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Yayın Kurulundan
İç denetçiler kurumlarının çalışmalarına katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerine devam ediyorlar. Yeni
sistemlerin ve kurumların kabul görmesi zaman alıcı olabiliyor. Köklü kurum ve sistemler, toplumun ve
geleneksel kamu yönetimi anlayışının içerisinde etkin
konumlarını sürdürme konusunda daha rahat olabiliyorlar.
Türk Kamu Yönetimi Sistemi’ne 2000’li yılların başında katılan ve kamu yönetimi reformunun tüm mekanizmalarının işletilmesiyle etkin bir konuma ulaşabilecek olan iç denetim mesleğinin geldiği noktadan
memnun olduğumuzu söyleyemiyoruz.
Kamu kurumlarında yerleşmiş bir iç kontrol sistemi
göstermek çok zordur. Mevzuata bağlı kalma konusunda son derece hassas olan kamu görevlilerine iç
kontrol standartlarını benimsetmek için daha fazla
çalışma yapılması gerekmektedir.
Kontrol Ortamı Standartları’nın en başında gelen Etik
İlkeler bile yeterince bilinmemekte ve işletilememektedir. Ceza Kanunu hükümleri ve disiplin cezaları yanında Etik İlkeler çok önemsenmeyebilmektedir.
İşletmenin fonksiyonlarından birisi olan iç denetim
özel sektör için daha kolay kabul edilmiş iken Kamuda
yeterince ilgi görmemektedir. Kurumlar alışılmış yönetim ve denetim anlayışı nedeni ile İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde başarı ile uygulanan iç denetim
sistemine henüz yeterince ayak uyduramamıştır.
Kamu Kurumlarında İç Denetimde Son Durum:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği önemli bir unsurlarından biri uluslararası standartlara uygun iç denetim uygulamalarının
kamu yönetimine dahil edilmesidir. 2008 yılından iti-

baren kamu idarelerinde yeni iç denetim anlayışı ve
yöntemlerinin uygulanmasına başlanmıştır.
Tüm Türkiye’de 2.148 iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Bunlardan; 30’u genel bütçeli, 69’u özel bütçeli,
2’si sosyal güvenlik kurumu ve 107’si de mahalli idare
olmak üzere toplam 208 kamu idaresinde 767 iç denetçi görev yapmaktadır. Atama yapılmayan iç denetçi kadrolarının toplam iç denetçi kadrosu içindeki payı
% 65’dir
Tahsis Edilen İç
Denetçi Kadro
Sayısı

Atanmış İç Denetçi
Sayısı

Dolu Kadroların
Toplam Kadroya
Oranı

Genel Bütçe

640

211

%33

Özel Bütçe

596

280

%47

Sosyal
Güvenlik
Kurumları

40

22

%55

Mahalli
İdareler

801

254

%32

Tablodan da görülebileceği üzere atanan iç denetçi
sayısı yeterli değildir. Bazı idarelerde ise hiç iç denetçi
ataması yapılmamıştır. Bu konuda iç denetim açısından örnek olması beklenen Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının durumu özellikle dikkat
çekmektedir. Çok sayıda vergi denetimi kökenli iç denetçi adayı olmasına karşın 2007’den bu yana hiç iç
denetçi ataması yapılmamıştır.
İngiltere’deki iç denetçi sayıları ile Türkiye’deki iç denetçi sayıları arasında karşılaştırma yapıldığında iç
denetçi sayısı açısından yetersizlik daha fazla belli olmaktadır. Türkiye’de Merkezi idarede 500 civarında iç
denetçi olmasına karşın İngiltere’de bu sayı 1000 kadardır. Ayrıca bir İngiltere’de birçok kamu kuruluşunda iç denetim hizmetleri dışarıdan satın alınabilmektedir. (Kaldı ki yönetimin büyük ölçüde adem-i merkeziyet ilkesine göre örgütlenmiş olduğu İngiltere’de

yerel idarelerin Türkiye’de merkezi idarenin yürüttüğü birçok fonksiyonu üstlendiği dikkate alınmalıdır.)
Kamu idarelerinde iç denetim birimlerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde faaliyet göstermesinin önündeki önemli bir engel iç denetim faaliyetlerinin planlanmasına bağımsızlık ilkesine uygulanmamasıdır. Bu sorunun arkasında da iç denetimin
kamu idarelerinde çok zayıf bir şekilde kurgulanması
yatmaktadır.
İç denetimde planlamanın gördüğü işlevi, tıp alanındaki genel sağlık kontrolüne benzetebiliriz. Doktorlar
sağlık kontrolü yaparken fiziksel muayene sonuçları ve çalışanın sağlık geçmişi gibi belli kriterleri esas
alarak kişinin belli bir risk grubunda olup olmadığını
ve kalp, böbrekler gibi hayati organlar için detaylı bir
tetkik gerekip gerekmediğini ortaya koyarlar. Bu sağlık kontrolü sonrası bazı bulgulardan hareketle mevcut olduğu düşünülen bir hastalığın, hızlı bir şekilde
tedavi gerektiren ölümcül bir hastalık mı yoksa bazı
ilaçlarla tedavi edilebilir bir hastalık mı olduğu ancak
detaylı tetkikler sonrası belirlenecektir.
Kamu idarelerindeki iç denetim birimleri de yıllık olarak kurumun bütün faaliyetlerini tarayarak riskli oldu-

*http://www.idkk.gov.tr/SiteDokumanlari/Faaliyet%20Raporlar
%C4%B1/2012KamuIcDenetimGenelRaporu.pdf İlgili tablo sayfa
42’den alınmıştır.
Söz konusu rakam İngiltere Sayıştay’ının Merkezi idaredeki iç
denetim konulu raporundan alınmıştır. (sayfa 5) http://www.
nao.org.uk/wp-content/uploads/2012/06/121323.pdf

ğunu belirledikleri alanlarda daha ayrıntılı inceleme
yapmak için hazırladıkları planları üst yöneticilere
sunmakta ancak birçok üst yönetici iç denetçiler tarafından riskli görülen bu faaliyetlerin denetlenmesini
engellemektedirler. Ayrıca ilave tetkikler yapıldıktan
sonra da ortaya konan kimi hastalık bulguları da yöneticiler tarafından reddedilmekte ve konuyla ilgili
ikinci bir değerlendirme yapılması da kabul edilmeyerek bulguların tamamen unutturulmaya çalışıldığı
gözlemlenmektedir.
Kamu faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlama, adına çok önemli işlevler görmesi
beklenen iç denetim fonksiyonu, özellikle merkezi yönetimde teşkilat kanunlarında iç denetim birimlerinin
tanınmaması nedeniyle bugün bürokrasi tarafından
cendere altına alınmış ve zayıflatılmıştır. İç denetim
birimlerinin kendilerinden beklenen faydayı tüm topluma sunabilmesi için idare içinde konumunun kanunla belirlenmesi ve özellikle planlama alanındaki
bağımsızlığın hayati önemi haiz olduğunun özellikle
yöneticiler tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
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TÜRKİYE BÜYÜK
MİLLET MECLİSİNDE
İÇ DENETİM
FAALİYETLERİ

Özet: 5018 sayılı Kanun ile ülkemizin kamu mali yönetim sistemi çok büyük oranda değiştirilmiştir. Son
yılların en büyük reformlarından biri olan kamu mali
yönetimi reformu ile denetim anlayışında da önemli
yenilikler olmuştur. Geleneksel teftiş anlayışı yerine iç
ve dış denetim müesseseleri ihdas edilmiştir.
5018 sayılı Kanuna tabi genel bütçeli bir idare olan
Türkiye Büyük Millet Meclisinde iç ve dış denetim sisteminin oluşturulması için gerekli mevzuat değişiklikleri hızla yapılmıştır. Bu makalede TBMM İç Denetim
Birim Başkanlığının kuruluşu, yapısı ve faaliyetlerine
kısaca yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamu mali yönetimi, Denetim, İç
denetim, Türkiye Büyük Millet Meclisi
GİRİŞ
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuvvetler ayrılığından kaynaklanan özgü yapısı nedeniyle farklı bir
kamu idaresidir. Anayasanın 95’inci maddesine göre
TBMM, kendi çalışmalarını İçtüzük hükümlerine göre
yapar ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlığı eliyle
yürütülür. Bu çerçevede parlamento mali yönetim ve
denetim açısından kuruluşundan itibaren münhasır
düzenlemelere konu olmuştur.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
öncesinde, Meclisin mali yönetimi TBMM Başkanlık
Divanı, denetimi ise TBMM Hesapları İnceleme Komisyonu tarafından yapılmaktaydı. Yasamanın yürütme organı1 olan Başkanlık Divanı İçtüzük ve kanunlardan aldığı yetkiler ile önemli görev ve yetkilere sahipti.2 Parlamento tarihinin en eski iki ihtisas komisyo1

Kerim POLAT
TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı,
Yasama Uzmanı
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2

Şeref İba, Türkiye’de Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı,
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001, s.5
Başkanlık Divanının görev ve yetkileri hakkında ayrıntılı bilgi
için; Hüseyin Kürşat Bakır, “Başkanlık Divanının Kuruluşu,
Üyeleri, Görevleri ve Kararları: TBMM Örneği” TBMM Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2012
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nundan biri olan Hesapları İnceleme Komisyonu ise
Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay ile birlikte TBMM hesaplarını incelemek ve kesin hükme bağlamakla görevliydi. Bunun dışında İçtüzük uyarınca harcamaları
vize etmek, demirbaş denetimleri yapmak gibi başka
görevleri de olan Komisyon yaklaşık bir buçuk asırlık
Türk parlamento geleneğiydi.
5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile İçtüzüğün
mali yönetimi düzenleyen 176 ila 180’inci maddeleri zımnen yürürlükten kalmıştır. 5018 sayılı Kanunun
Geçici 4’üncü maddesinin amir hükmüne rağmen İçtüzüğün ilgili maddeleri 5018 sayılı Kanuna uyumlu
hale henüz getirilmemiştir.
Yeni kamu mali yönetimi sisteminde TBMM’nin mali
yönetimi Başkanlık Divanı ve TBMM Başkanlığınca
yürütülmeye devam etmektedir. Denetimde ise büyük değişiklikler olmuştur. 1877 yılından beri bu işle
görevli Hesapları İnceleme Komisyonu kaldırılarak,
yeni sistem uyarınca iç ve dış denetim kurumları
oluşturulmuştur. Dış denetim, önce Başkanlık Divanı
tarafından görevlendirilen bir komisyon tarafından
yapılmış; ancak Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi
iptal etmiştir. Bunun üzerine yapılan ve halen uygu-

6

lanan mevzuata göre TBMM’nin dış denetimi Sayıştay tarafından görevlendirilen üç denetçi tarafından
yapılmaktadır.3 İç denetim ise Meclis bünyesinde
kurulan “İç Denetim Birim Başkanlığı” eliyle yerine
getirilmektedir.
Bu çalışmada önce iç denetim ile ilgili kısa bir bilgi ile
Mecliste iç denetime dair mevzuata yer verilecektir.
Sonrasında İç denetim biriminin oluşumu, faaliyetleri, denetçilerin görev ve yetkileri ve iç denetimin
uygulanmasına kısaca değinilecektir. Çalışmamızın
sonunda kurumsal işleyişe katkıda bulunmak üzere
Meclisin iç denetimine dair bazı önerilerde bulunulmuştur.
1. İç Denetimin Tarihçesi
İç denetime 13’ncü Y.Y.’da Venedik, Milano, Floransa
gibi büyük İtalyan Ticaret Merkezlerinde rastlandığından söz edilmekle beraber Kıta Avrupası ülkelerinde
denetim ve iç denetim akademik açıdan ilk olarak
1900’lu yıllarda ele alınmaya başlanmıştır. İç deneti3

6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu m. 37
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min bir fonksiyon olarak gelişmiş ülkelerde görülmeye
başlanması ise 1940’lı yıllara rastlamaktadır. Özellikle
iç denetim mesleğinin gelişmesi ve dünya üzerinde
örgütlenmesinde 1942 yılında, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere kurulan Uluslararası
İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) büyük rolü olmuştur.4
Takip eden yıllarda iç denetim mesleği hızla gelişmiş
ve özel sektördeki başarılı uygulamaları görüldükten
sonra iç denetimin kamu kurumlarında da tatbik edilmesi yaygınlaşmıştır.
Ülkemizde 1980›li yıllarda iç denetim uygulamasına
özel sektör kurumlarında başlanmış ve uygulamanın
yaygınlaşması ile 1995 yılında iç denetim meslek örgütü olarak “Türkiye İç Denetim Enstitüsü” (TIDE) kurulmuştur. Türkiye İç Denetim Enstitüsü 1996 yılında
Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA) ve Uluslararası Denetçiler Enstitüsü (IIA) üyeliğine
kabul edilmiştir.5
İç denetimin mevzuata girmesi 2000’li yılların başlarında olmuştur. Kamuda iç denetime ilişkin kapsamlı ilk
çalışmalardan biri Temmuz 2000 tarihinde Bankacılık
Gözetimine İlişkin Basel Komitesi tarafından yayınlanan «Bankalarda İç Denetim ve Bankacılık Gözetim
Otoritesinin İç ve Dış Denetçiler ile İlişkisi» adlı danışma belgesidir.6 Sonraki yıllarda giderek yaygınlaşmaya
başlayan iç denetim faaliyetleri yasal temele de oturtulmaya başlamıştır. 15.07.2004 tarihli ve 5227 sayılı
Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 38’inci ve 39’uncu maddelerinde7 iç denetim düzenlenmiştir. Ancak söz konusu
Kanun Cumhurbaşkanlığınca bir kez daha görüşülmek
üzere TBMM’ye iade edilmiş, Meclis tarafından tekrar
görüşülmeyerek kadük olmuştur.
İç denetimin kamu mali yönetimi ve denetimi mevzuatında yerini alması 5018 sayılı Kanun ile olmuştur.
4

5
6
7

Nazmi Zarifi Gürkan, Türk Kamu Mali Yönetiminde İç Denetim ve İç Denetim Algısı, Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Isparta, 2009, s. 17-20
Umut Korkmaz, “Kamuda İç Denetim”, Bütçe Dünyası Dergisi, S.35, 2011, s.6-7
Bayram Aslan, “Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak İç Denetim”,
Sayıştay Dergisi, S. 77, 2010, s.77
http://www.tbmm. gov.tr/kanunlar/k5227.htmlE.T.
10.10.2013
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Kanunun 63 ila 67’nci maddelerinde iç denetimin tanımı, kapsamı, nitelikleri, iç denetçilerin atanmaları,
görevleri, İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun yapısı
ve görevleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.8 Kanunun yürürlüğe girmesi ile iç denetim ile ilgili ikincil
ve üçüncül mevzuat da hızlı bir şekilde hazırlanarak
yürürlüğe konmuştur.9
2. İç Denetim ve İç Kontrol Kavramları
İç denetim, kurumu faaliyetlerinin ve idarecilerin iş
ve işlemlerinin uygunluk ve etkinliğinin, bilgi ve belge
güvenliğinin; mevzuat, muhasebe ve diğer tüm yönlerden araştırılması, incelenmesi ve üst yöneticiye
rapor edilmesidir.10 İç denetim kurum içinde örgütlenmiş bağımsız bir değerlendirme fonksiyonudur. İç
denetim kurum faaliyetlerinin yönetim politikalarına,
plan ve programlara, kanunlara uygunluğunu ölçer; iç
kontrol sistemlerinin amacına uygun işleyip işlemediğini değerlendirir.11
İç denetim; kontrol, öz değerlendirme, danışmanlık
veya yolsuzluk/suiistimal incelemesi görevleri ya da
gözden geçirme faaliyetlerinden oluşur. İç denetim
faaliyeti, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim
süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek
amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım
getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı
olur.12
İç denetim 5018 sayılı Kanunda; “kamu idaresinin
çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına
göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve
8

Çalışmamız ile doğrudan ilgili olmadığından bu konulara yer
verilmemektedir. İç denetim sisteminin kuruluşu, işleyişi, kanun ve uygulamadaki eksiklikler hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz; Cüneyt Güler, “Kamuda Yeni Denetim Sistemi: İç Denetim”, Dış Denetim Dergisi, S.1, Temmuz- Ağustos- Eylül 2010,
s. 145-153
9 İlgili mevzuata http://denetim.bumko.gov.tr/ adresinden erişilebilir. E.T. 13.10.2013
10 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İç
Denetim ve Türkiye Uygulaması, Ankara, 2006 ,s.1
11 Hüseyin Özer, Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve
Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Sayıştay Yayınları,1997, s.201-204.
12 Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Uluslararası İç Denetim Standartları Meslekî Uygulama Çerçevesi, İstanbul, 2008, s. 26-27
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rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel
güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti” olarak tanımlanmıştır. Kanun iç denetim faaliyetlerinin idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin
risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul
görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirileceğini de hüküm altına almıştır.13

mi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenlerinden oluşan iç kontrol sistemi, Uluslararası
Sayıştaylar Birliği (INTOSAI), Avrupa Komisyonu ve
benzer uluslararası kuruluşlarca da referans olarak
kabul edilen bir modeldir. Aşağıdaki şekilde COSO
bileşenlerini gösteren “COSO küpü” yer almaktadır.18

İç denetim ve iç kontrol kavramları sıklıkla karıştırılmakta veya birbirinin yerine kullanılmaktadır. İç denetim, iç kontrolün bir boyutunu oluşturmaktadır. İç
denetim, iç kontrol sisteminin bir parçasıdır ve kapsamına yalnızca mali denetimler değil tüm iç kontrol
süreçleri girer.14 İç denetçi iç denetimin başarısından
sorumludur, iç kontrol sistemlerinin kurulmasından
ve sağlıklı çalışmasından üst yönetici sorumludur.15
İç denetim fonksiyonu, iç kontrol sisteminin bir parçası ve önemli bir ögesi olmakla birlikte iç kontrol sisteminin yerine geçmemektedir. İç denetim, iç kontrol sistemini bütün yönleriyle bağımsız ve tarafsız
bir şekilde incelemek ve değerlendirmek suretiyle iç
kontrol sisteminin yeterliliği ve güvenilirliği hakkında
üst yöneticiye görüş bildiren ve eksikliklerin ve yetersizliklerin giderilmesi için tavsiyelerde bulunan bir
hizmettir. İç kontrol sisteminin hem kurulum sistemi
olarak, hem de nasıl çalıştığının incelenip değerlendirilmesi ve en üst yöneticiye güvence sağlanması, iç
denetimin fonksiyonları kapsamındadır.16
Yukarıda da ifade edildiği üzere iç kontrolün beş unsuru
bulunmaktadır. Bunlar; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izlemedir.17

ŞEKİL 1: COSO Küpü
İç denetimin daha iyi anlaşılabilmesi için tanımda yer
alan bazı kavramların irdelenmesi gerekmektedir. Bu
kavramlardan nesnel güvence sağlama, idare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve
işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına;
varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair idare içine
ve dışına makul güvencenin verilmesidir.19

İç kontrol sisteminin en iyi bilinen modeli COSO (Comittee of Sponsoring Organizations) modelidir. COSO
tarafından oluşturulan ve kontrol ortamı, risk yöneti-

Danışmanlık faaliyeti ise, idarenin hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerin ve işlem süreçlerinin
sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.20

13 5018 sayılı Kanun md. 63
14 Korkmaz, a.g.e., s.8
15 Zuhal Tek ve Egemen Mert Çetinkaya, “İç Denetim”, Bütçe
Dünyası Dergisi, S. 20, 2004, s.6
16 Pınar Acar,” Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kamu İç Mali Kontrol
Sistemi”, Maliye Dergisi, S.136, 2001, s.78.
17 Söz konusu unsurlar hakkında detaylı bilgi için bkz; Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Kamu İç
Kontrol Rehberi, s.3 vd.

18 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,
Kamu İç Kontrol Rehberi, s.1
http://kontrol.bumko.gov.tr/Eklenti/8227,kamuickontrolreh
beri1versiyon12.pdf?0
19 İsmail Kalender, “Türk Kamu İdaresinin Yeni Yönetim ve Denetim Sistemleri”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 2008, s. 94
20 Abdullah Altıntaş ve Mustafa C. Türkyener, Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve Sayıştay Mali Denetimi, Ankara Yayınevi,
Ankara, 2012, s.202
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Kamu idarelerinin çalışmalarına değer katmak, güvence ve danışmanlık faaliyetlerin bir hedefi olarak
düşünülebilir. İdarenin hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmak, güçlü yönlerini arttırarak zayıf yönlerini
azaltmak, riskli alanları minimize etmek idarenin çalışmalarına değer katan faaliyetlerdir.
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması
ise yeni kamu mali yönetim sisteminin en temel hedeflerinden birisidir. Bu çerçevede iç denetimin bir parçası
da, yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki çalışmaların değerlendirilmesidir.
Ülkemizde gerek reformlara bürokrasinin direnişi21
gerekse de geleneksel teftiş kurullarının olumsuz yaklaşımı ve baskısı nedeniyle22; kamu idarelerinde iç denetim birimlerinin kurulması ve iç denetçilerin atanması 2008 yılı başı itibariyle mümkün olabilmiştir. Kanuni zorunluluk olmaması nedeniyle halen kadro verildiği halde iç denetçi ataması yapmayan idarelerin
olduğu bilinmektedir. Söz konusu durum İç Denetim
Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan 2012 yılı
Kamu İç Denetim Raporunda da rakamlar verilmek
suretiyle eleştiri konusu yapılmaktadır. Kamu idareleri tarafından 2077 iç denetçi kadrosunun 767 adedine atama yapılmıştır.23 Dolu kadro sayısının toplam
kadro sayısına oranı % 37 seviyesindedir. Kadroların
idarelere dağılımı aşağıdaki şekildedir.

21 Ülkemizde bürokrasinin reformlara karşı olumsuz yaklaşımları ve dirençleri hakkında ayrıntılı bilgi için;
Oğuz Almış, “Bürokratik Fanteziler; İçimizdeki Otoriteryenizm”, Denetişim Dergisi, S. 6, 2011, s. 50-54,
Tunay Bakır, “Bürokrasinin İç Kontrol Algısı ve Sistemin Uygulanmasına Karşı Direnci”, Denetişim Dergisi, S. 12, 2013, s.
29-35 adlı çalışmalardan bilgi alınabilir.
Yine Eski bir Maliye Müfettişi kökenli Maliye Bakanlığı Müsteşarının iç denetimi “ucube” olarak değerlendirmesi bu açıdan oldukça manidardır.
http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/81/
Talat_Saral_Mali_Yonetim_Denetim_Nereden_Nereye_
MFY81.pdf s.5-6 E.T. 13.10.2013
22 Söz konusu direniş ve baskıların, özet olarak kazanılmış
bazı hakların kaybedilebileceği endişesinden kaynaklandığı
söylenebilir.
23 İç denetçilerin hazırladıkları rapor sayılarına ve bu raporlarda
yer alan önerilerin gerçekleşme oranlarına dair ayrıntılı
istatistiklere; Süleyman Keloğlu, “Kamuda İç Denetimin ilk 5
Yılı”, Denetişim Dergisi, S. 10, 2012, s. 112-115 ulaşılabilir.
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TABLO 1: Dolu İç Denetçi Kadrosunun Toplam
İç Denetçi Kadrosuna
Oranı ve Dağılımı24
Dolu kadroların
toplam kadroya
oranı

Tahsis edilen iç denetçi kadro sayısı

Atanmış iç denetçi
sayısı

Genel Bütçe

640

211

%33

Özel Bütçe

596

280

%47

Mahalli
İdareler

801

254

%32

Sosyal Güvenlik Kurumları

40

22

%55

2077

767

%37

TOPLAM

3. İç Denetim Türleri
İç denetim sadece mali işlemleri değil, idarenin bütün işlem, faaliyet ve süreçlerini kapsar. Nitekim 5018
sayılı Kanunda da iç denetim faaliyetlerinin idarelerin
yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk
yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik,
sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
İç denetim uygulamaları; uygunluk denetimi, sistem
denetimi, performans denetimi, mali denetim ve bilgi teknolojileri denetiminden oluşmaktadır.25 Kısaca
değinecek olursak;
Uygunluk denetimi; idarenin faaliyet ve işlemlerinin
ilgili mevzuata ve idarenin politikalarına uygunluğunun incelenmesidir.
Sistem denetimi; denetlenen birimin faaliyetlerinin
ve iç kontrol sisteminin, organizasyon yapısına katkı
sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerin
tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması,
24 İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 2012 yılı Kamu İç Denetim
Raporu, s.42
http://www.idkk.gov.tr/SiteDokumanlari/Faaliyet%20Ra
porlar%C4%B1/2012KamuIcDenetimGenelRaporu.pdfE.T.
15.10.2013
25 Ahmet Başpınar, “Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu”, Maliye Dergisi, S.151, 2006, s. 26 vd.
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kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
Performans denetimi; yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki, etkililik, ekonomiklik ve verimliliğin incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

nin doğruluğu değerlendirilir. Burada idarenin; nakit
sistemi, alacakları, stokları, maddi duran varlıkları,
maddi olmayan duran varlıkları, borçları, öz sermayesi ve gelir tablosunun doğruluğunu önemlilik seviyesi
çerçevesinde değerlendirilir.
Rehbere göre, muhasebe verilerinin doğruluğunu
test etmek için aşağıdaki prosedürler izlenmelidir.28

Mali denetim; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere
ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, finansal raporların incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Kamu İç
Denetim Rehberinde mali denetim; “gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin
değerlendirilmesi” olarak tanımlanmıştır.26

•

Bilgi teknolojisi denetimi; denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerin sürekliliğinin ve güvenirliğinin
incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

•

Kamu İç Denetim Rehberinde iç denetimin üç aşamalı olarak gerçekleştirileceği öngörülmüştür.27
İlk aşama Ön Çalışma aşamasıdır. Bu aşamada mali
denetimde odak nokta olan mali tabloların hazırlanması ile ilgili sistemin, hesaplar ve mizan arasındaki
ilişkinin kavranması için bazı hazırlıklar ve analizler
yapılır. Bunlar; olasılık, oran, regresyon, trend ve çok
değişkenli analizlerdir. Ön çalışmada yapılan diğer
önemli nokta ise hesap alanlarının ayrılması, önemlilik seviyesinin tespiti ve riskli alanların belirlenmesidir. Riskli alanların belirlenmesi, mali denetim sürecine yön veren önemli bir hareket noktasıdır. Bu amaçla idarenin faaliyet ve işlemleri yüksek, orta ve düşük
olmak üzere üç risk grubuna ayrılır.
İkinci aşama ise Saha Çalışmasıdır. Saha çalışmasında
öncelikle kanıtlar toplanır. Kanıtların toplanmasında
envanter ve sayım, kayıt sisteminin yeniden kontrolü,
yeniden hesaplama ve belge incelemesi yöntemlerinden faydalanılır. Sonrasında ise muhasebe verileri26 İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Kamu İç Denetim Rehberi,
s.20 http://www.idkk.gov.tr/ Sayfalar/Mevzuat/Ucuncul%20
Duzey%20Mevzuat/KamuIcDenetimRehberi.aspxE.T.
15.10.2013
27 İDKK; a.g.e., s.30 vd.

10

•
•
•

•

Hesaplarda kayıtlı işlemlerin gerçekte var olup
olmadığına bakmak,
Var olduğu anlaşılan işlemlerin tamamının hesaplara aktarılıp aktarılmadığını incelemek,
İşlemlerin hesaplara doğru tutarları ile aktarılıp
aktarılmadığını kontrol etmek,
İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilip edilmediğine bakmak,
İşlemlerin hesaplara kaydedilmesinde dönemsellik ilkesine riayet edilip edilmediğini incelemek,
Hesaplara kaydedilen işlemlerin mali tablolara tam ve doğru olarak aktarılıp aktarılmadığını
kontrol etmek.

İç denetimin üçüncü ve son aşaması ise değerlendirmedir. Bu aşamada, mali denetim kapsamında elde
edilen sonuçlar çerçevesinde, denetlenen birim veya
sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve
yeterliliği de değerlendirilir. İç kontrollerin hesap ve
işlemlerin doğruluğunu, mali sistem ve tabloların güvenilirliğini sağlamadaki başarısı ortaya konulur.
Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler, güçlü ve
zayıf yönler, öneriler bir rapora bağlanır. Rapor ilgili
mevzuatta yer alan birimlere ve üst yöneticiye sunulur.
4. TBMM İç Denetim Birim Başkanlığı
5018 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı
dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon
Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabileceği hüküm altına alınmıştır.

28 İDKK, a.g.e., s.32 vd.
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Kurul, 19.04.2013 tarihli 28623 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliği’nin29 8’inci
maddesinin birinci fıkrası ile, atanan iç denetçi sayısının üç veya daha fazla olan idarelerde iç denetim
birim başkanlıklarının kurulmasına genel uygunluk
görüşü vermiştir. Söz konusu uygun görüşe istinaden,
Meclis İç Denetim Birimi önce koordinatörlük sonra
Başkanlık olarak kurulmuştur.30
Diğer taraftan TBMM’de iç denetim 2919 ve 6253
sayılı teşkilat kanunlarında da düzenlenmiştir. Birinci
bölümde de ifade edildiği üzere, TBMM İdari Teşkilatının 5018 sayılı Kanuna uyum sağlaması amacıyla
çıkarılan 5559 sayılı Kanunla, 2919 sayılı Kanunun
14’üncü maddesinde iç denetim düzenlenmiştir. Düzenleme aynen şu şekildedir:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının iç denetimi, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetçiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından Maliye
Bakanlığınca verilecek iç denetim eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika alan Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Sekreterliğinde uzman unvanlı çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 65’inci maddesinde yer alan niteliklere
sahip denetim elemanları arasından atanır. İç denetçiler tarafından hazırlanan denetim raporları Genel
Sekretere sunulur. Bu denetim raporları, İç Denetim
Koordinasyon Kuruluna gönderilmez.”
TBMM iç denetim faaliyetlerine dair değerlendirme
aşağıda yapılacak olmakla birlikte, 5559 sayılı Kanunla düzenlenen madde birkaç yönden eleştirilebilir.
Öncelikle maddede iç denetim faaliyetinin sadece
harcamalar üzerinde yapılacağı yanılgısına düşülmüştür. İç denetçilerin çalışma usul ve esaslarına ana
hatlarıyla da olsa yer verilmemiştir. Düzenlenecek raporların İDKK’ya gönderilmemesi benimsenmiştir.
2919 sayılı Kanunu kaldıran 6253 sayılı Kanunda da
iç denetime yer verilmiştir. Aşağıda iki kanunun iç
29 Söz konusu Tebliğe http://www.idkk.gov.tr/
SiteDokumanlari/Mevzuat/Ucuncul%20Duzey %20
Mevzuat/KamuİcDenetimGenelTebligi.pdf adresinden
erişilebilir.E.T.18.11.2013
30 TBMM Başkanlığının 23.10.2013 tarihli ve 146289 sayılı
Olur’u
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denetimle ilgili hükümleri karşılaştırmalı olarak verilmektedir.
TABLO 2: 2919 ve 6253 Sayılı Kanunların
İç Denetim Açısından Karşılaştırılması
2919 Sayılı Kanun

6253 Sayılı Kanun

Denetim
Madde 14 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
harcamalarının iç denetimi, iç
denetçiler tarafından yapılır. İç
denetçiler, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı tarafından Maliye
Bakanlığınca verilecek iç denetim
eğitimini başarıyla tamamlayarak
sertifika alan Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliğinde uzman unvanlı
çalışanlar ile 5018 sayılıKamu
Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 65 inci maddesinde
yer alan niteliklere sahip denetim
elemanları arasından atanır. İç
denetçiler tarafından hazırlanan
denetim raporları Genel Sekretere
sunulur. Bu denetim raporları, İç
Denetim Koordinasyon Kuruluna
gönderilmez.

Denetim
MADDE 37- (1) İdari Teşkilatın
iç denetimi, 5018 sayılı Kanun
ile belirlenen ilke ve esaslara
uygun olarak iç denetçiler
tarafından yapılır. İç denetçiler,
Maliye Bakanlığınca verilecek
iç denetim eğitimini başarıyla
tamamlayarak sertifika alan İdari
Teşkilatta Yasama Uzmanı unvanlı
kadrolarda çalışanlar ile 5018
sayılı Kanunun 65 inci maddesinde
yer alan niteliklere ve sertifikaya
sahip olanlar arasından atanır. İç
denetçiler tarafından hazırlanan
denetim raporları Genel Sekretere
sunulur. Denetim raporları, İç
Denetim Koordinasyon Kuruluna
gönderilmez.

6253 sayılı Kanunla iç denetimin kapsamının doğru
tanımlanmış olması, harcamaların denetiminden ibaret görülmemesi ve denetimin 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacağına vurgu yapılmış olması olumlu
değişiklikler olarak değerlendirilirken, hazırlanan raporlarının İDKK’ya gönderilmeme hükmünün korunması yerinde olmamıştır. Bu husus 5018 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde ifadesini bulan mali saydamlık
ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Diğer taraftan raporlar İDKK’ya sunulan diğer iç denetim raporlarına
uygulanan konsolide işlemlerinden de mahrum kalmaktadır. İDKK’nın görevleri İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik ile düzenlenmiştir.31 Kurulun görevleri
arasında “İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna
açıklamak” (6/h) yer almaktadır. 6253 sayılı Kanunun
31 Söz konusu Yönetmeliğe http://www.idkk.gov.tr/Sayfalar/
Mevzuat/Ikincil%20Duzey
%20Mevzuat/IDKK_Calisma_
Usul_ve_Esaslari.aspx adresinden erişilebilir. E.T.10.11.2013
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ilgili maddesi Meclis açısından bu düzenlemeyi uygulanamaz kılmaktadır. Sonuç olarak, örnek olabilecek
TBMM iç denetim uygulamaları ve sonuçlarından diğer kurumlar haberdar olamamaktadır. Keza Meclis
de diğer idarelerin iyi uygulama örneklerinden istifade edememektedir.
Diğer taraftan, gerek mülga 2919 sayılı Kanunun 14
üncü maddesinin son fıkrasında gerekse 6253 sayılı Kanunun 34’üncü maddesinin son fıkrasında 5018
sayılı Kanunun öngördüğü kamu mali yönetim ve
kontrol sisteminin TBMM’de uygulanmasına ilişkin
usul ve esasların Başkanlık Divanınca belirleneceği
düzenlenmiştir.
Söz konusu hükme istinaden hazırlanan “Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği İç Denetim
Birim Yönergesi” 2010 yılında yürürlüğe girmiştir.32
43 maddeden oluşan, oldukça kapsamlı ve nitelikli
bir çalışma olan Yönerge, 6253 sayılı Kanunla uyumlu
olması açısından 19.11.2013 tarihinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Yönergesi”
adıyla güncellenmiştir.33 Güncellenen Yönergede İç
Denetim Birimi Başkanlığının ve Başkanının görev,
yetki ve sorumlulukları daha açık ve net olarak tanımlanmış, iç denetim kapsamında üst yöneticinin
görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiş, denetim
gözetimi faaliyeti tanımlanmış, denetim sonuçlarının
izlenmesi, kalite güvence ve geliştirme programı, denetlenen birimlerin sorumluluğu gibi maddeler gözden geçirilmiştir.
Sonuç olarak TBMM’de iç denetim faaliyetleri, 5018
sayılı Kanun, ikincil ve üçüncül düzey iç denetim mevzuatı ile 6253 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı İç Denetim Yönergesi çerçevesinde
yürütülmektedir.

ve görevlerinde tarafsızdırlar. İç denetçilere iç denetim faaliyetleri dışında görev verilemez.
TBMM iç denetim faaliyetlerinin etraflı bir şekilde
düzenlendiği yukarıda sözü edilen Yönerge, 5018
sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Dolayısıyla iç denetimin amacı ve
kapsamı, iç denetçilerin bağımsızlığı, tarafsızlığı, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları gibi hususlar ilgili
mevzuata paralel şekilde düzenlenmiştir.
Bu çerçevede, iç denetçilerin yetkileri Yönergenin
15’inci maddesinde, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik’in34 16’ncı maddesine
atfen düzenlenmiştir. Buna göre iç denetçiler;
-

-

yetkilerine sahiptir.
İç denetçilerin görevleri ise Yönergenin 14’üncü maddesinde, anılan Yönetmeliğin 15’inci maddesine atfen şu şekilde sayılmıştır:
-

İç Denetçilerin Bağımsızlığı, Görev ve Yetkileri

-

TBMM İç Denetim Birim Başkanlığı 5018 sayılı Kanunun da amir hükmü gereği doğrudan üst yöneticiye
bağlı olarak kurulmuştur. İç denetçiler bağımsızdırlar

-

32 Yönergeye http://www.tbmm.gov.tr/genser/y6.pdf adresinden erişilmesi mümkün bulunmaktadır. E.T.10.11.2013
33 Yönergeye http://www.tbmm.gov.tr/genser/dokumanlar/
tbmm_ic_denetim_yonergesi_2013.pdf adresinden erişilebilmektedir. E.T.17.01.2014

12

Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler
dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve
gösterilmesini talep etmek,
Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve
sözlü bilgi istemek,
Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve
diğer imkanlardan yararlanmak,
Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek,

-

Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi
yapmak.
İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin

34 SözkonusuYönetmeliğe, http://www.idkk.gov.tr/
SiteDokumanlari/Mevzuat/Ikincil%20Duzey%20Mevzuat/
icdenetci_CalismaUsulveEsaslari.pdf adresinden erişilebilir.
E.T. 12.12.2013
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-

-

-

karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara,
kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu
denetlemek ve değerlendirmek.
Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına
göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu
denetlemek.
Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde
performans göstergelerini belirlemede yardımcı
olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst
yöneticiye bildirmek.

Diğer taraftan Yönergenin 37’nci maddesine göre iç
denetçi çalışmaları esnasında yolsuzluk ve usulsüzlüğe dair bulgulara rastlarsa, buna ilişkin delilleri de
tespit ederek hazırlayacağı İnceleme Raporunu ivedilikle üst yöneticiye intikal ettirmek durumundadır.
Uygulama
TBMM iç denetim faaliyetleri Yönergenin 20’nci
maddesinde düzenlenen İç Denetim Strateji Belgesi,
22’nci maddesinde düzenlenen İç Denetim Planı ve
23’üncü maddesinde belirtilen İç Denetim Programı
uyarınca, risk odaklı olarak yürütülür. İlgili birimlerin
de görüşleri alınmak suretiyle İç Denetim Birim Başkanlığı tarafından hazırlanan yukarıdaki belgeler üst
yöneticinin onayı ile uygulamaya konulur. Bu çerçevede ilk aşamada İç Denetim Birim Başkanlığı birimlere/Başkanlıklara yazı yazarak gelecek yıla dair denetim ve danışmanlık taleplerini toplar. Gelen talepler, birimlerin risk durumlarına göre değerlendirilir ve
üst yöneticiye sunulur. Üst yöneticinin de katkılarıyla
program kesinleştirilir ve üst yönetici tarafından ilgili
birimlere bildirilir. İç denetçiler de Başkanın koordinesinde kendi aralarında iş bölümü yaparak gerekli
hazırlıklara ve ön çalışmalara başlarlar.
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İkinci aşamada saha çalışmaları yer alır. İç denetçinin
ilgili birimdeki denetim faaliyeti açılış toplantısı ile
başlar. Yönergenin 19’uncu maddesinde düzenlenen
açılış toplantısında iç denetçi, ilgili birimin yöneticisi ve diğer personeli ile denetimin amacı, kapsamı,
yöntemler ve iç denetçinin ve idarenin beklentileri
görüşülür.
Toplantının ardından iç denetçi çalışma planı ve çalışma kağıtları yardımlarıyla denetim faaliyetlerini
yürütmeye başlar. İdare, iç denetçiye denetimin gerektirdiği araç, gereç, fiziki ve beşeri imkanları temin
etmekle yükümlüdür.
İç denetçinin çalışmaları sonucu hazırladığı denetim bulguları, kapanış toplantısında görüşülür. Kapanış toplantısında varsa birim yöneticilerinin aykırı görüşleri dinlenir
ve tutanağa bağlanır. Kapanış toplantısı ile ikinci aşama
sona ermiş olur ve değerlendirme aşaması başlar.
İç denetçi, Yönergenin 33’üncü maddesi uyarınca;
denetim bulgularını belirli bir sürede cevaplandırmak
üzere, denetlenen birimin yöneticisine bir yazı ekinde verir. Birim yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan
ve ilgililerden görüş almak suretiyle denetim bulgularını cevaplandırarak iç denetçiye gönderir.
Yapılan tespit ve öneriler konusunda iç denetçi ile
denetlenen birim arasında görüş ayrılıkları olması
durumunda, uzlaşılamayan hususlar Başkan vasıtasıyla Üst Yöneticiye iletilir ve Üst Yönetici tarafından
çözüme kavuşturulur. Üst Yönetici denetlenen birimin görüşüne katılırsa, ilgili bulgu denetim raporuna
alınır, fakat anlaşmazlık konusu eylem planına dâhil
edilmez. Üst Yöneticinin iç denetçinin görüşüne katılması durumunda ise, söz konusu uyuşmazlık konusu
da eylem planına alınır.
İç denetçi tarafından idarenin cevaplarının alınması
ve eylem planının hazırlanmasından sonra denetim
raporu düzenlenir. Denetim raporları işe ait amaç ve
kapsam ile uygulanabilir sonuçları, sorumlulukları ve
denetlenen birimlerce alınacak tedbirleri de içerecek
şekilde Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanır. Raporda asgari olarak; denetimin
amacı, kapsamı ve elde edilen sonuçlar ile denetçinin
kanaati belirtilir.
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İç denetçi raporunu, idarenin cevaplarını da içerecek
şekilde ve rapor özetini de ekleyerek Başkanlığa sunar. Raporların ilgili birimlere gönderilmesinden ve
Üst Yöneticiye sunulmasından Başkan sorumludur.

