tefti  Kurullar n d nda ba kaca merkezi denetim birimlerine yer 
verilmektedir. Örne in; 178 say  Kanun Hükmünde Kararnamede Maliye Bakanl ’nda, ana hizmet 
birimleri; Muhasebat Genel Müdürlü ü, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü, Milli Emlak Genel 
Müdürlü ü ve Tasfiye leri Döner Sermaye letmeleri Genel Müdürlüklerinin bünyelerinde, bu 
birimlerin te kilat ve görev alan na giren konularda denetim, inceleme ve soru turma yapmak üzere 
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ras yla; Muhasebat Kontrolörleri, Bütçe Kontrolörleri, Milli Emlak Kontrolörleri ve TAS  
Kontrolörlerine yer verilmi tir. 

Bir ba ka husus te kilat kanunlar nda yer verilen hükümler gere ince baz  ta ra te kilat  
birimlerinde de denetim elemanlar  görev yapmaktad r. Yine Maliye Bakanl  te kilat kanununa 
bak ld nda, yukar da say lan denetim birimlerine ilaveten; Muhasebat Genel Müdürlü ü ve Milli 
Emlak Genel Müdürlü ünün te kilat ve görev alanlar na giren konularda, bu ana hizmet birimlerinin 
ta ra te kilat nda, denetim, inceleme ve soru turma yapmak üzere Muhasebe Denetmenleri ve Milli 
Emlak Denetmenlerinin ta ra te kilat  denetim eleman  olarak görev yapmalar  öngörülmektedir. 

 
c) Özel Düzenlemelerle Görev Alanlar  Belirlenen Denetim Birimleri  
 
Denetim birimlerinin görev alanlar n belirlenmesinde paralel bir yap lanma yoktur. Baz  

denetim birimlerinin görev alanlar  geni leten ayr  özel kanunlar vard r. Bu denetim birimleri, günün 
ihtiyaçlar na göre ç kart lan baz  kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlarla özel statüde ba kaca  görevler 
ifa ederler. 

 
d) Ayn  Alanda Denetim Yapan Ayn  Bakanl a Ait Denetim Birimleri 
 
Kamu denetim sistemimizde ayn  alanda denetim yapan ayn  bakanl n farkl  denetim 

birimlerine mensup çok say da denetim birimi mevcuttur. Örne in; Maliye Bakanl nda; vergi 
incelemesinde, Maliye Müfetti leri, Hesap Uzmanlar , Gelirler Kontrolörleri ve Vergi 
Denetmenlerinin vergi incelemesi; harcama evrak  üzerinde yap lan denetimlerde, Maliye Müfetti leri, 
Muhasebat Kontrolörleri ve Muhasebe Denetmenlerinin mali denetim yapma yetkileri bulunmaktad r. 
 

Maliye Bakanl nda; Maliye Bakan na ba  olarak (2), Ana Hizmet Birimlerinin üst amirleri 
vas tas yla Maliye Bakan na ba  olarak (5) ve Maliye Bakanl n ta ra te kilat n üst amirlerine 
ba  olarak (3) ayr  olmak üzere toplam (10) farkl  denetim eleman  görev yapmaktad r. 

  
Yürürlükte bulunan yasalara göre bünyesinde birden fazla denetim birimini bulunduran tek 

Bakanl k Maliye Bakanl  de ildir. Maliye Bakanl  d nda bir çok bakanl kta birden fazla tefti  ve 
denetim birimi bulunmakta, ayn  alanda bu birimler vas tas yla mükerrer denetimler yap labilmektedir. 

 
e) Ayn  Alanda Denetim Yapan Farkl  Bakanl klara Ait Denetim Birimleri 
 
Kamu denetim sistemimizde ayn  alanda farkl  bakanl klara ait denetim elemanlar n  

denetim, inceleme ve soru turma faaliyeti yürütmeleri mümkündür. Örne in; herhangi bir bakanl a 
ait harcama evrak  üzerinde, Maliye Müfetti i ve Muhasebat Kontrolörü unvanl  Maliye Bakanl na 
ait denetim elemanlar n yan ra ilgili Bakanl n Bakanl k Müfetti inin inceleme yapma yetkisi 
bulunmaktad r. 

 
f) Görev, Yetki ve Atanma Usulleri tibariyle Denetim Birimleri  
 
Denetim elemanlar n görev, yetki ve atanma usulleri itibariyle bir standard   yoktur. 