28.12.2011
10.01.2012
19.01.2012

Yönergenin 34’üncü maddesi gereğince; denetim
raporunun ilgili birimlere tebliğinden sonra, “düzeltme/iyileştirme eylem planı” doğrultusunda izleme
aşamasına geçilir. İzleme aşamasında, denetlenen
birimlerin yöneticileri, düzeltme ve iyileştirmeleri
gerçekleştirdikçe, durumu Başkanlığa yazılı olarak
bildirir.
Düzeltme ve iyileştirme faaliyetleri ayrıca, Başkanlık
tarafından görevlendirecek bir iç denetçi tarafından
da iki defa izlenir ve her bir izleme faaliyeti Üst Yöneticiye rapor edilir. İkinci izleme faaliyetinden sonra
kapanmayan bulgular dolayısıyla kalan risklere artık
(bakiye) risk denir. Artık riskler, her halükarda denetlenen birimin yöneticisi tarafından üstlenilmiş kabul
edilir. Eğer üstlenilen riskler, idare açısından kabul
edilemeyecek düzeyde ise, Başkan konuyu denetlenen birimin yöneticisi ile müzakere etmek zorundadır. Bu müzakere sonucu, artık riskle ilgili olarak mutabakata varılamazsa, Başkan konuyu Üst Yöneticiye
rapor eder.
Uygulamaya dair işleyen bu süreç aşağıda yer alan
tabloda; Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı nezdinde yapılan bir denetim özelinde somut bir şekilde kronolojik olarak verilmektedir.35
TABLO 3: İç Denetim Uygulama Süreci Örneği
Tarih

Yapılan İşlem

03.01.2011

2011 yılı İç Denetim Programının üst yönetici
tarafından onaylanması
2011 yılı İç Denetim Programının üst yönetici
tarafından ilgili birimlere gönderilmesi

03.01.201131.10.2011

İç denetim biriminin görev paylaşımı ve ön
hazırlıkların yapılması

31.10.2011

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünde yapılan
açılış toplantısı ve saha çalışmasının başlaması

31.10.201126.12.2011

Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

26.12.2011

Kapanış toplantısı

31.12.2010

35 TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Bürosu Arşivi
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20.01.2012
20.01.2012

Taslak raporun Başkanlığa teslimi ve rapora
dair görüş ve “İyileştirme/Düzeltme Eylem
Planının” istenilmesi
Taslak Rapora dair Başkanlık görüşünün iç
denetçiye gönderilmesi
Taslak Rapora dair “İyileştirme/Düzeltme
Eylem Planının” iç denetçiye gönderilmesi
Nihai Raporun iç denetim birimince üst
yöneticiye sunulması
Raporun üst yönetici tarafından öneriler
doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması
için Başkanlığa gönderilmesi

5. Faaliyetler ve TBMM Faaliyet Raporlarında İç Denetim
5018 sayılı Kanunun 2006 yılında tüm maddeleriyle
yürürlüğe girmesi ile kurumlar da Kanunun 41’inci
maddesi gereğince faaliyet raporu hazırlamaya başlamışlardır. Bu çerçevede TBMM de her yılın sonunda faaliyet raporunu hazırlamıştır. Aynı maddede
faaliyet raporlarının kamuoyuna açıklanması da hüküm altına alınmıştır. Halen TBMM internet sitesinde
2010 ve 2012 Faaliyet Raporları yer almaktadır. Diğer
raporlar Strateji Geliştirme Başkanlığımızın intranet
sayfasından temin edilmiştir.36 Diğer raporların da internet sitesine konulması mali saydamlık ilkesi gereği
yerinde olacaktır.
Bu çerçevede, TBMM iç denetim faaliyetleri ile ilgili
önemli bir kaynak olan 2006-2012 yılı Faaliyet Raporları incelenmiş ve elde edilen bulgulara aşağıda yer
verilmiştir.
2006 yılı Faaliyet Raporunda, uygulamanın henüz
başlanmış ve iç denetim teşkilatlanmasının henüz
tamamlanmamış olmasından kaynaklanmalı ki, iç denetim ile ilgili bir hususa yer verilmemiştir.
2007 yılı Faaliyet Raporunda, Genel Sekreterliğe
tahsis edilen iç denetçi kadrolarına atama yapılmış
olduğu, iç denetim mekanizmasının oluşturulmasına
yönelik faaliyetlere devam edildiği belirtilmiştir. Bu
çerçevede,
“2007 yılında atamaları yapılan üç kişilik iç denetim biriminin İç denetim Raporunu Genel Sekreterlik maka36 TBMM’nin 2006-2012 yılları faaliyet raporlarının tamamına http://tbmm.intranet/owa/ stratejigelistirme.menu_
detay?pNo=2&pAltNo=38&pDetayNo adresinden erişilebilir.
(TBMM içerisinden) E.T. 20.11.2013
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mına sunmuştur. Diğer taraftan Raporda, 2007 yılında
İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında devam eden çalışmaların, stratejik planlama ve faaliyet raporları konularındaki düzenlemeler ile hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının karşılanması da dahil olmak üzere 2008 yılında da
hız kazanarak sürdürüleceği taahhüt edilmektedir.”37
2008 yılı Faaliyet Raporunda ihdas edilen iki iç denetçi kadrosuna atama yapıldığı, iç kontrol sisteminin
oluşturulması, standartlarına uyumun sağlanması ve
eylem planı taslağını hazırlamak amacıyla İç Kontrol
Standartları Yönlendirme Komitesi oluşturulduğu ve
bu yönde çalışmaların sürdürüldüğü vurgulanmaktadır. Diğer taraftan 2008 yılında iç denetim birimi; belli
bir program çerçevesinde; Genel Sekreterlik Birimlerinden; Milli Saraylar Daire Başkanlığına bağlı Yıldız
Çini Porselen İşletmesi Müdürlüğü, Mali Hizmetler
Müdürlüğü, Satın Alma Müdürlüğü, Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü ile İnşaat Birim Amirliği’nin denetimini yapmıştır.38
2009 yılı Faaliyet Raporunda, “TBMM İç Denetim
Birimince, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İşletme ve
Yapım Müdürlüğü, Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü, İç Hizmetler Müdürlüğü, MSDB Sosyal Hizmetler
İdari Şube Müdürlüğü, MSDB Tarihi Binalar İdari Şube
Müdürlüğü ve Satın Alma Müdürlüğü olmak üzere 7
birimin denetimi öngörülmüş, ancak 5 birimin denetimi gerçekleştirilebilmiştir. Üst yöneticinin talimatları
doğrultusunda, İşletme Yapım Müdürlüğü yerine Televizyon Müdürlüğü denetlenmiş, verilen ilave inceleme görevleri nedeniyle de Personel ve Özlük İşleri
Müdürlüğü denetlenememiştir. Denetlenen birimler
için Denetim Raporu düzenlenmiştir.”39 ifadesine yer
verilmektedir.

rın üst yöneticiye sunulduğu ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne de gönderildiği belirtilmektedir.. Ayrıca,
Faaliyet Raporunda “iç denetim raporlarında tespit
edilen sorunların giderilmesine yönelik çalışmaların,
kurumun kamu mali yönetimi sistemine değer kattığı” vurgulanmaktadır.40
2011 yılı Faaliyet Raporunda, “iç denetçilerin özellikle mali konularda harcama sonrası yasal uygunluk
denetimi yaparak, harcamaların mali işlemlere ilişkin
karar ve tasarruflarının uygunluğunu denetlemekte,
değerlendirmekte ve denetim sonuçları çerçevesinde
önerilerde bulunduğu” belirtilmiş, sayısal bir veriye
yer verilmemiştir.41
2012 yılı Faaliyet Raporunda iç denetçilerin “İdari
Teşkilat birimlerinin, yönetim süreçleri, iç kontrol ve
risk yapılarını ilgili mevzuat hükümleri ve iç denetim
standartları çerçevesinde denetlemekte ve denetim
sonuçlarını düzenledikleri raporlar ile ilgili birimlere
ve üst yöneticiye sunduğu” değerlendirmesi yapılmaktadır. 2012 yılında toplam 4 iç denetçi ile 2 adet
denetim raporu, 8 adet inceleme raporu, 1 adet dış
değerlendirme raporu, 3 adet soruşturma raporu, 2
adet yolsuzluk raporu ve 2 adet danışmanlık raporu
hazırlanmıştır.42

2010 yılı Faaliyet Raporunda iç denetim ile ilgili olarak; 10 adet iç denetim raporu hazırlandığı, raporla-

Sonuç olarak, TBMM faaliyet raporlarında iç denetimin rolüne atıfta bulunulmakla birlikte, iç denetim
sonuçlarına tam olarak yer verilmediği görülmektedir. Faaliyet raporlarında, 2009 yılında olduğu gibi
hangi birimlerde hangi denetimlerin yapıldığı, 2012
yılında olduğu gibi bu denetimler sonucu kaç tane
rapor düzenlendiğinin düzenli olarak belirtilmesinin
yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Düzenlenen iç
denetim raporlarında risk düzeyi de belirtilerek kaç
bulgunun yer aldığı ve bu bulgulara yönelik idarenin
iyileştirme çalışmalarından da kısaca söz edilebilir.

37 TBMM Genel Sekreterliği, 2007 Faaliyet Raporu, s.41-44
http://tbmm.intranet/webortak/mali hizmetler/Faaliyet_Raporu_2007.pdf E.T. 19.11.2013
38 TBMM Genel Sekreterliği,, 2008 yılı Faaliyet Raporu, s.24 ve
84 http://tbmm.intranet/webortak/ malihizmetler/Faaliyet_
Raporu_2008.PDF E.T. 19.11.2013
39 TBMM Genel Sekreterliği,, 2009 yılı Faaliyet Raporu, s.24 ve
91 http://tbmm.intranet/webortak /malihizmetler/Faaliyet_
Raporu_2009.71_125.pdf E.T. 19.11.2013

40 TBMM Genel Sekreterliği,, 2010 yılı Faaliyet Raporu, s.23 ve
99 http://tbmm.intranet/webortak/ malihizmetler/Faaliyet_
Raporu_2010.pdf E.T. 21.11.2013
41 TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, 2011 yılı Faaliyet Raporu,
s.19 ve 27 http://tbmm.intranet/web ortak/malihizmetler/
Faaliyet_Raporu_2011.pdf E.T. 21.11.2013
42 TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, 2012 yılı Faaliyet Raporu,
s.26 http://www.tbmm.gov.tr/docs/ faaliyet_raporu_2012_
idari_teskilat.pdf E.T. 19.11.2013
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SONUÇ
TBMM İç Denetim Birim Başkanlığının kısıtlı iç denetçi
kaynağı ile 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta
öngörülen görevleri yapma konusunda, birçok kamu
kurumundan ileride olduğunu öncelikle belirtmekte
fayda vardır. İç denetim sisteminin kuruluşundan bu
yana hala iç denetçi ataması yapmayan/veya sınırlı
sayıda yapan, atama yaptığı halde iç denetçilere sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayan, iç kontrol eylem
planı ve standartlarını henüz oluşturmayan kamu kurumları düşünüldüğünde Meclisin bu alanda oldukça
önemli mesafeler kat etmiş olduğu söylenebilir.
İç Denetim Birimi yetkilileri ile müteaddit defalar yapılan görüşmelerde, üst yöneticinin iç denetçilerin
çalışmalarına önem verdiği ve raporları dikkatle takip
ettiği, iç denetçiler ile dış denetçiler arasında bilgi ve
rapor paylaşımının istenilen seviyede olduğu43, birim
yöneticilerinin denetimler sırasında iç denetçilere gerekli fiziki şartları sağladıkları ve çalışmalarında da yardımcı oldukları yönünde olumlu görüşler edinilmiştir.
İç denetim birimleri tüm kamu kurumlarında olduğu
gibi Meclis’te de en üst seviyede bir Olur ile kurulmuştur. İç denetim birimlerinin teşkilat kanunlarında yer
almayıp Olur ile kurulmaları uygulamada pek çok sorun ile karşılaşılmaktadır. İç denetim birimlerinin teşkilat kanunlarında yer almaması, kurumsal düzeyde
bütçe ayrılamamasına neden olmakta, iç denetim biriminin harcamaları genellikle özel kalem bütçesinden
yapılmaktadır. Bu durum iç denetimin bağımsızlığına
aykırıdır. Söz konusu eleştiri ülkemiz ile ilgili düzenlenen yurtdışı kaynaklı belgelerde de yer almaktadır. Son
olarak 2013 İlerleme Raporunda ”iç denetim fonksiyonunun kamu kurumlarının kuruluş mevzuatında açıkça
tanımlanmadığı” ifadesi yer almaktadır.44
İç ve dış kaynaklı eleştiriler ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar fark edilmiş olmalı ki, 20.12.2013 tarihli
43 “İç ve dış denetçiler arasında koordinasyon ve işbirliği her
iki tarafın da çalışmalarının etkinliğini arttırmaktadır.” Recai
Akyel, “Bağımsız Kamu Dış Denetimi (Yüksek Denetim) ile İç
Denetim Arasındaki Koordinasyon”, Bütçe Dünyası Dergisi,
S.34, 2010, s. 133
44 Avrupa Komisyonu, Türkiye 2013 İlerleme Raporu, Brüksel,
16 Ekim 2013, s.77 http://www. abgs.gov.tr/files/strateji/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf E.T.30.11.2013
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ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetveline konu ile ilgili bir madde konulmuştur. E Cetvelinin 46’ncı maddesi “İdare bütçelerinde
iç denetim hizmetleri için tefrik edilen ödeneklerin
harcama yetkisi, İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulan
idarelerde iç denetim birimi başkanı tarafından kullanılır.” şeklindedir.45 Düzenleme ile iç denetim birim
başkanları harcama yetkilisi olmuşlardır. Ancak bütçe
kanunları yıllık olduğundan uygulamanın süresi de bir
yıl olacaktır. Söz konusu hükmün Bütçe Kanunundan
5018 sayılı Kanunun ilgili yerine taşınmasında fayda
görülmektedir. Asıl yapılması gereken ise Meclisin
diğer kamu kurumlarına örnek olacak şekilde 6253
sayılı Kanunda değişikliğe giderek İç Denetim Birim
Başkanlığına yer vermesi veya Strateji Geliştirme
Başkanlıklarının kurulmasına benzer bir şekilde tek
bir kanun maddesiyle 5018 sayılı Kanuna tabi bütün
kurumlarda İç Denetim Başkanlıklarının kurulmasıdır.
TBMM İç Denetim Birim Başkanlığının beşeri ve teknik
olarak kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. 6253
sayılı yeni Teşkilat Kanunu ile 9 olan harcama birimi
18’e yükseltilmiştir. Meclis bütçesi ve personel sayısı
bakımından da bazı bakanlıklardan büyük olduğu halde daha az sayıda iç denetçi kadrosu bulunmaktadır.
Bu nedenlerle görevlerin ve sorumlulukların daha etkili gerçekleştirilebilmesi bakımından Meclisin, Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığında bağlı birimlerin
denetimi de dikkate alınarak, iç denetçi sayısının arttırılmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, iki olan idari görevli sayısının da iki katına
çıkarılması ve Başkanlığa daha geniş bir çalışma alanı
sağlanması yararlı olacaktır.
Saydamlık ve hesap verebilirlik, yeni kamu mali yönetiminin en temel unsurlarındandır. Bu anlamda Meclis iç
denetimine dair iki hususu dile getirmekte fayda vardır. İlki, hazırlanan raporlarının İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmemesidir. Gerek 2919 gerekse
de 6253 sayılı kanunlarda ifadesini bulan bu uygulamanın gözden geçirilmesinde yarar vardır. Söz konusu
raporlarının bilgi amaçlı olarak Kurula gönderilmesinin
uygun olacağı değerlendirilmektedir. İkinci husus ise
hazırlanan raporların, soruşturma ve diğer hizmete
özel durumlar hariç olmak üzere, internette yayımlan45 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve tüm eklerine
http://www.bumko.gov.tr /TR,4570/2014.html adresinden
erişilebilir. E.T.16.01.2014
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masının mümkün olup olmayacağının tartışılmasıdır.
6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanan Sayıştay Raporları ilk defa bu yıl Sayıştay internet sitesinden kamuoyu
ile paylaşılmıştır. Şeffaflık adına önemli bir adım olan
bu uygulamanın Avrupa Birliği ülkelerindeki örneklere46 paralel olarak iç denetim raporları açısından da
yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.
Diğer taraftan bütün kamu kurumlarında olduğu gibi
Mecliste de personel arasında iç denetime dair yanlış
bilgiler ve önyargılar bulunmaktadır. Bu nedenle; iç
denetimin teftiş, iç denetçinin de müfettiş olmadığı,
iç denetimin amacının hata ve yanlış bulmak değil,
kuruma değer katmak olduğu ana temalarında bir
eğitim programı veya panel/sempozyum düzenlenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Kaynakça
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FACİA
KARŞISINDA
DENETİMİN ROLÜ

Özet: Yaşanılan kazaların büyük çoğunluğunun, öngörülebilir olduğu, alınabilecek tedbirlerle ya kazaların tamamen önlenebileceği ya da yıkıcı etkilerinin
asgari noktalara indirilebileceği yaşanılan tecrübelerle ortadadır. Bu durumda, doğal olaylara karşı hazırlıklı olunması, kaza ve kasdi suç eylemlerine karşı
ideal tedbirlerin alınması öncelikli olarak ele alınmalı; alınan uygun ve yeterli tedbirlere rağmen, istenilmeyen bir durum meydana gelmiş ise, iş devamlılığı
planları çerçevesinde toparlanma sürecine girilmelidir. İç denetim açısından, iç denetimin, kazalara karşı da bir rolü bulunmaktadır. Bu görevini, “kurumsal
risk yönetim sistemleri” ve “kurumun iş devamlılığı
planlama süreci”nin değerlendirilmesi çerçevesinde
yerine getirebilir.
Giriş
Felaket istenilmeyen bir durumdur. Ancak, insanoğlu
felaketten tümüyle kaçınabilmenin bir yolunu henüz
bulamamıştır.
Önemli ölçüde mal ve can kaybına yol açan; iş devamlılığını aksatan hadiselere genel olarak felaket diyoruz. Burada, bir “felaket” tanımı üzerinde durulmayacaktır. Bununla birlikte, felaketlerin nedeni olarak
görülen bazı doğa olaylarına bakışımız ile ilgili birkaç
ipucu bulmaya çalışacağız.

Mustafa AKCIL
İç Denetçi,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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Tabiatın doğal dengesi içerisinde, felaket olarak nitelediğimiz olayların, gerçek bir felaket olup olmadığı
noktasında savanada ortaya çıkan yangınlar aydınlatıcı olabilir. Bir doğal yaşam alanında görülen yangın
ilk görünüşte “felaket” olarak nitelendirilebilir. Oysa,
tabiat uzmanları, bu yangınların doğal ortamın yeni
bir zindeliğe kavuşmasına yardımcı olduğunu söylemektedirler.
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Bazı felaketlerin kaçınılmaz olup olmadığı konusu
ise, felsefi bir alanı oluşturmaktadır. İnsanoğlunun
“haddini aşması” ile felaketler arasında ilişki kurulabilmektedir. Bu alandaki tartışmalar, Titanic faciasını
hatırlatmaktadır. Meşhur transatlantik yapıldığında,
ortaya çıkan böbürlenme duygusu ile Titanic’in ilk
seferinde okyanusun derin sularına gömülmesi arasında bir bağ olup olmadığı hususu zihinleri kurcalamaktadır.
Trees like Eucalyptus can be seen as not just being well adapted
to fire, but also as promoting fire.
Photo: Kathryn Thorburn http://www.savanna.org.au/all/evolution.html

Tersine, can ve mal kaybına yol açan bazı felaketlerin,
insanoğlunun bazı yanlış karar ve uygulamalarının bir
sonucu olduğu görülmektedir. Misal olarak, dere yatağı üzerinde yapılaşma olursa su baskını kaçınılmazdır.
Bazı doğa olaylarına bakışımızın ise sorunlu olduğu
düşünülmektedir. Bu mânâda, örneğin; kar bir felaket
midir? Biraz ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz diye karı beyaz
felaket olarak ilan ediyoruz. Karın ne büyük bir nimet
olduğunu, galiba, ondan mahrum olduğumuzda anlayacağız. Yollarda kar temizleme çalışmalarına dahi,
sevimsiz, zararlı, baş belası bir olay çağrışımı veren,
“karla mücadele” ismini vermişiz. Kara, tabiata saygı
göstersek te, bu çalışmalara “kar temizleme çalışması” desek, daha tabii olmayacak mı?
Esasında, doğa ile uyum içerisinde olabilmenin çok
güzel örneklerini çevremizde bulunmaktadır. Misal
olarak, köylerimizin konumuna baktığımızda, atalarımızın köyleri hep hafif tepelik alanlara kurduklarını
görüyoruz. Bu konumlanma, mesela evlere güneş
avantajı sağlıyor, evler birbirinin ufkunu kesmiyor,
su baskını yaşanmaz bu konumlanmada; fakat, asıl
önemlisi, ekip biçilen toprağa gösterilen saygı olsa
gerek.

Bunun cevabının teknik düzeyde verilebilirliği bulunmamaktadır. Ancak, bazı doğa olaylarının, mesela,
depremlerin yıkıcı etkisine maruz kalma derecesinin
teknik yönlerinin de olduğunu bilinen bir durumdur.
Bu konuda verilebilecek en güzel örneklerden birisini
de, Sultanahmet Meydanı’nı yüzyıllardır süsleyen Dikilitaş oluşturmaktadır. Dikilitaş temelinde uygulanan
“deprem izolatörü” tekniği, Kâbe, Augustus Tapınağı,
Ayasofya ve Süleymaniye Cami’nin temellerinde de
uygulanmıştır. (Ali Bayraktar, Tarihi Yapı Temellerinde Uygulanan Deprem Sönümleme Sistemleri/1453
İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, 11. Sayısı) Bu sistem,
taşıyıcı beden duvarlarının altına isabet eden temel
duvar kısımları tabaka tabaka, harç kullanmadan kırık
taşların örülmesi şeklinde uygulanmaktadır. Bu yapı
sistemi ile temel yapısından beklenen, üst yapıdan
gelen düşey yükleri sağlam zemin tabakasına aktarmaktır. Anadolu medeniyeti, temelin tabii zemine
çıktığı tabakada, duvarda birtakım strüktürel değişikliklerle, tabandan gelen deprem yüklerinin, yapının
üst katmanlarına geçmesine mani olmanın sistemini
keşfetmiştir. (Ali Bayraktar, agd) İlave olarak, Dikilitaş
ana kütlesinin 4 takoz üzerine yerleştirilmesi, tarihi
yapılarda ise, bina taşıyıcı unsurlarının temel üzerindeki kalas gibi kızak vazifesi gören raylar üzerine inşa
edilmesi dikkate alınarak, uygulanan bu tekniklerin
de deprem sönümleme sistemlerinin bir parçası olduğu söylenebilir.

Ne yazık ki, Ülke olarak bu birikimlerimiz yokmuşçasına, mesela Mersin’i limon bahçelerini sökerek büyütüyoruz, Van’ı biraz yukarıda çok elverişli bir alanda
değil de göl kıyısında yoğunlaştırıyoruz. Bunun yanlışlığını ise, Van’da bize, yaşanılan deprem sonrası oluşan ağır hasar ve kayıplar öğretiyor.

DENETİŞİM / 2014-14

19

MAKALE

Dikilitaşın tabanındaki izolatör görevini yapan blok
taşlar. Foto: Ali Bayraktar.
Buradan hareketle, hem tarih/değerlerimiz ile bütün
bağlarımızı koparır hem de yaratılan ayetleri/tabiat
kanunlarını okuyamaz hale düşer isek, o zaman, en
az şiddetli deprem karşısında can kaybı veren bir Ülke
olmamız şaşırtıcı bir durum olmayacaktır.
Görünen o ki, bütün dünyada, ağır yıkım ve kayıplara yol
açan kazalar yaşanılmaktadır. Ancak, bu kazalara neden
olduğu söylenen bazı doğa olaylarına felaket olarak bakılmasının insanoğlunun tabiata karşı yanlış bir konum
almasına bağlı olduğu kanaati taşınmaktadır.
İnsanoğlu kendisini tabiatın efendisi olarak görmektedir. Bu anlayışın bir sonucu olarak, tabiatı büyük
bir açgözlülükle sömürmekte, gittikçe diğer canlılara
hayat hakkı tanımamaktadır. Hatta, kendi hemcinsini
dahi kan ve gözyaşlarına boğabilmektedir.
Tabiata karşı konumumuzu düzeltebilirsek; yani, tabiatın efendisi değil, bir parçası olduğumuzu tekrar
hatırlayabilir; tabiata saygı göstermeyi başarabilirsek;
deprem gibi doğa olaylarına karşı alınabilecek tedbirleri alırsak; hemcinslerimizin gözyaşlarını dindirebilirsek felaket olarak gördüğümüz durumların, doğal
yaşamın bir parçası olduğunu, bu olayların yıkıcı etkilerinin üstesinden gelinebildiğini anlayacağız.

önemli başarılar da kaydetmektedir. Ancak, Tōhoku
depremi ve tsunamisi sonrası yaşanılan felakette olduğu gibi, tarihinde büyük yıkımlar ile karşı karşıya
kalmıştır.
1.1.Fukuşima I Nükleer Santrali kazaları
11 Mart 2011 tarihinde vuku bulan 9.0 büyüklüğündeki Tōhoku depremi ve tsunamisi sonrasında meydana gelen Fukuşima I Nükleer Santrali kazaları son
yıllarda yaşanılan büyük kazalardan biridir.
Fukuşima I Nükleer Santrali kazaları Fukuşima I Nükleer Santralinde atmosfere radyoaktif madde salınmasına sebep olan olaylar dizisidir. Uzmanlar kazaları Çernobil felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer
kaza olarak tanımlamakla birlikte, tüm reaktörlerde
sorun yaşanması kazaları bugüne kadarki en karmaşık nükleer kaza yapmaktadır.
Tsunami elektrik şebekesine zarar verdi ve santralin
jeneratörlerini su bastı, bu da santralde bir elektrik
kesintisine neden oldu. Bunu takip eden soğutma
eksikliği santralde kısmi erime ve patlamalara neden
oldu, altı reaktörün tamamında ve merkezi kullanılmış yakıt tankında sorunlar meydana geldi.

Kazalar ile ilgili olarak ise; yaşanılan kazaların büyük
çoğunluğunun, öngörülebilir olduğu, alınabilecek
tedbirlerle ya kazaların tamamen önlenebileceği ya
da yıkıcı etkilerinin asgari noktalara indirilebileceği
de yaşanılan tecrübelerle ortadadır. Buna en güzel
misal, Almanya’da maden kazalarının yok mesabesinde olmasıdır.
Bu noktada, ağır bir hasar veren bir kaza üzerinden,
denetime düşen görev ve sorumluluklar konusunda
bazı değerlendirmeler bu makalenin konusunu oluşturacaktır.
1.Kaza ve denetim
Bilindiği üzere Japonya bir “deprem ülkesi”dir. Japonlar deprem ile başetmeye çalışmakta; bu alanda

20

Ōkuma, Fukuşima, Japonya (Kaynak: Vikipedi, 2014)
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oldu, bu sırada 170 ile 200 bin kişi tahliye edildi. Santraldeki işçiler aşırı radyasyona maruz kaldı.
11 Nisan 2011 günü Japonya Nükleer Güvenlik Kurumu, Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki nükleer sızıntının tehlike derecesini Radyolojik Durum
Ölçeği'ne 7'ye yani Çernobil reaktör kazasıyla aynı
seviyeye çıkarmıştır. Felaket düzeyini en üst seviyeye çıkarma konusundaki nihai kararın ise uluslararası
uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından daha sonra
verilebileceğini açıklandı. (Wikipedia, 2014)
1.2.Felaketin etkileri

Kaza öncesi Fukushima I nükleer santrali

Deprem meydana geldiğinde 4, 5 ve 6 numaralı reaktörler yapılması planlanan bakımlar nedeniyle kullanılmamaktaydı. Diğer reaktörler depremden sonra
otomatik olarak kapatıldı ve acil durum jeneratörleri
reaktörleri soğutmak için su pompalarını çalıştırdı.
Santralin 5.7 metrelik bir tsunamiye dayanabilecek
önlem amaçlı bir duvarı vardı; fakat depremden 15
dakika sonra santral 14 metrelik bir tsunamiye maruz
kaldı ve duvarın herhangi bir koruyucu etkisi olmadı.
Tesisin elektrik şebekesiyle olan bağlantısı ciddi hasar aldı. Aşağıda bulunan jeneratörler de dahil olmak
üzere tüm santral sular altında kaldı. Bunun sonucu
olarak jeneratörler devre dışı kaldı ve santraldeki
nükleer yakıt radyoaktivitenin bir etkisi olarak aşırı
ısınmaya başladı. Tsunami nedeniyle meydana gelen su baskınları başka bölgelerden yardım gelmesini
zorlaştırdı.
Kısa sürede 1, 2 ve 3 numaralı reaktörlerde kısmi
erimenin kanıtları ortaya çıktı; hidrojen patlamaları
sonucu 1, 3 ve 4 numaralı reaktörleri barındıran binaların tepe kısımları havaya uçtu; 2 numaralı reaktörün içindekiler bir patlama sonucu zarar gördü ve 4
numaralı reaktörde yangınlar meydana geldi. Bunun
yanı sıra, 1-4 numaralı reaktörlerde saklanan kullanılmış yakıt tanklarındaki su seviyesinin düşmesi sonucu tanklarda aşırı ısınma meydana geldi. Radyasyon
sızıntısından kaynaklanan korkular santralin etrafındaki 20 km çapındaki alanın tahliye edilmesine sebep
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7. seviye nükleer tehlike yaşandı.
2 can kaybı oldu.
37 fiziksel, 3 radyasyon patlaması sonucu yaralanma meydana geldi.
Çalışanların ağır şekilde radyasyona maruz kaldı.
Nükleer sızıntı tehlikesine karşı 170 ile 200 bin
kişi tahliye edildi.
Tokyo şehir suyunda radyasyona rastlandı. Radyasyon İzlanda’ya ulaştı.
Nükleer reaktörler, bu reaktörlerin güvenilirliği
konusunda tartışmalar, programlar yapıldı.
Kazanın, Japonya imajına olumsuz etkileri oldu.

1.3. Nükleer Santral Kazası kaçınılmaz mı idi?
Fukuşima I Nükleer Santrali kazalarında yaşanılan felaketin ana sebebinin tsunami kaynaklı “su baskını”
olduğu anlaşılmaktadır.
Gerçekte, bir tsunami doğa olayı ile karşı karşıya gelinebileceği öngörülmüş; buna karşılık, 5.7 metrelik bir
duvar örülmek suretiyle su başkını tehlikesine karşı
tedbir alınmaya çalışılmıştır. Oysa, santral 14 metrelik bir tsunamiye maruz kalmıştır. Bu olayın sonucu
ise, yukarıda yer verilen alıntıda da özetlendiği üzere,
tam bir felaket olmuştur. Öyle ki, bu felaketin etkileri,
Japonların olimpiyat adaylığına kadar uzanmıştır. Bu
adaylıkta, Tokyo’nun olumsuzluklar sütununun başında bu kaza yer almıştır.
Etkisi bu kadar büyük olan bu kazanın önlenebilir
olup olmadığı hususu spekülasyon olacaktır.
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Fakat, Fukuşima Nükleer Santrali ile ilgili olarak,
tsunami doğa olayı ile karşı karşıya kalınabilme riski
içeren bir alanda tesis kurulmasında; yer seçiminden
başlayıp, bir nükleer santralde soğutma sisteminin
önemi karşısında, elektrik sisteminin zarar görmesi
halinde, devreye girecek jeneratörlerin su baskını yaşanılması neticesinde devreye alınamamasına kadar
bir dizi tercih/karar gözden geçirilebilir/dersler çıkarılabilir.
1.4.Yaşanılan Felaket ve Denetim
Bu kapsamda, yaşanılan bir felaket sonrası, denetim
boyutuyla nasıl bir ders çıkarılabileceği üzerinde durulacaktır.
Yukarıda yapılan alıntıda yer alan bilgiye göre; bölgede
bir tsunami olayının meydana gelme ihtimali bulunmaktadır. Bu ihtimal, iç denetimin bu alana odaklanması için yeterli bir neden olmaktadır. İhtimalin oranı
ve gerçekleşmesi halindeki etkisi dikkate alınarak “çok
yüksek”, “yüksek” gibi bir risk kategorisi belirlenecektir. Bu riskin, öncelikle faaliyetlerin yürütülmesi; yani
üretim ile ilgili olması hasebiyle operasyonel; bunun
yanında, neticesinde bir dizi yasal sorumluluk doğması
nedeniyle yasal; çok büyük maddi kayıplara yol açması
nedeniyle mali; şirketin saygınlığını yerle bir etmesi sebebiyle imaj vb olduğu söylenebilir.
Öyle ki, bir nükleer reaktörde ağır bir kaza yaşanılması halinde etkilerinin ne kadar büyük olacağı anlaşılabilmektedir.

Denetim boyutunda, bütün bu riskler doğru bir şekilde değerlendirilip kontrollerin yeterli olamayabileceği
ortaya konulabilseydi bile, bir deprem olasılığının bilimsel olarak ortaya koyma aşamasına gelinememesine bağlı olarak, bu öngörülerin raporlanmasının kolay
olmayacağı düşünülmektedir. Belli ihtimaller üzerine
kurulmuş öneriler karşısında yönetimin de bir aksiyon
planı sunmakta, doğal olarak, zorlanacağı söylenebilir.
Öncelikle, nükleer reaktörün Japon enerji politikası
çerçevesinde tesis edildiği kabulü yapılacaktır. Dünya ölçeğinde sanayi ve ekonomiye sahip bir ülkenin,
enerji ihtiyacı ve teminini belli bir strateji ve politikalar üzerinden karşılayacağı açık bir durumdur. O
halde, denetim, belirlenen enerji politikalarını veri
almak durumundadır. Bu durum iç denetim standartlarına da uygun düşmektedir. Nitekim, İç Denetçilerin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te
İç denetimin, kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç
ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini sağlamayı amaçladığı belirtilmiştir.
Bununla birlikte, denetim biriminin yer aldığı kuruma
da bağlı olarak; enerji bakanlığı bünyesindeki bir denetim biriminin, ulusal enerji stratejileri konusunda
söyleyecek sözleri olacağı örneğindeki gibi, denetim
biriminin kendi alanında, genel politika belirlenmesinde katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Bu durumda, öngörülen riske karşı, ortaya konulan
kontrollerin yetersiz kaldığı söylenebilir. Fakat, bu sonucu, yaşanılan felakete bakarak net olarak söyleyebilmekteyiz.

Tesisin mevcut yerinde tesis edilmesinin de Japon yetkili
birimlerince alınan bir kararın neticesi ve arka planında
büyük ölçekli çalışmaların olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Fakat karar verilip, reaktör inşa edildikten sonra, artık
burada denetimin söyleyebileceği fazlaca bir şey olmadığı kanaati taşınmaktadır. Bu durumda, denetim, aksini ortaya koyan açık ve somut bilgi ve veriler olmadığı
sürece, reaktör lokasyonunu da veri alacaktır.

Felaket yaşanılmadan önce, bu boyutta bir deprem
ve depreme bağlı oluşan görülmemiş büyüklükteki
tsunami olayının öngörülebilir olup olmadığı hususunun çok karmaşık bir konu olduğu düşünülmektedir.
Yine, kazadan hareketle, nükleer reaktörün hiç yapılmaması yönündeki bir görüşe varılmasının anlamlı
olmayacağı kanaati taşınmaktadır.

Doğal ki, reaktör tesisi bir proje halinde iken, proje
aşamasındae bir denetim söz konusu ise, lokasyon
belirleme konusunda; ilke ve standartlara tam olarak
uyulduğu, lokasyon ile ilgili maruz kalınabilecek risklerin belirlenip, gerekli adımların atıldığı, belirlenen
lokasyonun en ideal alan olduğu konularında değerlendirmeler yapılmaldır.

Ama ne yazık ki, risk gerçekleşmiştir. Sonuç: “felaket”.
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1.4.1.Risk/Kontrol bağlamında değerlendirme
Bu çerçevede, kaza riski ile sınırlı olmak üzere, eldeki
verilere göre, kaza öncesi mevcut kontrollerin aşağıdaki gibi olabileceği düşünülmektedir:
R.1. Risk: Deprem.
Kontrol: R.1.K.1. 9 (varsayılmıştır/kaldı ki, tesis bu
şiddetteki depremde ayakta kalabilmiştir) şiddetindeki bir depreme uyumlu inşaat.
R.2. Risk: Tsunami.
Kontrol: R.2.K.1. 5.7 metrelik bir duvar.
R.3. Risk: Nükleer yakıt radyoaktivite etkisi olarak
aşırı ısınma.
Kontrol: R.3.K.1. Elektrik ile çalışan soğutma sistemi.
R.3.K.2. Ulusal Enerji Ağından elektrik alınamaması
durumunda, jeneratörlerin devreye alınması.
R.3.K.3. Kritik bir durumda, dışarıdan yardım alınması.
R.3.K.4. Taşınabilir güç kaynaklarının devreye alınması.
R.4. Risk: Reaktörde bir kaza yaşanması.
Kontrol: R.4.K.1. Yaşanabilecek bir kaza/kriz anında
harekete geçecek, Kriz Yönetimi kurulması, Kriz Planlaması yapılması.
R.4.K.2. Kazaya müdahale ekiplerinin kurulması.
R.4.K.3. Kaza anında, ihtiyaç duyulacak gerekli malzemelerin hazır halde bulundurulması.
R.4.K.4. Toparlanma planlarının uygulanması.
Bu risk/kontrol matrisinde, görselliği yüksek bir matris yerine, yalın ve fonksiyonelliği (burada; kazaya yönelik riskler ve kontroller) ön plana alan bir anlayış
benimsenmiştir. Bu çerçevede, öngörülen ilk üç riske
karşı tasarlanan kontroller değerlendirildiğinde;
1.4.1.1.Deprem Riski
Bir deprem ülkesinde, deprem riski olasılığı: çok yüksek. Muhtemel bir yıkımda, etkisi: çok yüksek.
Genel görünüm: Japonya’da çok sayıda nükleer reak-
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tör var. Çok sayıda deprem yaşanılmakta. O ana kadar, reaktörlerde ciddi bir sorun yaşanılmamış.
Olasılığı ve etkisi çok yüksek bir risk karşısında, denetçi, normal olarak, bu riskin yönetimi üzerinde
durmalı ve gerekli değerlendirmelerde bulunmalıdır.
Gerekirse alacağı teknik destek ile elde edeceği veri
ve sonuçlara göre, ilk plan ve etütler ile mevcut durum arasındaki uyum düzeyi ortaya konulmalı; geleceğe yönelik olarak ise, deprem tahminleri ve tesisin
depreme direnci ile ilgili simülasyonlar yapılmalı ve
sonuçları değerlendirilmelidir.
İkinci sıradaki risk olan tsunami, depreme bağlı olarak oluşmasından dolayı, bu risk de deprem riski ile
birlikte değerlendirilebilir.
Ancak, bu riske karşı alınabilecek tedbirler farklılık
göstermektedir. Reaktör inşasında, bu risk öngörülmüş ve 5.7 metrelik bir duvar ile tedbir alınmıştır.
Yine, olasılığı ve etkisi çok yüksek bu risk karşısında,
denetçi, azami çalışmalarda bulunmalıdır. Meteroloji
ve tsunami uzmanları ile görüşülerek tsunami oluşma olasılğı ve büyüklüğü konusunda bir yaklaşım ortaya konulmalı; bu sonuca göre, mevcut duvarın tesisi koruma kapasitesi değerlendirilmelidir.
Doğal olarak, teorik düzeyde bu değerlendirmeler
kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak, olağanüstü bir
şekilde, bu ölçekte bir tsunaminin oluşabileceği öngörülse bile, depremi önceden bilme ve şiddetini
kestirebilme konusunda insanoğlunun eriştiği nokta
itibariyle, bu öngörünün güçlü bir tahmin düzeyinde
kalacağı ortadadır. Bu durum karşısında, çok ihtiyatlı
bir denetçinin dahi, mevcut duvarın muhtemel bir su
baskınını önleyemeyeceğini söylemekte zorlanacağı
açık bir durumdur. Böyle bir tespit yapılsa dahi, yönetimin bu tespite katılmaması muhtemel bir durum
olacaktır.
Burada uç bir örnek üzerinde durulmuştur. Yaşanılan
pek çok kazanın ise, ihmal ve tedbirsizlikten kaynaklandığı bilinen bir durumdur.
Bu noktada, denetim tarafından, emniyet ve güvenlik
süreçleri/alt süreçleri üzerinde titizlikle durulması ve
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mevcut kontrollerin muhtemel risk/tehlikeleri karşılama düzeyinin ortaya konulması beklenir.

bileceği bir değerlendirmenin olamayacağı düşünülmektedir.

1.4.1.2.Nükleer Yakıt Radyoaktivite Etkisi Olarak
Aşırı Isınma Riski

Nihayetinde, taşınabilir güç kaynaklarının devreye
girmesi ile kazanın kontrol altına alınabilmesinin başarıldığı anlaşılmaktadır.

Bu riskin, nükleer reaktörler ile ilgili genel bir risk olduğu kanaati taşınmaktadır. Anılan kazada, bu riskin
de gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Esasında, soğutma
sisteminin, su baskınına bağlı olarak, devreye alınamaması nedeniyle, tesiste aşırı ısınma yaşanması,
buna bağlı olarak ise, patlamalar ve nükleer sızıntı
meydana gelmesi dikkate alınarak, yaşanılan kazanın
ana etkeninin soğutma sisteminin devre dışı kalmasının olduğu söylenebilir.
Söz konusu riskin de öngörüldüğü; buna karşılık, iki
ana kontrol stratejisinin uygulandığı anlaşılmaktadır.
Belirtilen riske karşı, elektrik ile çalışan soğutma sistemi; Ulusal Enerji Ağından elektrik alınamaması durumunda ise, jeneratörlerin devreye alınması kontrollerin ilki olarak tasarlanmıştır.
Ancak, tsunami etkisi ile Tesisin elektrik şebekesiyle
olan bağlantısının ciddi hasar alması ve aşağıda bulunan jeneratörler ile birlikte, tüm santralin sular altında kalması neticesinde, soğutma sistemi devreye
girememiştir.
Kaza öncesi denetimde, bu kontrol stratejileri nasıl
değerlendirilebilir idi?
Bir su baskını riskine karşı, soğutma sisteminin devre dışı kalması riskinin, titizlikle ele alınması gerektiği
net olarak söylenebilir.
Yine, söz konusu riske karşı, dışarıdan yardım alınması kontrollerin ikincisi olarak tasarlanmıştır.
Ancak, Tsunami nedeniyle meydana gelen su baskınları başka bölgelerden yardım gelmesini zorlaştırmıştır.
Kritik bir durumda, dışarıdan yardım alınmasının bir
kontrol stratejisi olarak tasarlanması gayet normal bir
durumdur. Normal şartlarda, Japonya’nın bu kapasiteye sahip olduğu da açıktır. Bu durumda, bir denetçi
bu tasarımı yerinde ve yeterli görmek dışında yapa-
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2.Uluslararası iç denetim standartlarında
“İç denetim faaliyeti, önemli risk maruziyetlerini tespit edip değerlendirerek ve risk yönetimi ve kontrol
sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunarak kuruma yardımcı olmalıdır.” (Standart 2110 Risk Yönetiminin Yorumu):
Bu Uygulama Önerisinin Niteliği:
İç denetçiler, bir kurumun iş devamlılığıyla ilgili faaliyetlerini değerlendirirken;
Bir felâketin meydana gelmesinden sonra aşağıdaki
öneriler dikkate alınmalıdır:
Doğal afetler, kazalar veya kasdi suç eylemleri iş kesintilerine neden olabilir. Denetçiler tarafından, kurumun iş kesintilerine karşı hazır olup olmadığı değerlendirmeli; kapsamlı bir planın geliştirilmesine
yardımcı olunmalıdır. Kapsamlı bir plan, acil durum
tedbir prosedürlerini, alternatif iletişim sistemleri ve
tesislerini, bilgi sistemleri yedeklemesini, felaket sonrası toparlanma planlarını, işe etki değerlendirmesini
ve işi eski haline getirme planlarını, idame prosedürlerini vb. içerir.
İç denetim faaliyeti, kurumun bir felakete hazır olup
olmadığı konusunda üst yönetime sürekli bilgi vermek amacıyla kurumun iş devamlılığı planlama sürecini düzenli olarak değerlendirmelidir.
Bu tür potansiyel risklerin tanımlanması ve iş devamlılığı planlamasının yapılması bir kurumun risk yönetim sürecinin tamamlayıcı bir parçasıdır.
Güncel ve kapsamlı bir felaket sonrası toparlanma
planının mevcut olması gerekir ve iç denetçiler, kurumun felaket kurtarma planlamasında bir rol oynayabilir.
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Bu konuda, iç denetim birimi (a) risk analizine yardımcı olabilir, (b) hazırlandıktan sonra planın yeterli
kapsama sahip olup olmadığını ve tasarımını değerlendirebilir, (c) planın güncel tutulmasını sağlamak
amacıyla dönemsel olarak güvence görevleri yerine
getirebilir. (Uygulama Önerileri 315-319)
Uluslararası iç denetim faaliyeti uygulama çerçevesi
iç denetim standartlarının teorik olarak oldukça güçlü ve kapsamlı olduğunu göstermektedir. Bu standart
kapsamında, iç denetim birimi, doğal afetler, kazalar
veya kasdi suç eylemleri bağlı olarak iş kesintilerine
karşı, üst yönetime sürekli bilgi vermek amacıyla kurumun iş devamlılığı planlama sürecini düzenli olarak
değerlendirmelidir.
Doğal olarak, doğal olaylara karşı hazırlıklı olunması,
kaza ve kasdi suç eylemlerine karşı ideal tedbirlerin
alınması öncelikli olarak ele alınmalı; alınan uygun
ve yeterli tedbirlere rağmen, istenilmeyen bir durum
meydana gelmiş ise, iş devamlılığı planları çerçevesinde toparlanma sürecine girilmelidir.
3.İç denetimin öngörülen faaliyet alanları
Ülkemizde, dünyada yaşanan gelişmelerin etkisiyle
kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması zaruri
hale gelmiş; katılımcılığın ön planda olduğu, hesap
verebilen, şeffaf, daha küçük; ancak, etkin bir kamu
yönetimi anlayışı değer kazanmış; vatandaş ve kalite
odaklı bir sistem, verimlilik ve etkinlik kavramları ön
plana çıkmıştır.
Bu bağlamda, “Risk” ve “Risk Yönetimi” değişen anlayış, yaklaşım ve paradigmaları temsil eden kavramların başında gelmektedir.
Yine, Ülkemiz kamu kesiminde, iç denetim faaliyetleri bu zemin üzerinde oluşturulmuştur. İç denetim
biriminin ana faaliyetlerinden birisi de kurumun risk
yönetimini değerlendirmesidir. Esasında, iç denetim
“risk odaklı denetim” anlayışı ile denetim faaliyetlerini yürütmekte, her bir denetimde dahi, denetim
önceliklerini belirlemek maksadıyla, denetim konuları ile ilgili bir risk değerlendirmesi yapmaktadır. Bu
nedenle, iç denetim risk kavramı ile iç içe bulunmaktadır.
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Bununla birlikte, kurumlarımızın bu paradigma değişikliğine ve enstrümanlara uyum sağlama düzeyi ve
kapasitesinin aynı düzeyde olduğunu söylemek iyimserlik olacaktır.
Risklere gerekli ciddiyetle yaklaşılmadığında ise, tehlike potansiyeli harekete geçmekte, kendi dinamizm
ve varlığını ortaya koymaktadır. İşte, 2011 tarihinde
vuku bulan Tōhoku depremi ve tsunamisi sonrasında
meydana gelen Fukuşima I Nükleer Santrali kazaları
bu gerçeği bütün dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Disiplini ve teknolojisi ile ön plana çıkan Japonya
dahi, bu kaza ile sarsılmış, felaket sonrası toparlanma
sürecinde zorlanmıştır.
Mesleki açıdan konuya bakıldığında; Felaketlerle ilgi
olarak, iç denetim standartları uygulama çerçevesinde, iç denetim faaliyetinin, kurumun bir felakete hazır olup olmadığı konusunda üst yönetime sürekli bilgi vermek amacıyla, kurumun iş devamlılığı planlama
sürecinin düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği
önerisinde bulunulmaktadır.
İç denetim faaliyeti genel eğilimine bakıldığında ise,
iç denetim rolünün son zamanlarda dünya ölçeğinde
değişmekte olduğu görülmektedir.
Yapılan bir çalışma neticesine göre; “İç denetimin,
önümüzdeki beş yıllık dönemde odaklanacağı faaliyet alanlarının, halen odaklandığı faaliyet alanlarından farklı olması beklenmektedir.” Bu alanlar,
“Kurumsal yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi,
kurumsal risk yönetim sistemleri, kurum stratejisi ile
kurum performansı arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesi, etik denetimi, sosyal sürdürülebilirlik denetimi, IFRS’ye geçiş denetimi ve iş sürekliliği denetimine
odaklanması beklenilmektedir (Alkafaji, Yass ve diğ.,
2010)” (Ali Kamil Uzun, İç Denetim Ne (Değil) dir?)
Görüleceği üzere, “Kurumun İş Devamlılığı Planlama
Süreci”nin değerlendirilmesi iç denetim faaliyetinin
önemli görevleri arasında yer alacağı öngörülmektedir.
İç denetim birimleri, kendilerinden beklentileri karşılayabilmesi için, bu görev ve sorumlulukları üstlenebilmeli; rollerini en üst düzeyde yerine getirebilmelidir.
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Yukarıda ele alınan nükleer kaza örneğinde de anlaşıldığı gibi, risk yönetiminin değerlendirilmesi ve bu
sürece katkı sağlanması, üst düzey bir faaliyeti gerektirmektedir. Gerek diğer rollerin gerekse “İş Devamlılığı Planlama Süreci”nin değerlendirilmesi orta
seviye çaba ve birikim ile yerine getirilmesi mümkün
görülmemektedir. Bu durum, sağlıklı bir iç denetim
faaliyetinin, mesleki yeterlilik ilkesi, mesleki ahlak ilkeleri gibi iç denetim ilke ve standartlarının azami derecede ön planda tutulması, üst düzeyde bir gayret,
çalışma ve disiplin gösterilmesi ile yürütülebileceğini
göstermektedir.
Aksi halde, “İç denetim, sadece uyum ve finansal
kontrollere yönelik sınırlı bir kapsamda kalır, risk
yönetimi ve kurumsal yönetim konularında artan
güvence talebini ve beklentileri karşılayamadığı takdirde, bu görevler başka fonksiyonlara devredilecek
ve iç denetimin varlığını ya da saygınlığını yitirmesine
neden olacaktır.” (Özlem Aykaç İğdelipınar, 21. Yüzyılda İç Denetim: Fırsatlar ve Zorluklar)

Kaynakça
Australian tropical savannas through time, http://www.savanna.org.au/all/evolution.html. (ErişimTarihi: 27 Haziran
2014).
Bayraktar, Ali, Tarihi Yapı Temellerinde Uygulanan Deprem
Sönümleme Sistemleri/1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi,
11. Sayısı.
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
İğdelipınar, Özlem Aykaç, 21. Yüzyılda İç Denetim: Fırsatlar ve
Zorluklar, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetim.
Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi, The Institute of Internal Auditors (IIA), Çeviri: Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE).
Uzun, Ali Kamil İç Denetim Ne (Değil) dir?/İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetim.
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3.Sonuç
İç denetimin Ülkemizde yerine getireceği önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. İç denetim, kişisel ve birim düzeyinde yaşanılan sorunlardan bir an
önce sıyrılarak, bu sorumluluğuna odaklanmalıdır.
Bu bağlamda, iç denetimin, kazalara karşı da bir rolü
bulunmaktadır. Bu görevini, “kurumsal risk yönetim sistemleri” ve “kurumun iş devamlılığı planlama
süreci”nin değerlendirilmesi çerçevesinde yerine
getirebilir. İç denetim, odaklanacağı yeni denetim
alanlarında kendisinden beklentileri, ancak, dünya
ölçeğindeki gelişme ve eğilimleri doğru görebilmesi
ve okuyabilmesi; ortaya çıkan paradigmalara uygun
bir anlayışa ve donanıma sahip olabilmesi halinde
karşılayabilecektir.
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İÇ DENETİMDE FARKLI
ÜLKE MODELLERİ
BU MODELERİN
ÜSTÜNLÜK VE
ZAYIFLIKLARI İLE
ÜLKEMİZİN İÇ
DENETİM SİSTEMİYLE
KARŞILAŞTIRILMASI*
*Bu makale İsmail MALLI tarafından hazırlanan “Kamu
Mali Yönetiminde İç Denetimin Önemi Ve Farklı Ülkelerde
Uygulanan İç Denetim Modellerinin Karşılaştırılması” adlı
yüksek lisans tezinden faydalanılarak yazılmıştır.

Özet: Genel olarak uygulanan bir iç denetim modeli
bulunmamakla birlikte kurumsal kültürleri, gelenekleri, kapasiteleri ve idare anlayışları gibi yaklaşımlar
dikkate alındığında birbirine benzer şekilde iç denetim
modelinin uygulandığı ülkeler bulunmaktadır. Temel
olarak, Adem-i Merkeziyetçi ve Merkeziyetçi olmak
üzere iki farklı modelden bahsetmek mümkündür.
Adem-i Merkeziyetçi (Kuzey) modelin uygulandığı İngiltere, Hollanda, Finlandiya gibi ülkelerde idarenin
sorumluluğu ön planda olup, hesap verme sorumluluğu üst seviyede uygulanmaktadır. Ayrıca yetkiler genel olarak yerel yönetimlere devredilmiştir. Merkezde
bakanlıklar ve diğer kamu idareleri genel standartları
belirler ve koordinasyonu sağlarlar. Merkeziyetçi (Güney) Modelin uygulama alanı bulduğu Fransa, Portekiz, İtalya gibi ülkelerde ise Merkezden yönetimi esas
alan bir yapı bulunmaktadır. Bu tarz ülkelerde merkezde bulunan Maliye Bakanlıkları gelirlerin ve giderlerin
harcama sonrası denetimlerini gerçekleştirir. Her harcamacı kamu idaresinde genel müfettişler yer almakta olup, bunlar aynı zamanda kendi idarelerinin de iç
denetimini yapmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Denetim, Denetçi, Kamu Mali
Yönetimi, Teftiş, İç Denetim, İç Kontrol, Dış Denetim,
Kamu Yönetimi, İç Denetim Standartları.
1.GİRİŞ
Son yıllarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki ülkelerin yönetim anlayışı üzerinde bir standart bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak ülkelerin denetim modelleriyle ilgili olarak da bir bütünlükten bahsetmek
mümkün değildir. Ancak kurumsal kültürleri, gelenekleri ve yönetim anlayışları bakımından birbirleriyle yakın olan ülkeler bulunmaktadır.

İsmail MALLI
İç Denetçi, YMM,
Bağımsız Denetçi, Gazi Üniversitesi

DENETİŞİM / 2014-14

Uluslararası uygulamalara bakıldığında denetimde;
merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi yaklaşım şeklinde iki farklı modelden bahsedilebilir. Avrupa Birliğinde de, güney (merkeziyetçi) model ve kuzey (adem-i
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merkeziyetçi) model adı altında iki tür model uygulandığı görülmektedir. Merkeziyetçi modelde, Maliye Bakanlığının, bütçe hazırlığı ve uygulamasındaki
ağırlığının yanı sıra ön mali kontrolleri harcamacı
idarelerde bulunan kendi personeli vasıtasıyla yerine getirdiği görülür. Türkiye’de 5018 sayılı Kanun
uygulamasından önce harcamacı idarelerde bulunan
Maliye Bakanlığı’na bağlı bütçe dairesi başkanları ve
saymanlar vasıtasıyla ön mali kontroller gerçekleştiriliyordu. Merkeziyetçi modelde iç denetim, Maliye
Bakanlığına bağlı olarak çalışan denetim elemanları
tarafından yerine getirilir; daha çok ön mali kontrolü
yapan birim (ön mali kontrolör vs.) üzerinde yoğunlaşılır ve genellikle yapılan iç denetim faaliyeti mali
denetim şeklinde cereyan eder. Adem-i merkeziyetçi
modelde ise, kamu kaynaklarını kullanma konusunda
sorumluluk tümüyle harcamacı kamu idaresine aittir
ve aynı zamanda klasik nakit yönetiminden modern
bütçe yönetimine doğru bir yöneliş söz konusudur.
Bu modelde bakanlık üst yöneticisi ile harcama yetkilisinin sorumluluğu ön plana çıkar. İç denetim, kamu
idarelerine bağlı iç denetçiler eliyle yürütülür ve kaynakların etkin, iktisadi ve verimli kullanımından emin
olmak için belirlenen esas ve usullere, mevzuata, politikalara, yönetime ve tüm kontrol sistemine odaklanır. Bunun için de iç denetim, ön mali kontrol süreçleri, sistem, performans ve bilgi sistemlerinin denetimi
üzerinde yoğunlaşır (Diamond, 2002: 10).
Merkeziyetçi modelde, mali işlemlerin mevzuata uygunluğu önemli iken, adem-i merkeziyetçi modelde
yönetsel sorumluluk öne çıkar. Dolayısıyla, adem-i
merkeziyetçi modelde ön mali kontroller bütçe uygulamasının içine monte edilmiştir. Ancak bu modelde, Maliye Bakanlığı standartları belirler ve iç denetimi koordine eder. Merkeziyetçi modelin yönetime
karşı siyasi müdahalenin kontrol altına alınamadığı,
adem-i merkeziyetçi modelin ise siyasi ve yönetsel
sorumluluğun ayrıştığı, yani yönetime karşı siyasi
müdahalenin asgari düzeye indiği ülkelerde uygulandığı söylenebilir (Pratley, 2003: 195). Bu modelin
yaygın kullanımını İngiltere ve Hollanda’da görmek
mümkündür. İngiltere’de, her harcamacı kamu idaresinin üst yöneticisi harcama sorumluluğunu üstlenmektedir. Maliye bakanlığı tarafından yayımlanan
standartlara göre iç denetim gerçekleştirilmektedir.
İç denetçiler, üst yöneticiye karşı sorumludur ve raporlarını doğrudan üst yöneticiye verirler. İç denetim,
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kaynakların etkin ve verimli kullanılması, politikalara
ve mevzuata uyum, varlıkların korunması, verinin
doğruluğu ve güvenilirliği konusunda güvence sağlar.
Hazine kamu idarelerinde yürütülen iç denetimin etkinliğinin sağlanmasından sorumludur. Hollanda da
bazı küçük farklarla birlikte benzeri iç denetim sistemine sahiptir. Merkeziyetçi modelde, Maliye Bakanlığı her harcamacı kamu idaresinde yer alan kendi personelinin ön mali kontrolü yoluyla doğrudan her harcama işlemine müdahale eder. Maliye Bakanlığının iç
denetçileri, tüm kamu harcama ve gelirlerinin mali
denetimini yürütmekten sorumludur ve denetçiler,
raporlarını doğrudan Maliye Bakanına sunar. Buna
karşılık her harcamacı kamu idaresinin de iç denetçisi
vardır. Ancak burada harcamacı kamu idaresinin bağlı
ve ilgili kuruluşları, bu idarelerin iç denetçileri tarafından denetlenir. Modelin uygulama alanı bulduğu
ülkeler, Fransa, Portekiz, Lüksemburg ve İspanya’dır
(Diamond, 2002: 26-27). Şu anda halen ülkemizde bu
model uygulanmaktadır.
Ayrıca bir de karma model denilen, merkeziyetçi ve
adem-i merkeziyetçi modelin birlikte kullanıldığı ve
uygulamasını Almanya’da gördüğümüz model mevcuttur. Almanya’da iç denetçi dış denetim sisteminin
bir ajanı gibi görevini yerine getirmektedir. Ülkemizde, Sayıştay la birleşmeden önce Başbakanlığa bağlı
olarak görev yapan ve raporlarını doğrudan TBMM’ye
sunan Yüksek Denetleme Kurulunun çalışma şekline
benzer bir özellik göstermektedir. (OECD, 2004: 246).
Doğal olarak her iki modelin kendine göre yararlı ve
sakıncalı yanları vardır. Merkeziyetçi modelin yararlı
yönleri, iç denetim sisteminin Maliye Bakanlığı eliyle
yürütülmesi halinde iç denetim faaliyetinin tek elden
daha iyi yürütüleceği, belirlenen ilke ve standartlara,
bakanlığa bağlı iç denetçiler eliyle daha kolay uyulacağı ve harcamacı kamu idarelerine bağlı olmayan iç
denetçilerin bağımsızlığının daha kolay sağlanacağı
şeklinde özetlenebilir. Merkeziyetçi modelin sakıncalı yanları ise, sorumluluk Maliye Bakanlığı ve kamu
idaresi arasında bölüneceği için kontrol sisteminin
hesap verebilirliğini zedeleyecek, iç denetimin etkinliğini azaltacak ve iç denetçiler, ilgili idareler tarafından Maliye Bakanlığının birer ajanı gibi görüleceği
için yakın işbirliği gerçekleşmeyecektir. Bütün bunların sonunda merkeziyetçi modelde, kamu idareleri
mali yönetim sorumluluğunu kendi sorumluluk alanı
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içinde görmeyecekler; bir anlamda ülkemizde 1050
sayılı Kanunun uygulandığı dönemde görüldüğü gibi,
kendilerinin “mali yönetim sisteminin gerçek sahibi”
olmadıklarını düşüneceklerdir (Kesik, 2005:106).
Ayrıca bu ülkelerin dışında, yönetim anlayışlarına
bağlı olarak iç denetim modellerinin farklı şekillerde
uygulanmasının görüldüğü ülkeler de bulunmaktadır.
2. İÇ DENETİM MODELLERİ
Genel olarak Kuzey Modeli denilen Adem-i Merkeziyetçi Model ile Güney Modeli denilen Merkeziyetçi Model olmak üzere iki tür modelden bahsetmek
mümkündür. Ayrıca iç denetim fonksiyonlarının birleşmesi neticesinde oluşan bir karma model şeklide
bulunmaktadır. Bu temel olarak uygulanan iç denetim modellerinin yanında Afrika Ülkelerinde, Kuzey
Amerika Ülkelerinde, Latin Amerika Ülkelerinde, eski
Sovyet Bloğu Ülkelerinde ve Uzak doğu Ülkelerinde
de yürütülen ancak geleneksel uygulama halini almamış modeller de bulunmaktadır.
			
2.1. Kuzey (Anglo Sakson) Modeli – Adem-i Merkeziyetçi Model
İngiltere’nin öncü olarak bulunduğu bu modelin temelini yönetim sorumluluğu ilkesi oluşturmaktadır.
Buna göre hesap verme sorumluluğu sadece kişisel
olarak değil kurumsal seviyede de gerçekleştirilmiş
bulunmaktadır. Bu model de kamu idarelerinin büyük
kısmı kendi tüzel kişilikleri vardır ve kendi bütçelerini
oluşturmaktadırlar. Ayrıca bu modelin dikkat çekici
olan bir diğer hususu da yetkilerin yerel yönetimlere
devredilmiş olmasıdır. Merkezde bakanlıklar ve diğer
kamu idareleri genel standartları belirler ve koordinasyonu sağlarlar.
2.1.1. İngiltere
İngiltere’de Meclis, kamu harcamalarının kontrolünün
merkezinde bulunmaktadır. Vergileri belirlemekte, Hükümetin harcama planlarına izin vermektedir. Meclis,
Ulusal Denetim Ofisinin de yardımıyla kamu mali yönetimini yakından takip etmektedir. İngiltere Hazinesi
ise, Meclise iletilecek harcama planlarını koordine etmek ve harcamaların kontrolünü sağlamakla sorumludur. Hazine, kamu harcamalarını onaylama görevini
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üstlenen merciidir ve bu görevini bakanlıkları kontrol
etmek amacıyla oluşturduğu bir sistemle yerine getirmektedir. Hazine, bakanlıkların harcama yetkilerini
kullanış biçimlerinin denetimi ve kontrolü ile sorumludur. İngiltere’de bakanlıklar, kendilerine tahsis edilen
kaynakların kullanımı ile ilgili olarak hesap verme sorumluluğu taşımaktadırlar. İngiltere, kamu harcamaları için hesap verilebilirlik müessesesini oluşturmayı
“Mali Görevli” unvanı taşıyan memurlarının üzerine
kurulu bir sistemle gerçekleştirmektedir. Mali Görevlilerin sorumlulukları Hazine tarafından belirlenmektedir. Mali Görevlilerin bulunduğu bu sistemde isler
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bağımsız Danışma ve
Denetim Kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Bir
bakanlıktaki en kıdemli daimi memur Bakanlık Mali
Görevlisi olarak atanmaktadır. Bakanlık Mali Görevlisi;
kamu harcamalarının mevzuata uygunluk, yerindelik
ve performans denetimini yapan bir meclis komitesine hesap vermekle yükümlüdür ve bakanlığa tahsis
edilmiş kamu kaynaklarının güvenliğini sağlamak için
iç denetim fonksiyonunu da içeren uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmalıdır. Kamu İç Denetim Rehberinde belirlenmiş hedefler, standartlar ve uygulama ile
uyumlu olacak şekilde iç denetimi düzenleme görevi
Bakanlık Mali Görevlilerine verilmiştir. Kamu harcamalarının hesabının verilmesinde denetçiler anahtar role
sahiptir. Kamu İç Denetim Rehberindeki standartlarla
uyum sağlamak kadar iç denetimin kalitesini ve etkinliğini sağlamak da her kamu bakanlığının görevidir. Hazine, iç denetim standartlarının kabul edilebilir İngiltere ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyum içinde
olmasını ve kamu iç denetçilerinin bu standartlara genel olarak uymasını sağlamakla sorumludur. Hazinedeki “Denetim Politika ve Önerileri Grubu», standartların
yorumlanmasıyla ve içerdiği prensiplerle ilgili konularda öneriler sunarak iç denetimlerin yüksek kalitede gerçekleştirilmesini teşvik etmektedir. İngiltere’de
kamu sektörü iç denetiminin temel hedefi, Bakanlık
Mali Görevlilerinin, oluşturmakla görevli bulundukları
iç kontrol sistemleri ile ilgili güvenceye sahip olmalarını sağlamaktır. İç denetim, bakanlıklarda, iç denetim
birimleri tarafından yerine getirilmektedir. İç denetim
birimi başkanı, Bakanlık Mali Görevlisine karsı sorumludur ve genellikle Mali Görevliye bir Bas Mali Yetkili
ve Denetim Komitesi aracılığıyla rapor vermektedir. İç
denetim birimi başkanının her koşulda Bakanlık Mali
Görevlisine doğrudan erişebilme hakkı bulunmaktadır
(Günerdem, 2004:18).
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Son yıllarda ülkede yapılan iç denetim, performans
denetimi ve değerlendirmesini de kapsamına almaya
başlamıştır. Ülkede ayrıca, yerel yönetimler için; görevleri hesapların doğruluğu ve yasallığı hakkında rapor
vermek, iç denetim ile mali denetimin yetersizliğini
gözden geçirmek, iç denetimin etkinliğini incelemek,
performans denetimini sağlamak için gerekli genel
düzenlemeleri gözden geçirmek olan dış denetçiler
bulunmaktadır. Bakanlıkça atanan dış denetçiler, denetimleri ile ilgili sonuçları yasama organının temsilcilerine rapor eder. Dış denetçi raporlarında, hesapların,
harcamaların yasa hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını, gelirlerin yasalara göre elde edilmesini, gerekli
muhasebe kurallarına uyulup uyulmadığını, yönetimin
etkin ve verimli çalışıp çalışmadığını açıklığa kavuşturmaya çalışırlar (CDLR, 1995:97).
2.1.2. Hollanda
Hollanda, bakanlıkların yönetim kontrolünden sorumlu olduğu ve parlamentoya yıllık rapor sunduğu
klasik “kuzey” modelini benimsemiştir. İç denetçiler,
Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilmekte ve
esas itibariyle mali denetimi yerine getirmektedirler.
İç denetçiler, bölgesel ve belediye seviyesinde de denetim yapmakta ve dış denetçiler, iç denetçilerin raporlarından yararlanmaktadırlar (Uzun, 2007:6).
Kuzey modelinin uygulandığı ülkelerde, her bir harcamacı Bakanlık kendi bütçesine ait harcamalardan tamamen kendisi sorumlu olup, bu harcamalara ilişkin
kontrolleri ve gereken önlemleri, kendine ait yönetim
kontrolleri (iç kontrol) sistemleriyle gerçekleştirmektedir. Bu yönetim kontrolünün denetimi ise harcama
sonrası denetim olan iç denetim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Maliye Bakanlığının iç denetim birimi,
kendi bakanlığının yönetim kontrolü sistemlerini denetlemenin yanısıra, diğer bakanlıkların iç denetim
birimlerinin koordinasyonunu ve bunlara rehberlik
hizmeti sağlar. Her bir bakanlığın veya teşkilatın en
üst yöneticisi, uygulamaya ilişkin yetkilerini devredebilmekle beraber kurumunun yönetim kontrolünden
kendisi sorumludur (Arcagök ve Yörük, 2004:4).
2.1.3. Finlandiya
Finlandiya’da uygulanmakta olan iç kontrol ve
mali yönetim yapısı ile uygulama prensipleri Kuzey
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Avrupa’nın tipik mali yönetim ve kontrol sistemidir.
Bu mali yönetim ve kontrol sistemi uzun bir süreç
içinde gelişmiştir. İskandinav geleneğinin sonucu olarak bu sistem kamu idarelerinin otonom olarak hareket edebildikleri adem-i merkeziyetçi bir yönetim
ve kontrol sistemidir. Genel prensip olarak kontroller
yönetim sürecine entegre olmuştur. Merkezi yönetim
mali kontrol sistemi ve performans yönetimi, muhasebe, raporlama, merkezi yönetimin finansmanı
sistemlerinin kurulması ve izlenmesi ile ilgili mevzuatın hazırlanması, risk yönetim ve iç kontrol sistemlerinin kurulmasından Maliye Bakanlığı sorumludur.
Hükümetin mali kontrol fonksiyonu Maliye Bakanlığı
bünyesinde çalışan “hükümet kontrolörleri” tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte hükümet kontrolörleri bakanlar kuruluna karşı sorumludur. Kamu
idare ve kurumları iç kontrol, performans denetimi
ve mali raporlama konularında yönetim sorumluluğu
ilkesine göre hareket ederler. Başbakanlık ve Maliye
Bakanlığı istisna olmak üzere her bakanlıkta iç denetim birimleri bulunmaktadır. Başbakanlık ve Maliye
Bakanlığında ise iç denetim birimi bulunmamaktadır.
İç denetimin amacı iç kontrol sisteminin yeterliliğinin
değerlendirilmesi ve yönetim tarafından belirlenen
iç denetim faaliyetinin yürütülmesidir. İç denetim
fonksiyonunun yapısı, kurum içindeki pozisyonu ve iç
denetim faaliyetine ilişkin prosedürler her bir kamu
idaresi tarafından kendi ihtiyaçlarına göre belirlenir.
Merkezi Yönetim Bütçe Kararnamesinde 2004 yılında yapılan bir değişiklikle Maliye Bakanlığına bağlı
iç Kontrol ve Risk Yönetimi Konseyi oluşturulmuştur.
Mali yönetim ve kontrol ile iç denetim ile ilgili merkezi uyumlaştırma görevleri bu Konsey Tarafından yürütülmektedir (Çıplak, 2009:153).
2.1.4. İrlanda
Anglo Sakson yani kuzey yaklaşımı yönetim geleneğine sahip olan İrlanda’da denetim parlamento tarafından yapılan denetim, parlamento adına kamu gelir ve
giderleri bir hesap mahkemesi olarak denetleyen Sayıştay, yolsuzluk denetimlerini yerine getiren yüksek
mahkeme statüsünde bulunan Soruşturma Komisyonları bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı bütün kamu
kurumlarında denetimle ilgili genel kurallar rehberi
hazırlamak, kurumlar bu genel ilkelere göre iç denetim birimlerini oluşturmakla yükümlüdürler. Denetim
sisteminin kurulması ve gereken şekilde çalışıp çalış-
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madığı Maliye Bakanlığının sorumluluğundadır. Maliye Bakanlığı denetçinin yönetimde tespit ettiği yanlış
veya eksik uygulamaların yöneticiye bildirilerek gereken önlemlerin alınmasını sağlayacak sistemi kurmakla yükümlü bulunmaktadır (Balta, 2006:55,56).

İç denetim servisleri şu şekilde sınıflandırılabilir;

2.1.5. Estonya

•

Maliye Bakanlığı hükümet tarafından devlet sektöründe iç kontrol ve iç denetim alanlarında temel bakanlık olarak görevlendirilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın
Mali Kontrol departmanı (FCD) devletin iç denetçisi
gibi hareket etmektedir. Devlet bütçelerinin ve dış
fonların kullanımını izlemekte, iç kontrol sistemi uygulamalarını, devlet kurumları içerisindeki iç denetim organizasyonunu koordine etmekte, incelemekte
ve yenilikler öne sürmektedir. Estonya’da Maliye Bakanlığının özel sorumlulukları düzenlenmiştir. Bakanlık kurumların organizasyonlarını, iç denetçilerin eğitimini destekler. Maliye Bakanlığı iç kontrol sistemlerini ve iç denetim organizasyonlarını analiz etmek için
kurumları ve güç otoritelerini denetler Bu fonksiyonu
yerine getirirken kurumun iç denetçisine ilişkin mevcut yönetmelikte belirtilen ilkelere uyar (Koçdemir,
2012).
2.1.6. Polonya
İç denetim, mali yönetim ve kontrolün koordinasyonunda Maliye Bakanlığı sorumludur. Bu sorumluluğunu genel iç denetçi ve bakanlıkta oluşturulan ilgili
birim vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. İç denetim,
mali, sistem ve performans denetimi yapmaktadır.
İç denetim görevini ifa ederken daha önce yapılmış
olan denetim ve teftiş sonuçlarını da dikkate alır. Yani
iç denetim dışında diğer denetimlerin varlığı da sürdürülmektedir (Koçdemir, 2012).
2.1.7. Slovenya
Slovenya ise gerek iç denetim uygulaması bakımından ve gerekse bütçe teftişi bakımından çok farklı
özellikler ihtiva eder. İç denetçiler Devlet İç Denetçisi
(Government Internal Auditor) ya da Sertifikalı Devlet
İç Denetçisi (Certified Government Internal Auditor)
unvanlarını almaktadırlar. İç denetim birimi olarak iç
denetim servislerinden söz edilebilir.
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•

•
•

Bütçeleri belli miktarı aşan harcama merkezlerinin iç denetim faaliyetleri kendi iç denetim servislerince yürütülmektedir (Own Internal Audit
Services).
Birden fazla harcama merkezi ortak bir iç denetim servisi de organize edebilmektedir (Joint Internal Audit Services).
Harcamacı birimler akredite edilmiş özel şirketlere de iç denetimlerini yaptırabilmektedirler.
Maliye Bakanlığı içerisindeki Bütçe Gözetim Servisi de (Budget Supervisory Service at the Ministry of Finance) harcamacı birimlere iç denetim
sağlayabilmektedir.

Bu ülkede iç denetim sistemi kontrol faaliyetlerinde
de araç olarak kullanılabilmektedir.
Öte yandan bu ülkede bütçenin teftişi ile ilgili özel düzenlemeler de bulunmaktadır. Bütçenin teftiş kontrolleri (Inspection control) Maliyeden sorumlu bakanın özel yetkilendirmesiyle bütçe müfettişleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bütçe müfettişleri Maliye
Bakanlığına karşı sorumludurlar. Bütçe müfettişleri
görevlerini resmi gizlilik prensipleri içerisinde yürütürler. Bütçe teftişlerinin sonuçlarına ilişkin bulgular,
sonuçlar ve kararlar Maliye Bakanlığınca Sayıştay’a ve
Hükümet’e gönderilir. Hükümet ise 6 ayda bir Ulusal
Meclise raporlama yapar.
Teftiş bütçe müfettişinin aşağıdaki hususları yapmaya
hakkı vardır;
•
•
•
•

Kanuna ya da yönetmeliğe uygunluk için emir çıkartmak,
Gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin olarak yetkili makama yaptığı tavsiyeleri raporuna eklemek,
Kanuna uygun şekilde, söz konusu suç için kuruma adli kovuşturma önerisinde bulunmak,
Resen cezai takibat açılacak cürüm için yetkili
makamlara suç duyurusunda bulunmak (Koçdemir, 2012).

2.1.8. Norveç
Norveç’te denetçiler denetim süreci boyunca kendi
çalışmalarının kalitesini güvence altına almaktan tek
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başlarına sorumludur. Denetçiler, denetim görevlerini yönergelere ve genel kabul görmüş standartlara
uygun bir şekilde icra etmek zorundadırlar. Denetçilerin en yakın amirleri de gözetimleri altındaki denetçilerin yaptıkları işlerin kaliteli olmasını güvence
altına almakla yükümlüdür. Norveç Sayıştayı Denetim Standartlarının uygulanmasını temin için çıkartılan Denetim Rehberine göre, kalite güvencesinin
temel amacı yapılmakta olan işin yeterince kaliteli
olmasını sağlamaktır. Bütün denetimler, Sayıştay’daki
en iyi denetim uygulamalarına uygun bir şekilde yürütülmelidir. Temel amaç denetimlerin tüm mesleki
standartlara uygun olarak yapılması, etkin ve verimli
olmasıdır. Bu nedenlerle denetimlerin planlanması,
icrası, raporlanması ve dokümante edilmesiyle ilgili
olarak katı kurallar konulmuştur. Denetçilerin çalışma
kâğıtları gerçekleri içeren, kısa, yapıcı ve öze ilişkin
olmalıdır. Denetçiler yaptıkları her işten ötürü kişisel
sorumluluk taşırlar. Sayıştaydaki birim ve bölümlerde fiili denetim sürecinin gözetimi gibi, raporların
ve diğer işlerin gözetimi de bir yönetim görevidir. Bu
amaçla denetçilerle birim veya bölüm yönetimleri
sürekli olarak iş birliği içerisinde olmalıdırlar. Bu da
yönetimin denetim sürecini bilmesini ve denetim görevlerinin planlanmasına aktif olarak katılmasını gerektirir (Gören ve diğerleri, 2003:57-58).
2.2. Güney (Üç Taraflı Kontrol Modeli) – Merkeziyetçi Model
Bu modelin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerin başında Fransa gelmektedir. Temel anlayış, harcama öncesi mali kontrollerin kurumların bünyelerinde yer alan
iç denetçiler tarafından değil de ayrı bir birim tarafından yapılmasıdır. Ülkelerin Maliye Bakanlıkları gelirlerin ve giderlerin harcama sonrası denetimlerini de
gerçekleştirir. Her harcamacı kamu idaresinde genel
müfettişler de yer almaktadır. Bunlar aynı zamanda
kendi idarelerinin de iç denetimini yapmaktadırlar.
2.2.1. Fransa
Türkiye’nin idari sistem olarak örgütlenmesinde esas
aldığı Kıta Avrupası ülkelerinden 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. Ulusal düzeydeki
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denetim faaliyetleri, Ulusal Denetim Komitesinin
yardımı ile Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından
programlanmakta ve gözetilmektedir. Yapılmakta
olan denetim faaliyetleri Denetim, Değerlendirme
ve Kontrol Dairesinin (M.A.E.C.) sorumluluğunda
olup, bazı ulusal konular ise Bölgesel Eğitim Kontrol
Dairesi (M.R.F.C.) ve yerel denetçiler sorumluluğu
altındadır. Ayrıca birkaç Bakanlığı kapsayacak şekilde
gerçekleştirilecek denetimlerde Bakanlıklar arası denetim programlama komitesi toplanmaktadır. Komite üyeleri ilgili bakanlardan oluşmakta ve komitenin
başkanlığını da Maliye Bakanı yapmaktadır. MAEC ile
bağlantı kurulması için Muhasebat Genel Müdürü de
bu komitenin içerisinde yer alır. Bu komitenin baslıca
görevi ortaklasa yapılan denetim programlarının düzenlenmesi ve izlenmesi görevini yürütmektir (Uzun,
2007:6).
Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığında ve diğer
Bakanlık ve kamu kuruluşlarında salt “iç denetçi”
kadro ve unvanı bulunmamaktadır. İç denetimin bir
misyon olup bu fonksiyonu “müfettiş” (Inspecteur
Principaux Auditeurs (IP) ve Inspecteur Auditeurs
(IA) unvanlı denetçiler yerine getirmektedirler. Her
kamu kurumundaki muhasebe ve finans işlemlerinin
denetimi, Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığı’na
bağlı Inspecteur Auditeurs unvanlı denetim elemanlarınca yürütülmektedir. İç denetim kamu kurum ve
kuruluşlarının muhasebe ve finans ile ilgili faaliyetleri
kapsamında yapılmaktadır. Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığında ve bazı diğer Bakanlıklarda genel
müfettiş unvanlı teftiş kurullarına bağlı müfettişler
çalışmakta ve bunların görev alanı bir bütün olarak
kurumun faaliyetlerini, idari iş ve işlemlerin denetimi
ile mali işlemlerin denetimini kapsamaktadır (Uzun,
2007:7).
2.2.2. Portekiz
İç denetimin merkezi olarak yapılandırıldığı örnek
ülkelerden birisi Portekiz’de uygulanan sistemdir.
Portekiz’de uygulanan iç denetim güney Avrupa ülkelerinde uygulanan modelinin bir örneğidir. Söz konusu
ülke örneğinde, bütçe tüm ilgili bakanlıkların katılımıyla Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanır. Bu
süreçte bütçe öncelikleri yasal yükümlülükler, yatırım
ve kalkınma politikaları çerçevesinde Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.
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Aynı kurum bütçe uygulamalarının tüm kurumlar bazında kontrolünden, devlet hesaplarının oluşturulmasından ve parlamento onayına ve Sayıştay›ın denetimine sunulmasından sorumludur. Buna göre Portekiz’
de mali kontrol sistemi iç ve dış kontrolden oluşmakta;
dış kontrol politik düzeyde ulusal mecliste, yargısal düzeyde Sayıştay’ da gerçekleştirilirken; Maliye Bakanına
bağlı “Maliye Genel Teftişi” adında bir birime sahiptir. Bu birim, tüm kamu harcamalarının ve gelirlerinin
mali kontrolünden sorumludur. Bununla birlikte diğer
Bakanlıklar nezdinde faaliyet gösteren ve ilgili olduğu
kuruma verilen kaynakların kullanımında etkin bir mali
kontrolü sağlamak üzere iç denetim birimleri bulunmaktadır (Calderia, 1997:85).
2.2.3. İtalya
İtalya’da ise, her kurum ve kurulusun idari teftiş ve
soruşturmalarını yürüten İç Denetim Müfettişleri
bulunmaktadır. İç denetim müfettişleri her bakanlık
veya kuruluşta hiyerarşik yapı içinde farklı birimler
şeklinde görev yapmakta, disiplin veya cezai fiil ve
işlemleri tespit amacı taşıyan idari soruşturma yapmakla görevli kişilerdir. Ayrıca Ekonomi ve Maliye Bakanlığına hiyerarşik örgütlenme dışında bağlı olarak
kurulmuş; teftiş inceleme ve kanuna uygunluk denetimi yapan merkezde Mali Denetim Birimi ve Merkezi
Vergi Denetim Birimi olmak üzere iki grupta çalışan
Kamu Mali Denetim Birimi bulunmaktadır. Bunların
dışında, parlamento adına soruşturma ve inceleme
yapmakla görevli Savcılık, bir hesap mahkemesi olarak Sayıştay bulunmaktadır (Balta, 2006:55-56).

ve kontrol sistemleri ile ilgili tavsiyelerde bulunur. Bu
birim mali araştırmaların yanı sıra tüm kamu sektörü
için merkezi iç denetim ifa eder (Internal Audit and Investigations Directorate). Dolayısıyla bu ülkede iç denetim merkezileştirilmiş bir yapı arzetmektedir. 2003
yılında İç Denetim ve Mali Soruşturmalar Kanunu çıkarılmıştır (Internal Audit and Financial İnvestigations
Act. Act No. VI of 2003). Bu Kanunda mali araştırma
ve iç denetimin tanımları yapılmıştır. Mali araştırma,
kamu çalışanlarının kanuna aykırı fiilleri (corruption,
yolsuzluk, suistimal) de dâhil olmak üzere, düzensizlikler ve şüpheli yolsuzluk vakaları ile ilgili tüm durumların detaylı şekilde incelenmesi ve bu bağlamda kayıtların ve/veya bilgilerin edinilmesi, ilgili değerlendirmelerin analizlerin ve tavsiyelerin yürütülmesi anlamına
gelir. İç denetim ise iç denetimin uluslararası tanımına
uygun düzenlenmiştir. İç denetim, denetlenen kuruma
risk yönetiminin, kontrolünün ve yönetişim süreçlerinin geliştirilmesi için sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek hedeflerine ulaşmasını sağlamada yardımcı olarak denetlenenin çalışmalarına değer kazandırmak ve bu çalışmaları geliştirmek amacıyla tasarlanan bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık
faaliyetidir (Koçdemir, 2012).
2.3. Karma Model
İç denetim fonksiyonlarının birleştirilmesi neticesinde oluşturulmuş modellerin uygulandığı ülkeler de
bulunmaktadır. Örnek olarak Almanya ve İsveç te uygulanan iç denetim modelleri gibi.
2.3.1. Almanya

İspanya’da Ekonomi ve Maliye Bakanlığı içinde örgütlenmiş olan Kamu Kurumlar Arası Yönetim Birimi
merkezi hükümetin bütün mali işlemlerini denetlemekle yetkili kılınmıştır. Mali denetim dışında Kamu
Yönetimi Bakanlığı içinde her bakanlığın teftiş, denetim ve inceleme programlarını hazırlayan Kamu
Yönetimi Genel Teftiş Kurumu bulunmaktadır (Balta,
2006:56).

Bu modelde; iç denetim kamu kuruluşlarının kontrol sistemlerinin bir parçası olmak yerine dış denetimin parçası olarak görülür. İç denetim elemanlarının
kadroları çalıştıkları kuruluşta bulunmasına rağmen,
Federal Denetim Mahkemesinin (Sayıştay) 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 (Karaarslan, 2006:289).

2.2.5. Malta

2.3.2. İsveç

Malta’da merkezi uyumlaştırma birimi 2000 yılında kurulmuştur. Bu birim Maliye Bakanlığı’na mali yönetim

İsveç›te denetim iki şekilde yürütülmektedir. Bunlardan birincisi Ulusal Denetim Ofisi, ikincisi ise Parla-

2.2.4. İspanya
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mento Denetçileridir. Parlamento Denetçileri devletin faaliyetlerini Parlamento adına denetlemekle
görevlidirler. Diğer OECD Ülkelerinin aksine Parlamento Denetçileri, Parlamento üyeleridir. Parlamento Denetçileri tüm hükümet faaliyetlerini ve devletin
faaliyetlerinde kararlarıyla etki sahibi olduğu tüm
şirketleri denetleme hakkına sahiptir. Söz konusu
denetçiler genelde, performans denetimine ağırlık
vermektedirler. Denetlenecek konuların seçiminde
serbesttirler. Bazen Parlamento’nun ilgili komitelerinden gelen tavsiyeler üzerine de denetleme yaparlar. Denetim sonuçları üzerine hazırlanan raporlar,
Parlamento›ya yazılı teklifler seklinde olmaktadır.
Daha sonra bu raporlar Parlamento herhangi bir işlem yapmadan önce ilgili parlamento komiteleri tarafından incelenmektedir.
Ulusal Denetim Ofisi, Devletin denetleme kurumudur. UDO tüm devlet kurumları ve bunların faaliyetleri konusunda bağımsız denetim yapmaktadır. Yıllık
denetim, kurumların çalışmaları ile ilişkili aldıkları kararları, yönetimlerini ve hesaplarını kapsamaktadır.
Söz konusu denetim, devlet faaliyetlerinin gerektirdiği standartlara dayanmaktadır. Hükümete sunulan
denetim raporu hem cari faaliyetleri hem de kurumların yıllık raporlarının içerdiği konuları kapsamaktadır. UDO hangi denetimlerin yapılacağını kendisi seçer. UDO ayrıca, devletin belirleyici etkisi olduğu her
tröst şirketinde ve birçok kamusal teşebbüste denetim yetkisine sahiptir. Diğer ülkelerden farklı olarak
UDO Parlamento’ya karsı sorumlu olarak çalışması
yerine Maliye Bakanlığı’nın altında merkezi hükümete bağlı olarak çalışmaktadır. Bununla beraber gerek
konuların seçiminde gerekse de raporlama konusunda tam bir bağımsızlığa sahiptir. Başkan Kabine tarafından 6 yıllığına atanmaktadır. Denetim Ofisinin birbirinden ayrı üç görevi vardır. Bunlar, mali denetim,
performans denetimi ve mali yönetim reformlarının
koordinasyonudur. Hükümete sunulan denetim raporları üzerine ilgili bakanlık gerekli işlemleri yapmak
zorundadır. UDO’nin yapmış olduğu değerlendirmeler bütçe süreci tartışmalarının önemli bir kısmını
teşkil etmekte ve ayrıca hükümetin Parlamento›ya
sunduğu bütçe tasarısında hem özet olarak hem de
ilgili kurum hakkında yapmış olduğu tavsiyeler olarak
yer almaktadır (Şensoy, 2006:204-205).
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2.4. Afrika Ülkelerinde İç Denetim
Afrika ülkelerinde uygulanan iç denetim sistemi; Anglofon Afrika Ülkelerinde uygulanan ve Frankofon Afrika Ülkelerinde uygulanan olmak üzere temelde ikiye
ayrılırlar. Anglofon Afrika Ülkelerinin iç denetim sisteminin kaynağını İngiltere oluştururken, Frankofon
Afrika Ülkelerinin iç denetim sisteminin dayanağı ise
Fransadır.
2.4.1. Anglofon Afrika Ülkelerinde İç Denetim
Anglofon ülke sistemlerinin orijini olan Birleşik Krallık, temel olarak iç denetimi merkezi olmaktan çıkarmıştır. İç denetçiler faaliyette bulundukları kamu idaresi tarafından istihdam edilirler. İç denetim, kamu
idaresinin yönetim sistemleri ve verimlilik konuları
üzerinde yoğunlaşmıştır. İç denetim için gerekli mesleki standartlar ve kurallar, merkezi olarak Hazine
tarafından oluşturulmuştur. Merkezi Yönetimin rehberliği çerçevesinde olmuş olsa da, Birleşik Krallıktaki
mevcut merkezi olmayan iç denetim sistemi, Anglofon Afrika Ülkeleri’nin bağımsız olmalarından bu
yana zaman içerisinde tekâmül kaydetmiştir. Ancak,
bu ülkelerin tamamı, iç denetim düzenlemelerinde
bir parça serbestiyete izin veren batı tarzı Devlet modelini miras olarak almışlardır (Gürkan, 2009:80).
İç denetim, merkezi yönetimin temel bir aracı olarak
bu sistemde yer almıştır. Bu yaklaşım, merkezi bir iç
denetim sistemini benimsemiş olan birçok Anglofon
Afrika ülkesinde yaygındır. Kenya, Uganda ve Malavi,
bu grup içerisinde sınıflandırılabilir. Maliye Bakanlığı, merkezi olarak yönetilen bir iç denetçiler kadrosundan oluşan bir iç denetim ofisine sahiptir. Burada görev yapan iç denetçiler, icracı kamu idareleri
nezdinde görevlendirilirler, fakat personelin çalışma
yönetimi Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
İç denetim raporu, icracı kamu idaresine ve Maliye
Bakanlığı’na verilir. Örneğin, Kenya’da, iç denetçiler,
doğrudan Maliye Bakanlığı’ndaki Genel İç Denetçi
Ofisi’ne rapor ederler. Raporun bir örneğini de ilgili
kamu idaresine verirler. Buradaki iç denetçiler, Genel
İç Denetçi Ofisi tarafından belirlenen çalışma programları sahiptirler ve bu Ofis’in bütçesinden finanse
edilirler. Nijerya Federal Devletinde ise iç denetçiler,
Federasyon’un Muhasebat Genel Ofisi altında, aynı
servisin muhasebe yetkilileri olarak farklı icracı kamu
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idarelerinde görevlendirilmektedirler. Son yıllarda,
bu işi denetlemek üzere, merkezi bir teftiş birimi,
Muhasebat Genel Ofisi’nde oluşturulmuştur. Bu sistemde, iç denetim, muhasebe yetkilisine hizmet sağlayan ve onun yönetim takımının parçası olarak doğrudan ona rapor veren ve sadece Maliye Bakanlığı’na
bunun kopyasını sunan bir birim şeklinde oluşturulmuştur. Örneğin Güney Afrika ve Gana’da, iç denetçiler, her bir kamu idaresi tarafından atanırlar ve yönetilirler. İç denetçiler üzerinde Maliye Bakanlığı’nın
merkezi bir rehberliği veya kontrolü yoktur (Gürkan,
2009:81-82).