Örne in, bakanl k müfetti leri sadece kendi te kilatlar  ile s rl  bir alanda denetim yapma görev ve 
yetkisine sahip iken Maliye Müfetti lerinin tüm Devlet te kilat  üzerinde denetim yapma görev ve 
yetkisi vard r. Bakanl k müfetti lerine yürüttükleri soru turma sonucunda önemli yolsuzlu u tespit 
edilen memurlar hakk nda resen görevden uzakla rma yetkisi tan nmaktad r. Yine bakanl k 
müfetti lerinin atanma usulleri üçlü kararname ile olmakta iken, di er denetim birimlerinde görev 
yapan denetim elemanlar n atanmas  farkl  usullere tabidir. 

 
g) Unvanlar na Göre Denetim Birimleri 
 
Mevcut kamu denetim yap  içerisinde farkl  denetim birimlerinde farkl  unvanlarla denetim 

elemanlar  görev yapmaktad r. Kamu yönetiminde; denetim elemanlar , Tefti  Kurulu Ba kanl , 
Hesap Uzmanlar  Kurulu Ba kanl , Denetim Birimi Ba kanl , Kontrolörler Kurulu Ba kanl  gibi 
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farkl  adlarla olu turulmu  birimlerde, müfetti , hesap uzman , kontrolör, murak p, denetçi, denetmen 
gibi çok farkl  unvanlarla görev yapmaktad rlar. 

h) Özlük Haklar tibariyle Denetim Birimleri 
 
Denetim elemanlar n özlük haklar n belirlenmesinde de herhangi bir standart 

bulunmamaktad r. Ayn  unvanla görev yapan denetim elemanlar  aras nda dahi çok farkl  düzeylerde 
özlük haklar  ödenmektedir. Örne in, Ba bakanl k Müfetti i, Maliye Müfetti i, Mülkiye Müfetti i ve 
Bakanl k Müfetti lerinin görev unvanlar  ayn  olmakla birlikte, her birine farkl  özlük haklar  
ödenmektedir. Bunlara ba  veya ilgili kurulu  müfetti leri ve ta ra te kilat  müfetti leri de dahil 
edildi inde müfetti  unvanl  olmakla birlikte çok farkl  özlük hakk  ödenen denetim elemanlar yla 
kar la mak mümkündür.  

 
i) Yeterlik S nav tibariyle Denetim Birimleri 
 
Denetim birimleri aras nda belki de hemen hemen hepsi için geçerli olabilecek tek kriter 

mesle e özel olarak yap lan yar ma s nav  ile kat lmalar  ve yeterlik s navlar na tabi olmalar r. 
Denetim elemanlar ndan birkaç istisna d ndaki tamam  bu a amalardan geçerek denetim 
elemanl na hak kazan rlar. Denetim elemanl  mesle ine mesleki giri  s nav  d ndaki usulle 
kat lan denetim elemanlar na örnek olarak çi leri Bakanl  Mülkiye Müfetti leri ile Milli E itim 
Bakanl  Bakanl k Müfetti leri ve lkö retim Müfetti leri gösterilebilir. Bu Müfetti ler için öngörülen 
bir yeterlik s nav  da yoktur.   

 
2. Denetim Birimlerinin Di er Ortak Özellikleri1 

 
a) Denetim elemanlar  amirden onay alarak veya görevlendirme ile i  yaparlar.  

 
b) Denetim, idarelerin tüm karar ve i lemleri üzerinde de il, tekil i lemler baz nda 

yürütülmekte, faaliyetler bir bütün olarak de erlendirilmemektedir. 
 

c) Denetim, sistematik ve sürekli de il, k smi ve belirsiz zamanl r. 
 

d) Denetim ç kt lar yerine girdiler üzerine odaklanmaktad r. Yönetimin amaç ve hedeflerine 
ne ölçüde ula  de il, hangi i lemleri ne ölçüde do ru yapt  ele al r. 
 

e) Denetim güvencesi vermez. Üçüncü ki ilere ve kamuoyuna denetimi alt ndaki idarenin 
faaliyetlerinin ve mali raporlar n do rulu unu garanti etmemekte ve bu yönde sorumluluk 
üstlenmemektedir. 
 

f) Denetimler risk de erlendirmeleri esas al narak belirlenmi  konular üzerinde de il, 
tesadüfi veya verilen görev üzerinde  yo unla maktad r. 
 

g) Denetim esas itibariyle hata bulmak üzerine yo unla ndan cezaland  özellik ta r. 
Bazen hatal  veya sübjektif yakla mlar sonucu telafisi güç sonuçlar meydana gelebilir. Bu nedenlerle 
denetim, kaç lan ve istenmeyen bir durum olarak görülür. 
 

h) Denetim raporlar n düzenlenmesi ve i leme tabi tutulmas  zaman al  ve çok a amal   
prosedüre tabidir. Tefti , denetim ve soru turma raporlar  denetim elaman n birden çok i  
üstlenmesi, yaz mda ve belgelendirmedeki zorluklar nedeniyle çok uzun bir zamanda 
haz rlanabilmektedir. Raporlar n i leme konulmas n hukuki düzenlemelerle aç k ve kesin biçimde 
belirlenmemi  olmas  ve idarenin yakla ndan kaynaklanan di er nedenlerle ço u zaman raporlar 
do rultusunda i lem tesisi mümkün de ildir. 
 