2.5. Kuzey Amerika Ülkelerinde İç Denetim
Bu bölümde A.B.D ve Kanada iç denetim sistemi genel olarak açıklanacaktır. A.B.D’de iç denetim 1950
yılında özel sektörden uyarlanmış olup iç denetim birimlerinin başında bir Genel Müfettiş yer almaktadır.
Kanada’da ise iç denetim birimleri 1966 kurulmaya
başlanmış ve kamu kaynaklarının etkin ve yasalara
uygun kullanılması hedeflenmiştir.
2.5.1. A.B.D

Fronkofon ülke sistemlerinin dayanağı olan Fransa, iç
denetim işlevini daha çok merkezileştirmiştir. Maliye
Bakanlığının iç denetçisi olan Genel Maliye Müfettişi, sadece Maliye Bakanlığının değil, aynı zamanda
devlet tanımı içerisine giren tüm daire ve idarelerin
denetimini yapar. Ancak, göreceli olarak çoğu icracı
bakanlık, bakanlık yönetimi tarafından yönetilen ve
buraya rapor sunan kendi iç denetçilerine sahiptirler.
İç denetim işlevi, iç denetimlerin doğru bir şekilde
yerine getirildiğini kontrol eden Sayıştay ile merkezi olarak yönetilen bir kadro olan “kamu muhasebe
yetkilileri” tarafından yerine getirilir. Aynı zamanda,
genel müfettişlikler, önemli bir gözetim işlevini ifa
ederler. Doğrudan Maliye Bakanlığına rapor sunan
Genel Maliye Müfettişi, kamu fonu alan her kurulusu
kapsayan ve uygunluk denetiminin yanı sıra bundan
daha geniş bir gözetim işlevi yapma yetkisine sahiptir. Buna ek olarak, diğer özel bakanlıkları veya hususi
faaliyetleri kapsayan 21 tane daha Genel Müfettişlik
vardır. Genel Maliye Müfettişliği gibi, bunlar da özel
çalışma ve araştırmaların yanında genel gözetim ve
teftiş rolüne sahiptir.

ABD’de Genel Denetim Ofisi (Sayıştay) Kongre tarafından kuruluşların performans denetimini yapmak
üzere dış denetimden sorumlu olarak görevlendirilir.
İç Denetim, bu modelde özel sektörden ilk defa 1950
yılında uyarlanmıştır. İç denetim yönetim ve finans
bölümlerinden bağımsız olarak üst yöneticiye bağlı olarak yönetim kontrollerinin tümünü kapsayacak
şekilde yapılandırılmıştır. 1978 yılında Genel Müfettiş
Kanunu (Inspector General Act) çıkarılarak bu model
biraz değiştirilmiştir. Her kamu kuruluşunun iç denetim biriminin başında yer almak üzere Genel Müfettiş
(IG) oluşturulmuştur. Genel müfettiş doğrudan kamu
kuruluşunun başındaki yöneticiye bağlı ve diğer bölümlerden ayrı olup ona rapor sunar ve Kongreye de
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verir. Kuruluşun başındaki yöneticinin Genel Müfettişin gerekli göreceği
herhangi bir incelemeyi önleme yetkisi yoktur. Genel Müfettiş denetim ve teftiş raporlarını kuruluşun
başındaki kişiye verir, bu yönetici kendi yorumlarını
ekleyerek 30 gün içinde bu raporu Kongre’ye sunar.
Bu yaklaşımla, iç denetimin yönetime yardımcı olma
fonksiyonunu ifade eden ademi merkeziyetçi görüş
ile raporların kongreye sunulması yoluyla, dolaylı yoldan dış denetim sorumluluğunu birleştirilmektedir
(Karaarslan, 2006:289).

Bunun yanında, her bakanlık, bir denetim öncesi görevi yerine getiren bir mali kontrolöre sahiptir. Mali
sonuçları olan hiçbir yönetsel taahhüt, Mali Kontrolörün onayı veya vizesi olmadan yerine getirilemez.
Bazı bakanlıklar, soruşturmaya ilişkin bir işlev ifa eden
iç denetim organlarından daha fazla güce sahip olmalarına rağmen, iç denetimin rolü, Maliye Bakanlığının
icracı bakanlıklarda bütçenin uygulanmasını kontrol
etmek üzere mali kontrolör görevlendirmesinden dolayı kesintiye uğramıştır (Şensoy, 2006:208).

A.B.D.’de genel kabul görmüş denetim standartları
dikkate alınarak denetçi bağımsızlığının sağlanmasına
öncülük eden, etkinlik ve verimliliğe dayanan çağdaş
bir denetim sistemi mevcuttur. Denetim işlevi bağımsız olarak çalışan ve görevini kariyer olarak yürüten
meslek elemanlarınca yerine getirilmektedir. Denetim birimleri çoğunlukla özerk bir yapıda, denetçi bağımsızlığı korunarak görev yapmakta, denetim birimleri arasında koordinasyon, saptanmış olan merkezi
denetim birimi tarafından sağlanmaktadır. Dünya’da

2.4.2. Frankofon Afrika Ülkelerinde İç Denetim
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uygulanan mevcut iç denetim standartlarının en üst
düzeyde uygulandığı ülkedir (Çıplak, 2009:154).
2.5.2. Kanada
Kanada’da iç denetim sisteminin dış denetime ilave olarak idarelerde kurulması 1962 yılında Kraliyet
Komisyonunun Kamu İdari Yapısı konulu raporuyla
gündeme gelmiştir. Hazine Bakanlığı adem-i merkezi
bir yapı olarak kamu kaynaklarının etkin ve yasalara
uygun olarak kullanılmasını idarelerde denetleyecek
iç denetim birimleri kurulmasına 1966 da rehberlik
etmeye başlamış ve 1972 yılında her kuruluşun iç denetim birimi kurmasını zorunlu hale getirmiştir (Karaarslan, 2006:289).
2.6. Latin Amerika Ülkelerinde İç Denetim
Latin Amerika Ülkelerinde önceleri, merkezi yönetim
adına devlet muhasebesi kayıtlarının güvenilirliğini
sağlamak üzere güçlü bir yapıya sahip “Genel Kontrolör” kurumu geliştirilmiştir. Kamu idareleri nezdinde
görev yapan muhasebe yetkilisi, harcama birimlerinin
gerçekleştirdiği işlemlerin yasallığı ve muhasebe kayıt
düzeninin doğruluğunun teyit edilmesi için tutulan
muhasebe kayıtları genel kontrolöre sunuyordu. Bu
sistemde genel kontrolör, iç denetimi de içeren merkezi hükümet harcamalarının birincil kontrol sorumluluğunu üstlenmişti. Genel kontrolörlük sistemi, finansal raporların hazırlanması ve kamu muhasebesi dâhil
mali bilgilerin merkezileştirilmesini sağlayan güçlü bir
yapıyı temsil etmekteydi. Kontrolörlük sistemi güvenilir muhasebe, varlıkların konsolidasyonu ve teyidinden
sorumluydu. Bu sistemde, Kontrolörlük, bir taraftan
parlamentoya rapor verirken başka bir taraftan denetlediği kurumların muhasebesini hazırlamaktı. Bu
kontrolörlük sistemi merkez hükümet harcamalarının
icrasını dışarıdan ve içerden kontrol eden yasamanın
yardımcı organı olarak ikili bir pozisyona sahipti.
Venezüella’da 1983 sonrasında hazırlanan “mali reform komisyonu raporu” 1995 yılında hayata geçirilen “yapısal değişim yasasıyla” iç denetimin, her bir
kamu idaresi nezdinde adem-i merkeziyetçi bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Kolombiya
1993-94 yılları arasında iç denetim fonksiyonunu,
harcamacı birimlere devrederek denetimi standardize etti ve 1996 da iç denetimi yürütmenin danışmanı
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olarak yeniden oluşturmuştur. Fakat merkezi yönetim
anlayışına sahip geleneksel kontrolörlük sistemi Şili,
Honduras ve Panama gibi diğer ülkelerde hala uygulanmaktadır. Birçok Latin Amerika ülkesi kendi iç
kontrol sistemini adem-i merkeziyetçi yaklaşıma uygun olarak yeniden tanımlamış ve iç ve dış denetim
fonksiyonunu genişletme yönünde denetimi yeniden
düzenlemişlerdir (Gürkan, 2009:83-84).
2.7. Eski Sovyet Bloğu Ülkelerinde İç Denetim
Bu tarz ülkelerde gelenekselleşmiş bir şekilde uygulanan iç denetim sistemi bulunmamaktadır. Bu ülkeler,
daha çok hile ve uyumsuzluğun ileri sürüldüğü özel
soruşturmaları yapan, önleyicilikten çok soruşturan
bir Maliye Bakanlığı denetimini miras almışlardır.
Rusya’da olduğu gibi denetim fonksiyonu bu geleneğe dayanan pek çok ülke, bir dış denetim birimi kurmuştur. Ne yazık ki bu iki kurumun arasındaki rollerin
bölüşümünde de karmaşa mevcuttur. Raporlamaları farklılık gösterir. Maliye Bakanlığı denetimi ile dış
denetim birbiri içine giren fonksiyonlara sahiptirler.
Merkez denetim konsepti aynı zamanda güçlü bir
kontrol ve uyumsuzluğun denetimi yönündedir. Bazı
açılardan dış denetimle Maliye Bakanlığının denetimin rollerinde çakışmalar da meydana gelebilmektedir. Dış denetim, sadece bütçe uygulamasını izlemez
aynı zamanda bütçenin hazırlanmasında da yasama
organına veri sağlama bakımından da bir sorumluluğa sahiptir. Dış denetim, harcama sonrası denetimden çok, çoğu zaman iş ve işlemleri gerçekleştiren
kimselerin soruşturmalarını yapan bir birim olarak
faaliyette bulunmaktadır (Gürkan, 2009:84).
2.8. Uzak Doğu Ülkelerinde İç Denetim (Çin)
Çin’de ekonomik reformun 80 li yıllarda başlamasıyla
birlikte, iç kontrol işini yapan girişimcilere olan talep ve
iç denetimdeki gelişmeler ilgi odağı olmuştur. İç denetimin, iç kontrol için en önemli fonksiyonu firmaların
normal operasyonlarını finansal olarak değerlendirmesidir ama değişik ülkelerin farklı ekonomik gelişmişlik seviyeleri, kendine özgü kamusal düzenlemeler
ve farklı sosyal ve kültürel gelenekleri sebebiyle iç denetim sistemi ve yaklaşımı değişiklik göstermektedir.
Çin’de iç denetim yaklaşık 20 sene önce başlamış olup
Çinli iç denetçilerin karşılaştırmalı analizlerden çok
önemli dersler çıkarabileceklerine inanılmaktadır.
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Çin›de firma iç denetim sisteminin kurulup gelişmesi, ulusal pazar ekonomisinin hızlı gelişimi ve büyümesi ile olduğu kadar hükümetin idari politikalarıyla
da desteklenmiştir (Jou 1997). 1983 Ağustos’unda
Devlet Meclisi, yetkili departmanlarda orta ve büyük
ölçekli işletmelerde çok sayıdaki iştiraklerine birleşik
bir liderlik görevi yapacak yetkili departmanlarda iç
denetim birimleri oluşturularak iç denetim sisteminin kurulmasını öngörmüştür. 1987’de Çin İç Denetçiler Enstitüsü kurularak aynı yılın Aralık ayında Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsüne katılmıştır. 1988’de
Devlet Konseyi, 7. bölümünde iç denetim birimlerinin görevlerini, iç denetim birimleri arasındaki ilişkilerle bunların devlet denetim birimleriyle ilişkilerini
düzenleyen Çin Halk Cumhuriyeti Denetim Standartlarını yayınlamıştır. 1994’te Devlet Konseyi Denetim Yasası’nı çıkararak denetim yasal yerini belirlemiştir. 1995’te Çin Ulusal Denetim Ofisi İç Denetim
Düzenlemeleri’ni yayımlamış ve iç denetime ilişkin
daha spesifik kurallar getirmiştir. 2003’te Çin Ulusal Denetim Ofisi Çin Ulusal Denetim Ofisi İç Denetim Düzenlemeleri üzerinde değişiklik yaparak 1994
yılındaki düzenlemeleri geliştirmiştir. Diğer yandan
iç denetim elemanlarının sayısında1987 yılından itibaren önemli bir artış meydana gelmiş ve «Yetkili İç
Denetçi» yeterlilik sınavları için 10›dan fazla merkez
kurulmuştur. 2001 yılının sonunda Çin›de 193.000
sertifikalı çalışanı olan yaklaşık 76.000 iç denetim birimi bulunmaktadır.
Güncel uluslar arası çalışmalara göre, ticari işletmelerdeki iç denetim birimlerinin kurulmasında üç farklı yapıda sistem vardır. İlk yapıda, iç denetim birimi
yönetim kuruluna paralel olarak belirlenir ve izleme
komitesi lideri tarafından yönetilir. İkinci yapıda, iç
denetim birimi şirketteki diğer departmanlara paralel olarak belirlenir ve yönetim kurulu tarafından yönetilir. Son olarak, üçüncü yapıda, iç denetim finans
departmanının temel işlevi olarak, finansal birimlerin
içine yerleştirilir.
Birinci yapıda, iç denetim birimi dış müdahalelerden
ve diğer departmanların tesirlerinden etkilenmeden
düzenlenip denetim işi yapabildiği için iç denetçiler
denetim boyunca bağımsız olabilirler. İkinci yapıda,
iç denetimcilerin bağımsızlığı sınırlıdır ve iç denetim
birimi için diğer departmanları aynı seviyede denetlemek zordur. Üçüncü yapıda, iç denetimci, denetim
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boyunca bağımsızlığını zorlukla elinde tutabilir. Çünkü finans departmanı yan kuruluşunu ve diğer departmanları üzerinde mali denetim işlevine sahiptir
ve iç denetim finans departmanının işlevlerinden bir
tanesidir. Çin’de, tüm iç denetim birimleri yukarıda
belirtilen ikinci ya da üçüncü yapıya bağlı olarak, ticari işletmeler halinde yapılandırılmıştır. Nispeten, tüm
iç denetim birimleri birinci yapıya bağlı olarak kurulmuştur (Li:3-4)
Çin’de devlet teşebbüslerinin iç denetim birimleri ile
devletin düzenleme kurulu arasında yakın bir ilişki
vardır. Tüm iç denetim birimleri devletin idari kurallarına göre kurulmuştur.29 sayılı ulusal denetim kanununa göre, devlete ait şirketlerin iç denetim birimleri
yerel yönetimlerin gözetiminde ve rehberliğinde olmak zorundadır. Bu standart işletme iç denetimi ve
devlet denetim birimi arasındaki yasal ilişkiyi belirler
ve işletme iç denetim birimleri ve devlet denetim
organları arasındaki farkı sağlayan iç denetim işlevlerinin kurulması için katı kurallar getirmemektedir.
Yani Çin’de bir işletme iç denetim birimi çift denetim
altındadır. Biri kendi departman veya işletmenin liderliğinden diğeri ise devleti temsil eden devletin denetim bölümü. (Jou 1997; Cai 1997).
Çin Milli Denetim Ofisi tarafından basılan İç Denetim
Tüzüğü’nün 9. maddesi Çin’deki iç denetçileri düzenler: (1) iç denetçiler, kamu gelirlerindeki ekonomik
hareketleri, kamu maliyesi giderlerini, mali gelirleri, girişimlerde ve alt kuruluşlarındaki mali giderleri
denetlemelidir. (2) İç denetçiler, bütçe içindeki ve
dışındaki sermaye yönetimi ve uygulamasını denetlemelidir. (3) İç denetçiler, görevleri süresince liderlerin
mesuliyetlerini denetlemeliler. (4) İç denetçiler proje
inşasını denetlemelidir. (5) İç denetçiler iç kontrol sisteminin ve risk yönetiminin doğruluğunu ve verimliliğini inceleyip değerlendirmelidir. (6) İç denetçiler
işlevsel denetim ya da performans denetimi yapmalıdır. (7) İç denetçiler yasalar ve tüzüklerce belirlenmiş
diğer denetim işlerini yapmalıdır.
Yukarıda listelenen standartlardan, Çin’in iç denetim
sisteminin daha çok mali denetim ve uygunluk denetimine, tek bir fonksiyona yoğunlaştığı görülür. Yani
iç denetim bir gözetleme fonksiyonu benimser, kural
ve tüzük ihlallerini denetler ancak yönetimin nasıl
güçlendirileceğini veya işletme yöneticilerine önemli
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kararlar vermelerine yardım etmek amacıyla servis
verimliliğini artırma konusunu göz ardı ederler.
Çin’deki denetçilerin sayısı ve profesyonel kalitesi
pratik gereklilikleri karşılamaktan ve yererli olmaktan
uzaktır. Şu anki iç denetçilerin çoğu 1980’lerin ekonomik reformlarından önce yetişmiş ve üniversite
eğitimi almadıklarından gerekli profesyonel eğitimi
almamıştır. Birçok genç profesyonel bu meslek alanına katılmışsa da, bunların çoğu üniversiteden yeni
mezundur ve yalnızca muhasebe üzerine eğitim görmüştür (li:6-7).
3. İÇ DENETİM MODELLERİNİN ÜSTÜN VE ZAYIF
YÖNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Kamu idarelerinde denetim fonksiyonu ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar ülkelerin
ekonomik ve hukuki yapısı, idari, şekli, kültürel yapısı gibi etkenlere göre değişmektedir. Geleneksel bir
denetim standardı olamayacağından dolayı her ülke
kendi yapısına uygun olan denetim sistemini uygulamalıdır.
3.1. Adem-i Merkeziyetçi Modelin Üstün ve Zayıf
Yönleri
Adem-i Merkeziyetçi Modelin uygulandığı ülkelerde
temel olarak idarenin sorumluluğu esas alınmıştır. Bu
modelde kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticisi
ile harcama yetkililerinin sorumluluğu dikkat çekici
bir husus olarak görünmektedir. Bu şekilde idarenin
hesap verme yaklaşımı ortaya çıkmaktadır.
Bu modelde her harcamacı kuruluşun üst yöneticisi
harcama sorumluluğunu da üstlenmektedir. Ülkelerin
Maliye Bakanlıkları tarafından belirlenen standartlara göre iç denetim gerçekleştirilmektedir. İç denetim
farklı kamu idarelerinde görev yapan iç denetçiler tarafından yürütülmektedir. Bu sayede kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, belirlenen standartlara, mevzuata, politikalara
ve tüm kontrol sistemine odaklanılır. Yapılan iç denetim faaliyeti, mali denetim şeklinde değil daha çok ön
mali kontrol süreci şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
sistem denetimi, performans denetimi ve bilgi sistemleri denetimi de sıklıkla gerçekleştirilmektedir.
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Adem-i Merkeziyetçi Modelde her harcamacı kuruluşun iç denetçileri bulunmaktadır. Buralarda görev
yapan iç denetçiler üst yöneticiye karşı sorumludurlar ve raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunarlar.
Dolayısıyla harcamacı kurum ve kuruluşlar kurum
bünyesinde görev yapan iç denetçiler tarafından denetlenmektedir.
Adem-i Merkeziyetçi Modelin uygulandığı ülkelerde
yetkiler genellikle yerel yönetimlere devredilmiştir. Buralarda ki kamu idareleri kendi bütçelerini oluşturmakta
ve bu bütçeleri tarafından idare olunmaktadırlar.
Bu modelde bütçe uygulamalarında daha çok ön mali
kontroller yapılmaktadır. Ayrıca Adem-i Merkeziyetçi Modelde siyasi ve idari sorumluluklar birbirinden
ayrıştığından dolayı siyasi müdahalenin oldukça az
seviyede olduğu söylenebilir.
3.2. Merkeziyetçi Modelin Üstün ve Zayıf Yönleri
Merkeziyetçi Modelin uygulandığı hemen hemen
tüm ülkelerde bakanlıklar ve bunların altlarında Maliye Bakanlıkları bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı bütçeyi hazırlar ve kamu kurum ve kuruluşlarında ön mali
kontrolde yer alan personel aracılığıyla harcamalar
kontrol edilir. İç denetim daha çok Maliye Bakanlığına
Bağlı denetim elemanları aracılığıyla gerçekleştirilir
ve yapılan denetim genellikle mali denetimdir.
Merkeziyetçi Modelde iç denetim yoğunluklu olarak
Maliye Bakanlığı tarafından koordine edildiği durumlarda, iç denetim faaliyetleri bir merkezden yürütülecektir. Bu sayede iç denetimin standart ve ilkelerine uyum daha kısa sürede sağlanmış olacaktır. Aksi
takdirde harcamacı kuruluşlara bağlı olarak çalışan iç
denetçilerin bağımsızlığı zedelenmiş olabilecektir.
Merkeziyetçi Modelde iç denetim Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan denetim elemanları tarafından
gerçekleştirildiği için daha çok ön mali kontrolü yapan
birim üzerinde yoğunlaşma olmaktadır ve dolayısıyla
iç denetim mali denetim şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Merkeziyetçi Modelde mali işlemlerin mevzuata uygunluğu oldukça önem teşkil etmektedir. Ayrıca bu
modelde siyasi iradenin yönetim üzerinde oldukça
etkili olduğu görülmektedir.
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Tüm yapılan bu değerlendirmeler şunu göstermektedir ki; ülkeler arasında standart olarak uygulanan
bir iç denetim yapısı bulunmamaktadır. Genellikle
denetim kavramı içersinde ele alınabilecek konuların
birer fonksiyon olarak ortaya çıktığı görülmektedir.
Bir kısım ülkelerde bu fonksiyonların tamamı belli
unvanlar altında gerçekleştirilirken, bazı ülkelerde ise
fonksiyonların ayrıştırıldığı ve karma bir yapının izlendiği dikkat çekmektedir. A.B.D.’de Adem-i Merkeziyetçi Model ile Merkeziyetçi Model arasında diyebileceğimiz karma bir modelin uygulandığını söylemek
mümkündür. Burada denetçi bağımsızlığını esas alan,
etkinlik ve verimliliğe dayanan çağdaş bir denetim
sistemi mevcuttur. Denetim işlevi bağımsız olarak çalışan ve görevini kariyer olarak yürüten meslek elemanlarınca yerine getirilmektedir. Denetim birimleri
çoğunlukla özerk bir yapıda, denetçi bağımsızlığı korunarak görev yapmakta, denetim birimleri arasında
koordinasyon, saptanmış olan merkezi denetim birimi tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca A.B.D.’de uygulanan iç denetim modeli iç denetim standartlarının
en üst düzeyde uygulandığı ülkedir.
4. TÜRKİYEDE UYGULANAN KAMU İÇ DENETİM MODELİNİN FARKLI ÜLKELERDE UYGULANAN İÇ DENETİM MODELLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
İç denetim modellerini ülke bazında incelediğimiz zaman standart bir iç denetim modelinin uygulandığını
söylemek mümkün değildir. Kamu yönetim anlayışı,
kamu kaynaklarının kullanımı hususu, kültürel benzerlikler ve farklılıklar gibi özellikler ülkeler arasında iç
denetim anlamında da değişik bir yapının oluşmasına
sebep olmuştur. Genel olarak dünyada iki tür iç denetim modeli uygulanmaktadır. Adem-i Merkeziyetçi
İç Denetim Modeli ve halen ülkemizde de kullanılan
Merkeziyetçi İç Denetim Modeli. Yönetsel hesap verilebilirlik temeline dayanan kuzey modelinde (Adem-i
Merkeziyetçi) bağımsız bir iç denetim fonksiyonu
önem teşkil eder. Güney modeli de denilen merkeziyetçi modelde ise teftiş kurulları halen varlıklarını
sürdürmektedir. Bazı ülkelerde uygulanan iç denetim
modellerinin ülkemizle olan farklılık ve benzerliklerin
aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür;
İngiltere’de kamu kuruluşlarının denetimiyle ilgili olarak genel anlamda iki tür denetim gerçekleştirilmektedir. Bunlar iç denetim ve dış denetim şeklinde ya-
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pılmakta olup, iç denetim ilgili kamu kuruluşu bünyesinde bulunan iç denetim komisyonunca, dış denetim
ise İngiltere Sayıştayı şeklinde kurulmuş olan Ulusal
Denetim Ofisince icra edilmektedir.
Hollanda iç denetim sistemi İngiltere modeline oldukça benzemektedir. Ülkemizdekine benzer şekilde
bakanlıklar da iç denetim birimleri yer almaktadır.
Ayrıca denetimin fonksiyonel bağımsızlığına aracılık eden denetim komiteleri yer almakta olup biz de
buna benzer bir müzakere ve inceleme için belirlenmiş hususi birimler bulunmamaktadır. Maliye Bakanlığı içersinde Devlet Denetim Politikası Müdürlüğü
adında bir birim bulunmaktadır. Bu birim bağımsız
ve üst düzey bir şekilde konumlandırılmıştır. İzleme,
koordinasyon ve gözetim faaliyetini yürütmektedir.
Ülkemizde ki Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan İç
Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanlığına
oldukça benzemektedir. Mali yönetim ilkelerinin güçlü bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını, yıllık hesapların güvenilir olup olmadığını, yapılan faaliyetlerin
mevzuata uygun bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini inceler. Bakanlık içerisinde danışmanlık yapma
gibi bir yönü de bulunmaktadır. Maliye Bakanının
sorumluluğu altında olan bu birim bizdekine benzer
şekilde iç denetim birimlerinin çalışmalarını koordine
etme ve destekleme ile mevzuat anlamında altyapı
çalışmalarını da sürdürmektedir.
Finlandiya da Maliye Bakanlığı merkezi bir yönlendirme görevi yürütmektedir. Maliye Bakanlığı, mali
kontrol sistemi, muhasebe, raporlama, performans
yönetimi, risk yönetimi, iç kontrol sistemlerinin kurulması gibi faaliyetlerini kendisine bağlı ajanslar
aracılığıyla yürütmektedir. İç Kontrol sisteminin kurulmasından ve işleyişinden bakanlığa bağlı bulunan
ajanslar sorumludur. Finlandiya da Başbakanlık ve
Maliye Bakanlığında iç denetim birimi bulunmazken
ülkemizde Maliye Bakanlığında iç denetim birimi bulunmakta, Başbakanlıkta ise iç denetim birimine ilişkin kadro planlaması yapılmış olup yakın zaman içerisinde atamalarının da yapılması düşünülmektedir.
İrlanda ve Estonya da Maliye Bakanlıkları rehberlerin
hazırlanmasından, iç denetim faaliyetlerinin düzenlenmesinden, iç kontrol sisteminin analiz edilmesinden sorumludur. İç denetçilerin denetim çalışmaları
sırasında tespit ettiği eksiklik ve yanlışların üst yönetime bildirilmesi ve bunun sonucunda üst yönetici
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tarafından benzer hataların tekrar edilmemesi için
gerekli önlemlerin alınması sistemi bizde de benzer
şekilde uygulanmaktadır.
Polonya da ülkemizde olduğu gibi COSO esasına dayalı iç kontrol sistemi uygulanmaktadır. İç denetim, mali
yönetim ve iç kontrolün koordinasyonun sağlanmasından Maliye Bakanlığı sorumlu olup bunun altında
bizde ki uygulamayla örtüşen bir Merkezi Uyumlaştırma Birimi bulunmaktadır. Bu birim gerekli yasal
düzenlemeleri yapmakta, kamu kurum ve kuruluşları da faaliyetlerinde bu yasal düzenlemelere uymak
durumundadırlar. İç denetim ve iç kontrol sisteminin
geliştirilmesine ve izlenmesine yönelik düzenlemeleri de yapar. İç denetçilerin eğitim, sertifikasyon gibi
işlemleri de bu birim tarafından yürütülür. İdarelerin
iç denetim sistemlerinin değerlendirmelerini yapmak
üzere çalışan iç denetçiler Merkezi Uyumlaştırma Biriminin içerisinde görev yapmaktadır. Bizim ülkemizde ise iç denetçiler çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı olarak iç kontrol sisteminin etkinliğinin
ve verimliliğinin değerlendirmesini yaparlar.
Polonya da iç denetim, mali denetim, sistem denetimi ve performans denetimi olarak üç şekilde yapılırken Ülkemizde bunlara ilave olarak, bilgi teknolojisi
denetimi ve uygunluk denetimi de yapılmaktadır. Ayrıca yine biz de olduğu gibi Polonya da da iç denetim
ile birlikte diğer denetim türleri de varlığını devam
ettirmektedir.
Fransa, ülkemizin idari sistem yapılanmasında esas
aldığı ülkedir. Merkeziyetçi iç denetim modelinin
uygulandığı ülkelerin başında gelmektedir. Maliye
Bakanlığı bünyesinde genel maliye müfettişleri yer
almakta olup, bunların tüm kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yapma yetkisi bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı içersinde Denetim, Değerlendirme ve
Kontrol Dairesi adı altında bir birim bulunmaktadır.
Yapılan denetim faaliyetleri bu birimin koordinasyonunda ve sorumluluğundadır. Ülkemizdeki Merkezi
Uyumlaştırma Dairesine benzer bir yapıda bulunan
bu birim, iç kontrol ve iç denetime ilişkin rehberler
hazırlar, idareler arasında koordinasyonu sağlar, iç
kontrol standartlarını belirler ve standartlara göre
faaliyetlerin yürütülüp yürütülmediğini izler. Ayrıca
Fransa da bizde olduğu gibi kamu kurumlarında iç
denetçi unvanı bulunmamaktadır. İç denetim fonk-
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siyonu müfettiş unvanlı denetçiler tarafından yerine
getirilmektedir.
Portekiz de iç denetimin merkezi olarak uygulandığı
ülkelerden biridir. Fransa da olduğu gibi Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Genel Müfettişi adında bir birim bulunmaktadır. Bu birim tüm mali harcamalar ile
kamu mali kontrolün sağlanmasından sorumludur.
Ayrıca ülkemizde olduğu gibi bakanlık bünyesinde
faaliyet gösteren iç denetim birimleri bulunmaktadır.
İtalya da, Mali Denetim Birimi ve Merkezi Vergi Denetim Birimi olmak üzere iki ana bölümde görev yapan Kamu Mali Denetim Birimi bulunmaktadır. Bu
birim teftiş, inceleme ve kanuni uygunluk denetimi
yapmaktadır. Ayrıca kurum ve kuruluşlarda idari teftiş ve soruşturmaları yürüten İç Denetim Müfettişleri
bulunmaktadır. İç denetim müfettişleri her bakanlık
veya kuruluşta hiyerarşik yapı içinde farklı birimler
şeklinde görev yapmakta, disiplin veya cezai fiil ve
işlemleri tespit amacı taşıyan idari soruşturma yapmakla görevli kişilerdir. Ülkemizde ise iç denetçilerin
teftiş ve soruşturma gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu görevi kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan
müfettişler yapmaktadır.
Malta da merkezi bir şekilde uygulanan iç denetim
modeli uygulanmaktadır. Maliye Bakanlığına bağlı
Merkezi Uyumlaştırma Birimi yer almaktadır. Bu birim ülkenin kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi
üzerinde çalışmalar yapar. İç denetim ve iç kontrolün
yapılandırılması, işleyişi, standartları bizdeki yapıyla
oldukça benzer özellikler göstermektedir.
Almanya modelinde, iç denetim dış denetimin parçası olarak görülmektedir. İç denetçiler çalıştıkları
kuruluşlarda faaliyette bulunmasına rağmen, Federal
Denetim Mahkemesinin (Sayıştay) gözetimi altında
teknik ve mesleki yol göstermesiyle denetim yapar ve
doğrudan bu yüksek mahkemeye rapor sunar. Bizim
ülkemizde ise iç denetçiler raporlarını görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşların üst yöneticisine sunarlar. Ayrıca Almanya da geleneksel iç denetim değil
harcama öncesi ön denetim gerçekleştirilir.
İsveç’te Ulusal Denetim Ofisi ve Parlamento Denetimi olmak üzere iki tür denetim gerçekleştirilmektedir. Parlamento Denetimi asıl olarak performans denetimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Ulusal Denetim Ofisi,
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Devletin denetleme kurumu olarak görev yapmaktadır. Bizde ki Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kuruluna oldukça benzemektedir. Bu kurum da tüm
kamu kurum ve kuruluşlarında bağımsız bir şekilde
her türlü inceleme, araştırma ve denetleme faaliyetinde bulunabilmektedir. Dikkat çekici olan bir diğer
husus ise bizde Cumhurbaşkanlığına bağlı olan bu kurum İsveç’te Maliye Bakanlığına bağlı merkezi yapıda
görev yapan bir birimdir.
ABD’de kamu kuruluşlarının bünyelerinde yer alan iç
denetim birimlerinin başında Genel Müfettişler yer
alır. Biz de ise bu birimlerin başında iç denetim birim
başkanları görev yapmaktadır. Genel müfettiş doğrudan kamu kuruluşunun başındaki yöneticiye bağlı ve
diğer bölümlerden ayrı olarak yapılandırılmışlardır.
Genel Müfettiş denetim ve teftiş raporlarını kuruluşun başındaki kişiye verir, bu yönetici kendi yorumlarını ekleyerek 30 gün içinde bu raporu Kongre’ye
sunar. Kuruluşun başındaki yöneticinin Genel Müfettişin gerekli göreceği herhangi bir incelemeyi önleme
yetkisi yoktur. İç denetim bizde olduğu gibi üst yöneticiye bağlı olarak kontrollerin tamamı gerçekleştirilecek şekilde düzenlenmiştir.
Tüm bu değerlendirmeler sonucunda, kamu mali yönetimi içerisinde önemli bir yer teşkil eden ve Merkeziyetçi bir modelin uygulandığı ülkemiz iç denetim
sisteminin eksik yanlarının olduğu muhakkaktır. İlerleyen zaman içerisinde yasal ve idari düzenlemelerin
de tamamlanmasıyla iç denetim sistemi kamu kurum
ve kuruluşlarında başarılı bir şekilde uygulanacaktır.
Böylece hedeflenen ekonomiklik, etkililik ve verimlilik ilkelerine de ulaşılmış olacaktır.
Kaynakça

ÇIPLAK Veysel, “Kamu Kesiminde İç Denetim: Türkiye Uygulaması” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, 2009.
Diamond, Jack The Role of Internal Audit in Government Financial Management: An International Perspective, IMF Working Paper: WP/02/94, Washington, D.C, 2002.
GÜRKAN Nazmi Zarifi, “ Türk Kamu Mali Yönetiminde İç Denetim Ve İç Denetim Algısı” Süleyman Demirel Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
GÜNERDEM Deniz Ezgi, AB Aday Ülkelerinin Kullanımı İçin
Kamu Harcama Kontrol Sistemi (İngiltere Örneği), Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı: 18, ilkbahar 2004.
GÖREN İhsan, ATAKAN Nevin, EFE Şeref, ÖZBARAN M.Hakan;
”Denetimde Kalite Yönetimi, Güvencesi, Kontrolü” Sayıştay
Yayınları, Araştırma, İnceleme, Çeviri dizisi:29. Eylül 2003.
Jou, Jianwua, “The present situation and developing trends
of Chinese internal auditing”, Managerial Auditing Journal,
Vol.12, 1997.
KARAARSLAN Erkan; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında Güncel Mali Sorunlar. Ankara, 2006.
KESiK, Ahmet; “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde Türk Kamu İç Mali Kontrol
Sistemi” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi:
s.94–114. Sayı:9 2005 / 1.
KOÇDEMİR Mehmet, Denetim Üzerine Kavram Kargaşaları: Ülke Örnekleri, E-Makale www.malikilavuz.com.tr (erişim:24.05.2012).
Li Yuedong, A Comparatıve Study About Internal Audıtıng
Approach Between Germany And Chına http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALMGMT/Resources
(Erişim:13.06.2012).
OECD, The Legal Framework for Budget Systems, An International Comparison, Paris, 2004.
PRATLEY, Alan (2003), “Public Expenditure Management Manual for Europe”, (Çev. M. Sait Arcagök ve Bahadır Yörük), Maliye Dergisi, Sayı:145, s:194-204, Ocak-Nisan 2004.

ARCAGÖK M. Sait, Bahadır Yörük, “Yönetim Kontrolü/iç Kontrol”, Maliye Dergisi, Sayı:145, 2004.

ŞENSOY Serap; “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve
Bütçenin İdari Denetimi” Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans tezi, 2006.

BALTA Zeki, “İç Denetçilik Mesleği”, Mali Kılavuz Dergisi, Sayı:
31, Ocak-Mart 2006.

UZUN Fuat; “İç Denetim ve Fransa Uygulaması”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Cilt; 12, Sayı;9, Eylül 2007.

CALDERIA Vitor; Portugal, in., Effects of European Union Accession, Part 1: Budgeting and Financial Control, Sigma Papers No: 19, 1997.
CDLR, Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim, Fransa ve İngiltere
Örneği, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Ankara, 1995.

DENETİŞİM / 2014-14

41

MAKALE

OECD
ÜLKELERİNDE İÇ
DENETİM

Özet: Kurumların yasal dayanakları olan Kanunlarda
kendilerine verilmiş görevleri ne ölçüde yapabildikleri, yapılan işlemlerin mer’i mevzuata uygunluğu, stratejik planlarda yer verilen hedeflerle faaliyet raporlarında gerçekleşenlerin mukayesesi, finansal raporlamalarda doğruluğa dair makul güvence sağlama ve
rehberlik fonksiyonuyla birlikte iç denetim, ülkemizin
de aralarında olduğu OECD üye ülkelerinde giderek
önem kazanmış bir yönetim fonksiyonudur. İç denetim konusunda diğer denetim türlerinde olduğu gibi
standartlar yönüyle genellik boyutu kazanma yolunda bir hayli mesafe kat edilmiş olsa da, iç denetim
sistemlerinin oluşturulmasında ve devlet içerisindeki
organizasyon açısından yerinin belirlenmesi hususlarında ülkeler bazında farklılıklar görülmektedir. Bu
anlamda AB ve OECD ülkelerinde iç denetim sistemlerinin oluşturulmasında, iç denetimin merkezi idareyle
bağlantısı esas alınarak merkezi, ademi merkezi ve
karma modeller geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İç Denetim, İç Kontrol, OECD, İç
Denetimde Güney Modeli, İç Denetimde Kuzey Modeli.
GİRİŞ

S. Tunahan BAYKARA
Sayıştay Denetçisi
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Günümüz dünyasında ortaya çıkan gerek küresel gerekse lokal ekonomik krizlerin pek çoğunun bir sonucu olarak denetim, yönetim fonksiyonları içerisinde
kuşkusuz en plana çıkan fonksiyon haline gelmiştir.
Denetimin öneminin ön plana çıktığı bu süreçte bir
denetim türü olarak iç denetim teoride ve pratikte pek çok araştırma ve çalışmalara konu olmuştur.
Dünya’da pek çok ülke ve ülkeler grubu kendi iç denetim sistemlerini içinde bulundukları kültür bloklarının
da etkisiyle şekillendirmişlerdir. Ülkelerin genelinde
ve özelde OECD ülkelerinde iç denetim sistemleri,
özelliklerine ilişkin bilgilere çalışmanın ilgili bölümlerinde detayıyla yer verilen; Kuzey (Adem-i Merkeziyetçi), Güney (Merkeziyetçi) ve Karma sistemler
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üzerinden inşa edilmiştir. Çalışmamızda; kavramsal
çerçevesi, konusu ve ilişkili olduğu diğer kavramlarla ilişkisinden hareketle “iç denetim” izah edildikten
sonra, OECD’ye üye olan 34 ülkeden 23 tanesinin iç
denetim sistemine ilişkin çeşitli kaynaklarda yer alan
bilgiler derlenmiştir.
İÇ DENETİM
1.1.Kavramsal Olarak İç Denetim
Modern iç denetimin oluşumu 1941 yılında İç Denetçiler Enstitüsünün (Institute of Internal Auditors)
kurulmasıyla gerçekleşmiştir. 1941 yılında kurulan ve
sonrasında uluslararası nitelik kazanan İç Denetçiler
Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors – IIA), iç
denetimi şu şekilde tarif etmektedir: “İç denetim, kurumun faaliyetlerine değer katmak ve bunları geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.” Bu tarihten
sonra iç denetim işletmenin faaliyet alanındaki bütün
fonksiyonlarının değerlendirilmesi olarak kabul edilmiş olup; 1948 yılında yayınlanan Arthur H. Kents’e
ait “Audits of Operations” isimli makale iç denetim
alanındaki ilk makaledir. Bu alanda bir başka önemli
kurum da 1982 yılında kurulan ve 32 Avrupa ülkesindeki iç denetim enstitülerinin oluşturduğu Avrupa İç
Denetim Enstitüleri Konfederasyonudur (European
Confederation of Institutes of Internal Auditing). İç
denetim ve mesleğinin standartları bu iki kurum tarafından belirlenerek yayımlanmakta ve iç denetimle ilgili toplantılar düzenlenerek uluslararası işbirliği
sağlanmaktadır (Tufan ve Görün 2013:117).1
İç Denetim Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors- IIA) iç denetim ile ilgili yapmış olduğu tanımın
devamında; “risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla
değerlendirip geliştirerek kurumun hedeflerine ulaşmasına yardım eder” ifadesine yer vermektedir. AB
iç denetim tanımı olarak IIA tanımını kullanmaktadır.
1

TUFAN, Mehri; GÖRÜN, Mustafa (2013) “Türkiye’deki Kamu
İç Denetim Sisteminin Uluslararası İç Denetim Standartları
Çerçevesinde İncelenmesi” Sayıştay Dergisi, Sayı 89
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Denetim faaliyetinin “iç” olma niteliği kuruluş bünyesinde, kuruluşun yetkili mercileri adına yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır (Doğmuş, 2010:18-20)2
Bir meslek örgütü olarak 1995 yılında kurulan Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün internet sitesinde iç
denetim faaliyetinin kuruma faydası; “İç denetimin
kuruma yaptığı ekonomik katkı, olası risklerin belirlenmesinde yönetime yardımcı olmak, iç kontrollerin
etkinliği ve yerindeliğini değerlendirerek iş süreçlerinde verimliliği sağlamak, risklerin neden olabileceği
kayıpları azaltmaktır.” Şeklinde ifade edildikten sonra
günümüz iç denetim anlayışı konusunda “Günümüzde iç denetim anlayışı önemli ölçüde değişmiştir.
Daha önceleri eksiklik ve hile bulmaya odaklanan,
işlem-kayıt odaklı iç denetim anlayışı yerini süreç ve
verimlilik odaklı bir danışmanlık anlayışına bırakarak
kurum nezdindeki risk yönetiminin önemli bir parçası
haline gelmiştir.”3 Tespitine yer verilmektedir.
İç Denetimin Unsurları; Değer Katma, Güvence Sağlama ve Danışmanlık, Standartlara Uygunluk, Bağımsızlık, Risk Odaklı Denetim, Meslek Ahlâk Kurallarıdır
(Gönülaçar, 2007:)4. İç denetimin yasal tanımı 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun “İç
denetim” başlıklı 63 üncü maddesinde5; “İç denetim,
kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan
bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.” Şeklinde tanımlandıktan sonra, iç denetimin iç denetçiler tarafından yapılacağı ve iç denetim
faaliyetlerinin “idarelerin yönetim ve kontrol yapıları
2
3
4

5

DOĞMUŞ, M. Didem (2010)“Avrupa Birliğinde İç Denetim
Sistemi”, Maliye Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Araştırma ve İnceleme Serisi-2
Türkiye İç Denetim Enstitüsü “Kurumsal Yönetimin Güvencesi İç Denetim” Platin Dergisi Eki http://www.tide.org.tr/uploads/news/Platin_Ek.pdf (Erişim Tarihi 09.04.2014)
GÖNÜLAÇAR, Şener (2007) “İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler” Mali Hukuk Dergisi 130 (Temmuz-Ağustos 2007) ve
131 (Eylül-Ekim 2007)’inci Sayıları, http://icden.meb.gov.tr/
digeryaziler/IC_DENETIMDE_Hedefler_ve_Beklentiler.pdf
(Erişim Tarihi 08.04.2014)
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.
5018&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5
&No=5018 (Erişim Tarihi 08.04.2014)
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ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek
yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak”
gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır.
1.2.İç Denetim-İç Kontrol İlişkisi
İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. İç kontrol, kurumların sürekli
değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve
öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa
çıkabilmeleri için yönetimi güçlendirir.6 İç kontrolün
yasal tanımında ise 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim
ve Kontrol Kanunu’nun “iç kontrol sistemi” başlıklı
55 inci 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 bütünüdür.” Denilmektedir.
“İç kontrol ve İç denetim”e ilişkin 2011 tarihli OECD
raporunda7 yapılan iç kontrolün tanımında COSO İç
Kontrol Birleştirilmiş Çerçevesinde yapılan tanımdaki
ifadelere yer verilmiştir. Buna göre İç kontrol; kurumun yönetim kurulu, yönetim ve diğer personelinin
etkisi olan, kurumun hedeflerini gerçekleştirme ile
ilgili makul güvence sağlayan bir süreçtir. İç kontrolün makul güvence sağladığı bu hedefler: “İşlemlerin
etkinliği ve etkililiği, Finansal raporlamanın güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluk yönünden
uyumluluk.”tur.
6
7

http://www.maliye.gov.tr/Kontrol%20
Dokmanlar/%C4%B0%C3%A7%20Kontrol%20Nedir.pdf
(Erişim Tarihi 10.04.2014)
OECD (2011) “Internal Control and Internal Audit:Ensuring
Public Sector Integrity and Accountability”
http://www.oecd.org/governance/47638204.pdf (Erişim Tarihi 16.04.2014)
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İç kontrol sistemi kendi başına bir sistem biçiminde algılanmamalı; planlama, bütçe, muhasebe, denetim ve
bilgi sistemi türünden sistemleri birbirine kaynaştıran
bir kavram olarak düşünülmelidir. ABD Sayıştay’ı tarafından yayımlanan “Federal Devlette İç Kontrol Standartları” başlıklı dokümanda iç kontrolün beş standardı:
Kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi - iletişim ve İzleme şeklinde sıralanmaktadır.
İç kontrol bir yönetim aracıdır. İç denetim yönetime
yönelik bir hizmettir. Bu çerçevede, iç kontrolün incelenip değerlendirilmesi ve en üst yöneticiye (accounting
officier) güvence sağlanması iç denetimin fonksiyonları
kapsamındadır. İç denetimin bizzat kendisi, organizasyonun iç kontrol sisteminin bir parçasıdır ve iç denetimin
kapsamına yalnızca finansal kontrol değil, iç kontrolün
bütün yönleri girer. İç kontrol ise; süreçlerin denetimi,
kurum içinde üretilen her türlü bilginin tamlığı, doğruluğu ve güvenilirliği; operasyonların etkililiği ve verimliliği;
hukuka ve iç mevzuata uyum ve kurum varlıklarının korunmasını ifade etmektedir. İç denetimin başarısından
iç denetçiler, iç kontrolün başarısından yöneticiler sorumludur (Gönülaçar, 2007:11-14)
Özetle iç kontrol, iç denetimi de kapsayan bir süreç
olup yönetimin mali ve diğer kontrolleri için kurmuş
olduğu organizasyonun bütününü ifade etmek için
kullanılan bir kavramdır.
1.3.İç Denetim-Teftiş Farkı
İç Denetimin kavramsal çerçevesine yukarıda yer vermiştik. İç denetim ve teftiş arasındaki farkın izahından
önce teftiş kelimesinin anlamına değinmekte fayda
vardır. Ancak literatürde denetim ve teftiş üzerine yapılan pek çok tanım aslında iki kavramın da özelliklerini
içermektedir. Mesela denetimin kavramsal tanımı konusunda denetim faaliyetinin icra edildiği sektör baz
alınarak tanımlanma usulüne gidilmiştir. Bundan dolayı iş ve işlemlerin kontrolüne dönük pek çok eylemin literatürdeki tanımlamaları birbirine karışmış vaziyettedir. Örneğin Türk Dil Kurumunun “denetlemek” fiilinin
tanımında; incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek
ve kontrol etmek denetim kavramının tanımı içerisinde sayılmıştır (Baykara, 2013:97).8
8

BAYKARA, S.Tunahan (2013)“Denetimin İlişkili Olduğu Disiplinler Üzerine Bir Değerlendirme” Sayıştay Başkanlığı Sayıştay
Dergisi, Sayı 90, http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der90m5.
pdf (Erişim Tarihi 10.04.2014)
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İngiltere Kamu Denetim Forumu tarafından hazırlanan “Dış Denetim, Teftiş Ve Düzenlemenin Farklı
Rolleri: Kamu İdaresi Yöneticileri İçin Rehber” başlıklı
dokümanda; “Denetçilerin –özellikle performans denetçilerinin- müfettişlerin ve düzenleyicilerin rolleri
arasında bazı benzerlikler bulunmakta ise de, bu roller farklı, ama tamamlayıcı faaliyetlere işaret etmektedir” denildikten sonra, Denetim, teftiş ve regülasyon (düzenleme) dünyasının karmaşık ve değişken”
olduğu vurgulanmaktadır. Bu dokümanda teftişin tanımı; “ hizmetlerin ulusal ve yerel performans standartlarını, yasal ve meslekî gereklilikleri ve hizmetin
kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı
hakkında bağımsız bir kontrol sağlayan ve raporlamada bulunan periyodik ve hedefli bir inceleme (scrunity) sürecidir.” Şeklinde yapılmıştır (Yörüker,2004:
26).9 Yapılan bu tanımda da aslında denetime özgü
ifadeler kullanılmıştır. Bu yüzde iç denetim ve teftiş
arasındaki farkın tanımlamadan çok bu ikisi arasındaki farkların ortaya konması ile açıklanabileceği düşünülmektedir.
İç denetim ile teftiş arasındaki farkı aşağıdaki tablo yardımıyla izah etmek mümkündür (Gürkan,
2009:128 130).10
İÇ DENETİM

TEFTİŞ

İnsan odağa alınır. Güven esaslıdır Devlet/bürokrasi merkezlidir
Uluslararası denetim standartlarıyla belirlenmiş denetim tekniklerini kullanır. Risk esaslı ve sistematik süreç denetimleri yapar.
Proaktiftir.

Uygunluk denetimleriyle yolsuzlukla mücadeleyi önceler. Mevzuata uygunluğu esas alır. Birey,
olay ve işlem odaklı teftiş yapar.
Reaktifir.

Risk bazlı denetim anlayışı hakimdir.

Risk değerlendirmesini geçmiş
tecrübeleri ile belirler.

Denetim maliyetlerini dikkate alır. Denetim maliyetlerini sorgulamaz,
Denetçinin performansını sürekli
ölçer.

9

Denetçinin performansını değerleme ölçütleri kısıtlı ve teammülere bağlıdır.

YÖRÜKER, Sacit (2004) “Başka Ülke Örnekleri Temelinde
Kontrol, Denetim, Teftiş ve Soruşturma:Kavramsal Bir Çerçeve” TESEV Denetim Çalıştayı İkinci Toplantısı, http://www.
sayistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/sbn55KavramsalCerceveTeblig.pdf (Erişim Tarihi 10.04.2014)
10 GÜRKAN, Nazmi Zarifi (2009) “Türk Kamu Mali Yönetiminde
İç Denetim Ve İç Denetim Algısı” Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Tezi, http://eprints.sdu.
edu.tr/690/1/TS00766.pdf (Erişim Tarihi 10.04.2014)
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Mesleki yeterliğin gereği sürekli
ve sistematik eğitim vardır.

Düzensiz, kesintili meslek içi
eğitim vardır.

İdareye makul bir güvence sağlar.

İdare uygulamalardaki hata ve
yanlışlıkları tespit etmek suretiyle
idareye güvence sağlar.

İdareye sürekli danışmanlık yapar.

İdareye teftiş öncesi ve sonrası
her zaman öneride bulunur.

Sistem ve süreç odaklı denetim
yapar.

Örnekleme yoluyla denetim yapar.

En üst yöneticiye bağlıdır.
Denetimin tüm türlerini kapsar,
Yolsuzluk ve usulsüzlükleri tespit
etmek asli işi değildir.

Bakan dâhil değişik otoritelere
bağlıdır.
İdari iş ve işlemlerin tümüne
odaklanmıştır.
Yolsuzluk ve usulsüzlükleri tespit
etmek asli işlerinden sadece
birisidir.

Geleceğe odaklıdır.

Geçmişe dönüktür.

Yazılı kurallara sahiptir.

Geleneklere bağlıdır.

Çalışma ve raporlama anlayışı
standarttır.

Genel kabul gören standartları
azdır.

Teftiş ve denetim kavramları arasında, ayrıca; teftişin
denetime oranla insan unsuruna daha çok ağırlık vermesi, teftişin esas itibarıyla kamudan kamuya yönelen faaliyetler için kullanılan bir kavram olduğu halde
denetimin kamudan özele yönelen faaliyetler için de
kullanılabilen bir kavram olması ve teftişin yerindelik
denetimini de içermesi, mesleki alanda ve yaygın tarihsel kullanım itibarıyla “teftiş”kelimesi klasik devlet
teşkilatımızda en üst yönetici adına yapılan bir görevi
çağrıştırırken, denetim kelimesinin aynı çağrışımı
yaygın olarak yapmaması, bunun yerine her kademedeki yöneticiyle rahatlıkla ilişkilendirilebilmesi ve
“teftiş” kelimesi esas itibarıyla denetim görevini meslek olarak icra edenlerin faaliyetlerini tanımlamakta
kullanılırken, kural olarak, asıl işi yöneticilik olan hiyerarşik amirlerin yaptıkları denetimler için bu kelimenin kullanıldığının pek görülmemesi hususlarında
kavramsal düzeyde farklılıklar olduğu ifade edilebilir.
Teftişle ilgili olarak öne sürülen bir husus da teftişin
belirlenmemiş zamanlarda, istenildiğinde yapılan bir
faaliyet olduğudur. İç denetim, yönetimin kendi kurumunda kendisinin yaptığı ya da kendi elemanlarına
veya kurduğu birime yaptırdığı denetimdir. Bu anlamda teftiş de bir iç denetimdir (Okur, 2010:570-582).
5018 sayılı Kanununun 75 ve 77 inci maddeleri dışında, anınla Kanunda ‘teftiş’ kelimesi hiç geçmemektedir. Söz konusu iki maddede, olağanüstü durumlarda
vuku bulabilecek haller için Maliye ve İçişleri Bakan-
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lıklarına mevzuata uygunluk yönünden ‘teftiş’ yetkisi
verilmiştir. Anılan Kanunda (94) ayrı yerde denetim
kelimesi geçmesine rağmen, sadece (4) ayrı yerde‘teftiş’ ifadesine yer verilmiş olması, yeni denetim
anlayışına yapılan vurguyu göstermesi bakımından
önemlidir (Gürkan, 2009:128-130)
II.OECD ÜLKELERİNDE İÇ DENETİM
2.1. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı veya kısaca OECD,
İkinci Dünya Savaşından sonra oluşturulan Batı kuruluşları sisteminin bir parçası olarak ihdas edilmiştir.
Teşkilat, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Batı Avrupa
ekonomilerinin desteklenmesi ve onarımı amacıyla,
Marshall Planı çerçevesinde ABD ve Kanada’nın o
dönemde yaptıkları, yaklaşık 12 Milyar Dolar civarında olan mali yardımın dağıtımına yardımcı olmak
ve Avrupa ülkeleri arasındaki ticari ödemeleri serbestleştirerek geliştirmek amacıyla 1947-1960 yılları
arasında faaliyette bulunan Avrupa Ekonomi İşbirliği
Teşkilatı’nın (OEEC) işlevini tamamlaması üzerine,
onun yerine ve daha geniş bir görev tanımı çerçevesinde kurulmuştur. 14 Aralık 1960 yılında Paris’te
imzalanan “Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development”, OECD’nin
kurucu Anlaşmasını teşkil etmektedir. OECD’nin 20
kurucu üyesi bulunmakta olup bunlar; ABD, Avusturya, Kanada, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Almanya,
İtalya, İngiltere, Belçika, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, İsveç, İspanya, İzlanda, Norveç, Portekiz
ve Türkiye’dir. Estonya, İsrail, Slovenya ve Şili 2010
yılı içinde üye olarak Örgüte katılmış olup, Rusya Federasyonu ile üyelik müzakereleri sürdürülmektedir.
OECD’ye ait internet sitesine göre 2014 yılı itibariyle hali hazırda üye olan 34 ülke şunlardır: Almanya,
Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya, Avusturya,
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya,
İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada,
Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Şili,
Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan.
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2.2.OECD’nin Amacı
Yukarıda belirttiğimiz üzere 14 Aralık 1960 yılında
Paris’te imzalanan “Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development”,
OECD’nin kurucu Anlaşmasını teşkil etmektedir.
Konvansiyonun giriş bölümü “bireysel özgürlükleri
koruyarak genel refah düzeyini arttırmak olan BM
amaçlarına ulaşmanın ekonomik güç ve refah düzeyini yükseltmekten geçtiği inancıyla” diye başlamaktadır. Örgütün amacı Konvansiyonun 1.Maddesinde:
a) mali istikrarı koruyarak, en yüksek sürdürülebilir
ekonomik büyümeyi ve istihdamı sağlayacak, üye
ülkelerde hayat standardını yükseltecek ve böylece
dünya ekonomisiningelişmesine,
b) üye olan veya olmayan ülkelerde sağlıklı ekonomik
kalkınmaya,
c) uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı dünya ticaretinin büyümesine ayırım yapmadan
katkıda bulunacak siyasalar geliştirmek olarak belirtilmektedir.
2.3.OECD ve Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde İç Denetime Genel Bakış
Avrupa Birliği tarafından benimsenen kamu iç mali
kontrol sistemi, iç kontrol kavramını esas almaktadır. COSO, önce özel sektörde kullanılan daha sonra
kamu sektöründe de bir yönetim aracı olarak uygulanan iç kontrol anlayışını geliştirmiştir. Bu nedenle
iç kontrol modeli COSO modeli olarak bilinmektedir. COSO modeli, Avrupa Birliği ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği INTOSAI2 tarafından kabul edilen ve
uygulanan bir iç kontrol modelidir. COSO tarafından
iç kontrol kavramı geliştirilmiş, iç kontrolün unsurları sayılmıştır. COSO modeli dışında diğer ülkeler
tarafından uygulanan farklı iç kontrol modelleri de
vardır. Kanada‟da CoCo, İngiltere‟de Turnbull Report, Güney Afrika‟da King Report, Fransa‟da Vienot Report gibi iç kontrol yöntem ve prosedürleri
hakkında çalışmalar yapılmıştır (Korkmaz, 2011:2)
COSO; iş etiği, etkili iç kontroller ve kurumsal yönetim
aracılığı ile mali raporlamaların kalitesini arttırmaya
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yönelik çalışmalar yapan gönüllü bir organizasyon
olup aşağıda belirtilen beş profesyonel kuruluş tarafından 1985 yılında kurulmuştur. Bu kuruluşlar; American Institute of Certified Public Accountants (Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü),
American Accounting Association (Amerikan Muhasebe Birliği), Financial Executives Institute (Finansal
Yöneticiler Enstitüsü), Institute of Internal Auditors
(İç Denetçiler Enstitüsü) ve Institute of Management
Accountants (Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü)’dür.
İç denetim mesleğinin hızlı gelişimi ve özel sektördeki
başarılı uygulamaları görüldükten sonra iç denetimin
kamu kurumlarında da tatbik edilmesi fikri yaygınlaşmıştır. Bu çerçevede iç denetim kamuda 1980’li yıllardan itibaren Anglo-Sakson ülkelerinde uygulanmaya başlamış olup, bu gün AB Komisyonu, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO,OECD, Avrupa
Merkez Bankası’nda iç denetim uygulanmaktadır.
OECD üye ülkelerinden bazılarında salt iç denetçi
kavramı bulunmamaktadır. Örneğin Fransa’da Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığında ve diğer bakanlık
ve kamu kuruluşlarında salt ‘iç denetçi’ kadro ve unvanı bulunmamaktadır. İç denetim bir misyon olup bu
fonksiyonu ‘müfettiş’ (Inspecteur Principaux Auditeurs- IP ve Inspecteur Auditeurs-IA) unvanlı denetçiler
yerine getirmektedir. Her kamu kurumundaki muhasebe ve finans işlemlerinin denetimi, Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığına bağlı inspecteur auditeurs
unvanlı denetim elemanlarınca yürütülmektedir. İç
denetim, kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve
finans ile ilgili faaliyetleri kapsamında yapılmaktadır.
Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığında ve bazı diğer bakanlıklarda genel müfettiş unvanlı teftiş kurullarına bağlı müfettişler çalışmakta ve bunların görev
alanı bir bütün olarak kurumun faaliyetlerini, idari iş
ve işlemlerin denetimi ile mali işlemlerin denetimini kapsamaktadır”. Portekiz’in modeli de Fransa’ya
benzemektedir. Bazı ülkelerde iç denetimin yanında
teftiş kurulları da bulunmaktadır. Örneğin İngiltere,
Hollanda ve Polonya’da hem iç denetim hem de teftiş
kurulları bulunmaktadır (Okur, 2010:578).
Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki yönetim kontrol
sistemlerini kuzey (Anglo-Sakson) ve güney (Third
Party Ex-ante Control Approach - üç taraflı ön kont-
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rol yaklaşımı) modelleri olmak üzere ikili bir ayırıma
tabi tutmak mümkündür. Birinci model; İngiltere,
Hollanda gibi ülkelerin benimsediği ‘yönetim sorumluluğu (management responsibility) anlayışı’dır. Bu
yaklaşımda, isminden de anlaşılacağı gibi, kamu iç
mali kontrol sisteminin özellikle ex ante aşamasının,
her bir kurumun kendi bünyesindeki kontrolörleri
aracılığıyla yürütülmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. İdarenin mali yönetim ve kontrol sistemine,
idarenin dışından merkezi otoritelerce bir müdahalede bulunulmamaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu model, Türkiye’de
uygulanmaya başlanmıştır. İkinci model; Fransa,
Portekiz ve İspanya gibi ülkelerce benimsenmiş olan
üç taraflı ön kontrol (third party ex ante approach)
anlayışıdır. Yaklaşımın dayandığı temel unsur, iç mali
kontrol sisteminin, her kurumun kendi bünyesindeki
kontrolörlerce değil, ayrı bir kurum tarafından yürütülmesidir. Bu uygulamada, iç mali kontrol sisteminin
özellikle ex ante aşaması, o kurum dışındaki bir başka
kurum tarafından, örneğin Fransa’da olduğu gibi Maliye Bakanlığı personeli tarafından, yerine getirilir. Bu
çerçevede, third party ex ante yaklaşımın üzerinde
durduğu husus, kontrolün yapıldığı kuruma bağlı
olmadan çalışan bir kontrolörün, görevini daha bağımsız ve tarafsız olarak yürütebileceği düşüncesidir
(Gönülaçar, 2008:12-16)11.
2.4.OECD Ülkelerinde İç Denetim
Uluslar arası alanda denetim, genelde merkeziyetçi
ve adem-i merkeziyetçi olmak üzere iki modelden
oluşur. Merkeziyetçi modelde, iç denetim genelde
Maliye Bakanlığına bağlı ve yapılan denetim mali
denetim şeklindedir. Adem-i merkeziyetçi modelde
iç denetim yönetim sorumluluğu kapsamında ilgili
kurumların bünyesinde yapılanmıştır. Çünkü kamu
kaynakların kullanılması sorumluluğu yönetime verilmiştir. Kamu idarelerine bağlı iç denetçiler kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımından emin
olmak için belirlenen esas ve usullere, mevzuata,
politikalara, yönetim ve iç kontrol süreçlerine odaklanır. Kıta Avrupası (Merkeziyetçi-Güney) modeli iç
11 GÖNÜLAÇAR, Şener (2008) “Türk Kamu Yönetiminde İç Denetim” http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/Turk_kamu_yonetiminde_ic_denetim_2008.pdf (Erişim Tarihi 10.04.2014)
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denetim uygulayan ülkeler olarak Fransa ve Portekiz;
Anglo-Sakson (Adem-i Merkeziyetçi-Kuzey) modeli
iç denetim uygulayan ülkeler olarak İngiltere, ABD
ve Hollanda; Karma model uygulayan ülke olarak da
Almanya sayılabilir (Soylu, 2010:79).12 OECD üye ülkeleri bazında iç denetim konusu aşağıda ayrıca ülke
başlıkları halinde ele alınacaktır.
2.4.1.ABD’de İç Denetim
ABD’de genel kabul görmüş denetim standartları dikkate alınarak denetçi bağımsızlığının sağlanmasına
öncülük eden, etkinlik ve verimliliğe dayanan çağdaş
bir denetim sistemi mevcuttur. Denetim işlevi bağımsız olarak çalışan ve görevini kariyer olarak yürüten
meslek elamanlarınca yerine getirilmektedir. Denetim birimleri çoğunlukla özerk bir yapıda, denetçi bağımsızlığı korunarak görev yapmakta, denetim birimleri arasında koordinasyon, saptanmış olan merkezi
denetim birimi tarafından sağlanmaktadır. Dünya’da
uygulanan mevcut iç denetim standartların en üst
düzeyde uygulanan ülkedir (Soylu, 2010:77).
Birleşik Devletlerin merkezi olmayan bir modeli
benimsediği görülmektedir. Devlet Denetim Ofisi
(GAO), Kongre’nin öncelikleriyle ilgili olarak bir kurumun performansını değerlendiren dış denetimden
sorumludur. Buna karşın, iç denetçinin kurumun yönetiminden sorumlu olduğu kabul edilmektedir. Orijinal model, özel sektörden uyarlanmıştır: Bir şirketin
işleme ait ve mali bileşenlerinden bağımsız olan iç
denetim (IA) kurumları, şirketin en üst yöneticilerine,
genellikle yönetim kontrollerinin bütününe ilişkin bir
değerlendirmeyi de içeren rapor sunar. Ancak, bu orijinal model zaman içinde değiştirilmiştir. 1978 yılında
çıkarılan Genel Teftiş Yasası’na müteakiben, hazine
bakanlığı ile hemen hemen tüm kurumlarda, bir genel müfettişlik (IG) oluşturulmuştur. Söz konusu genel müfettişlik, hazine bakanlığında, denetim birimi
(Office of Audit), soruşturma birimi (Office of Investigation) olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Kurumun
12 SOYLU, Hüseyin (2010) “İç Denetimin Yeni Bir Yaklaşım Olarak Kamu Sektöründe Uygulanması Ve Mevcut Uygulamaların, Verimlilik Ve Başarısı: Türkiye Örneği” Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans
Tezi
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üst yöneticisinin genel müfettişin gerekli gördüğü denetimlerin yerine getirmesini engellemesi yasaklanmış olmasına rağmen, genel müfettiş, kurumun geri
kalan kısmından ayrı tutulmuş ve kendisine kurumun
üst yöneticisine doğrudan ulaşma imkânı tanınmıştır.
Bu yasa ile genel müfettişin tüm raporları doğrudan
kurumun üst yöneticisine sunması ve ayrıca genel
müfettişin çalışmaları hakkında Kongre’yi bilgilendirmesi öngörülmektedir. Genel müfettişin denetim ve
teftişlere ilişkin altı aylık raporları, kurumun üst yöneticisine sunması ve üst yöneticinin de yorumlarını ekleyerek raporu, 30 gün içerisinde Kongre’ ye sunması
istenmektedir. Bu, yönetime bir hizmet olarak iç denetimin merkezi olmayan bir bakışını oluşturmakta
ve Kongre’ye rapor sunma hususunda, dolaylı olarak
da olsa, bir dış denetim sorumluluğu öngörmektedir
(Gürkan, 2009:77-86).
2.4.2. Estonya’da İç Denetim
Maliye Bakanlığı hükümet tarafından devlet sektöründe iç kontrol ve iç denetim alanlarında temel bakanlık olarak görevlendirilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın
Mali Kontrol departmanı (FCD) devletin iç denetçisi
gibi hareket etmektedir. Devlet bütçelerinin ve dış
fonların kullanımını izlemekte, iç kontrol sistemi uygulamalarını, devlet kurumları içerisindeki iç denetim organizasyonunu koordine etmekte, incelemekte ve yenilikler öne sürmektedir. Estonya’da Maliye
Bakanlığının özel sorumlulukları düzenlenmiştir.
Bakanlık kurumların organizasyonlarını, iç denetçilerin eğitimini destekler. Maliye Bakanlığı iç kontrol
sistemlerini ve iç denetim organizasyonlarını analiz
etmek için kurumları ve güç otoritelerini denetler Bu
fonksiyonu yerine getirirken kurumun iç denetçisine
ilişkin mevcut yönetmelikte belirtilen ilkelere uyar
(Mallı, 2013:95).
2.4.3. Kanada’da İç Denetim
Kanada’da iç denetim sisteminin dış denetime ilave olarak idarelerde kurulması 1962 yılında Kraliyet
Komisyonunun Kamu İdari Yapısı konulu raporuyla
gündeme gelmiştir. Hazine Bakanlığı adem-i merkezi
bir yapı olarak kamu kaynaklarının etkin ve yasalara
uygun olarak kullanılmasını idarelerde denetleyecek
iç denetim birimleri kurulmasına 1966 da rehberlik
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etmeye başlamış ve 1972 yılında her kurulusun iç
denetim birimi kurmasını zorunlu hale getirmiştir.
Kanada’da merkezi olmayan tüm idarelerin iç denetim birimi olan adem-i merkeziyetçi bir yapı vardır
(Soylu, 2010:78).
2.4.4. Norveç’te İç Denetim
Norveç’te denetçiler denetim süreci boyunca kendi
çalışmalarının kalitesini güvence altına almaktan tek
başlarına sorumludur. Denetçiler, denetim görevlerini yönergelere ve genel kabul görmüş standartlara
uygun bir şekilde icra etmek zorundadırlar. Denetçilerin en yakın amirleri de gözetimleri altındaki denetçilerin yaptıkları işlerin kaliteli olmasını güvence
altına almakla yükümlüdür. Norveç Sayıştay’ı Denetim Standartlarının uygulanmasını temin için çıkartılan Denetim Rehberine göre, kalite güvencesinin
temel amacı yapılmakta olan işin yeterince kaliteli
olmasını sağlamaktır. Bütün denetimler, Sayıştay’daki
en iyi denetim uygulamalarına uygun bir şekilde yürütülmelidir. Temel amaç denetimlerin tüm mesleki
standartlara uygun olarak yapılması, etkin ve verimli
olmasıdır. Bu nedenlerle denetimlerin planlanması,
icrası, raporlanması ve dokümante edilmesiyle ilgili
olarak katı kurallar konulmuştur. Denetçilerin çalışma
kâğıtları gerçekleri içeren, kısa, yapıcı ve öze ilişkin
olmalıdır. Denetçiler yaptıkları her işten ötürü kişisel
sorumluluk taşırlar. Sayıştay’daki birim ve bölümlerde fiili denetim sürecinin gözetimi gibi, raporların
ve diğer işlerin gözetimi de bir yönetim görevidir. Bu
amaçla denetçilerle birim veya bölüm yönetimleri
sürekli olarak iş birliği içerisinde olmalıdırlar. Bu da
yönetimin denetim sürecini bilmesini ve denetim görevlerinin planlanmasına aktif olarak katılmasını gerektirir (Mallı, 2013:97).
2.4.5. Hollanda’da İç Denetim
Hollanda, bakanlıkların yönetim kontrolünden sorumlu olduğu ve parlamentoya yıllık olarak rapor
sunduğu ve kuzey Avrupa ülkelerinde daha çok uygulanan adem-i merkeziyetçi modeli benimsemiştir. İç
denetçiler, Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilir ve esas itibariyle mali denetimi yerine getirmektedirler. İç denetçiler, bölgesel ve belediye seviyesinde
de denetim yapmaktadırlar. İç denetçilerin hazırlamış
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oldukları raporlardan aynı zamanda dış denetçiler de
yararlanmaktadırlar(Gürkan, 2009:77-86).
2.4.6. Polonya’da İç Denetim
İç denetim, mali yönetim ve kontrolün koordinasyonunda Maliye Bakanlığı sorumludur. Bu sorumluluğunu genel iç denetçi ve bakanlıkta oluşturulan ilgili
birim vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. İç denetim,
mali, sistem ve performans denetimi yapmaktadır.
İç denetim görevini ifa ederken daha önce yapılmış
olan denetim ve teftiş sonuçlarını da dikkate alır. Yani
iç denetim dışında diğer denetimlerin varlığı da sürdürülmektedir (Mallı, 2013:95).
2.4.7. Portekiz’de İç Denetim
İç denetimin merkezi olarak yapılandırıldığı örnek
ülkelerden birisi Portekiz’ de uygulanan sistemdir.
Portekiz’de uygulanan iç denetim güney Avrupa ülkelerinde uygulanan modelinin bir örneğidir (Gürkan, 2009:77-86). Dolayısıyla Portekiz iç mali kontrol
sistemi, her kurumun kendi bünyesindeki denetim
elemanlarınca değil, ayrı bir kurum tarafından yürütülmektedir. Bu durum özellikle, iç mali kontrol sisteminin özellikle ex ante aşamasında, kurum dışından,
Fransa’da olduğu gibi Maliye Bakanlığı personeli tarafından, yerine getirilir. Bunun nedeni, kontrolün
yapıldığı kuruma bağlı olmadan çalışan bir denetim
elemanının, görevini daha bağımsız ve tarafsız olarak
yürütebileceği düşüncesidir (Soylu, 2010:75).
Portekiz’ de mali kontrol sistemi iç ve dış kontrolden
oluşmakta; dış kontrol politik düzeyde ulusal mecliste, yargısal düzeyde Sayıştay’ da gerçekleştirilirken;
Maliye Bakanına bağlı “Maliye Genel Teftişi” adında
bir birime sahiptir. Bu birim, tüm kamu harcamalarının ve gelirlerinin mali kontrolünden sorumludur.
Bununla birlikte diğer Bakanlıklar nezdinde faaliyet
gösteren ve ilgili olduğu kuruma verilen kaynakların kullanımında etkin bir mali kontrolü sağlamak
üzere iç denetim birimleri bulunmaktadır (Gürkan,
2009:77-86).
2.4.8. İspanya’da İç Denetim
İspanya’da Ekonomi ve Maliye Bakanlığı içinde örgütlenmiş olan Kamu Kurumlar Arası Yönetim Birimi
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merkezi hükümetin bütün mali işlemlerini denetlemekle yetkili kılınmıştır. Mali denetim dışında Kamu
Yönetimi Bakanlığı içinde her bakanlığın teftiş, denetim ve inceleme programlarını hazırlayan Kamu
Yönetimi Genel Teftiş Kurumu bulunmaktadır (Mallı,
2013: 99).
2.4.9. İngiltere’de İç Denetim
İç denetim sisteminin geliştiren ve uygulaması ile
diğer ülkelere referans olan İngiltere’deki kamu iç
mali kontrol sitemi, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri çerçevesinde adem-i merkeziyetçi
modeldir(Gürkan, 2009:77-86).
İngiltere’de yönetim sorumluluğu ilkesi geçerlidir.
Maliye Bakanlığı ve içerisindeki iç denetim birimi,
tüm kamu harcamalarının ve gelirlerinin mali kontrolünden sorumlu olmadığı, adem-i merkeziyetçi bir
yapı vardır. İç denetim, her bakanlığa ait iç denetçiler
tarafından yapılır. İngiliz Sayıştay’ı ise büyük projelerin performans denetimi ile iç denetim ve iç kontrol
mekanizmalarının işleyişi konularına yönelmektedir.
İngiltere, kamu harcamaları için hesap verilebilirlik
müessesesini “Mali Görevli” unvanı taşıyan memurlarının üzerine kurulu bir sistemle gerçekleştirmektedir. Mali Görevlilerin sorumlulukları Hazine tarafından belirlenmektedir. Bir bakanlıktaki en kıdemli
daimi memur Bakanlık Mali Görevlisi olarak atanmaktadır. Bakanlık Mali Görevlisi; kamu harcamalarının mevzuata uygunluk, yerindelik ve performans denetimini yapan bir meclis komitesine hesap vermekle
yükümlüdür ve bakanlığa tahsis edilmiş kamu kaynaklarının güvenliğini sağlamak için iç denetim fonksiyonunu da içeren uygun bir iç kontrol, iç denetim
sistemini düzenleme görevi Bakanlık Mali Görevlilerine verilmiştir. Kamu harcamalarının hesabının verilmesinde denetçiler anahtar role sahiptir. Kamu İç
Denetim Rehberindeki standartlarla uyum sağlamak
kadar iç denetimin kalitesini ve etkinliğini sağlamak
da her kamu bakanlığının görevidir. İngiltere’de kamu
sektörü iç denetiminin temel hedefi, Bakanlık Mali
Görevlilerinin, oluşturmakla görevli bulundukları iç
kontrol sistemleri ile ilgili güvenceye sahip olmalarını
sağlamaktır. İç denetim, bakanlıklarda, iç denetim birimleri tarafından yerine getirilmektedir. İç denetim
birimi başkanı, Bakanlık Mali Görevlisine karsı sorum-
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ludur ve genellikle Mali Görevliye bir Baş Mali Yetkili
ve Denetim Komitesi aracılığıyla rapor vermektedir.
İç denetim birimi başkanının her koşulda Bakanlık
Mali Görevlisine doğrudan erişebilme hakkı bulunmaktadır (Soylu, 2010:75).
Hazine (Ülkemizdeki Maliye Bakanlığının fonksiyonuna sahip birim) içinde yer alan İç Denetim Dairesi, “devlet iç denetim rehberinde” yer alan ve iç
denetçilerin uymak zorunda olduğu standartları
belirler. Hazine aynı zamanda, kamu idareleri nezdindeki iç kontrol sisteminin, etkinliğini sağlamakla
sorumludur(Gürkan, 2009:77-86).
2.4.10. Fransa’da İç Denetim
Türkiye’nin idari sistem olarak örgütlenmesinde esas
aldığı Kıta Avrupası ülkelerinden Fransa Klasik merkeziyetçi yapı denenen güney modelinin temsilcisidir.
Ulusal düzeydeki denetim faaliyetleri, Ulusal Denetim
Komitesinin yardımıyla Maliye Bakanlığı bünyesinde
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından programlanmakta ve gözetilmektedir. Yapılmakta olan denetim faaliyetleri Denetim, Değerlendirme ve Kontrol
Dairesinin sorumluluğunda olup, bazı ulusal konular
ise Bölgesel Eğitim Kontrol Dairesi ve yerel denetçiler
sorumluluğu altındadır. Ayrıca birkaç Bakanlığı kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek denetimlerde bakanlıklar arası denetim programlama komitesi toplanmaktadır. Komite üyeleri ilgili bakanlardan oluşmakta
ve komitenin başkanlığını da Maliye Bakanı yapmaktadır. Denetim, Değerlendirme ve Kontrol Dairesi ile
bağlantı kurulması için Muhasebat Genel Müdürü de
bu komitenin içerisinde yer alır. Bu komitenin başlıca
görevi ortaklaşa yapılan denetim programlarının düzenlenmesi ve izlenmesi görevini yürütmektir (Soylu,
2010:74).
Fransız Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığında ve
diğer Bakanlık ve kamu idarelerinde “iç denetçi” kadro ve unvanı bulunmamaktadır. İç denetim bir misyon
olup bu fonksiyonu ‘müfettiş’ (Inspecteur Principaux
Auditeurs - IP ve Inspecteur Auditeurs - IA) unvanlı
denetçiler yerine getirmektedirler. Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığının iç denetçisi olan Genel
Maliye Müfettişi, sadece Maliye Bakanlığını değil,
aynı zamanda devlet tanımı içerisinde bulunan tüm
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kamu idarelerin muhasebe ve finans işlemlerinin denetimini yapar. Aynı zamanda, genel müfettişlikler,
önemli bir gözetim işlevini de ifade ederler. Doğrudan Maliye Bakanlığına rapor sunan Genel Maliye
Müfettişi, kamu kaynağını (bütçe ödeneklerini) kullanan her bir kamu idaresini kapsayan ve uygunluk
denetiminin yanı sıra bundan daha geniş bir gözetim
işlevi yapma yetkisine sahiptir. Buna ek olarak, diğer
özel bakanlıkları veya hususi faaliyetleri kapsayan 21
tane daha Genel Müfettişlik vardır. Genel Maliye Müfettişliği gibi, bunlar da özel çalışma ve teftiş rolüne
sahip olup, bakanlık yönetimi tarafından yönetilen ve
buraya rapor sunarlar. Bunlar, bütün olarak kurumun
faaliyetlerini, idari iş ve işlemlerin denetimi ile mali
işlemlerin denetimini gerçekleştirirler. Kıta Avrupa’sı
ülkesi olan Fransa, iç denetim alanında son yıllarda,
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da uygulanan
denetim sistemlerini örnek almaktadır (Gürkan,
2009:77-86).
2.4.11. Slovenya’da İç Denetim
Slovenya ise gerek iç denetim uygulaması bakımından ve gerekse bütçe teftişi bakımından çok farklı
özellikler ihtiva eder. İç denetçiler Devlet İç Denetçisi (Government Internal Auditor) ya da Sertifikalı
Devlet İç Denetçisi (Certified Government Internal
Auditor) unvanlarını almaktadırlar. İç denetim birimi
olarak iç denetim servislerinden söz edilebilir. İç denetim servisleri şu şekilde sınıflandırılabilir;
•

•
•
•

Bütçeleri belli miktarı aşan harcama merkezlerinin iç denetim faaliyetleri kendi iç denetim servislerince yürütülmektedir (Own Internal Audit
Services).
Birden fazla harcama merkezi ortak bir iç denetim servisi de organize edebilmektedir (Joint Internal Audit Services).
Harcamacı birimler akredite edilmiş özel şirketlere de iç denetimlerini yaptırabilmektedirler.
Maliye Bakanlığı içerisindeki Bütçe Gözetim Servisi de (Budget Supervisory Service at the Ministry of Finance) harcamacı birimlere iç denetim
sağlayabilmektedir.

Bu ülkede iç denetim sistemi kontrol faaliyetlerinde
de araç olarak kullanılabilmektedir. Öte yandan bu
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ülkede bütçenin teftişi ile ilgili özel düzenlemeler de
bulunmaktadır. Bütçenin teftiş kontrolleri (Inspection
control) Maliyeden sorumlu bakanın özel yetkilendirmesiyle bütçe müfettişleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bütçe müfettişleri Maliye Bakanlığına
karşı sorumludurlar. Bütçe müfettişleri görevlerini
resmi gizlilik prensipleri içerisinde yürütürler. Bütçe
teftişlerinin sonuçlarına ilişkin bulgular, sonuçlar ve
kararlar Maliye Bakanlığınca Sayıştay’a ve Hükümet’e
gönderilir. Hükümet ise 6 ayda bir Ulusal Meclise
raporlama yapar. Teftiş bütçe müfettişinin aşağıdaki
hususları yapmaya hakkı vardır;
•
•
•
•

Kanuna ya da yönetmeliğe uygunluk için emir çıkartmak,
Gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin olarak yetkili makama yaptığı tavsiyeleri raporuna eklemek,
Kanuna uygun şekilde, söz konusu suç için kuruma adli kovuşturma önerisinde bulunmak,
Resen cezai takibat açılacak cürüm için yetkili
makamlara suç duyurusunda bulunmak (Mallı,
2013:95-96).