                                                
1Bu bölümün haz rlanmas nda Maliye Bakanl  Kontrolörleri Derneklerinin Ekim 2003 tarihli “Kamu 
Denetiminin Yeniden Yap land lmas ” konulu ortak çal madan geni  ölçüde yararlan lm r. 
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i) Denetim sonuçlar  kamuoyuna aç k de ildir.  
 

j) Mali denetim, ba ms z ve uzmanl a dayal  olarak yürütülmemektedir. Maliye 
Bakanl n mali denetimdeki rolü aç k olarak tan mlanmam r. Kimlerin mali denetim yapaca  
kanunlarda aç k de ildir. 
 

k) Denetim birimlerinin kendi aralar nda ve d  denetim organ  aras nda herhangi bir 
koordinasyon yoktur. Hatta ayn  Bakanl k içerisindeki denetim birimleri aras nda dahi koordinasyon, 

birli i ve ileti im bulunmamaktad r. 
 

l) Denetim birimleri aras nda yetki ve görev çak mas  nedeniyle mükerrer denetim 
yap lmaktad r. 
 

m) Müfetti , Kontrolör ve di er denetim elemanlar n statüleri, görev tan mlar  ve 
ba ms zl klar  aç k olarak belirlenmemi tir. 
 

n) Denetim elemanlar n idari göreve geçi i belli esaslara  ba lanmam  oldu undan tefti  
kurullar  ve denetim birimleri idareye geçi  arac  olarak görülür. Di er taraftan, pasif görev olarak 
cezaland  mahiyette idareden bu kurullara atama yap labilmektedir. Bu nedenlerle denetim 
elemanl  görevi zarar görmektedir. 
 

o) Tefti  ve denetim standartlara ve önceden haz rlanan rehberlere göre yürütülmez. Her 
tefti  ve denetim birimi kendi mesleki e itim ve teamüllerine göre hareket eder. 
 

p) Denetim elemanlar , yetki, statü, unvan ve özlük haklar  yönünden birbirinden çok 
farkl r. Bu nedenle çak ma ve çat malar mesle e ve ülkeye zarar verecek boyutlarda olumsuz bir 
rekabete yol açmakta, kurum taassubu ön planda tutulmaktad r. 
 

III. KURUMSAL  YÖNET M 
 

1. Genel Olarak  
 
Kurumsal yönetim; kurumun de erini artt rmay  hedef alan, hesap verebilirlik 

mekanizmas n kuruldu u, etkin bir yönetim ve kontrol yap  içeren, do ru görev ve yetkilerin 
do ru ki i ve birimlerde topland  yönetim yap  ifade eder. Kurumsal yönetimin genel kabul 
gören unsurlar ; yönetimde ehliyet, aç kl k, adillik, bütünlük ve hesap verilebilirli in yan nda kurumda 
yeterli bir iç kontrol sisteminin, etkili bir risk yönetimin ve sürekli iç denetimin varl r.  

 
Kurumsal yönetim uygulamalar n kalitesi ülkeye önemli yararlar sa lar. Ülkedeki kurumsal 

yönetimin kalitesi; demokratikle me, yerinden yönetim, ekonominin kay t alt na al nmas , halk n 
kat m ve katk n sa lanmas , saydam yönetim, tutarl k, vatanda n bilgi edinme hakk n 
tan nmas , kamu kaynaklar n etkin ve verimli kullan , hukuk devleti, güven, hesap verme 
sorumlulu u ve etik de erlere uyma gibi müspet yönetim kavramlar  destekler. Vatanda -devlet 
ili kilerinde her iki taraf lehine olumlu sonuçlar do urur. Kurumsal yönetim ilkelerinin etkin olarak 
uyguland  devlette hiç kimse vatanda  olman n zorunluluklar  yerine getirmede bir zafiyet 
içerisinde olmaz. Devlet-vatanda  ili kisinde güven ortam  sa lan r.  

 
Kamu yönetim sistemimizde söz konusu kurumsal yönetim ilkelerinden bahsetmek mümkün 

de ildir. Kamu yöneticileri yönetimde ehliyet bak ndan bir de erlendirmeye tabi tutuldu unda, 
özellikle üst yönetim kademelerine yap lan atamalarda objektif kriterlerin kullan lmad , görevin 
nas l yürütülece inin sonradan ö renildi i, görev ö renildi inde görevden ayr lma zaman n geldi i, 
hem kaynak hem de zaman bak ndan büyük israflar n ya an ld , esas al nan bu uygulama 
neticesinde kamu yöneticilerine güvenin sars ld  görülmektedir. Yönetimde aç kl k, adillik, bütünlük 
ve hesap verilebilirlik kavramlar  ise, kamu yönetimimize uzak kavramlard r. Hatta kamu yönetiminde 
hesap verilebilirlik mekanizmas  “sorumsuz sorumluluk” üzerine yap land lm r. Yeterli bir iç 
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kontrol sistemi, etkili bir risk yönetimi ve sürekli iç denetim kavramlar  ise kamu yönetiminde son 
zamanlarda tart lan kavramlard r. 