2.4.12. Almanya’da İç Denetim
Almanya’da iç ve dış denetimin fonksiyonlarını birleştiren karma model vardır. Burada iç denetim kurumların kontrol sistemlerin bir parçası olmak yerine dış
denetimin bir parçası olarak görülür. İç denetim elemanların kadroları çalıştıkları kurumlarda bulunmasına rağmen Federal Denetim Mahkemesinin (Sayıştay)
gözetimi altında teknik ve mesleki yol göstermesi ile
denetim yapar ve doğrudan bu yüksek mahkemeye
rapor sunar. Bu modelde iç denetçiler harcama öncesi ön denetim rolü ifa eder (Soylu, 2010:77).
2.4.13. İrlanda’da İç Denetim
Anglo Sakson yani kuzey yaklaşımı yönetim geleneğine sahip olan İrlanda’da denetim parlamento tarafından yapılan denetim, parlamento adına kamu gelir ve
giderleri bir hesap mahkemesi olarak denetleyen Sayıştay, yolsuzluk denetimlerini yerine getiren yüksek
mahkeme statüsünde bulunan Soruşturma Komisyonları bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı bütün kamu
kurumlarında denetimle ilgili genel kurallar rehberi
hazırlamak, kurumlar bu genel ilkelere göre iç dene-
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tim birimlerini oluşturmakla yükümlüdürler. Denetim sisteminin kurulması ve gereken şekilde çalışıp
çalışmadığı Maliye Bakanlığının sorumluluğundadır.
Maliye Bakanlığı denetçinin yönetimde tespit ettiği
yanlış veya eksik uygulamaların yöneticiye bildirilerek gereken önlemlerin alınmasını sağlayacak sistemi
kurmakla yükümlü bulunmaktadır (Mallı, 2013:94).
2.4.14. Slovakya’da İç Denetim
Kamu iç mali kontrol alanında temel otorite Maliye
Bakanlığı’dır. 2001 yılında Maliye Bakanlığı içinde
kurulan Mali Kontrol ve İç Denetim Metodolojisi Birimi (The Unit of Financial Control and Internal Audit
Methodology) merkezi uyumlaştırma birimi fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Merkezi uyumlaştırma birimi, mali yönetim ve kontrol ile iç denetim
alanlarında mevzuat hazırlanmasından, mali kontrol
ve iç denetim alanlarında ve mali yönetim ve kontrol
sistemleri hakkında metodolojilerin ve yönergelerin
geliştirilmesi ve uyumlaştırılmasından sorumludur.
Mali Kontrol ve İç Denetim Metodolojisi Biriminin
Görevleri arasında;“Mali kontrol ve iç denetim uygulamalarını uyumlaştırmak, Mali kontrol ve iç denetim
gibi kontrol birimlerinde görev alan personelin mesleki eğitimini sağlamak, Avrupa Birliği kurumları ile
işbirliği yapmak, Mali Kontrol ve İç Denetim Kanunu
ve bu alandaki diğer düzenlemelerin uygulanmasını
izlemek, Nihai kamu hesapları ile birlikte harcama
sonrası mali kontrol ve iç denetim uygulama sonuçları hakkında özet raporu Hükümete sunmak” Bulunmaktadır (Uzunay, 2008:1-16)
2.4.15. İsveç’te İç Denetim
İsveç’te denetim iki şekilde yürütülmektedir. Bunlardan birincisi Ulusal Denetim Ofisi, ikincisi ise Parlamento Denetçileridir. Parlamento Denetçileri devletin faaliyetlerini Parlamento adına denetlemekle
görevlidirler. Diğer OECD Ülkelerinin aksine Parlamento Denetçileri, Parlamento üyeleridir. Parlamento Denetçileri tüm hükümet faaliyetlerini ve devletin
faaliyetlerinde kararlarıyla etki sahibi olduğu tüm
şirketleri denetleme hakkına sahiptir. Söz konusu
denetçiler genelde, performans denetimine ağırlık
vermektedirler. Denetlenecek konuların seçiminde
serbesttirler. Bazen Parlamento’nun ilgili komitele-
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rinden gelen tavsiyeler üzerine de denetleme yaparlar. Denetim sonuçları üzerine hazırlanan raporlar,
Parlamento’ya yazılı teklifler seklinde olmaktadır.
Daha sonra bu raporlar Parlamento herhangi bir işlem yapmadan önce ilgili parlamento komiteleri tarafından incelenmektedir(Mallı, 2013: 101).
Ulusal Denetim Ofisi, Devletin denetleme kurumudur.
UDO tüm devlet kurumları ve bunların faaliyetleri konusunda bağımsız denetim yapmaktadır. Yıllık denetim, kurumların çalışmaları ile ilişkili aldıkları kararları,
yönetimlerini ve hesaplarını kapsamaktadır. Söz konusu denetim, devlet faaliyetlerinin gerektirdiği standartlara dayanmaktadır. Hükümete sunulan denetim
raporu hem cari faaliyetleri hem de kurumların yıllık
raporlarının içerdiği konuları kapsamaktadır. UDO hangi denetimlerin yapılacağını kendisi seçer. UDO ayrıca,
devletin belirleyici etkisi olduğu her tröst şirketinde ve
birçok kamusal teşebbüste denetim yetkisine sahiptir.
Diğer ülkelerden farklı olarak UDO Parlamento’ya karsı
sorumlu olarak çalışması yerine Maliye Bakanlığı’nın
altında merkezi hükümete bağlı olarak çalışmaktadır.
Bununla beraber gerek konuların seçiminde gerekse
de raporlama konusunda tam bir bağımsızlığa sahiptir. Başkan Kabine tarafından 6 yıllığına atanmaktadır. Denetim Ofisinin birbirinden ayrı üç görevi vardır.
Bunlar, mali denetim, performans denetimi ve mali
yönetim reformlarının koordinasyonudur. Hükümete
sunulan denetim raporları üzerine ilgili bakanlık gerekli işlemleri yapmak zorundadır. UDO’nin yapmış
olduğu değerlendirmeler bütçe süreci tartışmalarının
önemli bir kısmını teşkil etmekte ve ayrıca hükümetin
Parlamento’ya sunduğu bütçe tasarısında hem özet
olarak hem de ilgili kurum hakkında yapmış olduğu
tavsiyeler olarak yer almaktadır (Mallı, 2013: 101).
2.4.16.Çek Cumhuriyeti’nde İç Denetim
Maliye Bakanlığı mali yönetim ve iç denetim alanında
uyumlaştırma ve gelişimden sorumlu merkezi otoritedir. Bu alanda tek bir merkezi uyumlaştırma birimi
vardır. Maliye Bakanlığı içinde Mali Kontrol Merkezi
Uyumlaştırma Birimi13 (Central Harmonisation Unit
13 AB genişleme sürecinde, aday ülkelerde etkin bir mali kontrol sisteminin kurulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen “Kamu İç Mali Kontrol” yaklaşımı kapsamında
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for Financial Control) görev almaktadır. Mali Kontrol
Merkezi Uyumlaştırma Birimi şu alt birimlerden oluşmaktadır: Kamu İdari Kontrol ve İç Denetimin Uyumlaştırılması (Harmonisation of Public Administrative
Control and Internal Audit), Kamu İdari Kontrol (Public Administrative Control), Yönetsel Kontrolün Uyumlaştırılması (Harmonisation of Managerial Control)
AB Fonlarının Denetimi (Audit of EU Funds), Bölgesel
Otonom Birimlerinin İdaresinin Gözden geçirilmesi
(Reviewing of Economy of Territorial Autonomous
Units). Merkezi uyumlaştırma birimi, uluslararası
standartlar ve iyi uygulama örneklerine dayanarak
mali yönetim kontrol ve iç denetim sistemini geliştirmek ve desteklemekten ve bu alanlarda yeni mevzuatın geliştirilmesinden sorumlu merkezi yapıdır. Mali
Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin Görevleri
ise şunlardır; Mali kontrol sistemini geliştirmek, AB
tavsiyeleri doğrultusunda mevzuatı uyumlaştırmak,
Kamu idarelerinde mali kontrol sistemlerinin işleyişi
ile ilgili metodolojiler geliştirmek, Kamu idarelerinde
mali kontrol birimlerinde çalışanlar için mesleki eğitimler düzenlemek, Kamu idarelerinde mali kontrol
uygulamalarını koordine etmek ve ortak bir uygulama oluşturmak, Kamu idarelerinde mali kontrol alanında ortak bir uygulama oluşturmak için elde edilen,
raporlanan tüm bilgileri ve Bakanlığın faaliyetleri ile
ilgili ayrıca Sayıştay, OLAF yetkilileri ile ilişkiler sonucu
gerekli tüm bilgileri sağlamak. Merkezi Uyumlaştırma
Biriminin Temel Düzenlemeleri arasında;
İç Denetim Yönergesi’de vardır.(Uzunay, 2008:1-16)14
merkezi uyumlaştırma fonksiyonu önem kazanmıştır. AB(15)
ülkelerinde ulusal bütçe için merkezi uyumlaştırma birimi
olarak merkezi yapılar kurulmamıştır. Son üye (12) ülkede
ise Kamu İç Mali Kontrol yaklaşımı gereği, mali yönetim ve
kontrol ile iç denetim alanlarında standartlaşma ve metodolojiyi geliştirmek üzere merkezi uyumlaştırma birimleri
kurulmuştur. Merkezi Uyumlaştırma Birimleri, mali yönetim
ve kontrol ile iç denetim alanlarında standartlaşma ve metodolojiyi geliştirmek, idareler arası uyum ve koordinasyonu sağlamak ve bu alanda iyi uygulama örneklerini yaymak
üzere faaliyetlerde bulunmakta ve bu amaçla düzenlemeler
yapmaktadır(Uzunay, 2008:1-16)
14 UZUNAY, Vildan (2008) “AB (12) Ülkelerinde Kamu İç Mali
Kontrol Yaklaşımı Çerçevesinde Kurulan Merkezi Uyumlaştırma Birimleri” İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İç
Kontrol Bülteni Sayı 1
http://kontrol.bumko.gov.tr/Eklenti/6851,uzunay-v-ab-12ulkelerinde-kamu-ic-mali-kontrol-kavrami-.pdf?0 (Erişim Tarihi 11.04.2014)
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2.4.17. Finlandiya’da İç Denetim
Finlandiya’da uygulanmakta olan iç kontrol ve
mali yönetim yapısı ile uygulama prensipleri Kuzey
Avrupa’nın tipik mali yönetim ve kontrol sistemidir.
Bu mali yönetim ve kontrol sistemi uzun bir süreç
içinde gelişmiştir. İskandinav geleneğinin sonucu olarak bu sistem kamu idarelerinin otonom olarak hareket edebildikleri adem-i merkeziyetçi bir yönetim
ve kontrol sistemidir. Genel prensip olarak kontroller
yönetim sürecine entegre olmuştur. Merkezi yönetim
mali kontrol sistemi ve performans yönetimi, muhasebe, raporlama, merkezi yönetimin finansmanı
sistemlerinin kurulması ve izlenmesi ile ilgili mevzuatın hazırlanması, risk yönetim ve iç kontrol sistemlerinin kurulmasından Maliye Bakanlığı sorumludur.
Hükümetin mali kontrol fonksiyonu Maliye Bakanlığı
bünyesinde çalışan “hükümet kontrolörleri” tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte hükümet kontrolörleri bakanlar kuruluna karşı sorumludur. Kamu
idare ve kurumları iç kontrol, performans denetimi
ve mali raporlama konularında yönetim sorumluluğu
ilkesine göre hareket ederler. Başbakanlık ve Maliye
Bakanlığı istisna olmak üzere her bakanlıkta iç denetim birimleri bulunmaktadır. Başbakanlık ve Maliye
Bakanlığında ise iç denetim birimi bulunmamaktadır.
İç denetimin amacı iç kontrol sisteminin yeterliliğinin
değerlendirilmesi ve yönetim tarafından belirlenen
iç denetim faaliyetinin yürütülmesidir. İç denetim
fonksiyonunun yapısı, kurum içindeki pozisyonu ve iç
denetim faaliyetine ilişkin prosedürler her bir kamu
idaresi tarafından kendi ihtiyaçlarına göre belirlenir.
Merkezi Yönetim Bütçe Kararnamesinde 2004 yılında yapılan bir değişiklikle Maliye Bakanlığına bağlı
iç Kontrol ve Risk Yönetimi Konseyi oluşturulmuştur.
Mali yönetim ve kontrol ile iç denetim ile ilgili merkezi uyumlaştırma görevleri bu Konsey Tarafından yürütülmektedir (Mallı, 2013:93).15
2.4.18.Macaristan’da İç Denetim
Kamu iç mali kontrol sisteminin geliştirilmesinden
sorumlu temel otorite Maliye Bakanlığı’dır. Maliye
15 MALLI, İsmail (2013) “Kamu Mali Yönetiminde İç Denetimin
Önemi Ve Farklı Ülkelerde Uygulanan İç Denetim Modellerinin Karşılaştırılması” Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dış Ticaret Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
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Bakanlığı içinde yer alan Mali Kontrol Başkanlığı (Department of Financial Control) mali yönetim ve kontrol ile iç denetim alanlarında merkezi uyumlaştırma
birimi görevini yürütmektedir. Merkezi uyumlaştırma
birimi; kamu iç mali kontrol sisteminin gelişiminden,
düzenlenmesinden, koordinasyonundan ve uyumlaştırılmasından sorumludur. Mali Kontrol Başkanlığı;
Mali Yönetim ve Kontrol Birimi (Financial Management and Control Unit); İç Denetim Birimi (Internal
Audit Unit) ve Yasal ve Koordinasyon Biriminden
(Legal and Coordination Unit) oluşmaktadır. Merkezi uyumlaştırma birimi olarak Maliye Bakanlığı, mali
kontrolün her aşamasında kamu iç mali kontrol sisteminin standart ve uyumlaştırılmış olarak tamamen
uygulanmasını sağlamak amacıyla kamu iç mali kontrol sistemini koordine eder. Genel bir kamu iç mali
kontrol stratejisi belirler. 2004 yılında İç Denetim Kurulu kurulmuştur. Kurul iç denetim sisteminin bağımsızlığını sağlamak ve uygulama sonuçlarını bakana
raporlamaktan sorumlu bakanlık üstü bir birimdir ve
kurula Maliye Bakanı başkanlık etmektedir. Merkezi
Uyumlaştırma Biriminin Görevleri arasında; “Mali
yönetim ve kontrol ve iç denetim sistemlerini ve metodolojilerini uyumlaştırmak ve koordine etmek,Mali
yönetim ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerini değerlendirmek ve incelemek, Rehber hazırlamak, Rehberler ve elkitaplarının uluslararası standartlara ve
merkezi uyumlaştırma birimi tarafından oluşturulan
modele uygunluğunu incelemek, İç denetim faaliyetlerinin belirlenen modele uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, Mali kontrol ve denetim sistemlerini koordine etmek ve uyumlaştırmak” Bulunmaktadır (Uzunay, 2008:1-16)
2.4.19. Türkiye’de İç Denetim
Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında uluslararası standartlara uygun olarak iç denetim birimlerinin
kurulması konusu, ilk kez Avrupa Birliği müzakere
sürecinde 32. Fasıl ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında ele alınmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 5227
sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden
Yapılandırılması Hakkında Kanun’da iç denetime
ilişkin düzenlemeler yapılmış, ancak söz konusu Kanun Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiğinden
yasalaşamamıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum

54

sürecinde çıkarılan 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetim
sistemi Türk kamu idarelerinde de uygulanmaya başlamıştır. İç denetim faaliyeti, anılan Kanun ile ön görülen yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin temel
unsurunu oluşturmaktadır. Kanunun 63 üncü maddesinde iç denetimin uluslararası genel kabul görmüş
standartlara uygun olarak iç denetçiler tarafından
yapılacağı, kamu idaresinde doğrudan üst yöneticiye
bağlı İç Denetim Birimi Başkanlıklarının faaliyete geçirileceği açıkça ifade edilmiştir.16    
Türkiye’de 5018 sayılı Kanun’da kamu idarelerinde
İç Denetim Birimi Başkanlıkları kurulabileceği öngörülmekle birlikte, teşkilat, personel istihdamı, kadro
ve idari esaslar çerçevesinde bir başkan atanmamış
olduğundan birim idari yapısı belirsiz, yönetimin yetki ve sorumlulukları açık olmayan birimler oluşturulmuştur. Ülkemizde denetimin bağımsızlığı tam olarak
anlaşılan ve uygulanan bir kavram değildir. Üst yöneticiye amirlik ilişkisiyle bağlanan iç denetçinin ve
denetimin nasıl bağımsız olacağı anlaşılamamaktadır.
İç denetime ilişkin standartlarının belirlenmesi, uyumun sağlanması, izleme ve düzenleme yapmak üzere
merkezi uyumlaştırma birimi kurulur. İç kontrol standartlarına uyumun sağlanması ve uygulamanın izlenmesi amacıyla merkezi bir birim oluşturulması sistemin güvencesidir. Ayrıca danışmanlık işlevine haiz bir
kurul oluşturulur. Merkezi uyumlaştırma birimlerinin
temel fonksiyonları: “İç Kontrol ve iç denetim alanında uluslararası standartlara uyum, Koordinasyon,
İzleme ve raporlama ( doğrudan maliye bakanlarına
veya yetkili organlara), Düzenleme yapma” şeklinde
sayılabilir. AB ülkelerinde uyumlaştırma birimlerinin
merkezde genel müdürlük düzeyinde yapılandırılması benimsenmiştir. Türkiye’de İç Denetim Koordinasyon Kurulu merkezi uyumlaştırma birimi olarak
tanımlanmış ve Kurulun sekretaryasını da Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde bir dairenin yürütmesi öngörülmüştür. Sekretarya dairesi, İç Denetim
Merkezi Uyumlaştırma Dairesi olarak adlandırılmış
ve uyumlaştırma görevini fiilen üstlenmiştir. Bu şekliyle ülkemiz uygulaması, AB’den farklı özellikler taşımaktadır (Örenay,2010:89-104).17
16 http://icdenetim.icisleri.gov.tr/default_B0.aspx?content=61
(Erişim Tarihi 14.04.2014)
17 ÖRENAY, Hami (2010)“Kamu İç Mali Kontrol Sistemi (Kimk) Ve
Türkiye Uygulaması” Sayıştay Denetçileri Derneği Dış Dene-
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5018 sayılı Kanunun 67’inci maddesince Maliye Bakanlığına bağlı olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Kurulun kamu idarelerindeki iç denetim sistemlerini izlemek, iç denetim ile ilgili mevzuat
hazırlamak, denetim standartlarını belirlemek gibi
görevleri vardır. İç denetim koordinasyon kurulunun
görevleri 5018/6’da sayılmakta olup özetle; “Kurul,
kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini düzenlemek, izlemek, geliştirmek, uyumlaştırmak ve koordine etmek üzere bağımsız ve tarafsız bir organ olarak,”
•
•

•
•
•

•
•

İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek,
Denetim standartları ve uluslararası uygulamalarla uyumlu yıllık risk değerlendirmesi ve buna
bağlı risk odaklı denetim yöntemlerini geliştirmek.
Kamu idarelerinde iç denetim birimleri ile varsa
diğer denetim birimleri arasında işbirliğini sağlamak.
İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak
İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek
sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor
halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna
açıklamak.
İç denetçilerin;    atanmasına ilişkin diğer usulleri
belirlemek, uyacakları etik kuralları belirlemek,
sertifika sistemlerini düzenlemek ve izlemek,
Dış denetim sistemi ile işbirliğini sağlamak

Gibi başlıca görevleri yerine getirmektedir.
5018/7’de ise Kurulun yetkileri özetle; “Görev alanı
ile ilgili konularda tebliğ, rehber ve kararlar yayımlamak, İç denetimle ilgili etüt, inceleme, araştırma ve
diğer çalışmalar ile istatistikî verileri değerlendirerek,
gerekli görülenleri yayımlamak, İç denetim birimleri
ve iç denetçiler tarafından saklanacak bilgi ve belgeleri belirlemek.” Şeklinde sayılmıştır.
AB yaklaşımında iç denetim merkezi değil ademi
tim Dergisi Temmuz Agustos Eylül 2010 Sayısı http://www.
sayder.org.tr/e-dergi-kamu-ic-mali-kontrol-sistemi-kimk-veturkiye-uygulamasi-1-17.pdf (Erişim Tarihi 14.04.2014)
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merkezi bir yapıda tüm kamu idarelerinde yürütülen
ancak standartlara uyumu ve kalitesi merkezi şekilde
izlenen bir faaliyet olarak görülmektedir. Her kamu
idaresinde idari faaliyetlerden bağımsız, statüsüne
uygun bir yapıda denetim birimi kurulması ve denetimin yönetiminden sorumlu bir başkan atanması öngörülür. Uluslararası kabul görmüş standartlar ile AB
kriterleri ve yaklaşımları çerçevesinde oluşturulması
gereken yeni mali yönetim ve kontrol sistemi, 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. AB’nin öngördüğü Kamu İç Mali Kontrol Sistemi Bileşenleri; “1. Yönetim sorumluluğu, 2. İç kontrol sistemi- Mali yönetim
ve kontrol sistemi, 3. İç denetim, 4. İç kontrol ve iç
denetim merkezi uyumlaştırma birimleri, 5. Denetim
komiteleri, 6. Dış denetim”den oluşmaktadır. Ülkemizde üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev
ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar
ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden
sorumludur(Örenay,2010:89-104).
Türkiye’de uygulanan iç denetim sistemi hakkında
farklı görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre şu anda ülkemizde uygulanan model merkezi modeldir. Bu modelde Maliye Bakanlığı bütçeyi hazırlamakla kalmaz,
kendi personeli olan “sayman” ve “bütçe dairesi başkanı” gibi unvanları olan personeli diğer bakanlıklara
yerleştirmek suretiyle harcama öncesi kontrol yapar.
Bu yapıda iç denetim yine Maliye Bakanlığı personeli
tarafından yapılır.(Tek ve Çetinkaya, 2004:3-12)18. Ayrıca Mallı (2013:111-116)’ya göre de Türkiye’de uygulanan model merkeziyetçi modeldir. Diğer bir görüşe
göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kuzey (Anglo-Sakson) yani adem-i merkeziyetçi
sistem uygulanmaktadır. Buna göre bu model; İngiltere, Hollanda gibi ülkelerin benimsediği ‘yönetim
sorumluluğu anlayışı’dır. Bu yaklaşımda, isminden
de anlaşılacağı gibi, kamu iç mali kontrol sisteminin
özellikle ex ante aşamasının, her bir kurumun kendi
bünyesindeki kontrolörleri aracılığıyla yürütülmesi
gerektiğine vurgu yapılmaktadır. İdarenin mali yöne18 TEK, Zuhal; ÇETİNKAYA, E.Mert (2004)“İç Denetim” Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 20 http://kontrol.bumko.gov.tr/
Eklenti/6850,tek-z-cetinkaya-e-ic-denetim.pdf?0 (Erişim Tarihi 14.04.2014)
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tim ve kontrol sistemine, idarenin dışından merkezi
otoritelerce bir müdahalede bulunulmamaktadır
(Gönülaçar, 2008:12-16). İç denetim sistemiyle ilgili
bu tartışmaları 5018 sayılı Kanun’un getirmiş olduğu
sistem üzerinden ele alırsak daha doğru bir yaklaşım
elde etmiş oluruz. Türkiye’de iç denetim 5018 Sayılı
Kanun’da ki ifadesiyle iç kontrolün bir parçasıdır. Her
kurum kendi iç denetim birimini oluşturmakta ve iç
denetçilerini kendileri atamaktadır. Ancak iç denetime ilişkin genel koordinasyon görevi Maliye Bakanlığı
bünyesinde kurulmuş olan İç Denetim Koordinasyon
Kurulu’ndadır.
5018 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı ve
Sayıştay tarafından harcama öncesi kontrol ve vize işlemleri kaldırılarak ön mali kontrol sorumluluğu ilgili
idarelere devredilmiş bulunmaktadır. 2006 yılından
önce mali yönetim ve kontrol sisteminin bir unsuru
olarak ön mali kontrol; Maliye Bakanlığı ve Sayıştay
tarafından merkezi düzeyde yapılan ön kontroller, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerde
Maliye Bakanlığı’nın birimleri tarafından yürütülen
işlem bazında kontroller, saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen döner sermaye ve
fonlarda saymanlıklarca yapılan kontrol işlemleri ve
idarelerin tahakkuk ve saymanlık birimlerinde yapılan kontroller olarak yürütülmüştür. 5018 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına ve Sayıştay’a ait olan harcama öncesi vize ve tescil işlemi tümüyle kaldırılmış
bulunmaktadır. Bu değişikliğin gerekçesi 5018 sayılı
Kanunla getirilen yönetim sorumluluğu modeline dayanmaktadır. Bu kapsamda, kamu kaynaklarının kullanılmasında yetki ve sorumluluk birleştirilmektedir.
Diğer bir deyişle 1050 sayılı Kanunda var olan yetkisiz
sorumluluk (ita amirinin kural olarak mali sorumluluğunun olmaması ancak tahakkuk memurunun harcamaların mevzuata uygunluğu bakımından sorumlu
tutulması) ya da yetkili sorumsuzluk (ita amirlerinin
harcama işlemini başlatmak ve onaylamak için sorumlu olması ancak harcamanın mevzuata uygunluğundan sorumlu olmaması) sorununa son vermek
amaçlanmıştır. Dolayısıyla sorumluluğun hiyerarşik
olarak daha yukarılara çekilmesi ve daha da önemlisi kamu hizmetlerinin gördürülmesinde yöneticinin
performansının öne çıkması, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yöneticilere bazı esneklikler tanınması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu
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kapsamda Maliye Bakanlığı ve Sayıştay tarafından
yapılan harcama ve/ya işlem öncesi kontrollerin kaldırılarak harcama ve/ya işlem sonrası denetimlerin
etkililiğinin artırılması amaçlanmıştır (Şahin,2011:7173)19
Bu haliyle Türkiye’deki iç denetim sisteminde 5018
sayılı Kanunla ademi merkeziyetçi modele geçişin söz
konusu olduğu söylenebilir.
2.4.20. İtalya’da İç Denetim
İtalya’da ise, her kurum ve kurulusun idari teftiş ve
soruşturmalarını yürüten İç Denetim Müfettişleri
bulunmaktadır. İç denetim müfettişleri her bakanlık
veya kuruluşta hiyerarşik yapı içinde farklı birimler
şeklinde görev yapmakta, disiplin veya cezai fiil ve
işlemleri tespit amacı taşıyan idari soruşturma yapmakla görevli kişilerdir. Ayrıca Ekonomi ve Maliye Bakanlığına hiyerarşik örgütlenme dışında bağlı olarak
kurulmuş; teftiş inceleme ve kanuna uygunluk denetimi yapan merkezde Mali Denetim Birimi ve Merkezi
Vergi Denetim Birimi olmak üzere iki grupta çalışan
Kamu Mali Denetim Birimi bulunmaktadır. Bunların
dışında, parlamento adına soruşturma ve inceleme
yapmakla görevli Savcılık, bir hesap mahkemesi olarak Sayıştay bulunmaktadır (Mallı, 2013:99).
2.4.21.Diğer OECD Ülkelerinde İç Denetim
İç denetim yaklaşımı ne olursa olsun, OECD ülkeleri arasında genel kabul görmüş ortak bir iç denetim
anlayışının varlığından bahsedilebilmekte olup, genel
kabul görmüş iç denetim anlayışının temelde üç esasa
dayanmaktadır. Birincisi; iç denetimin kamu kaynaklarının korunması amaçlı olmak üzere iç mali kontrolün temel bir unsuru olduğudur. İkincisi; iç denetim
faaliyetleri, düzenli operasyonel işlemleri içermesine
rağmen geniş perspektifte değerlendirildiğinde bilgi
teknolojileri ve bilgi güvenliği, performans sisteminin değerlendirilmesi gibi operasyonel işlemlerden
bağımsız testleri de içermektedir. Üçüncüsü; sürekli
19 ŞAHİN, Fatih (2011)“5018 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye
İstatistik Kurumu’nda İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
İçin Bir Ararştırma” Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu
Uzmanlık Tezi.

DENETİŞİM / 2014-14

MAKALE

ve yeniden tanımlanan, geliştirilen ve daha iyi organize edilene denetim standartlarına sahip olmalıdır.
OECD üyesi ülkelerde iç denetim uygulamaları, çok
genel olarak temelde merkezi ve merkezi olmayan
model olmak üzere iki gruba ayrılmakta olup, benzer
yaklaşımlar, dünyanın diğer ülkelerinde de görülebilmektedir. Bazı ülkelerin iç denetim uygulamalarında
da kendilerine mahsus özel kurumlarını ve yaklaşımlarını miras olarak aldıkları görülmektedir (Gürkan,
2009:75). Diğer OECD ülkelerinden Lüksemburg iç
denetimini, “güney” modelini uygulayarak gerçekleştirmektedir. (Arcagök ve Yörük :5)20 Aynı Şekilde
Yunanistan ve Belçika’da iç denetimde, “güney” modelini uygulamaktadırlar(Doğmuş, 2010:43).
SONUÇ
OECD Ülkelerinde iç denetimin ele alındığı çalışmamızın yukarıdaki ilgili kısımlarında görüldüğü üzere
OECD ülkeleri arasında genel kabul görmüş ortak
bir iç denetim anlayışı bulunmamakta ancak genel
olarak üye ülkeler iç denetim sistemlerini oluştururken merkeziyetçi-ademi merkeziyetçi ve karma modellerden oluşan sistemler benimsemiştir. Ülkelerin
özelinde iç denetim sistemleri incelendiğinde teftiş
organizasyonlarını andıran yapılar olduğu gibi sadece denetime yoğunlaşmış sistemler de mevcuttur.
Yine iç denetim sistemleri ülkeler özelinde incelendiğinde, ülkelerin içinde bulunduğu kültür bloklarının
denetim sistemlerinde de etkili olduğu görülmektedir. Diğer bir tespit OECD üye ülkelerinin ve AB’nin
iç denetime sistemlerinin kurulmasına dönük faaliyetlere verdikleri önemdir. Ülkemiz özelinde Avrupa
Birliği’ne üyelik müzakerelerinde iç denetim birimlerinin kurulması konusu ile kamu yönetiminin yeniden
yapılandırılması çalışmaları bu anlamda dikkat çekicidir. Hem OECD hem de Avrupa Birliği üye ülkelerinden İspanya, Yunanistan ve Portekiz’in başını çektiği
son ekonomik kriz kamu yönetiminde mali denetimin
ve mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha göstermiştir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere
20 ARCAGÖK, M.Sait(Çev.); YÖRÜK, Bahadır (Çev.) “Yönetim
Kontrolü/İç Kontrol”, Public Expenditure Management
Manual for Europe (2003), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Paris. http://kontrol.
bumko.gov.tr/Eklenti/6823,arcagok-msait-yoruk-bahadiryonetim-kontrolu-ic-kontrol.pdf?0 (Erişim Tarihi 11.04.2014)
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AB yaklaşımında iç denetim merkezi değil her kurumun kendi fotoğrafını kendisinin çektiği yani ademi
merkezi bir yapıda tüm kamu idarelerinin kendileri
tarafından yürütülen ancak standartlara uyumu ve
kalitesi merkezi şekilde izlenen bir sistem olarak gelişmektedir. İç denetimi merkezi sistem üzerine inşa
eden ülkelerde de artık devlet içerisinde Maliye Bakanlığı veya Hazine gibi bir birimin denetime ilişkin
standartları ve rehberi belirlemekle görev sınırının
çizildiği ve her kurumun iç denetim biriminin kendi
içerisinde kurulduğu bir sisteme geçilmektedir.
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TÜRKİYE’DE
OMBUDSMAN
(KAMU DENETÇİLİĞİ)
KURUMU

Özet: Ombudsman, kökleri Osmanlı İmparatorluğuna
kadar dayanan ve ilk olarak 1809’da İsveç’te anayasa ile kurulan bir denetim sistemidir. Türkiye’de ombudsman kurumu, “Kamu Denetçiliği Kurumu” adıyla
2012 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Kamu Denetçiliği Kurumu, günümüzde geçerli katılımcılık, etkinlik, verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik
kriterlerini esas alan yeni kamu yönetimi anlayışıyla
ve çoğulcu demokrasiyle uyumlu bir denetim kurumu
olarak dikkat çekmektedir. Arabulucu yönüyle vatandaş ile idare arasındaki sorunları, her iki tarafı da
tatmin edecek şekilde çözümlemekte ve idari yargıya
destek olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ombudsman, Kamu Denetçiliği
Kurumu, Denetim, Arabuluculuk, İdari Yargı.
1. Giriş
Kamu yönetiminde kamu hizmetlerinin, hukuk kurallarına uygun, keyfilikten uzak, kişi hak ve özgürlüklerini yönetime karşı koruyacak şekilde, etkin,
verimli, ihtiyaçlara uygun yürütülmesi için denetim
yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Denetimin olmadığı veya etkisiz kaldığı durumlarda kamu hizmetleri
sağlıklı yürütülememekte, vatandaş memnuniyetsizliği ve yolsuzluk oluşabilmektedir. Denetim yöntemlerinin başlıcaları ise; siyasi denetim, idari denetim,
yargı denetimi, kamuoyu denetimi ve ombudsman
denetimidir.

Hasibe USTA
İç Denetçi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İç Denetim Birimi Başkanı
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Ombudsman, kökleri Osmanlı İmparatorluğuna kadar dayanan ve ilk olarak 1809’da İsveç’te Anayasa ile
kurulan bir denetim sistemidir. Daha sonra 1919’da
Finlandiya’da uygulanmaya başlanmış ve İkinci Dünya
Savaşı sonrası uluslararası ilişkilerdeki hareketliliğin
etkisiyle de, ombudsman kurumunun varlığı ve başarısı diğer ülkelerin de dikkatini çekmiş ve diğer ülkeler
tarafından da uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de
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ombudsman kurumu, “Kamu Denetçiliği Kurumu”
adıyla 2012 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır.
Bu makalede, ombudsman kurumunun özellikleri,
arabuluculuk yönü, idari yargı ile ilşkisi ve Türkiye’deki uygulaması anlatılmaya çalışılmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumunun olası etkileri ve karar örnekleri irdelenerek önerilerde bulunulmuştur.
2. Ombudsman Kurumunun Özellikleri, Arabuluculuk Yönü, İdari Yargıyla İlişkisi:
Ombudsman; bağımsız, tarafsız, işlevsel anlamda
özerk, yönetim dışında yer alan, bağlayıcı karar alma
yetkisine sahip olmayan, hukuka aykırılık ve adaletsizliği araştırıp çözüm önerileri sunan, idarenin eylem
ve davranışlarını denetleyen ve aksayan yönlerini kamuoyuna duyuran, başvuru ile ya da kendiliğinden
denetim başlatabilen, denetim gücünü parlamentodan alan, parlamentoya karşı sorumlu olan yasal kuruluştur.
Ombudsmanın başlıca görevleri; koruma işlevi(ülkenin
tek egemen gücü olan devletin haksız uygulamalarına karşı vatandaşın korunması), araştırma, inceleme
ve denetleme işlevi(temel varlık sebebi) ve yönetimin gelişmesine katkı sağlama işlevi(bürokrasinin gözünden kaçan uygulama hatalarına karşı bir kontrol
görevi)dir (Özden, 2005: 32).
Yargısal ve diğer denetim yöntemlerinde karşılaşılan
zorluk, prosedür, karmaşa ve masraf ombudsman denetiminde yoktur. Vatandaşın hızlı ve basit bir şekilde başvuru yapabildiği, eğitici, düzeltici, vatandaşları
idarenin haksız uygulamalarına karşı koruyan, devlet
ve vatandaş arasında arabuluculuk vazifesi gören bir
denetim yöntemidir. Günümüzde geçerli katılımcılık,
etkinlik, verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik kriterlerini esas alan yeni kamu yönetimi anlayışıyla uyumludur.
Günümüzde “çoğulcu demokrasi” anlayışı benimsenirken “çoğunluğun yönetme hakkı”nın aynen kaldığı
ancak bunun yanında, çoğulcu demokrasinin olmazsa olmaz koşulları olarak, temel hak ve özgürlüklerin
korunması, çok partili siyasal yaşam, muhalefet etme
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özgürlüğü ve azınlığın korunması gibi temel ilkelerin
de sisteme monte edildiği görülmektedir. Böylece çoğunluk iradesi, sırf çoğunluğu elde ettiği için mutlak
doğru olarak kabul edilmemekte, onu da sınırlayan,
dolayısıyla onun da uygun olması zorunluluğunu karşımıza çıkaran bu ilkeler de artık çağdaş demokrasilerde çoğunluğun yönetme hakkı yanında yerini
almaktadır (Hakyemez, 2003: 90). Temel hak ve özgürlükleri koruması, idareyi denetlemesi, idare ile
vatandaş arasındaki ilişkileri iyileştirmesi, vatandaşın
idare karşısında hakkını aramasına yardımcı olması,
idarenin işlemlerini hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönünden incelemesi ve gerektiğinde mevzuat değişikliği önererek vatandaşın devlet yönetimine katılımını sağlaması boyutuyla ombudsmanlık kurumunu,
çoğulcu demokrasinin bir kurumu olarak değerlendirebiliriz.
Ombudsman kendisinden adalet esirgenmiş yakınan
kişiye adaleti elde edebilmesinde yardımcı olurken
doğru yapılmış yönetsel eylemlerin ve kararların savunmasında da yardım etmektedir. Yakınan kişiye
memurun eyleminin, ilk bakışta anlaşılamamasına
ve bir adaletsizlik yapıldığı duygusunu uyandırmasına karşın, eylemin doğru olduğunu açıklamaktadır.
Böylece ombudsman, yönetim ile yurttaşlar arasındaki sürtünme noktalarını yağlamış olmaktadır (Pickl,
1997: 42,43).
Vatandaşların, hangi haklara sahip olduklarını ve
haklarını nasıl kullanacaklarını bilememeleri, devletle karşı karşıya kalmak istememeleri, haklarını aramaları için gerekli maddi imkana sahip olamamaları
nedeniyle haklarını arama konusunda tereddütleri
olmaktadır.
Ombudsman kurumuna başvurunun kolay olması,
başvuranların harç, vekalet ücreti gibi bir bedel ödemesine gerek olmaması, başvuranlara hızlı ve doyurucu bilgiler vermesi ve çözüm sunması, başvuranların
haklarını elde etmelerine yardımcı olması, haksız ya da
yersiz başvuruda bulunanlara da nedenlerini bildirerek
aydınlatması, kişilerin ombudsmana başvurarak haklarını aramalarını cazip hale getirmektedir.
Ombudsman, re’sen veya başvuru sonucu idarenin
eylem ve işlemleri üzerinde inceleme ve araştırma
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yaparak sorunların çözümü için tavsiyede bulunmaktadır. İdari işlemi iptal etme, idareye emir verme
veya hukuken idareyi bağlayacak kararlar alma durumunda değildir. Kararları tavsiye niteliğindedir.

türmesine engel olmaktır. Birinci yolun gerçekleşebilmesi için yurttaşların yargıya başvurmadan önce
uyuşmazlığı ombudsmana götürmeleri gerekmektedir (Erhürman, 1998: 101).

Ombudsmanın arkasında parlamento ve kamuoyu
desteğinin olması, saygın ve güvenilir olması, tavsiyelerini hakkaniyete ve hukuka dayandırması, tavsiye kararını açıklamadan idarenin görüşünü alması, çatışmacı değil uzlaşmacı bir tutum içinde olması, kararlarını
kamuoyuna açıklaması ve dönemsel raporlar halinde
parlamentoya sunması, idarenin, bağlayıcı olmayan
ombudsman kararlarını uygulamasını sağlamaktadır.

Denetim yöntemleri arasında en etkilisi ve bağlayıcı olanı yargı denetimidir. Yargı denetimi, denetim
yöntemleri arasında en etkili ve bağlayıcı olan bir yol
olmakla birlikte; bu yöntemin yetersiz kaldığı noktalar, uygulanmasında karşılaşılan güçlükler bulunmaktadır. Bu güçlüklere baktığımızda en başta işlemlerin
karmaşıklığı, pahalılığı ve yavaşlığı göze çarpmaktadır
(Özden, 2005: 87).

Ayrıca idari sürecin izlenebilir ve sorgulanabilir hale
gelmesi, idarenin daha dikkatli davranmasını sağlayarak idarenin yanlış ve hukuka aykırı işlem yapma,
keyfi davranma eğilimini azaltmaktadır. Yönetimde
şeffaflık oluşturularak, idari yargı konusu olabilecek
birçok husus oluşmadan önlenmektedir.

Ombudsman kurumu, idari yargıya alternatif bir kurum değil, idari yargıya destek olan, idari yargının
dava yükünü azaltan bir kurum olarak değerlendirilmelidir.

İdarenin haksız eylem ve işleminde şikayetini ileten
vatandaş; sorununa çözüm bulunduğunda veya çözüm bulunamadığı takdirde nedenleri izah edilerek
cevap verildiğinde kendini değerli hissetmekte, devlete güveni artmaktadır. Vatandaş ve devlet arasındaki bağ güçlenmektedir. Verilen cevapta, idarenin yaptığı işlemin ayrıntısını ve idarenin hukuki gerekçesini
gören kişi yargı yoluna başvurmayabilmektedir.
İdari yargının yükünün hafifletilmesinin yolu, dava
açılmasını zorlaştıracak yöntem kuralları konulması
değil, idari yargının görev alanına giren konularda
çıkan uyuşmazlıkların sayısının azaltılması ve bu konularda ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı önüne
gelmesine gerek kalmaksızın ortadan kaldırılmasını
sağlayacak yöntemlerin bulunmasıdır. Ombudsman,
daha az uyuşmazlık çıkmasını sağlayarak, çıkan uyuşmazlıkları da yargıya gitmeden çözümleyerek yargının yükünü azaltır. Ombudsman, uyuşmazlıkları yargı
önüne gelmeden önce ortadan kaldırma işlevini iki
farklı şekilde yerine getirebilir: Birincisi, hukuka aykırı eylem veya işlemde bulunan idareyi, işlemini geri
almaya ve eylemden doğan zararı gidermeye ikna etmektir. İkincisi ise, şikayetçi yurttaşın açıkça esastan
yoksun olan veya yargı yolu dışında başka bir şekilde
giderilmesi mümkün olan şikayetini yargı önüne gö-
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İdari işlem ve eylemi, yargı, hukuka uygunluk yönünden değerlendirmektedir. Oysa ombudsman, idari
işlemi, hukuka uygunluk, yerindelik ve hakkaniyet yönünden değerlendirmekte, idari işlem ve eylem hukuka uygun olsa bile yerinde olmadığı, hakkaniyete
uymadığı zaman başka bir çözüm önerebilmektedir.
Unutulmamalıdır ki ombudsman, bir yandan idarenin
denetlenmesi ve yurttaşların haklarının savunulması
işlevini yerine getirmekte, ama bir yandan da gerek
yurttaşlara gerek idareye hukuk devletinde idarenin
nasıl olması gerektiği ve yurttaşların idarenin denetimine nasıl katılmaları gerektiği konusunda eğitim
vermektedir.(Erhürman, 1998: 102).
3. Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumu:
Türkiye’de ombudsman kurumuyla ilgili çalışmaları
araştırdığımızda aşağıda belirtildiği şekilde bir seyir
izlediği görülmektedir.
1982 Anayasasının hazırlandığı dönemde, Ankara
Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan “Anayasa
Önerisi”nde “Kamu Denetçileri Kurulu” adıyla bir kurum kurulması önerilmiştir (Sezen, 2001: 84).
TODAİE tarafından 1991 yılında hazırlanan Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) Raporunda; “Devlet De-
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netleme Kurumu’nun ombudsman gibi çalışması için
yasal düzenlemeler yapılmalıdır” önerisi getirilmiştir
(TODAİE, 1991: 23).
İdari kurumların ombudsman kurumuna yaklaşımı
konusunda ilk ele alınması gereken kurum, beş yıllık kalkınma planlarını yayınlayan Devlet Planlama
Teşkilatı’dır(DPT). DPT, 1996-2000 yıllarını kapsayan
Kalkınma Planı’nda kamu hizmetlerinin geliştirilmesi
amaçlarından biri olarak ombudsman kurumu kurulması önermiştir (Saygın, 2008: 1051).
2001-2005 yıllarını kapsayan sekizinci beş yıllık kalkınma planında da ombudsman kurumu kurulması
önerilmiştir.
55’nci hükümet döneminde İnsan Hakları Koordinasyon Üst Kurulu, “ombudsman” kurumu ile ilgili bir
düzenleme yapılmasına karar vermiştir. Çeşitli ülkelerin ombudsman mevzuatı derlenmiştir. Bu teorik
birikimin yanı sıra birçok ülke ombudsmanı, davet
edilerek ülkelerindeki ombudsman kurumunun işleyişi hakkında bilgi alınmıştır (Avşar, 2012: 242).
Türkiye’de ilk olarak “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı” 15.06.2006 tarih ve 5521 sayılı kanun
ile kabul edilmişse de, Cumhurbaşkanı tarafından
bazı maddeleri bir kez daha görüşülmesi için Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiştir.
Kanun, 28.09.2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisinde yeniden görüşülerek 5548 sayılı kanun
olarak aynen kabul edilmiş ve 13.10.2006 tarihli ve
26318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yapılan
başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi, kanunun tümünü, Anayasanın 6’ncı, 87’nci ve 123’ncü maddelerine aykırı görerek iptal etmiştir. Karar, 04.04.2009
tarihli ve 27190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8’nci maddesiyle Anayasa’nın 74’ncü maddesinde değişiklik yapılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı
olarak kurulacak Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması ve inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile kamu Başdenetçisi ve kamu denetçi-
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lerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul
ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu Anayasa değişikliği, 12/9/2010 tarihinde yapılan halk oylamasında kabul edilmiş ve kesin sonuçların 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir.
“Kamu Denetçiliği Kurumu”, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 29.06.2012 tarih ve 28338
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından faaliyet göstermeye başlamıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve
etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak suretiyle,
idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve
davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı
içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden
incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuştur. Hiçbir organ, makam, merci veya
kişinin Başdenetçiye ve denetçilere görevleriyle ilgili
olarak emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı
ve Başdenetçi ve denetçilerin görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesine uygun davranmak zorunda
oldukları kanunla belirlenmiştir.
Kamu Başdenetçisi ve 5 Kamu Denetçisi 2012 yılında
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş ve
göreve başlamışlardır.
İdari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm üretilmesine
yönelik olarak, Türk Hukuk Sisteminde var olan durumu, idari başvurularla uyuşmazlıklara çözüm üretilmesi ve kamu denetçiliği kurumu aracılığıyla idarenin
çözüme zorlanması şeklinde iki başlık altında toplamak mümkündür (Çolak, 2012: 103).
Kamu Denetçiliği Kurumu, kuruluşundan 20.12.2013
tarihine kadar toplam 7487 adet şikayet başvurusu
alarak değerlendirmiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayet başvuruları içerisinde; kamu personel rejimi (idari kadro talebi, personel alımı talebi), sosyal güvenlik
işlemleri(sigorta, emekli kesintisi ve nakiller), ekonomi maliye ve vergi konuları, taşınır–taşınmaz mal
mülkiyeti, adalet hizmetleri, bankacılık işlemleri, eğitim-öğretim ve sınav işlemleri, çalışma, insan hakları
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ihlali, sağlık, enerji ve mahalli idareler ile ilgili konular
yer almaktadır.
Kamu Denetçiliği Kurumu ilk kararını, 19/07/2013 tarihinde vermiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumunun internet sitesinde yayınlanan karar örneklerini irdelediğimizde; şikayet
başvurularının; kurumun görev alanına girip girmediği, süresi içinde yapılıp yapılmadığı, kurumda incelenmekte ve araştırılmakta olan bir şikâyet başvurusuyla
sebepleri, konusu ve taraflarının aynı olup olmadığı, kurum tarafından daha önce sonuçlandırılan bir
şikâyetle sebepleri, konusu ve taraflarının aynı olup
olmadığı, yargı organlarında görülmekte olan veya
yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara
ilişkin olup olmadığı, idari başvuru yollarının tüketilip
tüketilmediği, belli bir konuyu içerip içermediği, kanuna göre şikâyet başvurusunda bulunması gereken
bilgilerin yer alıp almadığı, menfaat ihlali içerip içermediği, vb. konularda ön incelemeye tabi tutularak
kabul edildiği görülmektedir.
Şikayet konusu olaylar irdelenerek, şikayet konusu
mevzuat değerlendirilerek, inceleme ve araştırma
yapılarak, iyi yönetim ilkeleri gözetilerek, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka uygunluk
ve hakkaniyete uygunluk yönünden hukuki değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
Hatalı davranıldığının kabulü, zararın tazmini, işlem
yapılması veya eylemde bulunulması, mevzuat değişikliğinin yapılması, işlemin geri alınması, kaldırılması, değiştirilmesi veya düzeltilmesi, uygulamanın
düzeltilmesi, uzlaşmaya gidilmesi, tedbir alınması
yönünde tavsiye kararları verilmektedir.
Bazen taraflar arasında uzlaşma sağlanarak şikayet
başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına
karar verilmekte, bazen talebin kısmen reddine, bazen
de talebin tümüyle reddine karar verilmektedir.
Şikayetlerin tatmin edici bir şekilde sonuçlandırıldığı,
bir bölüm şikayetlerin de Kamu Denetçiliği Kurumunun girişimiyle uzlaşma sağlanarak şikayet başvurusu
hakkında karar verilmesine bile gerek kalmadan çözümlendiği görülmektedir.
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Kamu Denetçiliği Kurumun reddettiği taleplerin reddedilme gerekçelerine kararlarında ayrıntılı yer vermesi, şikayet başvurusunda bulunanın, sistemin işleyişini, idarenin yaptığı işlemin ayrıntısını ve talebinin
hukuken geçersizlik nedenlerini anlamasını ve idari
yargıya başvurma konusunda kararının netleşmesini
sağlamaktadır.
İdare ise, Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde yaptığı
hataları görme ve telafi etme imkanına sahip olmaktadır.
Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarının ve Raporlarının kamuoyu ile paylaşılması, idarenin daha hassas
ve dikkatli davranmasına vesile olmaktadır. Vatandaş,
idari yargı yoluna başvurmadan haklarını kolaylıkla
arayabilmekte ve sorunlarına çözüm bulabilmektedir.
Kurumun şikayetleri çok detaylı incelenmesi ve araştırması, değerlendirme yaparken gerek ulusal, gerekse uluslar arası mevzuatı göz önünde bulundurması,
kararların hukuka, hakkaniyete ve insan haklarına
dayalı adalet anlayışına uygun olmasına özen göstermesi ve karar örneklerinin kamuoyu ile paylaşılması, Kamu Denetçiliği Kurumuna güveni arttırarak
kamuoyundaki imaj ve itibarını güçlendirmektedir.
Kuruma yapılan şikayetler tatmin edici bir şekilde sonuçlandırılmakta, bir bölüm şikayetler, Kamu Denetçiliği Kurumunun girişimiyle uzlaşma sağlanarak şikayet başvurusu hakkında karar verilmesine bile gerek
kalmadan çözümlenmektedir.
Kurumun girişimi ve arabuluculuk özelliğiyle taraflar
arasında uzlaşma sağlaması, yargının yükünü azaltmakta, vatandaşın devlete olan güvenini arttırmakta,
zaman ve emek kaybını engellemektedir. Kurumun
karar ve raporlarını kamuoyu ile paylaşması, idarenin
işlemlerinde daha özenli hareket etmesini sağlayarak
yanlış uygulama ve işlem daha oluşmadan engellenmektedir.
İzmir ve Manisa illerinde yaşayan avukatlara yönelik
olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun olası etkilerini
belirlemeye yönelik yapılan araştırma bulguları değerlendirilmesi neticesinde;
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Kurumun idari yargıyı tamamlayıcı bir kurum olarak
görüldüğü dolayısıyla idari yargının iş yükünü hafifleteceğinin düşünüldüğü, yerindelik denetimi yapılmasının etkin bir denetim aracı olacağı konusunda
tereddütlerin olduğu, Kamu Denetçiliği Kurumunun
yaptırım gücünün olmamasının eksiklik olarak görüldüğü, kurumun re’sen harekete geçmesinin yerine
şikayet geldiğinde harekete geçmesinin daha uygun
olarak düşünüldüğü, Kamu Denetçiliği Kurumunun
tek bir çatı altında toplanmasının yerine yerel yönetimler, çevre ve sağlık gibi alanlarda ayrı kurumların
kurulmasının ve ihtisaslaşmanın daha doğru olacağı,
Kamu Başdenetçisinin iki defa seçilmesi sonucunda
tarafsızlığının etkilenebileceği,
Temel hak ve özgürlüklerin sağlanmasına katkı sağlayacağı, katılımcı demokrasi anlayışını pekiştireceği,
devlet ile vatandaş arasındaki ilişkiyi güçlendireceği,
vatandaşların hak arama eğilimlerini artıracağı, kuruma vatandaşların aracısız olarak başvurabilmesinin
bir avantaj olduğu ve kurumun başvuruları altı ayda
sonuçlandırmasının uzun bir süre olduğunun düşünüldüğü,
Kurumun idarenin bütünlüğü ilkesini zedelemeyeceği, kamu yönetiminde hizmet kalitesini artırabileceği,
kamu yönetimlerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışlarını güçlendirebileceği, kamu yönetimine olan
güveni artırabileceği, bürokratik sorunları azaltabileceği, sonuçlarına ulaşılmıştır (Çağatay vd. , 2013: 66).
4. Sonuç ve Öneriler:
Kamu Denetçiliği Kurumu, hukuk devleti ve demokrasi yolunda atılan çok önemli bir adımdır.
Kamu Denetçiliği Kurumu; parlamento tarafından
desteklenmeli, kurumun yıllık raporunda tespit edilen yönetim eksikliklerinin giderilmesi için parlamento siyasi denetim mekanizmalarını kullanmalı, gerekiyorsa mevzuat değişikliğine gitmelidir.
Vatandaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumunun amacı,
statüsü, görev ve yetkileri konusunda bilgilendirilmeli, kuruma başvuru şekli, başvurunun değerlendirme
ve sonuçlandırma süreci anlatılmalı, kurumun tanınması sağlanmalıdır. Kurumla ilgili farkındalık oluştu-
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rulmalıdır. Bu amaçla, tanıtım toplantıları, ziyaretler
ve gerekiyorsa reklam harcaması yapılmalıdır.
Kurumun etkinliği ve önerilerinin idare tarafından
uygulanması için duyarlı ve aktif kamuoyu desteği
sağlanmalıdır. Bu amaçla iletişim organlarıyla olan
ilişkiler en üst düzeyde tutulmalıdır.
Kurumun bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkileyecek
hiçbir tutum ve davranış olmamalıdır.
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TÜRKİYE’DE KAMU
YÖNETİMİ VE KAMU
YÖNETİMİNİN
DENETİMİ

I. GİRİŞ
Denetim, tarihsel kökenleri çok eski çağlara dayanan,
bir yandan ticaretin yaygınlaşması ve özellikle deniz
aşırılaşması, öte yandan da devlet aygıtının örgütsel
yapısının gelişmesi ile birlikte kurumsal nitelik kazanmaya başlayan, ancak bugünkü anlamda siyasal,
yönetsel ve sosyo-ekonomik boyutlara sahip niteliğini demokratik gelişim sürecinde kazanan, dinamik
ve sürekli değişime açık bir olgudur. Tabiatın ve toplumsal yaşamın her alanında var olan denetim olgusu, toplumsal yaşamın en gelişkin örgütlenme birimi
olan devlet yapısı içerisinde ayrı bir anlam ve işlev
kazanmaktadır.
II. Dünya Savaşından sonra yaygın bir uygulama alanı
bulan sosyal devlet anlayışı ve devletin sosyo-ekonomik kalkınmada aktif rol alması, kamu yönetiminin
genişlemesine, kamu ekonomisinin genel ekonomi
içindeki payının ve denetlenmesi gereken kamusal
eylem ve işlemlerin hacminin artmasına yol açmıştır.
Yönetilenlerin yönetimden beklenti ve taleplerinin
her geçen gün artması, kamusal harcamaların kapsam ve bileşiminde olduğu kadar denetimin niteliğinde de değişimi zorunlu kılmıştır. Kamusal kaynakların
kıt olması, bu kaynakların verimli, etkin, tutumlu kullanılması gereksinimi, geleneksel düzenlilik denetimlerini yetersiz kılmış ve denetim kurumlarının yeni
denetim teknik ve uygulamalarını uygulamaya sokmasını zorunlu kılmıştır.

Hasan GÜNER
Maliye Bakanlığı,
Maliye Uzmanı
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Ülkemizde son yıllarda yaşanan en önemli değişimlerden biri de kamu mali yönetim sisteminde yapılan
reformdur. Bu kapsamda 1927 yılından bu yana uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu yürürlükten kaldırılarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
Kontrol Kanunu yürürlüğe konulmuştur.1 5018 sayılı
1

5018 sayılı Kanun, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
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Kanun ile mali yönetim ve kontrol sistemi uluslararası
standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uyumlu
olarak yeniden yapılandırılmıştır.
Biz de bu makalemizde öncelikle kamu yönetimi teorisindeki gelişmeleri açıkladıktan sonra Türkiye’de
kamu yönetimini ve bu kamu yönetiminin denetimini
açıklayacağız.
II. KAMU YÖNETİMİ TEORİSİNDEKİ GELİŞMELER
Ülkemizde kamu ve yönetim kavramlarından ne anlaşıldığı hakkındaki görüşleri açıklamadan önce 50 yıllık
bir zaman süreci içerisinde kamu yönetimi teorisindeki
gelişmelere bir göz atmakta fayda bulunmaktadır.
Buna göre, belli başlı kamu yönetimi türleri; geleneksel kamu yönetimi, kalkınma yönetimi, yeni kamu yönetimi ve kalkınmacı kamu yönetimi olarak sıralanabilir. Bununla birlikte “Yeni Kamu Yönetimi” kavramı
bazı yazarlar tarafından sosyal bilinç idaresi, sosyal
kalkınma yönetimi veya eşitlik için kalkınma yönetimi
gibi isimlerle de ifade edilmektedir.
a) Geleneksel Kamu Yönetimi
Bugün geleneksel olarak nitelendirilen kamu yönetimi anlayışı 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilen reformlarla başlamış ve 1920’li yıllarda biçimsel
şeklini almıştır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışı
20. yüzyılın son çeyreğine kadar büyük bir değişime
uğramadan devam etmiştir. Geleneksel kamu yönetiminin temel özellikleri şöyle ifade edilebilir:
•
•
•
•
•

Kamu yönetimi siyasi açıdan tarafsızdır.
Kamu yönetimi, hizmetlerin doğrudan sunumuna odaklanmıştır.
En iyi örgüt yapısı merkeziyetçi bürokrasidir.
Verimlilik ve rasyonalite kamu örgütlerindeki en
önemli değerdir.
Bürokrasiler mümkün olduğunca kapalı sistem
olmayı tercih ederler. Bu da vatandaş katılımını
sınırlar.

Geleneksel kamu yönetimi anlayışını biçimlendiren
ve ona yön veren temel değerleri üç ana grupta toplamak mümkündür. Birincisi siyaset ve yönetimin bir-
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birinden ayrılması esası; ikincisi, örgütlenme kuramı
olarak Weber’in bürokrasi kuramının temel alınması
ve üçüncüsü de kamu yönetiminin özel sektör işletme yönetiminden farklı olduğu görüşüdür.2
Yukarıda da belirtildiği gibi geleneksel kamu yönetimi
1980’li yıllara kadar fazla bir değişime uğramamış ve
20. yüzyıla damgasını vurmuştur. Fakat 1970’li yılların
sonlarından itibaren dayandığı temel değerler ve varsayımlar eleştiri konusu olmaya başlamıştır.
b) Kalkınma Yönetimi
Kalkınma yönetimi modeli, Dünyada kolonilerin bağımsızlığını kazanması sonucu kurulan genç devletlerin ekonomilerini, batılı örnekleri takip ederek geliştirme amacıyla ortaya konmuş ve üçüncü dünya ülkeleri için geliştirilmiş bir kamu yönetimi anlayışıdır.3
Kalkınma yönetiminin ana görevi; ekonomik büyüme
yönetimini tanımlayan ve açıklayabilen teorileri araştırmaktır. Batı deneyimi, model olarak alındığından,
kalkınma yönetimi, personel faaliyetinin performansını ve planlama sürecini geliştirecek araçlar bulmaya
çalışmıştır. Bunların çoğu, batı uygulamalarının taklididir. Bu araçlara rağmen istenen sonuca ulaşılmamasının engeli olarak da gelişmekte olan ülkelerin
kültür yapısı gösterilmiştir.
Türkiye’de 1960 sonrası planlı kalkınma dönemi kalkınma yönetimi anlayışını sembolize etmektedir.
c) Yeni Kamu Yönetimi
Yeni kamu yönetimi anlayışı 1980’li ve 1990’lı yıllarda
kamu yönetiminde ortaya çıkan yeni bir uluslararası
yönelimdir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, bir asırdan
fazla büyük bir değişim yaşamadan devam eden geleneksel kamu yönetimi paradigmasının yetersizlikleri
üzerine inşa edilmiştir.
2
3

Sözen, Süleyman, Teori ve Uygulamada Yeni Kamu Yönetimi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, s. 20
Güner, Hasan, Çağdaş Denetim Açısından Milli Emlak Genel
Müdürlüğünün Denetim Sistemi İle Kamu Yönetiminde İç Denetim ve Dış Denetim Açısından Milli Emlak İşlemlerinin Değerlendirilmesi, Performans Denetimi; İlkeleri, Metodolojisi
ve Milli Emlak İdaresinde Uygulanabilirliği, Yayımlanmamış
Mesleki Tez, Ankara, 2008, s. 42
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Yeni kamu yönetimin temel karakteristiği kamu hizmetlerinin sunumunda tutumluluğu, verimliliği, etkinliği ve kaliteyi sağlamaktır. Bunları gerçekleştirmek için de rekabetçi piyasa ortamını kamu kesimine
aktaran mekanizmalar geliştirilmiş, işletme yönetim
teknikleri ve uygulamaları kamu yönetimine uyarlanmıştır.4 Dünyada yeni kamu yönetimi anlayışı ile öne
çıkan etkili, ekonomik ve verimli kavramları Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile
mevzuata girmiş, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gereği belirtilmiştir.5
d) Kalkınmacı Kamu Yönetimi
Kamu yönetiminde yer verilen dördüncü anlayış belki
de bu yönetim tarzları arasında en iyisi 1980’lerde ortaya konulan “Kalkınmacı Kamu Yönetimi”dir. Bu yönetim biçimi, “Yeni Kamu Yönetimi” gibi, sosyal adalet, eşitlik ve insanı merkez almakta, aynı zamanda
“Kalkınma Yönetimi” gibi, gelişmekte olan ülkelerin
problemlerine çözüm aramaktadır.6
Kalkınmacı kamu yönetimi, eşitlik ve büyüme arasında seçim yapılmamasını savunmaktadır. Bununla birlikte bu görüş toplumdaki herkesin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve faydanın daha adil dağıtılmasına
hizmet edecek bir verimliliğin sağlanması görüşünü
de sürdürmektedir.
III. TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ
Yönetim birden çok anlamı olan kavramlardan bir
tanesidir. Bu kavram bazen örgüt-teşkilat, bazen yönetsel etkinlikler-idari faaliyetler bazen de yönetmesevk ve idare anlamında kullanılmaktadır.
Yönetimin bir diğer anlamı da, belli bir amacın gerçekleştirilmesi için fertlerin iş birliği yapmalarıdır. Bu
anlamda yönetim, örgütlenmenin yanında, örgütün
işlerliğini sağlayacak her türlü yönetsel etkinlikleri,
diğer bir anlatımla kaynakların bir araya getirilmesini, koordinasyon sağlanmasını, izlenecek yöntemleri
4
5
6

Sözen, Süleyman, a.g.e., s.74
Bozkurt, Paşa, “Denetim Kavramı ve Denetim Anlayışındaki
Gelişmeler”, Denetişim Dergisi, sayı 12, s. 58.
Güner, Hasan, a.g.t., s. 42
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ve denetimi de içine alan bir süreçtir.7 Bu anlamı ile
yönetim hem kamu kesimi, hem özel kesim için geçerlidir. Kamu kesimindeki yönetimi, özel kesimdeki
yönetimden ayırmak için “kamu yönetimi” deyimi
kullanılmaktadır. Ülkemizde, Kıta Avrupa’sında olduğu gibi, kamu yönetimine kısaca “yönetim” ya da
“idare”, denilmektedir. Buna karşın, Anglo Sakson
ülkelerinde, kamu kesimindeki yönetim için “kamu
yönetimi” deyimi kullanılmaktadır.
Çeşitli anlamlara gelen idare günümüzdeki çeşitli bilimlerde “yönetim” kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu kavramın biri fonksiyonel diğeri de
organik iki farklı yanı bulunmaktadır. Birinci yanı yönetme, ikinci yanı da örgüt (teşkilat) biçiminde ortaya
çıkmaktadır. İdareye halk arasında “hükümet” de denile gelmiştir. İdare veya yönetim, yasama, hükümet
etme (yürütme) ve yargılama olmayan tüm kamusal
kurum ve fonksiyonları ifade etmektedir.
İşlevsel anlamda “yönetim” yapan organın anayasal
tanımına değil, yapılan işlemin niteliğine, içeriğine,
maddi özüne göre belirlenmektedir. Diğer bir deyişle,
yapılan işlem maddi yönden “yönetsel” nitelikli ise bu
işlemi yapan organ da “kamusal” nitelik kazanmakta
yani, “yönetim” olarak nitelenmektedir.
Kısaca, kamu kesiminde (sektöründe) yer alan, mal
ve hizmet üreten, kaynak aktarılan veya kaynak kullanan, hukuki nitelikleri ve piyasa için mal üretmeleri
organik yanlarını etkilemeyen örgütlerin tümü, yapısal anlamda kamu yönetimi kavramını oluşturmaktadır. Bu tanıma; Devlet ve yerel yönetimlerin yanı sıra
kamu iktisadi kuruluşları, parafiskal kurumlar ile adları ne olursa olsun kamu kaynağı kullanan (ister devlet
bütçesinde doğrudan doğruya, isterse bütçede yer
almadan dolaylı olarak) tüm kurum, kuruluş, dernek,
sendika, vakıf, kooperatif, birlik ve bunların kurdukları işletmeler, şirketler veya fonlar girmektedir.8
Türk kamu yönetimine bakıldığında her ülkede olduğu gibi bizde de yönetimin iki seviyede örgütlendiği
görülmektedir: merkezi ve yerel. Ancak Türkiye’deki
7
8

Gözübüyük, A. Şeref, Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi,13.
Baskı, Ankara, 1999, s.1
Güner, Hasan, a.g.t., s. 43
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yönetim yapısı 2004 yılına kadar aşırı merkeziyetçi
bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki görev, yetki ve
hizmet dağılımına bakıldığında Türkiye’de kamu hizmetlerinin çoğunu merkezi yönetim yürütmüştür.9
Yapısal anlamda kamu yönetimi, yasama ve yargı organları dışında kalan tüm devlet kuruluşlarını içine almaktadır. Bunlar çeşitli biçimlerde örgütlenmişlerdir.
Ülkemizde kamu yönetimini oluşturan kuruluşları,
genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.
a. Genel Yönetim Kuruluşları
Devletin genel yönetim kuruluşları “merkez örgütü”
ve “taşra örgütünden” oluşurlar. Genel yönetim merkez örgütü, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu ve bakanlıkları içine alır. Taşra örgütü ise, bölge,
il ve ilçe yönetimlerinden oluşmaktadır.
b. Yerel Yönetim Kuruluşları
Anayasamızda da belirtildiği gibi yerel yönetim kuruluşları “belediyeler” ve “köyler”dir. Bu kuruluşlar
“Özel Bütçeli Yönetimler” olarak da adlandırılmaktadır.
c. Hizmetsel Yönetim Kuruluşları
Belli bir hizmet alanları ile uğraşmak amacıyla, genel
ve yerel yönetim dışında örgütlenen, “Özel Bütçeli”
kamu iktisadi kuruluşları ile üniversiteler gibi eğitim
ve araştırma kurumları ve SGK gibi “Parafiskal Kurumlar” bu kümenin içerisinde yer almaktadır.
d. Meslek Kuruluşları
Avukatlık, doktorluk, mimarlık ve mühendislik gibi
çeşitli mesleklerde çalışanların örgütlendikleri ve
anayasamıza göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bu kümeyi oluşturmaktadır.

9

Çevik, Hasan Hüseyin, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları,
Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004, s.116
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IV. DENETİM KAVRAMI ve TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ
a. Genel Olarak Denetim Kavramı
Türkiye’de kamu yönetiminin nasıl bir denetime tabi
tutulduğuna geçmeden önce denetim kavramının
üzerinde biraz durmak ve denetim kavramını kısaca
açıklamak yararlı olacaktır. Denetim geniş kapsamlı
bir kavramdır. Uygulamada yoklama, kontrol, revizyon, inceleme, teftiş ve murakabe, tahkik, muayene,
araştırma, gözleme, sınama ve gözetleme gibi denetleme hizmetlerine ilişkin deyim ve kavramlar rastgele
kullanılmaktadır. Terminolojideki dağınıklık bu terimlerin çoğu kez eşanlamlı olarak kullanılmasına neden
olmaktadır. Bu kavram kargaşası aynı zamanda bu hizmetleri yürüten denetim elemanlarının görev ve yetkilerinin belirlenmesinde de sorunlar oluşturmaktadır.
Sosyal birimlerin çeşitli alanlarında denetim kavramı
konusunda değişik tanımlara rastlanılmaktadır. Bu tanımlardan en kapsamlı olanlardan bir tanesine göre
denetim; bir kişinin, kurumun veya sürecin önceden
saptanmış bulunan kıstaslar (mevzuat, kural ve değerler) itibariyle izlenmesi, ölçülmesi, kıyaslanması
ve bu kıstaslar çerçevesinde gözlenen kişi, kurum ve
süreçlerin tutarlılık, çelişki veya eksiklik gösterip göstermediğinin sözlü veya yazılı olarak ortaya konulmasına yönelik bir çalışmadır.10
Amerikan Muhasebeciler Birliği (AAA) denetimi; işletmelerin ekonomik faaliyetlerini ve faaliyet sonuçları
ile belirlenmiş standart ölçüleri (genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri) arasındaki uyum derecesini saptamak amacıyla sistematik ve objektif bir biçimde, kanıt toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili kullanıcılara iletilmesi süreci olarak tanımlamıştır.11
Uluslararası Denetim Komitesi de mali denetimi esas
alarak denetimin tanımını yapmıştır:12 Buna göre
10 Falay, Prof.Dr. Nihat, “Denetim, Verimlilik/Etkinlik/
Tutumluluk(VET) ve Sayıştay”, Sayıştay Dergisi, Sayı 25, (Nisan-Haziran),1997, s.18
11 Güner, Hasan, a.g.t., s. 9
12 Kubalı, Derya, Performans Denetimi, Kavram, İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar Cumhuriyetin 75 inci Yıldönümü Dizisi, No:11, Aralık 1998, s.29
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denetim, ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili olarak,
gerçekleşmiş sonuçları önceden belirlenmiş amaçlar
ve standartlara göre, tarafsızlıkla analiz etme ve ölçme suretiyle değerlendirerek gelecekteki hataların
önlenmesine yardımcı olma, mali yönetim ve kontrol
sistemlerinin geçerlik, güvenirlik ve tutarlılığını sağlama ve ulaşılan sonuçları ilgililere duyurma sürecidir.
Maliye Müfettişi Uçar DEMİRKAN ise denetimi, bir
işin ya da bir çabanın, genel ya da özel yasasal, bilimsel ve düşünsel kurallara uygunluğunu araştırmak
ve sağlamak amacı ile başlangıçta, uygulama sırasında, uygulama sonunda ya da uygulamadan bir süre
sonra, gözden geçirilmesi şeklinde yazılı ya da sözlü
olarak yapılan bir eylem biçiminde tanımlamaktadır.13 Bu tanımla denetimin amacının, bir işin ya da
çabanın kurallara uygunluğunu sağlamak olduğu belirtilmektedir.
Bu açıklamalar doğrultusunda denetimin çok genel
bir tanımını yapacak olursak denetimi, kamu kurum
ve kuruluşlarında hataların önlenmesine yardımcı
olmak, çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve
tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla, hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine
ve kalite standartlarına göre; tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak
değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline
getirerek ilgililere duyurmaktır şeklinde tanımlayabiliriz.14
Bununla birlikte denetim kavramının anlamına ilişkin yapılan tanımların sayısı daha da çoğaltılabilir. Bu
yüzden Dünyanın her yanında genel kabul gören bir
denetim tanımı yapmak oldukça güçtür. Ayrıca denetimin girdiği her alanda konulara özgü olarak ayrı ayrı
denetim tanımı yapılmaktadır. İşletme, muhasebe,
ekonomi ve mali alanların yanında, kamu ve özel kesimde, yasama, yürütme ve yargıda yapılan denetimler için kendilerine özgü denetim tanımları yapmak
13 Demirkan, Uçar, Kamusal Mali Denetim, Maliye Bakanlığı
Tetkik Kurulu Neşriyatı, No:172, Damga Matbaası, Ankara,
1977, s. 3
14 Güner, Hasan, a.g.t., s. 10
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mümkündür. Ancak bu tür tanımlar, konuyu daha
fazla açıklamayacağı gibi yeni bir unsurda katmayacaktır.15
b. Türkiye’de Kamu Yönetiminin Denetimi
Batıda demokratik devlet düzeninin gelişip güçlenmesi, parlamenter demokrasilerin doğması, hakların
kullanılmasında söz sahibi olmak için halkların hükümdara karşı sürdürdüğü mücadelelerin ürünüdür.
1215 yılında Manga Carta Libertium, 1688 Bill of
Rights, 1665 yılında parlamenter denetimin yaşama
geçirilmesi ve 1789 Fransız İhtilali, mali hükümranlık konusunda yetki paylaşımının önemli tarihleridir.
1748 tarihli “Esprit des Lois” adlı eserinde; Montesguieu, ferdin devlet karşısında özgürlüğünü güvenceye bağlamanın, devletin erkinin üç ana unsurunun
–yasama, yürütme, yargı- birbirinden bağımsız organlar tarafından kullanılması ile mümkün olacağını
savunmuştur.16
Bu ilke (kuvvetler ayrılığı), batılı anayasalarda ve ülkemizde temel kural olarak günümüzde de geçerliliğini
sürdürmektedir. Türk denetim sistemi de geleneksel
üçlü sınıflandırmaya uygun ve devlet teşkilat yapısına
paralel olarak örgütlenmiştir. Bu olgudan hareketle
bu bölümde Türk Kamu Yönetiminin denetlenmesi
açıklanırken bu ayrım dikkate alınacaktır.
1. Yasama Organının Denetimleri
Türk kamu yönetimin denetimi için yasama organının
elinde çok çeşitli argümanlar bulunmaktadır. Yasama
organı yasaları yaparken, değiştirirken, yürürlükten
kaldırırken, bütçe sistemi çerçevesinde ödenekleri
dağıtırken veya bu ve benzeri konular üzerinde görüşmeler yapılırken yönetsel organları denetleme imkanına sahiptir.17

15 Özer, Hüseyin, Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve
Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, T.C. Sayıştay 135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları, No:4, Ankara, 1997, s. 15
16 Güner, Hasan, a.g.t., s. 45
17 Köse, H. Ömer, “Denetim ve Demokrasi”, Sayıştay Dergisi,
Sayı 33, (Nisan-Haziran), 1999
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1982 Anayasasının 87 nci maddesinde Türkiye Büyük
Millet Meclisinin görev ve yetkileri belirtilmiştir. Bu
maddede çeşitli yetkilerin yanı sıra kamu yönetiminin denetimi bakımından önem taşıyan yetkiler de
bulunmaktadır. Bu yetkiler;
•
•
•

Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,
Bakanlar Kurulu ve Bakanları denetlemek,
Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek
ve kabul etmektedir.

Ayrıca Anayasamızın 98, 99 ve 100 üncü maddeleri
yasama organına kamu yönetimini kendi geleneksel
denetim araçları ile denetleme olanağı vermiştir. Bu
denetim araçları ise;
•
•
•
•
•

Soru,
Meclis Araştırması,
Genel Görüşme,
Gensoru,
Meclis soruşturması,

olarak düzenlenmiştir.
Bunlar, Anayasa tarafından Türkiye Büyük Millet
Meclisine doğrudan görev ve yetki olarak verilen denetim olanaklarıdır. Bunun yanında, 1982 Anayasasının 160. maddesine göre “merkezî 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 işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve
hükme bağlama işlerini yapmakla görevli Sayıştay’ın
bu maddede belirtilen ve yargı görevine ilişkin olan
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamanın dışında, parlamento adına denetim görevi de
bulunmaktadır.
Yasama organının yaptığı denetimleri yapılış biçimine
göre de ikili bir ayrıma tabi tutabiliriz.
a. Dolaylı Yoldan Yapılan Denetimler
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dolaylı yoldan yaptığı denetimleri, yasal düzenleme yapmak amacıyla
kanun koymak, kaldırmak ve değiştirmek, bütçe ve
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kesin hesap tasarılarını görüşmek ve kabul etmek,
bütçe uygulaması sırasında veya uygulamadan sonra
devletin gelir (borçlar dahil) gider ve mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay tarafından
denetimi, genel uygunluk bildirimi ve Sayıştay raporlarının görüşülmesi, olarak sayılabilir.
b. Doğrudan Yapılan Denetimler
Yasama organının herhangi bir aracı olmadan bizzat
kendi üyelerinin inisiyatifleri ile başvurabileceği denetim yolları da bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet
Meclisi, bütçe uygulamasını, bütçe dışı kamu maliyesi uygulamalarını herhangi bir kurumun aracılığı
olmaksızın, kendi geleneksel araçlarıyla denetleyebilmektedir.
Yasama organı olarak TBMM, Hükümetlerin mali
programı olan bütçenin uygulanması, devletin işlerinin gerçekleşmesi ve mali politikalarının yürütülmesine ilişkin işlemleri ile hükümetin kamu yönetimine
ilişkin diğer işlemlerini; soru, gensoru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması yollarından herhangi biri ile denetleyebilecektir.
2. Yargı Organlarının Denetimi
Yönetimin eylem ve işlemleri ile yöneticiler üzerinde
uygulanan denetim yollarından biri de yargı denetimidir. Kişiler ve yönetim ile yönetilenler arasında
çıkan ihtilafların çözümlenmesinde hukuk devletinin
zorunlu bir sonucu olarak en etkili yol yargı organlarının müdahaleleri ve yönetimin işlem ve eylemlerinden dolayı yargı denetimine tabi tutulmalarıdır. Yargı
denetimi, hukuk devleti düzeninin kökenini, tabanını,
kaynağını oluşturmaktadır.18 Kamu bürokrasisinde rol
alan bürokratların faaliyetlerinin hukuk kurallarına
uygunluğunu araştırarak, güçlü bir bürokrasi karşısında yönetilenlerin haklarının zedelenmesini engellemek amacıyla yargısal denetim önem kazanmıştır.19

18 Gazez, Seda, Türkiye’de Yeniden Yapılanma Çalışmaları İçerisinde Denetim Fonksiyonunun Yeri ve Önemi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Master Tezi, Ankara, 2007, s. 45
19 Başözen, Ahmet, Kamu Bürokrasisi ve Denetim Yolları,
www.dicle.edu.tr/dictur/suryayin/khuka
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Ülkemizde, yönetimin eylem ve işlemleri ile yöneticiler üzerinde denetim yetkisi ve rolü olan yargı organları, Anayasa Mahkemesi ile adli ve yönetsel yargı
organlarıdır. Bu yargı organlarının yaptıkları denetim
“uygunluk” denetimidir.
a. Anayasa Mahkemesi Denetimi
Anayasa Mahkemesinin asıl işlevi Anayasanın 148
inci maddesinde, Anayasanın koyduğu sınırlar içerisinde yasama organının bir kısım işlemlerinin Anayasaya uygun olup olmadığının denetlenmesi olarak
belirtilmişse de, bununla birlikte Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanları hatta üst
düzey bürokratları yargılayabilmesi ve ayrıca KHK’ları
denetleyebilmesi Anayasa Mahkemesinin yürütme
üzerindeki denetim yolları olarak sayılmaktadır.

gelişmesini sağlayacak geleneksel olmayan çok çeşitli
görevleri yerine getirmek zorunda kalması, kamu harcamalarının büyük oranda artmasına, bu da ülke kaynakları üzerindeki yükün artmasına neden olmuştur.
Artan yük sonucu, demokratik parlamenter sistemlerde halkın temsilcileri ve kamuoyu; kaynakların kıt
olması nedeni ile kaynak tahsisinde; yönetimin seçici
olmasını, kaynak kullanımında daha tutumlu davranılmasını, aynı zamanda en yüksek faydanın sağlanmasını yönetimden beklemiş, özellikle de kamu ekonomik
girişimlerinin kullandığı kaynakların ve kamu fonlarının
kullanımında çok duyarlı olmuştur.

Devletin yürütme organı, Anayasanın 101 inci ve onu
izleyen maddelerinde belirtilmiştir. Anayasaya göre
ulusal düzeyde, yürütme organı, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklardan oluşmaktadır.

Gerçekte halka ait olan kamu kaynaklarının iyi kullanılmaması, bunlardan özel çıkar sağlanması, bugün
hemen her toplumun öncelikli sorunudur. Kamu
yönetimindeki yolsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle
“temiz toplum” herkesin özlemi haline gelmiştir. Bilindiği gibi halkın temsilcileri aracılığı ile yönetildiği
temsili demokrasilerde yönetenlerin yönetilenlere
karşı sorumluluğu asıldır. Bu hesap verme sorumluluğunu güçlendirecek temel mekanizma ise, denetim
olgusudur. Denetimin en önemli işlevlerinden biri,
kamuoyunu bilgilendirmektir. Öte yandan kamu kaynaklarının kullanımında söz sahibi olan yönetimin,
demokratik toplumun bir gereği olarak, yaptığı faaliyetlerinden ötürü kamuoyu karşısında sorumlu olması gerekmektedir. Bu sorumluluğun yerine getirilip
getirilmediği ve kamu idaresinin ilkeleri arasında yer
alan açıklık, dürüstlük, hesap verme sorumluluğu,
tarafsızlık ve güvenirlik gibi unsurlar da ancak etkin
denetim sisteminin varlığı ile gerçekleştirilmektedir.

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar devletin üst
yönetimini oluşturmaktadırlar. Bunlar tarafından
bizzat veya yürütme içerisinde yer alan ve bağlı özel
denetim kuruluşları aracılığıyla, bakanlıklar ve diğer
kamu kuruluşlarının denetlenmesi “üst denetim” olarak adlandırılmaktadır.

İhtiyaçlara cevap verebilen, amaçlara ve günün koşullarına uygun, isabetli bir yönetim geleneğinin benimsenmiş olması başarı için tek başına yeterli değildir.
İyi bir yönetimin yanında kurumlarda şartlara uygun
olarak belirlenmiş, iyi işleyen bir denetim mekanizmasının da mutlaka bulunması gerekmektedir.

V. SONUÇ

Kaynakça

b. Yönetsel Yargı Organlarının Denetimi
Yönetsel yargı alanında iki yüksek yargı yeri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Danıştay diğeri ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesidir. Danıştay bir yandan
genel görevli temyiz yeri, diğer yandan da özel görevli
ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapmaktadır.
3. Yürütme Organlarının Denetimi

Son yarım asırda kamu faaliyetlerinin hacminde ve
niteliğinde meydana gelen büyük artışlar, ekonomik
ve toplumsal alanda yapılan kalkınma faaliyetleri, ayrıca hükümetlerin, toplumun sosyo-ekonomik yönden
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KURUMSAL BİR
RİSK UNSURU:
MOBBİNG
(İŞ YERİNDE
PSİKOLOJİK TACİZ)

“İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın.”
Şeyh Edebali
Özet: İşyerinde duygusal saldırı/psikolojik taciz olarak
adlandırabileceğimiz mobbing, iş yaşamında, kurum
ve örgütlerin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak ciddi bir risk unsuru olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu makalemizde kurumsal bir
risk unsuru olan mobbingin tanımı, unsurları, nedenleri, türleri, aşamaları, yaygın mobbing davranışları,
mobbingin kurumlarda ortaya çıkardığı kurumsal riskler ve bu risklerin değerlendirilmesi, son olarak risklere
karşı alınabilecek kontrol önerileri açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mobbing, Psikolojik Taciz, Duygusal Saldırı, Risk, Mobbingin Nedenleri, Mobbingin
Unsurları, Mobbingin Türleri, Mobbing Riskinin Değerlendirmesi, Mobbinge Karşı Alınacak Kontroller.
I.GİRİŞ

Hasan YILMAZ
İç Denetçi,
İstanbul Üniversitesi

Abubekir KAYMAZ
İç Denetçi,
İstanbul Üniversitesi
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1980’li yıllarda iş yaşamına girerek kullanılmaya başlanan “Mobbing” kavramı, hızla gelişen endüstrileşme ile birlikte özellikle Avrupa’da ve daha sonra tüm
dünyada hızla yayılan ve farkına varılan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavram olarak mobbing
her ne kadar 1980’li yılların başında ortaya çıkmışsa
da iş yaşamında hep varolagelmiştir. Nihai hedefi kişiyi işten uzaklaştırmak olan mobbing kurumlarda; çalışanlar arasındaki artan kişisel rekabet, görev, yetki
ve sorumluluk dağılımındaki dengesizlikler, ödüllendirme sistemindeki adaletsizlikler, çalışanlar ve yöneticiler arasındaki çatışmalar, kıskançlıklar vb. gibi,
kişisel, kurumsal ve sosyal nedenlerden dolayı ortaya
çıkmaktadır.
Makalemizde, kurumlarda etkinliği ve verimliği düşüren ciddi bir risk unsuru olan mobbing olgusuna dikkati çekmek ve mobbinge yol açan unsurları açıklaya-
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bilmek, kurumlarda mobbingin varlığını tespit ederek
önlenmesine yönelik kontrolleri/aksiyonları ortaya
koyabilmek amaçlanmıştır.
II- KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1. Risk nedir?
Risk, Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğünde (riziko);
Zarara uğrama tehlikesi, 1
İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından; kurumun stratejik, hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek,
her türlü olayın gerçekleşme olasılığı,
Risk Yönetimi Enstitüsü (IRM) tarafından; bir olayın
meydana gelme ihtimali ile gerçekleşmesi halinde sonucunun bileşkesi,
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 4. maddesinin (i) fıkrasında risk; Kamu
idarelerinin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine
ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek
veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya
da olaylar,
olarak tanımlanmıştır.
2. Mobbing (psikolojik taciz) Nedir?
2.1.Tanımı
Latince “Mobile Vulgus” sözcüğünden gelen mobbing kelimesi, kararsız, kalabalık, şiddete yönelmiş
gibi anlamlar taşımaktadır.2 “Mob” kökünün İngilizce
eylem biçimi olan mobbing ise; psikolojik şiddet, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamı
taşımaktadır. 3

1
2

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 2.Cilt, 9.Baskı, Ankara,1998,
s.1863
ERDOĞAN, Gülnur, Mobbing İş Yerinde Psikolojik Taciz, TBB
Dergisi, Sayı:83, 2009, s.318

3 TINAZ, Pınar, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing),
Beta Yayınları, İstanbul, 2006, s.7
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Psikolojik taciz (mobbing) kavramını iş hayatı ile birleştiren Dr.Heinz Leyman’dır. Leyman’a göre mobbing; Bir veya birkaç kişi tarafından, bir diğer kişiye
yönelik, sistematik bir biçimde, düşmanca ve ahlak
dışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde ortaya çıkan bir
çeşit psikolojik terördür. 4
Mobbing duygusal bir saldırıdır. Hedefi ise bir iş yerindeki kişi veya kişiler üzerinde sistematik baskı yaratarak, ahlak dışı yaklaşımlarla performanslarını ve
dayanma güçlerini yok ederek, işten ayrılmaya zorlamaktır. 5
Bir başka tanıma göre mobbing; İşyerlerinde bir veya
birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten
uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal
ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli,
kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür. 6
2.2. Mobbingin Unsurları
İşyerinde karşılaşılan her türlü olumsuz davranış
psikolojik taciz olarak algılanmamalıdır. İşyerlerinde
psikolojik tacizden söz edebilmek için bazı unsurları
içermesi gerekmektedir.
İşyerlerinde psikolojik taciz aşağıdaki unsurları içermelidir:
•
•
•
•
•

İşyerinde gerçekleşmelidir,
Sistemli bir şekilde yapılmalıdır,
Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır,
Kasıtlı yapılmalıdır,
Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma
amacını taşımalıdır,

4

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Psikolojik Taciz
(Mobbing) İle Mücadelede İşletme Rehberi, 5 Mart 2012,Yayın No: 321, s.7
ÇOBANOĞLU, Şaban, Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı
ve Mücadele Yöntemleri, 1. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul,
2005, s.21,22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Bilgilendirme
Rehberi, Ankara, Mayıs 2013, s.10-13

5
6
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•

Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya
sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır. 7

2.3.Mobbingin Nedenleri
Mobbingin nedenlerini üç ayrı şekilde sınıflandırabiliriz.
1-Kişisel Nedenler: Mobbing bir anlaşmazlıkla başlayıp, bu işin akışına ilişkin ya da bir davranışa ilişkin
olabilmektedir. Daha sonra mobbing uygulayan kişi
saldırgan eylemlerine yönetimi ve/ya iş arkadaşlarını
da katabilmektedir.
2. Kurumsal Nedenler: Kurumlardaki hiyerarşik bir
örgüt yapısı çoğu zaman otoriter bir yönetim tarzını
da beraberinde getirmekte ve bu durum psikolojik
taciz için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Diğer taraftan, hiyerarşik örgütlenme, mobbing failinin kendisini saklaması açısından da elverişli bir zemin oluşturmaktadır.
Kötü yönetim, yetersiz iletişim, zayıf liderlik yapısı,
stresli ortamın varlığı, insanların kendilerinden beklenenleri yerine getirememesi, yeniden yapılanma,
rekabetçi ortamlarda kendi işini kaybetmekten korkma, kendi durumunu koruma durumu, yeni fikirlerin
ortaya çıkmaması, sürekli aynı şeylerin tekrarlanması
gibi davranışlar işyerinde psikolojik tacize yol açabilmektedir.
3. Sosyal Nedenler: Artan göç, yabancılaşma, öz güven yetersizliği, işyerlerinde liyakata önem verilmeyişi, hemşerilik ağı etkileşimi, işyerlerinde psikolojik taciz davranışlarını besleyen bir zemin oluşturmaktadır.
İşyerinde psikolojik tacize zemin oluşturan toplumsal
norm ve değerler başında güçlü olanın zayıf olanı
yok etme algısı, bireylere kapasitesinin üzerinde iş
yüklenmesi, ortak duyarlılık alanları ve ortak çalışma
kültürünün yok sayılması, değişim ve yeniliklerin çalışanların aleyhine kullanılması gelmektedir. 8
7
8

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Bilgilendirme
Rehberi, Ankara, Mayıs 2013, s.10-11
TBMM, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Yayınları,
No:6, Nisan 2011, s.12-14
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4. İşyerinin fiziksel koşullarından kaynaklanan nedenler: Fiziksel koşullar, tek başına psikolojik tacize
sebep olmasalar bile uygulanmasını kolaylaştırabilmekte, sonuçlarını ağırlaştırabilmektedir. 9
2.4. Mobbing Türleri
1. Düşey Psikolojik Taciz: Üst konumda yer alanların
astlarına yönelik olarak gerçekleştirdikleri psikolojik taciz vakalarıdır. Üstler sahip oldukları kurumsal
gücü, astlarını ezerek, onları kurumun dışına iterek
kullanmasıdır.
2. Yatay Psikolojik Taciz: İşyerinde psikolojik tacizin
fail veya failleri mağdur ile benzer görevlerde ve benzer olanaklara sahip, aynı konumdaki iş arkadaşlarıdırlar. Örneğin; eşit koşullar içinde bulunan çalışanların çekememezliği, rekabet, çıkar çatışması, kişisel
hoşnutsuzluklar gibi.
3. Dikey Psikolojik Taciz: Çalışanın yöneticiye psikolojik şiddet uygulamasıdır. Nadir görülen bir durumdur.
Örneğin, çalışanların yöneticiyi kabullenememesi,
eski yöneticiye duyulan bağlılık, kıskançlık gibi. 10
2.5. Mobbingin Aşamaları
Mobbing durağan bir süreç olmayıp sürekli gelişen
bir olaydır. Mobbingin gelişim evreleri ülkelerin kültürel farklılıklarına göre değişiklikler arz etmektedir.
Biz burada “İtalyan-Ege Modeli” olarak bilinen modeli esas alacağız. Bu modele göre mobbingin altı aşaması bulunmaktadır. 11
1.Aşama: Niyetlenmiş Çatışma Durumu: Bu aşamada kurban belirlenmiş ve kendisine doğru bir yönelim
olmuştur. Amaç üste çıkmak değil, rakibi köreltmek
ve yıldırmaktır. Tartışmalar iş boyutundan çıkarak
özel meselelere taşınmıştır.
9

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Psikolojik Taciz
(Mobbing) İle Mücadelede İşletme Rehberi, 5 Mart 2012,Yayın No: 321, s.11
10 http://mobbing.gazi.edu.tr/posts/view/title/mobbing-nedir-37863 (Erişim tarihi:12 Şubat 2014) s.1.
11 ÇOBANOĞLU, Şaban, Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı
ve Mücadele Yöntemleri, 1. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul,
2005, s.91-95
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2.Aşama: Mobbingin Başlama Aşaması: Bu aşamada henüz aşırı psikosomatik rahatsızlıklar görülmez.
Ama kurban kendisine ne olup bittiğini ve iş arkadaşlarının değişik davranışlarının nedenlerini merek etmeye ve şaşırmaya başlamıştır.
3. Aşama: İlk Psikosomatik Rahatsızlıkların Görülmesi: Kurban, iştahsızlık veya yalnız kaldığında aşırı
iştah gibi bazı sağlık problemlerinin olduğunu fark
eder. İşyerine, kendisine ve arkadaşlarına olan güvenini yavaş yavaş kaybetmektedir. Uykuları bozulmuştur. Hazımsızlık problemleri baş göstermiştir.
Kâbuslarla uykusu bölünmektedir. İşe ayaklarını sürüyerek gitmektedir. Durumu düzeltemeyeceğini gördükçe psikolojik yapısı daha da bozulmaktadır.
4.Aşama: Yönetimin Hatalı Tutumu ve Mobbingi
Görmezden Gelmesi: bu aşamada mobbing günden
güne gün yüzüne çıkmış uluorta işlenmeye başlanmıştır. İnsan kaynakları yönetimi de kurbanın aleyhine tavır almıştır. Performans değerlendirmeleri
adilane yapılmamaktadır. Bu durum kurbanı hasta
etmiştir. Yıldırma belirtileri, işe geç gelme ve artan
viziteler olarak ortaya çıkmaktadır.
5.Aşama: Kurbanın Psikolojik ve Fiziksel sağlığının
Kötüleşmesi: bu safhada tam anlamıyla bir depres-
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yon yaşanmaktadır. Terapist nezaretinde ilaçlarla tedaviye başlanmıştır. Ancak bu tedaviler geçici rahatlamalara yol açmakta, durumun düzelmesi bir tarafa,
işler daha da kötüye gitmektedir. Böyle bir durum
karşısında kurban herkesi ve her şeyi kendisinin karşısında bulur ve olayların kaynağının kendisi olabileceğini düşünmeye, adaletsizlik, kötülük ve kirlilikle dolu
bir dünyada yaşadığını kurgulamaya başlar.
6.Aşama: İşten Ayrılma: Bu evre mobbingin son safhasıdır. İşten ayrılma, kurbanın kovulması, istifa etmesi veya ettirilmesi, erken emekliliğe zorlanması ya
da daha büyük travmatik olaylarla sonuçlanabilir.
2.6. İşletmelerde ve Kurumlarda Görülen Yaygın
Mobbing Davranışları
İşletmelerde ve kurumlarda görülen yaygın mobbing
davranışlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.
•
•
•
•
•

Yapılan işler sürekli eleştirilir,
Kişi umursanmaz ve sanki yokmuş gibi davranılır,
Dini ve siyasi görüşleriyle alay edilir,
Hakkında asılsız söylentiler çıkartılır,
Hareketleri taklit edilmek suretiyle gülünç duruma düşürülür,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinsel imalarda ya da sözlü cinsel tacizde bulunulur,
Verilen işler geri alınır, kişinin kendine güveni sarsılır,
Kişinin itibarını ve kariyerini zedelemek için yeteneği dışında işler verilir,
Psikolojik ve fiziksel olarak ağır işlerde
görevlendirilir,12
Acımasız ve zalimce davranış sergilenir,
Gereksiz sorularla karşısındaki rahatsız edilir,
Kendi bildiği yanlış da olsa, doğru olduğunda ısrar edilir,
Çalışanlara güvensizlik nedeniyle yetki verilmez,
Azarlayıp küçük düşürerek iş yaptırılır,
Bilerek kötü niyetli ve aşağılayıcı davranışlar sergilenir. 13

III- MOBBİNG VE KURUMSAL RİSK İLİŞKİSİ
Bir önceki ana başlık altında mobbingin ve riskin kavramsal çerçevesi ana hatlarıyla ortaya konulmuştur.
Bu bölümde ise mobbingin kurumlar üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin ne gibi riskleri beraberinde getirebileceğini tespite çalışacağız.

olaylara tanık olan çalışanlar da, bir gün kendilerinin
de mobbinge maruz kalacaklarını düşünerek kuruma olan güvenlerinde, gelişen olayların doğal sonucu olarak örgüte bağlılık ve işe bağlılık tutumlarında
önemli ölçüde bir düşüş yaşanır. Mobbingin yaşandığı kurumlarda çalışanlar arasındaki uyum bozulurken, tam bir güvensizlik ortamı oluşur. 14
Ayrıca mobbinge maruz kalanların yasal mücadeleleri neticesinde kurumum katlanmak zorunda kaldığı yük; şikâyetlerin incelenmesi, soruşturmaların
yürütülmesi, evrak işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve
mahkeme masrafları gibi görünebilen ve doğrudan
hesaplanabilen masraflar olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu görünebilen masraflar, psikolojik taciz süreci ilerledikçe daha da artmaktadır. 15
Tüm bu anlatılanlardan hareketle, bir kurumda mobbingin yaşanması ve bunun önlenmemesi/önlenememesi durumunda ortaya çıkabilecek riskleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;
•

1.Mobbingin Kurumda Ortaya Çıkardığı Riskler

•

Mobbing olgusunun, birey üzerinde olduğu kadar kurum üzerinde de tahrip edici etkileri vardır. Ancak biz
bu çalışmamızda mobbingin kurum çalışanları üzerindeki olumsuz psikolojik ve ekonomik etkilerini konu
dışında tutacak ve mobbingin sadece kuruma olan
olumsuz etkilerine yer vereceğiz.