 
2. ç Denetim 
 
ç denetimin popülaritesi özellikle 1990’l  y llar n ortas ndan itibaren Amerika Birle ik 

Devletlerinde görülen yo un irket iflaslar yla artm r. Multidisipliner2 bir faaliyet olarak iç denetimi 
özel sektörde ortaya ç kartan nedenler somut ve anla r nedenlerdir. Bunlar  k saca belirtmek 
gerekirse; organizasyonlar n büyümesi, yo un rekabet bask  sonucu kaynaklar n daha etkin 
kullan lma zorunlulu u ve faaliyetlerin karma kla mas  nedeniyle risklerin do ru bir ekilde 
tan mlanma ihtiyac r. 

 
Uluslar aras ç Denetim Enstitüsü iç denetimi, bir kurumun faaliyetlerini geli tirmek ve 

onlara de er katmak amac  güden ba ms z ve objektif bir güvence ve dan manl k faaliyeti olarak 
tan mlamaktad r3. ç denetçiler, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yöneti im süreçlerinin etkinli ini 
ve verimlili ini de erlendirmek ve geli tirmek amac na yönelik, sistemli ve disiplinli bir yakla m 
getirerek kurumun amaçlar na ula mas na yard mc  olmaktad rlar. 

 
Yap lan bu tan m çerçevesinde iç denetimin unsurlar u ekilde s ralayabiliriz. 
 
a) ç denetim faaliyeti, idarenin di er faaliyetlerinden ba ms z olarak yürütülür. 
 
b) ç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafs z olmak zorundad rlar. 
 
c) ç denetim faaliyeti bir güvence ve dan manl k faaliyetidir. 
 
d) ç denetim faaliyeti ile kurumun hedeflerini gerçekle tirmek ve de er kazand rmak 

amaçlanmaktad r. 
 

e) ç denetim; risk yönetimi, iç kontrol süreçleri ve yönetim süreçlerinin denetimini öngörür. 
 

f) Sistematik ve disiplinli bir çal ma kültürünü gerektirir. 
 
IV. 5018 SAYILI KANUNA GÖRE Ç DENET M 
 
1. ç Kontrolün Tan   

 
5018 say  Kanunda iç kontrol; idarenin amaçlar na, belirlenmi  politikalara ve mevzuata 

uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde yürütülmesini, varl k ve kaynaklar n 
korunmas , muhasebe kay tlar n do ru ve tam olarak tutulmas , malî bilgi ve yönetim bilgisinin 
zaman nda ve güvenilir olarak üretilmesini sa lamak üzere idare taraf ndan olu turulan organizasyon, 
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve di er kontroller bütünü olarak tan mlanm r.  

 
Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ili kin standartlar ve 

yöntemler Maliye Bakanl nca, iç denetime ili kin standartlar ve yöntemler ise ç Denetim 
Koordinasyon Kurulu taraf ndan belirlenir, geli tirilir ve uyumla r. Bunlar ayr ca, sistemlerin 
koordinasyonunu sa lar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verirler. 
 

2. ç Denetimin Tan  
 

                                                
2 Bu alan, i letme, maliye, ekonomi, kamu yönetimi, matematik, istatistik, ekonometri, mant k, sosyoloji, 
bilgisayar teknolojisi, ileti im ve kimi ba ka alanlardan ç kar lm  veya onlarla ili kilidir. 
3 Uluslar aras   ç Denetim Standartlar  Mesleki Uygulama Çerçevesi, T DE, IIA 
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Kanunda iç denetim, kamu idaresinin çal malar na de er katmak ve geli tirmek için 
kaynaklar n ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslar na göre yönetilip yönetilmedi ini 
de erlendirmek ve rehberlik yapmak amac yla yap lan ba ms z nesnel güvence sa lama ve 
dan manl k faaliyeti olarak tan mlanm r. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yap lar  ile 
mali i lemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinli ini de erlendirmek ve 
geli tirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yakla mla ve genel kabul görmü  standartlara 
uygun olarak gerçekle tirilir. 

  
ç denetim, iç denetçiler taraf ndan yap r. Kamu idarelerinin yap  ve personel say  dikkate 

al nmak suretiyle, ç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görü ü üzerine, do rudan üst 
yöneticiye ba  iç denetim birimi ba kanl klar  kurulabilir. 

 
Kamu idarelerinin y ll k iç denetim program  üst yöneticinin önerileri de dikkate al narak iç 

denetçiler taraf ndan haz rlan r ve üst yönetici taraf ndan onaylan r. 
 
3. ç Denetçilerin Görevleri 
 
ç denetçiler a da belirtilen görevleri yerine getirirler. 

  
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yap lar  

de erlendirmek. 
  
b) Kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli kullan lmas  bak ndan incelemeler yapmak ve 

önerilerde bulunmak.  
 
c) Harcama sonras nda yasal uygunluk denetimi yapmak 
  
d) darenin harcamalar n, mali i lemlere ili kin karar ve tasarruflar n, amaç ve politikalara, 

kalk nma plan na, programlara, stratejik planlara ve performans programlar na uygunlu unu 
denetlemek ve de erlendirmek. 

 
e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde 

bulunmak. 
 
f) Denetim sonuçlar  çerçevesinde iyile tirmelere yönelik önerilerde bulunmak. 
  
g) Denetim s ras nda veya denetim sonuçlar na göre soru turma aç lmas  gerektirecek bir 

duruma rastland nda, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 
 
ç denetçiler bu görevlerini, ç Denetim Koordinasyon Kurulu taraf ndan belirlenen ve 

uluslararas  kabul görmü  kontrol ve denetim standartlar na uygun ekilde yerine getirirler. 
 

ç denetçiler, görevlerinde ba ms zd r ve iç denetçiye asli görevi d nda hiçbir görev 
verilemez ve yapt lamaz.  

 
ç denetçiler, raporlar  do rudan üst yöneticiye sunarlar. Bu raporlar üst yönetici taraf ndan 

de erlendirmek suretiyle gere i için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine verilir. ç denetim 
raporlar  ile bunlar üzerine yap lan i lemler, üst yönetici taraf ndan en geç iki ay içinde ç Denetim 
Koordinasyon Kuruluna gönderilir.  

 
4. ç Denetçilerin Nitelikleri ve Atanmas  
 
ç denetçi olarak atanacaklar n, 657 say  Devlet Memurlar  Kanununun 48 inci maddesinde 

belirtilenler ile a daki artlar  ta mas  gerekir:  
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a) lgili kamu idaresinin özelli i de dikkate al narak ç Denetim Koordinasyon Kurulu 
taraf ndan belirlenen alanlarda en az dört y ll k yüksek ö renim görmü  olmak. 
 

b) Kamu idarelerinde denetim eleman  olarak en az be  y l veya ç Denetim Koordinasyon 
Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz y l çal  olmak. 
 

c) Mesle in gerektirdi i bilgi, ehliyet ve temsil yetene ine sahip olmak. 
 

d) ç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen di er artlar  ta mak. 
 
Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, ç Denetim Koordinasyon Kurulu 

koordinatörlü ünde, Maliye Bakanl nca iç denetim e itimine tâbi tutulur. E itim program , iç 
denetçi adaylar na denetim, bütçe, mali kontrol, kamu ihale mevzuat , muhasebe, personel mevzuat , 
Avrupa Birli i mevzuat  ve mesleki di er konularda yeterli bilgi verilecek ekilde haz rlan r. Bu 

itimi ba ar yla tamamlayanlara sertifika verilir. ç denetçi adaylar  için uygulanacak e itim 
program n süresi, konular  ve e itim sonucunda yap lacak i lemler ile di er hususlar ç Denetim 
Koordinasyon Kurulu taraf ndan haz rlanarak Maliye Bakanl nca ç kar lacak yönetmelikle 
düzenlenir.  

 
ç denetçiler, bakanl klar ve ba  idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, di er 

idarelerde üst yöneticiler taraf ndan sertifikal  adaylar aras ndan atan r ve ayn  usûlle görevden al r. 
ç denetçilerin kamu idareleri itibar yla say lar , çal ma usul ve esaslar  ile di er hususlar ç Denetim 

Koordinasyon Kurulunca haz rlanarak, Maliye Bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
kar lacak yönetmelikle belirlenir. 

 
5. Üst Yöneticiler 
 
Bakanl klarda müste ar, di er kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve 

belediyelerde belediye ba kan  üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanl nda üst yönetici 
Bakand r. 

 
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlar n ve bütçelerinin kalk nma plan na, y ll k 

programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak 
haz rlanmas  ve uygulanmas ndan, sorumluluklar  alt ndaki kaynaklar n etkili, ekonomik ve verimli 
ekilde elde edilmesi ve kullan  sa lamaktan, kay p ve kötüye kullan n önlenmesinden mali 

yönetim ve kontrol sisteminin i leyi inin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve 
sorumluluklar n yerine getirilmesinden Bakana, mahalli idarelerde ise  meclislerine  kar  
sorumludurlar. 

 
Üst yöneticiler, bu sorumlulu un gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç 

denetçiler  arac yla yerine getirirler.  
 
6. ç Denetim Koordinasyon Kurulu 
 
Maliye Bakanl na ba ç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden olu ur. Üyelerden 

biri Ba bakan n, biri Devlet Planlama Te kilat  Müste arl n ba  oldu u Bakan n, biri Hazine 
Müste arl n ba  oldu u Bakan n, biri çi leri Bakan n, ba kan  dahil üçü Maliye Bakan n 
önerisi üzerine be  y l süre ile Bakanlar Kurulu taraf ndan atan r. Bunlar n 7 nci maddede belirtilen 
görevleri yapabilecek niteliklere sahip olmas artt r. Maliye Bakan  taraf ndan önerilecek adaylardan 
birinin ekonomi, maliye, muhasebe, i letme alanlar ndan birinde doktora derecesine sahip ö retim 
üyeleri aras ndan olmas art  aran r. Üyeler, bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler. 

 
Gerekli görülen hallerde ç Denetim Koordinasyon Kurulu, oy hakk  olmamak kayd yla teknik 

yard m almak ve dan mak amac yla uzman ki ileri de toplant lara davet edebilir. Kurulun çal ma 
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usul ve esaslar  ile di er hususlar ç Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Maliye 
Bakanl nca ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir.  

 
ç Denetim Koordinasyon Kurulunda görevlendirilenlerin asli görevleri devam eder. Ba kan 

ve üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her toplant  günü için (3000) gösterge rakam n 
memur ayl k katsay yla çarp  sonucu bulunacak tutar üzerinden toplant  ücreti ödenir.  

 
7. ç Denetim Koordinasyon Kurulunun Görevleri 
 
 ç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, 

ba ms z ve tarafs z bir organ olarak hizmet vermek üzere a daki görevleri yürütür: 
 
a) ç denetime ili kin denetim ve raporlama standartlar  belirlemek, denetim rehberlerini 

haz rlamak ve geli tirmek.  
 

b) Uluslararas  uygulamalar ve denetim standartlar yla uyumlu risk de erlendirme 
yöntemlerini geli tirmek. 
 

c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile i birli ini sa lamak. 
 

d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kald lmas  için gerekli önlemlerin al nmas  
konusunda önerilerde bulunmak. 
 

e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program d  özel denetim yapt lmas  için kamu 
idarelerine önerilerde bulunmak.  
 

f) ç denetçilerin e itim programlar  düzenlemek.  
 

g) ç denetçiler ile üst yöneticiler aras nda görü  ayr  bulunmas  halinde anla mazl n 
giderilmesine yard mc  olmak. 
 

h) darelerin iç denetim raporlar  de erlendirerek sonuçlar  konsolide etmek suretiyle 
ll k rapor halinde Maliye Bakan na sunmak ve kamuoyuna aç klamak. 

 
i) lem hacimleri dikkate al nmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç 

denetçi atan p atanmayaca na karar vermek. 
 

j) ç denetçilerin atanmas na ili kin di er usulleri belirlemek. 
 

k) ç denetçilerin uyacaklar  etik kurallar  belirlemek. 
 

l) Kalite güvence ve geli tirme program  düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu 
kapsamda de erlendirmek. 

 
V. KAMUDA ETK N B R Ç DENET M N TEMEL ARTLAR 
 
Kurumsal yönetimin önemli bir unsuru olarak kabul edilen iç denetim, özel kesimde olumlu 

sonuçlar vermektedir. ç denetimin kamu kesimi uygulama sonuçlar  hakk nda henüz somut bir bilgi 
mevcut bulunmamakla birlikte, uygun alt yap  olu turuldu unda bu kesimde de olumlu sonuçlar 
verece i kaç lmazd r. 5018 say  Kanunla kurulmas  öngörülen iç denetim faaliyetinin yasal alt 
yap  a da de erlendirilmi tir. 

 
1. ç Kontrolün  Bir Unsuru Olarak ç Denetim 
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Etkin bir kurumsal yönetim, kurumun iç kontrol sistemi ve risk yönetimi ile bunlar n etkinlik 
ve yeterlili ini de erlendiren iç denetim birimlerini birbirlerinden ayr  faaliyetler olarak öngörür. 5018 
say  Kanunda iç denetim her ne kadar ba ms z bir faaliyet olarak ifade edilse de, iç kontrolün 
tan nda iç denetim ifadesine yer verilmesi iç denetimin uluslar aras  uygulamalar na ayk r. 

Uluslararas ç Denetim Enstitüsü iç kontrolü, kurum hedeflerinin gerçekle tirilmesi ve risk 
yönetiminin geli tirilmesi amac yla tüm yöneticiler taraf ndan al nan her türlü önlem, karar ve 
uygulamalar olarak tan mlamaktad r. Söz konusu Standartlara göre yönetim kurulu, kurum içinde 
etkin kurumsal yönetim süreçlerinin olu turulmas ndan ve idame ettirilmesinden ve risk yönetimi ve iç 
kontrol süreçlerinin etkinli i konusunda yeterli güvence almaktan sorumludur. Üst kademe yöneticiler, 
risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin olu turulmas , yönetilmesi ve sistemin gözlemlenmesinden 
sorumludurlar. ç denetçiler ise, kurum içi kontrol süreçlerinin etkinli inin ve yeterlili inin sistematik 
bir ekilde denetlenmesinden sorumludurlar. ç deneticilerin, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin 
olu turulmas , yönetilmesi ve sistemin gözlemlenmesine yönelik icrai herhangi bir sorumluluklar  
bulunmamaktad r.   

 
Etkin bir iç denetim faaliyeti için, iç kontrolün tan n uluslararas  standartlara uygun 

yap lmas  gerekir. 
 
2. ç Denetim Faaliyetinin Yap   
 
Uluslar aras ç Denetim Standartlar  iç denetim faaliyetinin ba ms zl na ve iç deneticilerin 

tarafs zl na çok büyük önem vermi  ve iç denetim faaliyetini adeta bu standart üzerinde 
yap land rm r. Bu amaçla Standartlar, iç denetim biriminin kurum içerisinde iç denetim faaliyetinin 
sorumluluklar  yerine getirmesine imkan sa layan uygun bir yönetim kademesine ba  olmas n 
gereklili ini vurgulamaktad r4. 

 
Standartlar; iç denetim kapsam n belirlenmesinin, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinin 

ve faaliyet sonuçlar n raporlanmas n her türlü müdahalelerden uzak ve serbest bir konumda 
yürütülmesini, iç denetimin ba ms zl  ve iç denetçinin tarafs zl  temin bak ndan bir 
güvence olarak saymaktad r. Bir  uygulama önerisi olarak ise, gerekli kurum içi ba ms zl n 
sa lanabilmesi için, iç denetim birimi ba kan n denetim komitesine ba  olmas  özellikle 
savunmaktad r. Bu çerçevede; iç deneticilerin ba ms zl n sa lanmas , faaliyet yönetmeli inin 
onaylanmas , risk analizlerinin yap lmas , denetim plan ve program n onaylanmas , iç denetim birimi 
ba kan n tayini ve azliyle ilgili kararlar n onaylanmas  ve iç denetim raporlar n gereklerinin yerine 
getirilmesi gibi önemli sorumluluklar denetim komitesine verilmi tir. 

 
Bilindi i üzere kamu kesimi yap  itibariyle özel kesimden önemli farkl klar gösterir. Bu 

farkl klardan biri de özel kesimdeki denetim komitelerinin varl r. Denetim komitesi iki üyeden 
olu mas  halinde icrai fonksiyon üstlenmeyen yönetim kurulu üyeleri aras ndan seçilmektedir. kiden 
fazla üyenin bulunmas  halinde üyelerinin ço unlu unun icrai fonksiyon üstlenmeyen yönetim kurulu 
üyeleri olmas  gerekir. Denetim komitesinin görevi, kurumsal yönetim ilkelerine göre irketin 
performans  ile ilgili her türlü iç ve d  denetimin yeterli ve effaf bir ekilde yap lmas  sa lamakt r. 
Bu do rultuda iç deneticiler, denetim komitesi ad na iç kontrol sisteminin etkinli ini ve verimlili ini 
de erlendirmekle görevlendirilmi lerdir.5 

 
5018 say  Kanun, Standartlar n denetim komitesine verdi i ba ms zl k ve tarafs zl a ili kin 

sorumluluklar  üst yöneticiye vermi tir. Kamu yönetimimizde üst yönetici icrai faaliyetlerin en üst 
düzeyde sorumlusudur. Özel kesimin icrai faaliyetlerden mümkün oldu u kadar uzak tutmaya çal  
iç denetim faaliyeti, 5018 say  Kanunla bilhassa icrai faaliyetlerle ili kilendirilmi tir. Yani özel 
kesimin aksine kamu kesiminde iç deneticiler, icrai fonksiyonu en üst düzeyde üstlenen yönetim 
kademesine ba  olarak görev yapmak durumundad rlar. Bu kapsamda yürütülen iç denetimlerde, 
faaliyetin üst yöneticiden ba ms z oldu undan, iç deneticilerin tarafs z görev yapt klar ndan ve 
                                                
4 Uluslar aras   ç Denetim Standartlar  Mesleki Uygulama Çerçevesi, T DE, IIA 
5 Ali R za E KAZAN, Denetim Komiteleri ve ç Denetim, ç Denetim Dergisi, Bahar 2003 Say  7, s; 30. 
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yap lan faaliyetin nesnel güvence verdi inden bahsetmek  zordur. Hele kamu yönetimimizin önceki 
bölümlerde vurgulanan kurumsal yap  göz önünde bulunduruldu unda, üst yöneticiye ba  
yürütülen iç denetim faaliyetinin uluslar aras  düzeyde sorumluluklar  yerine getirmede ba ar  
olabilece ini kabul etmek oldukça iddial  bir yakla m olacakt r. Bu nedenlerle, iç denetim biriminin 
iç denetim faaliyetinin sorumluluklar  yerine getirmesine imkan sa layan uygun bir yönetim 
kademesine ba lanmas  gerekir.  

 
3. ç Denetim Birimi ve Ba kan n Konumu 

 
Burada dikkati çeken bir ba ka husus iç denetim birimi ve iç denetim birimi ba kan n 

konumudur. Kanunda, iç denetim ba ms z bir faaliyet olarak belirtilmesine kar n, bu birimin 
ba kan n konumuna yönelik herhangi bir ifadeye yer verilmemi tir. Uluslar aras  standartlar iç 
denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde iç denetim birimi ba kan na çok önemli sorumluluklar 
yüklemektedir. Etkin bir iç denetim faaliyeti, müstakil bütçesi olan bir iç denetim birimini, kadrolu ve 
güçlü bir iç denetim birimi ba kan  gerekli k lar. ç denetim faaliyetinin kurumsalla mas  güçlü bir 
iç denetim birimi ba kan  ile mümkündür. Yoksa bu faaliyetin yap lan bir görevlendirme ile s radan 
bir görev olarak yürütülmesi, iç denetim faaliyetinden beklenen katk  temin etmeyecektir. Bu amaçla 
en az ndan bakanl klarda kurulacak iç denetim birimlerinde iç denetim birimi ba kanlar n kadrolu 
olarak görev yapmas  sa lanmal  ve iç denetim birimi ba kan n konumuna uygun bir atama usulü 
belirlenmelidir. 

 
4. ç Denetim Koordinasyon Kurulunun Yap  
 
ç deneticilerin atanmas , görevden al nmas , terfi ve tezkiyelerinin doldurulmas , idarenin 

risklerinin de erlendirilmesi, denetim plan ve programlar n haz rlanmas  ve onaylanmas , denetim 
veya dan manl k görevlerinin belirlenmesi gibi kritik konularda önemli yetkilere sahip bir üst yönetici 
kar nda iç deneticiye güvence verecek herhangi bir mekanizma öngörülmemi tir.    

 
Üst yöneticilerin yetki ve sorumluluklar  gere i gibi yerine getirmemeleri durumunda, 

merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerinin üst yöneticileri ilgili bakana,  mahalli idarelerin üst 
yöneticileri ise ilgili meclislerine kar  sorumlu olacaklard r. Bu kapsamda ç Denetim Koordinasyon 
Kuruluna verilen görev ise iç denetçiler ile üst yöneticiler aras nda görü  ayr  bulunmas  
durumunda anla mazl n giderilmesine yard mc  olmaktan öteye gitmemektedir. 

 
Üst yönetici ile iç denetçi aras nda ortaya ç kabilecek muhtemel bir görü  ayr nda ç 

Denetim Koordinasyon Kuruluna verilen “anla mazl n çözümünde yard mc  olunmas ” görevi 
gerçekten de iç deneticiye yeterli bir güvence vermekte midir? ç deneticiye güvence vermek 
bak ndan bu maddenin i letilmesi mümkün müdür? Yoksa iç denetici, üst yönetici kar nda 
korunmas z bir konumda m r? E er iç deneticiye güvence veren bir tedbir yok ise, iç denetim 
faaliyetinin ba ms zl ndan ve iç deneticinin tarafs zl ndan nas l söz edilecektir? Ayr ca Kanun bir 
bütün olarak yürürlü e girdi inde ç Denetim Koordinasyon Kurulu mevcut haliye b rakal m üst 
yönetici ve iç denetici aras ndaki anla mazl klar n çözümündeki rolünü, merkezi yönetim daireleri 
kapsam ndaki 135, sosyal güvenlik kurumlar  kapsam ndaki 4, belediyeler kapsam ndaki 3225 ve il 
özel idareleri kapsam ndaki 81 olmak üzere toplam 3368 kamu idaresinden gelecek iç denetim 
raporlar  ile bunlar üzerine yap lmas  gereken i lemler hakk nda nas l bir görev ifa edecektir? Kald  ki 
Kurul üyelerinin asli görevlerinin devam etti i göz önünde tutuldu unda durum daha da karma k bir 
hale dönü mektedir. 

 
VI. SONUÇ 

 
Etkin bir kurumsal yönetim, etkin bir iç denetimi gerektirir. Etkin bir iç denetim ise, iç 

denetimin ba ms z bir faaliyet olarak yap land lmas  ve iç deneticilerin tarafs z görev yapmalar yla 
mümkündür. Etkin bir iç denetim faaliyeti için 5018 say  Kanunda öngörülen tedbirler yeterli 
de ildir. Söz konusu Kanunda öngörülen iç denetim faaliyeti, ba ms z nesnel bir güvence sa lama 
faaliyetinden ziyade bir dan manl k faaliyetidir. ç Denetim Koordinasyon Kurulunun iç denetim 
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faaliyetinin ba ms zl  ve iç denetçilerin tarafs zl  sa lama konusunda uygulanabilir bir rolü 
yoktur. ç Denetim Koordinasyon Kurulu; standartlar belirleyen, rehberler haz rlayan, dokümantasyon 
sa layan, e itimler planlayan, ar ivleme yapan ve istatistikler tutan bir konumdad r. Kanunda, 
idarelerce yürütülen iç denetim faaliyetlerinin standartlar ve rehberlere uygun olarak yürütülüp 
yürütülmedi inin de erlendirilmesi konusunda öngörülen uygulanabilir bir tedbir mevcut de ildir. 
Kanunda, iç denetim faaliyetinin ba ms zl  ve iç deneticilerin tarafs zl  güvence alt na alan 
hükümlere yer verilmemesi halinde kamu denetim sistemimiz etkin bir fonksiyon ifa etmeyen yeni bir 
denetim birimini daha bünyesinde bar nd rm  olacakt r.  
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