•

Mobbingin kurumlara, etkinlik, verimlilik ve çalışanların iş doyumları açısından olumsuz etkileri olabilir.
İş doyumunun düşüklüğü sebebiyle kurum çalışanlarında işe karşı oluşan isteksizlik, çalışanlarda yaratıcılığı kısıtlar. İşyerinde yaşanan mobbing sonucunda
çalışanların dikkati, örgütün amaçlarından ve kendi
görevlerinin taşıdığı önemden uzaklaşır. Yalnız mobbinge maruz kalan çalışanlar değil, süreç içerisindeki
12 http://www.kariyerinfo.com/content.asp?

T=57&S=
62& I= 88&TID=1339, ÇOBANOĞLU, Şaban, Mobbing

Nedir, İş Hayatını Nasıl Etkiler, (Erişim tarihi:10 Şubat 2014) s.1.

13 TINAZ, Pınar, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Yayınları,
İstanbul, 2006, s.45
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•
•
•
•

Psikolojik şiddet/taciz nedeniyle hastalık izinlerinin artması,
Yetişmiş uzman kişilerin ve çalışanların işten ayrılmaları,
İşten ayrılmaların sonucunda yeni çalışanın işe
alınması sürecindeki maliyet,
İşten ayrılmalar sonucundan yeni işe girenlerin
eğitim maliyeti,
Çalışanların yaşamış olduğu psikolojik rahatsızlık
nedenleriyle genel bir performans düşüklüğü,
İşten çıkartılanlara ödenen tazminatlar, 16
Kurumsal imajın olumsuz etkilenmesi nedeniyle,
kurumun istihdam edecek yetenekli, kaliteli çalışana ulaşmakta zorluk çekmesi,17

14 TETİK, Semra, Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından
Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı
12, 2010, s.86
15 GÖK, Sibel, İşyerinde Psikolojik Taciz: Tarafları, Aşamaları ve
Etkileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı Bildiriler
Kitabı, 2013, s.42,43
16 TINAZ, Pınar, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Yayınları, İstanbul, 2006, s.45
17 ULUSOY, Zeynep Duygu, Mobbing Suç Tipi İçin Bir Analiz Denemesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:105, 2013 Mart-
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Çalışanlar arası uyum sorunları,
Rekabet yeteneğinin kaybı,
Çalışanlarda, işe ve kuruluşa karşı aidiyet duygusunun kaybı,
Kuruluşta genel bir huzursuzluk ortamının oluşması,
Yöneticilere, işverene ve diğer çalışanlara güvensizlik oluşması,
Çalışanlarda oluşan öz güven kaybı sonucu dikkat
dağınıklığı, kararsızlık, iş kazalarının artması,
Mağdur ile iletişim sorunları yaşanması,
Hizmetin kalitesinin düşmesi ve hizmet alanların
kamu kurumunu olan itibar ve güven duygularının zayıflaması,
Yasal işlem ve/veya mahkeme masraflarının meydana gelmesi, 18
Konunun işletme dışına taşınması halinde kurum
saygınlığının ve marka değerinin zarar görmesi,19
Üretim kalitesinin bozulması nedeniyle müşteri
sayısının azalması. 20

IV. MOBBİNG RİSKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI VE KONTROL ÖNERİLERİ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orta düzey yöneticiler ile üst düzey yöneticiler
arasındaki ilişkiler nasıldır?
Üst ve orta düzey yöneticiler ile çalışanlar arasında herhangi bir psikolojik taciz ya da zorbalık
işareti var mı?
Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki iletişim nasıldır? Agresif ve yetersiz iletişim var mı?
Kurum çalışanların birbirlerine, müşterilerine,
hizmet alanlara karşı tavır ve davranışları nasıldır? Karşılıklı destek ve saygı düzeyi nedir?
Yöneticiler çalışanlarının görüş ve önerilerini dikkate alıyor mu?
Kurumda personel değişikliği, disiplin sorunları,
işe devamsızlık çok sık yaşanıyor mu?
Kurumun sağlık giderleri ne düzeydedir?
Çalışanlar ile kurum yönetiminin birlerine karşı
açmış oldukları davalar var mı? Varsa sebepleri
nelerdir?
Davalar nedeniyle kurum yönetimi çalışanlarına
tazminat ödemek zorunda kalmış mıdır?
Çalışanların iş yükü gereğinden az ya da fazla mı?
İş dağılımında adaletli davranılmış mı?
Çalışanlar sorumlu oldukları görevleri yerine getirebilecek beceri ve kapasiteye sahip mi?
Çalışanlar yapacakları işler konusunda söz hakkına sahip mi?

1.Risk Değerlemesinde Cevabı Aranacak Sorular Nelerdir?

•

Bir kurumda mobbing uygulanıp uygulanmadığının
tespiti ve dolayısıyla mobbingin risk değerlemesi yapılmak istenilmesi durumunda, Kurum yöneticileri,
çalışanlar, müşteri/hizmet alanlarla görüşme, anket
uygulamaları, yerinde gözlem, evrak inceleme vb.
gibi yöntemleri uygulayarak aşağıdaki sorulara cevap
aranılmalıdır:

Risk Değerlemesini yapacak olan İç Denetçi tüm bu
soruların cevaplarını değerlendirmek suretiyle söz
konusu kurumda mobbing uygulanıp uygulanmadığını, uygulanıyor ise hangi düzeyde olduğunu tespit
edebilecek ve risk değerlendirmesini yapabilecektir.
Örneğin; İç Denetçi tarafından, çalışanlar arasında
saldırgan ve yetersiz iletişimin olması, iş dağılımının
dengeli/adil olmadığının anlaşılması, disiplinsiz tavır
ve davranışların tespit edilmesi, çalışanlara işler konusunda söz hakkının tanınmadığının görülmesi durumunda bu kurumda mobbingin uygulanıyor olduğundan söz edilebilir.

•

Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki ve çalışanların
kendi aralarındaki ilişkiler nasıldır?

Nisan, s.162
18 GÜN Hüseyin, AVAN Mukadder, Çalışma Psikolojisi Boyutuyla
Mobbinge Yaklaşım ve Öneriler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz Mobbing) Panel
ve Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 2013, s.288-290
19 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Psikolojik Taciz
(Mobbing) İle Mücadelede İşletme Rehberi, 5 Mart 2012Yayın No: 321, s.14
20 TBMM, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Yayınları,
No:6, Nisan 2011, s.19
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2. Kontrol Önerileri
Kurumların sektörel farklılıkları, nitelik ve nicelik itibariyle farklı özelliklere sahip olması nedeniyle gerek
kurumların ve gerekse mağdurun psikolojik tacizle
mücadele yöntemleri ve alacakları aksiyonlar farklılık
gösterebilecektir. Ancak mobbingin yaşandığı kurum-
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larda mobbingi önlemek ve/veya ortadan kaldırmak
amacıyla ortak bazı kontroller uygulanabilir. Bu kontrolleri kurum yönetiminin ve mağdurun/çalışanların
alacağı kontroller olarak iki başlıkta inceleyebilir ve
aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
2.a. Kurum Yönetiminin Alacağı Kontroller
İşyerinde psikolojik taciz olgusuna her ne kadar çevresel (kurumsal, yönetsel, sosyal) veya kişisel faktörlerin (mücadele yöntemleri, kişilik özellikleri vb.)
neden olabileceği öne sürülse de, sürecin sorumlusunun, kurum ve yönetim olduğu öngörülmektedir.21
•
•

•
•

•
•

•
•

İşyerleri, psikolojik tacizi önleyici politikalar geliştirmelidir,
İşyerleri, kendi işletme yapısına uygun olarak,
psikolojik taciz olaylarının incelenmesi için yöntemler geliştirmeli, işyerinde psikolojik tacize
teşebbüs eden kişiler için iyileştirme önlemleri
alınmalıdır,
İşyerlerinde psikolojik taciz şikâyetleri dikkate
alınmalı ve adil çözüm yolları geliştirilmelidir,
İşyerlerinde psikolojik tacizi önlemek için alınacak tedbirlerde, bu yöndeki iddiaların araştırılması ve soruşturulmasında “gizliliğin korunmasına” özel hassasiyet gösterilmelidir,
Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya işyeri yönetmeliklerine konuyla ilgili hükümler konulmalıdır, 22
Psikolojik taciz uygulayanlar ve haksız yere psikolojik taciz iddiasında bulunanlar hakkında yaptırımların belirlenmelidir (disiplin cezası, şartlarının oluşması halinde işverenin bu kişilerden tazminat talebi, iş sözleşmelerinin geçerli ya da haklı
nedenlerle feshi vb. gibi),
Mağdurları koruyucu önlemler belirlenmelidir
(mümkün olması halinde görev yerinin değiştirilmesi, sağlık desteği sağlanması vb.),
Psikolojik tacize uğrayan ya da tanıklık yapan çalı-

21 KARATUNA, Işıl, İşyerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Yöntemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı Bildiriler
Kitabı, 2013, s.116
22 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğü, İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Bilgilendirme Rehberi, Ankara, Mayıs 2013, s.22,23
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şanın, bu gibi durumlarda hangi yolları izleyeceği
konusunda bilgi sahibi olması sağlanmalıdır,
Psikolojik taciz kapsamında yapılacak müracaat
ve şikâyetlerin inceleme usullerinin belirlenmesi
ile bu konuda ilgililerin bilgilendirilmesi,
Psikolojik taciz uygulamasına maruz kaldığını düşünen çalışanların işletme içi müracaat ve
şikâyetlerini inceleyen birim ya da kişilerinin, müracaat ve şikâyetlerin incelenmesi yöntemlerini
bilmesi, 23

2.b. Mağdurun/Çalışanların Alacağı Kontroller
Bu işyeri sorununa maruz kalan kişilerin süreç karşısındaki mücadele stratejileri birçok faktöre göre değişebilse de, bireysel mücadelede aşağıda belirtilen
önlemlerin alınmasının, sürecin engellenmesine veya
bireyin süreçten daha az etkilenmesine katkıda bulanacaktır.
•
•

•
•
•

•
•

İşyerinde karşılaşılan her türlü olumsuzluk için
yazılı kayıt tutulmalı, tehdit eden davranışların
tarihleri ve detayları not edilmelidir.
İşyerinde olup bitenlere dair yazılı kanıtlar hazırlanması sonrasında tacizciye, yaşattığı sıkıntı yazılı olarak bildirilmeli. Ancak bu durumda, tacizcinin vereceği cevap kanıtlara eklenebilir. Cevap
vermemesi de bir kanıt olarak kullanılabilir.
Tüm yazışmaların, raporların ve işe ait belgelerin
kopyasının tutulmalı,
Resmi yoldan mücadele etmeye başlamadan
önce resmi olmayan yollar denenmeli,
Resmi olmayan yolla çözüme ulaşılamaması halinde kanıtlar, birim yöneticisine, insan kaynakları birimi sorumlusuna veya sendika temsilcisine
sunulmalı,
Tacizcinin birim yöneticisi olması durumunda, bir
üst düzey yöneticiye şikâyette bulunulmalı, kanıtlar sunulmalı,
Sakin olmalı, kontrolün kaybedilebileceği tartışmalara girilmemeli. Gerekli olması durumunda

23 KARADEMİR, Derya, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun Psikolojik Tacizle Mücadelede İşletmelerde Yapılabilecek Çalışmalar Hakkındaki Görüş ve Önerileri, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz
(Mobbing) Panel ve Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 2013, s.251-254
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hastalık izni alınmalı. Bu izin bir zayıflık belirtisi
olarak değil; bir sonra atılacak adımın belirlendiği
bir süre olarak düşünülmeli,
Tacizci ile yalnız kalmaktan kaçınılmalı. Tacizci ile
yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa, diğer çalışanların da tanık olması sağlanmalı,
Yaşananlara tanık olan çalışma arkadaşlarından
destek istenmelidir. 24

V- SONUÇ
Günümüzde kurumların değeri insan kaynağının değeri ile doğru orantılı olarak değerlendirilmektedir.
İşletme ve kurumları amaç ve hedeflerine ulaştıracak
en önemli sermaye bileşenlerinden biri olan insan
kaynağının etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi
büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle iç kontrol
ve iç denetim faaliyetlerinde mobbing, kurumsal bir
risk unsuru olarak kabul edilmelidir. Daha sonra ki
süreçte, öncelikle yönetim ve çalışan düzeyinde etkin kontroller geliştirilerek bu risk unsurunun kabul
edilebilir düzeye indirgenmesi gerekmektedir. Bu
aşamada, gerek kurum üst yönetimi, gerek çalışanlar
ve gerekse risk analizinde etkin bir rol oynayan İç Denetçilerin mobbing konusundaki bilgi ve bilinç düzeylerinin yüksek olması beklenmelidir. “İnsana rağmen
değil insan için var olan kurumlar” ancak bu sayede
amaç ve hedeflerine ulaşabileceklerdir.
Kaynakça
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24 KARATUNA, Işıl, İşyerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Yöntemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı Bildiriler
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Soma Maden Şehitlerine İthaf Olunur...

ÇALIŞ DEDİ BABAM
Al eline kazma kürek,
Çalış dedi benim babam.
Dünyada çalışmak gerek,
Çalış dedi benim babam.
Çalışmanın yoktur yaşı,
Muhtaç olma da taş taşı,
Evine götür hep helal aşı,
Çalış dedi benim babam.
Boş duranın kışı bitmez.
Koşturanın hızı dinmez.
Aç kalanın yüzü gülmez.
Çalış dedi benim babam.
Çalışmadan yaşanılmaz oğlum,
Bugün varım, yarın yokum,
Sensin benim tek umudum,
Çalış dedi benim babam.
Sevilmez asla aylak yatan,
Çalışmıştı senin atan,
Çalış ki kurtulsun vatan,
Çalış dedi benim babam

Ahmet SANDAL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetçisi
KİDDER Etik Kurul Üyesi
www.ahmetsandal.com
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İŞÇİLERİN
FAZLA ÇALIŞMA
ÜCRETLERİNİN
DENETİMİ
ESNASINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

Özet: 4857 Sayılı İş Kanununa tabi işçi çalıştıran kurumlarda fazla çalışma ücretleri açısından denetim
yapacak kamu görevlilerince dikkat edilmesi gereken hususlar; fazla çalışmanın tanımının yapılması,
unsurlarının ortaya konması, uygulama esaslarının
belirtilmesi ve ücretinin hesaplanmasının anlatılması
suretiyle açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma, serbest zaman, fazla çalışma ücreti, fazla çalışma onayı, fazla çalışma sınırı
					
GİRİŞ
İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarda; bu
işçilerin aylık ücretleri, fazla çalışmaları, ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları ve yıllık ücretli izinleri gibi önemli konularda yeterli düzeyde bilgi sahibi
olunması önem arz etmektedir. Her biri tek başına
çok önemli olan bu hususlardan “fazla çalışma” kavramı bu makalede incelenecek; bu kapsamda fazla çalışmanın tanımı yapılacak, fazla çalışmayla ilgili
uyulması gereken temel kurallar açıklanacak ve fazla
çalışma ücretinin hesaplanma yöntemi anlatılacaktır.
1. ÇALIŞMA SÜRESİ KAVRAMI
Fazla çalışma kavramından bahsetmeden önce çalışma süresi kavramını açıklamak önem arz etmektedir.
Çalışma süresi tam olarak anlaşılamadan fazla çalışmanın anlaşılması mümkün değildir.

Mustafa BAYSAL
İç Denetçi,
Adana Büyükşehir Belediyesi
E. İş Müfettişi
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Çalışma süresinin hesabı, gerek işçinin verimliliğinin
sağlanması ve gerekse doğurduğu maddi haklar açısından çok önemlidir. İşçinin haftada kaç saat çalıştığı, gece çalışmasının süresi, günlük çalışma süresi
işveren tarafından dikkatlice hesaplanmalıdır. Çalışma süresi kavramı kural olarak işçinin çalıştırıldığı işte
geçen süreyi ifade eder. Ancak bu tanım bazı yönlerden eksik kaldığından aşağıdaki hususların da dikkate
alınması gerekir.
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- İşçi fiilen çalışmasa bile

2-FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI

a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde
olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak
işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.
b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka
bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde
bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak
işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.
d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut
işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi
suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.
e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.
f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin
yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan
işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli
bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler de çalışma süresinden sayılır.

Fazla çalışma en temel şekilde işyerinde haftalık 45
saati aşan çalışmalar olarak tanımlanabilir. İş Kanununa göre normal şartlarda bir işyerindeki çalışma süresi haftalık 45 saattir. İşveren dilerse çalışma sürelerini
bu sürenin altında belirleyebilmekle ancak üzerinde
belirleyememektedir.

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf
sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme
esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden
sayılmaz.
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.
a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,
b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, Ara
dinlenmesi verilir. Bu süreler en az olup aralıksız
verilir.
O halde işçinin çalışma süresini hesaplarken, fiilen
işe başladığı saat ile işten ayrıldığı saat arasında çalıştığı ve çalışmış kabul edildiği süre hesaplanmalı, bu
süreden ara dinlenmeleri düşülmelidir. Çıkan sonuç
işçinin günlük çalışma süresini verecektir.

DENETİŞİM / 2014-14

Bu 45 saatlik süreyi haftanın günlerine dağıtmak isteyen işverenin önünde bazı kısıtlamalar bulunmakla
birlikte, bu kısıtlamalara uyan işveren söz konusu süreyi haftanın günlerine dilediği gibi dağıtabilir.
Bu kısıtlamalardan en önemlisi, işçiye haftada en
az bir gün hafta tatili verilmesi zorunluluğudur. Ayrıca bunun dışında işçinin günlük çalışma süresinin
11 saati aşmaması ve gece çalışmasının 7,5 saati aşmaması gerekmektedir. Belirtilen kısıtlamalara uyan
işveren işçisinin çalışmakla yükümlü olduğu 45 saati
dilediği günlere yayabilir.
3-FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA
KAVRAMLARININ KARIŞTIRILMASI
Fazla çalışmanın, işçinin haftalık 45 saati aşan çalışmaları olarak tanımlandığını ifade etmiştik. Ancak;
işyerinde haftalık çalışma süresi, İş Kanununun da
izin verdiği gibi, 45 saatin altında belirlenmişse ne
olacaktır?
Bu durumda; işyerinde 45 saatin altında belirlenen
haftalık çalışma süresini aşan ancak 45 saati aşmayan
çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak nitelendirilecektir.
Örneğin haftalık çalışma süresinin 35 saat olarak belirlendiği bir işyerinde işçi bir haftada 50 saat çalışmışsa, bu işçi 10 saat fazla sürelerle çalışmış ve 5 saat
fazla çalışmış sayılacaktır.
4-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
Fazla çalışma yapan işçi hak ettiği maaşının dışında
ayrıca yapmış olduğu her bir saatlik fazla çalışma için
saatlik ücretinin yüzde elli artırılmasıyla bulunan miktar kadar fazla çalışma ücreti alır.
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Fazla sürelerle çalışma yapan işçi ise hak ettiği maaşının dışında ayrıca yapmış olduğu her bir saatlik fazla sürelerle çalışma için saatlik ücretinin yüzde yirmi
beş artırılmasıyla bulunan miktar kadar fazla sürelerle çalışma ücreti alır.
İş Kanununa göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu
süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. İşyerinde haftada bir gün
hafta tatili belirlenmek zorunda olduğundan haftalık
45 saat çalışma süresinin 6’ya bölünmesi gerekir. Bu
durumda işyerinde günlük çalışma süresi 7,5 saattir.
Bu nedenle işçinin saatlik ücretini bulmak için; aylık
ücretini 30’a bölerek günlük ücretini bulmak ve çıkan
rakamı 7,5’a bölerek saatlik ücreti bulmak gerekmektedir.
5- SERBEST ZAMAN
Fazla çalışma, normal çalışmaya göre yüzde elli daha
maliyetli bir çalışma şeklidir. İşverenler bu maliyete
katlanmak istemediklerinde, işçilerin de rızası varsa
serbest zaman uygulamasına başvurabilirler.
Fazla çalışma yapan işçiye, yapmış olduğu her bir saatlik fazla çalışma için ücretinin 1,5 katının ve fazla
sürelerle çalışma yapan işçiye yapmış olduğu her bir
saatlik fazla sürelerle çalışması için ücretinin 1,25
katının ödenmesi gerekmektedir. Ancak işçinin de
rızasının olması kaydıyla, işçiye ücret ödemek yerine
serbest zaman kullandırılabilir.
Serbest zaman; fazla çalışma ya da fazla sürelerle
çalışma yapan işçiye bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat
otuz dakikanın, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikanın izin olarak kullandırılmasıdır.
6-HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 45 SAATİ AŞMAYAN İŞÇİYE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİ
İş Kanununa göre fazla mesai ücretine hak kazanmanın ön şartı işçinin haftalık çalışma süresinin 45 saati
aşmasıdır. İş Kanununda ve ilgili mevzuatta bunun bir
istisnası bulunmamaktadır.
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Ancak Yargıtay, yerleşik içtihatlarında fazla mesai kavramını yorum yoluyla genişletmiş ve iki halde işçinin,
haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa bile, fazla çalışma ücretine hak kazanacağını belirtmiştir.
İş kanununa göre işçinin bir günde çalıştırılabileceği
azami süre 11 saattir. İşyerinde arızi bir durum meydana geldiğinde işçi günlük 11 saatin üzerinde çalıştırılırsa ve takip eden günlerde daha az çalıştırılıp
haftalık çalışma süresi 45 saati aşmayacak şekilde
ayarlanırsa, bu işçiye fazla çalışma ücreti ödenmesi
İş Kanununa göre gerekmese de Yargıtay kararlarına
(Yargıtay HGK. 2007/9-150 E. 2007/160 K. İçtihat)
göre işçi günlük çalışma sınırının üstünde çalıştırıldığı
için haftalık çalışma süresine bakılmaksızın işçinin 11
saati aşan çalışmaları için fazla çalışma ücreti gündeme gelecektir.
Aynı şekilde İş Kanunu işçinin gece çalışmasını 7,5
saatle sınırlandırmıştır. Çalışma hayatında «gece» en
geç saat 20.00›de başlayarak en erken saat 06.00›ya
kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren
dönem olarak tanımlanmış olup bir çalışma döneminin yarısında fazlasının geceye isabet etmesi halinde
o çalışmanın gece çalışması olarak kabul edileceği
belirtilmiştir. Gece 7,5 saatin üzerinde çalışma yapan
işçiye haftalık çalışma süresine bakılmaksızın 7,5 saatin üzerindeki çalışmaları için fazla çalışma ücreti
ödenmesi gerekmektedir (Yargıtay 9.HD. 23.6.2009
gün 2007/ 40862 E, 2009/ 17766 K).
7- FAZLA ÇALIŞMADA SINIR
İş Kanunu fazla çalışmanın arızi olmasını öngörmüştür. Bu nedenle fazla çalışma ile ilgili bir takım sınırlamalar getirmiştir. Gece fazla çalışma yapılamayacağı,
günlük çalışma süresinin 11 saati aşamayacağı gibi
hükümlerin yanında en açık sınırlama bir yılda yapılabilecek azami fazla çalışma süresi ile ilgili getirilmiştir.
İş Kanununa göre bir işçiye yılda en çok 270 saat fazla
çalışma yaptırılabilir. Bunun üzerindeki fazla çalışmalar yasaklanmış olmakla beraber, buna rağmen yapılmışsa yine de ücretlerinin ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kanununa aykırı olan bu durumun bir
takım sonuçları olmakla beraber, bu aykırılık işçinin
fiilen yaptığı çalışmanın karşılığını almaması sonucunu doğurmamalıdır.
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8- FAZLA ÇALIŞMA ONAYI

Kaynakça

Olağan hallerde yapılacak fazla çalışma için işçinin
onayının alınması şarttır. Bu onay işçi işe başlarken
iş sözleşmesi ile alınabileceği gibi ayrıca da alınabilir.
Ancak İş mevzuatı gereği, bu onayın ayrıca her yıl başında cari yıl için tekrar alınması gerekmektedir.

T.C. Yasalar (10/06/2003). 4857 sayılı İş Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (25134 sayılı)

Fazla çalışma onayı alınmadan çalıştırılan işçi haklı
nedenle iş akdini derhal feshedebileceği gibi ayrıca
bu durumdaki işçiler için işverene idari para cezası da
yetkili mercilerce uygulanabilecektir.
9- FAZLA ÇALIŞMA YAPILAMAYACAK İŞLER VE FAZLA
ÇALIŞMA YAPTIRILAMAYACAK İŞÇİLER
Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve
daha az çalışılması gereken işlerde, gece döneminde,
maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel
inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında fazla çalışma yapılamaz.
Aynı şekilde 18 yaşını doldurmamış işçilere, fazla çalışmaya sağlığının elvermediği hekim raporu ile belgelenen işçilere, gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk
emziren işçilere, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz
SONUÇ
Fazla çalışma arızi bir çalışma şekli olmakla birlikte;
esnek çalışma modellerinin ön plana çıktığı, işverenlerin her türlü kararlarını fayda – maliyet analizlerine
dayanarak verdikleri ve 24 saat esasına göre çalışmanın yaygınlaştığı günümüz ekonomik yapısında fazla
çalışma neredeyse normalleşmeye başlamıştır.
Bu nedenle; gerek ücret ve gerekse diğer esaslar açısından normal çalışmadan farklı olan fazla çalışma
kavramının iyi bilinmesi, İş Kanunu dışında Yargıtay
kararlarının da takip edilmesi, fazla çalışmaya ilişkin
sınırlamalara uyulması önem arz etmektedir.
İşçilere ödenen fazla çalışma ücretlerini denetleyecek kamu görevlilerinin yukarıdaki esaslara dikkat etmeleri onların işini şüphesiz kolaylaştıracaktır.
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KAMU KURUM VE
KURULUŞLARINCA
İŞLETİLEN SOSYAL
TESİSLERİN
KURUMLAR
VERGİSİ VE KATMA
DEĞER VERGİSİ
MÜKELLEFİYETLERİ

Özet: Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal
tesislerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyetleri hususunda kurum yöneticilerinin,ilgili
işletmenin kamu tarafından işletilmesi nedeniyle bu
vergilerden muaf olunduğu yönünde yanlış bir inancı
bulunmaktadır. Sosyal tesis yöneticileri, diğer kurumların sosyal tesislerinin vergi hususunda nasıl davrandıklarını sorgulamakta ve kendi kurumlarında da
bu şekilde davranmaktadır. Sosyal tesislerde verilen
hizmetin niteliği, amacı, kapsamı ve hizmet edilen
kişilere göre kurumlar vergisi ve katma değer vergisi
muafiyeti, sosyal tesisten sosyal tesise değişiklik göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: vergi muafiyeti, vergileme, katma
değer vergisi, sosyal tesis, kurumlar vergisi.
Giriş
Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması; işlemlerinin kayıt
altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine
uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolarının zamanında, doğru,
muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş ilkeleri çerçevesinde, yönetimin ve diğer ilgili kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca
İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına
Dair Esas ve Usuller”, 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mustafa ÜNVEREN
İç Denetçi,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İç Denetim Birim Başkanlığı
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Söz konusu esas ve usuller; 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11’inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olup, sosyal tesis kavramı; kapsama
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dahil kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim
ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor
tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler olarak
tanımlanmıştır. Metinde yer alan “benzeri sosyal tesisler” ibaresi ile sosyal tesisler tanımı sınırlanmaktan
kaçınılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen
oteller, kamplar, kantinler, spor ve diğer tesisler gibi
oluşumlar esas ve usullere tabi kılınmıştır.
Öte yandan, “Esas ve Usuller”in “Kapsam” başlıklı
2’nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen sosyal tesisler genel anlamda muhasebe kayıt ve işlemleri bakımından bu usul ve esaslara tabi olmakla birlikte, sosyal tesislerden kurumlar
vergisi ve/veya katma değer vergisi mükellefi olanlar
ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
hükümlerine tabi olanların, bu Esas ve Usullerin sadece muhasebe işlemlerinin raporlanması ve hesapların konsolidasyonuna ilişkin hükümlerine tabi olduğu ifade edilmiştir. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca
İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına
Dair Esas ve Usuller)
Bu çerçevede, kurumlar vergisi ve/veya katma değer
vergisi mükellefi olan sosyal tesis işletmeleri, muhasebe işlemlerinin raporlanması ve hesapların konsolidasyonu haricindeki muhasebe kayıt ve işlemlerini,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanunlar
dikkate alınarak şekillendirilen ve Türkiye’de uygulama zorunluluğu bulunan muhasebe sistem, standart
ve uygulamalarına göre yerine getireceklerdir.
1. Sosyal Tesis İşletmelerinin Kurumlar ve Katma
Değer Vergisi Mükellefiyetleri
1.1. Sosyal Tesis İşletmelerinin Kurumlar Vergisi
Mükellefiyetleri
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup
aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında
da Devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer
kamu kuruluşlarına ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statü-
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sünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin
iktisadi kamu kuruluşu olduğu; aynı maddenin altıncı
fıkrasında ise bunların kazanç gayesi gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının,
müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş
sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının
mükellefiyetlerine tesir etmeyeceği; mal veya hizmet
bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması,
kar elde edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına
tahsis edilmesinin bunların iktisadilik niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
İktisadi kamu kuruluşunun ticari, sınai veya zirai bir
işletme oluşturup oluşturmadığı hususunda; iktisadi
işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak
yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için işletmenin tedavül ekonomisine katılması,
başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış
olması gerekmekte olup, aksi takdirde diğer unsurlar
var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz
edilemeyecektir. Buna göre, sosyal tesis işletmesinin
tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen
hizmetin bir bedel karşılığı satılması halinde iktisadi
bir işletmenin varlığından bahsedilebilecektir.
Bu çerçevede; yukarıda yer alan Kanun hükümleri ile,
iktisadi kamu kuruluşu olarak kabul edilen kamu sosyal tesisleri açısından genel bir resim çizilmek istenmiş ve sosyal tesislerin faaliyetleri neticesinde kazanç
amacının olup olmamasının, kar elde edip etmemesinin, görevlerinin kanunla tevdi edilen görevlerden
olup olmamasının, müstakil muhasebe ve sermayelerinin bulunup bulunmamasının, tüzel kişiliğe haiz
olup olmamasının bunların gerçekleştirdiği faaliyetin
iktisadilik niteliğini değiştirmeyeceği ve dolayısıyla
kurumlar vergisi mükellefiyetlerini engellemeyeceği
net bir şekilde belirtilmiştir.
Öte yandan, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kar amacı gütmeyen ve üçüncü
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kişilere kiralanmayan kreş ve konukevleri ile askeri
kışlalardaki kantinler kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Burada kreş ve konukevleri açısından, sadece kamu görevlilerine hizmet verilmesi, kar amacı
güdülmemesi ve üçüncü kişilere kiralanmaması hususları kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanılması
için genel şartlar olarak ortaya çıkmaktadır. (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu)
1.1.1. Konukevleri ve Kreşler
Konu ile ilgili olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.5.1.) bölümünde;
“5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinde genel yönetim kapsamındaki idareler belirtilmiş olup, buna göre, anılan Kanuna
ekli (1), (2) ve (3) sayılı cetvellerde yer alan idarelere,
sosyal güvenlik kurumlarına, mahallî idarelere (İl özel
idaresi ve belediyeler ile bunlara bağlı veya bunların
kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler) ait
kreş ve konukevleri, sadece kamu görevlilerine hizmet vermek, kâr amacı gütmemek ve üçüncü kişilere
kiralanmamak koşuluyla kurumlar vergisinden muaf
olacaklardır.
Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında kreş ve konukevlerine ilişkin muafiyetten sadece genel ve özel bütçeli idareler yararlanabilmekteydi. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile
düzenleyici ve denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik
kurumları ile mahallî idarelere ait kreş ve konukevleri
de muafiyet kapsamına alındığından söz konusu işletmeler, 1/1/2006 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden muaftır.
Kreş: Kreş ve gündüz bakımevleri, 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3
üncü maddesinde, 0-6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek ve bu çocuklara temel
değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan
ve yatılı olmayan sosyal hizmet kuruluşları olarak
tanımlanmıştır. Genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerine ait kreşlerin, sadece kamu görevlilerine
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hizmet etmek amacıyla kurulması, kârlılık amacı gütmemesi ve üçüncü kişilere kiralanmaması koşuluyla
kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması mümkündür.
Konukevi: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine barınma
hizmeti verilen ve barınmanın gerektirdiği kahvaltı ve
yemek gibi zaruri ihtiyaçların karşılandığı konukevleri
kurumlar vergisinden muaftır. Bu nedenle, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait konukevlerinin amaçları dışında faaliyet göstermeleri veya
kamu görevlileri dışındaki kişi ve kuruluşlara hizmet
vermeleri ve bu durumun devamlılık arz etmesi halinde, bu faaliyetlerin kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Öte yandan, konukevlerinde berber, kuaför, bar, kafeterya, oyun salonu, çay bahçesi, pastane, düğün salonu, alakart, fastfood, lokanta, dansing, sauna, yüzme
havuzu, fitness ve spor merkezi ile plaj v.b. yerlerde
bir bedel karşılığı verilen hizmetlerin muafiyet kapsamında değerlendirilebilmesi mümkün değildir.” denilmek suretiyle kreş ve konukevlerinin muafiyetinin
kapsamına açıklık getirilmiştir. (1 seri no.lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği)
Bu çerçevede, konukevinin sadece kamu personelinin barınma ve barınmanın gerektirdiği kahvaltı ve
yemek gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla
faaliyet göstermesi halinde, bu sosyal tesis Kurumlar
Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kurumlar vergisinden muaf
olacaktır. Ancak konukevinin, amacı dışında faaliyet
göstermesi veya kamu görevlileri dışındaki kişi ve kuruluşlara da hizmet vermesi ve bu durumun devamlılık arz etmesi halinde oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.
Diğer taraftan, konukevlerinde yer alan berber, kuaför, bar, kafeterya, oyun salonu, çay bahçesi, pastane,
düğün salonu, alakart, fastfood, lokanta, dansing, sauna, yüzme havuzu, fitness ve spor merkezi ile plaj
v.b. yerlerde bir bedel karşılığı verilen hizmetler nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyeti tesisi gerek-
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mektedir. Şöyle ki, konukevinin muafiyet şartlarını
yerine getirmesine rağmen konukevinde yer alan yukarıda sayılan bölümlerde bir bedel karşılığı hizmet
verilmesi halinde, muafiyet toplu olarak bozulacak
ve konukevinin kurumlar vergisi mükellefiyeti gerekecektir.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait
kreşlerin ise, sadece kamu görevlilerine hizmet vermesi, kârlılık amacı gütmemesi ve üçüncü kişilere kiralanmaması koşuluyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması
mümkün bulunmaktadır.
1.1.2. Askeri Kışlalardaki Kantinler
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun muafiyet hükümlerini
içeren 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde askeri kışlalardaki kantinlerin de kurumlar vergisinden muaf tutulduğu hüküm altına alınmış olup,
konu hakkında daha detaylı açıklama ise tebliğ çerçevesinde yapılmıştır.
Buna göre, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (4.5.1.) bölümünde;
“211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 51 inci maddesinde kışla, askerin barındırıldığı ve
hizmet gördüğü tek bir bina veya toplu halde bulunan
muhtelif binalar ile bunların müştemilatından olan
diğer bina ve araziler ile karargah ve askeri kurumlar
ile Deniz Kuvvetleri Teşkilatında bulunan gemiler gibi
askeri tesisler olarak tanımlanmıştır.
Aynı Kanunun 106 ncı maddesinde, her kışlada askerlerin çeşitli ve zaruri ihtiyaçlarının daha ucuz ve kolaylıkla sağlanmasını temin etmek amacıyla bir kantin kurulacağı, kantinlerin işletilmesinden elde edilen
kârın kışla kumandanının emriyle, ödeneği olmayan
veya ödeneği olup da kafi gelmeyen zaruri ve resmi
işlere sarf olunacağı hükme bağlanmıştır.
Askeri kışlalarda açılan ve askerlerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan, kısıtlı türden malla-
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rın satışının yapıldığı kantinler, kurumlar vergisinden
muaf tutulacaktır. Bu kantinler, ev ihtiyaçlarının karşılanmadığı, dışarıya satış yapılmayan ve dolayısıyla
iktisadi alanda rekabet eşitsizliği yaratmayacak şekilde faaliyet gösteren yerlerdir. Bu yerlerde giyecek,
buzdolabı, çamaşır makinesi gibi dayanıklı tüketim
malları v.b. satılması veya dışarıya satış yapılması
hallerinde muafiyetten yararlanılamayacaktır. Ayrıca,
askerlerin dışında ailelerinin de ihtiyaçlarını karşılayan ve askeri kışlaların dışında başka yerlerde faaliyet
gösteren kantinlerin anılan muafiyet hükmünden yararlanması mümkün değildir.
Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci
maddesinin (13) numaralı bendine göre, genel ve katma bütçeli dairelere ait olup sadece kamu mensuplarına hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü
kişilere kiralanmayan kreş, konukevleri ve bunların
kantinleri kurumlar vergisinden muaf tutulmuştu.
Söz konusu muafiyet, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yürürlükten kaldırıldığından, genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerine ait olsa dahi askeri
kışlalar dışındaki kantinlerin kurumlar vergisine tabi
tutulması gerekmektedir.” denilerek askeri kışlalardaki kantinlerle ilgili açıklama gerçekleştirilmiştir.    
Bu hüküm ve açıklamalara göre, askeri kışla bünyesinde bulunan ve askerlerin zorunlu ihtiyaçlarını
karşılayan, sınırlı çeşit malların satışının yapıldığı
kantinler kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. Bu
kantinlerin askeri kışla dışında yer alması, kantinlerde
askerler dışında ailelerine ve üçüncü kişilere hizmet
verilmesi, ev ihtiyaçlarının karşılanması, dayanıklı tüketim malları vb. satılması gibi durumlarda muafiyet
ortadan kalkacaktır.
1.2. Sosyal Tesis İşletmelerinin Katma Değer Vergisi
Mükellefiyetleri
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1/1 inci
maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve
serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim
ve hizmetlerin, 1-3/g maddesinde de genel ve katma
bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve
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köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli
kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim
ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu
hüküm altına alınmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında “Ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir” hükmüne, üçüncü fıkrasında ise
“Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların
gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye›de
olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve
vergilendirmeye mani teşkil etmez.” hükmüne yer
verilmiştir. (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu)

faaliyet kapsamına girmediğinden, münhasıran ilgili
kurum ve kuruluş mensuplarına hitap etmeleri şartıyla vergiye tabi olmayacaktır. Öte yandan bu kuruluşlara yapılan mal teslimlerinin ve hizmet ifalarının
Katma Değer Vergisi Kanununun genel hükümleri
çerçevesinde vergilendirileceği tabiidir.

Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 9 Seri No.lu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 7 nci bendinde, “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1.
maddesinin 3/g fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşların ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve
hizmetleri katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
Ancak, orduevleri, askeri gazinolar, askeri kantinler,
kışla gazinoları ile kamu kurumlarına ait misafirhane, kreş, yemekhane, eğitim ve dinlenme tesislerinin
işletilmesi veya yönetilmesi suretiyle yürütülen faaliyetler kâr amacı taşımamaları nedeniyle ticari faaliyet kapsamına girmediğinden, münhasıran ilgili kurum ve kuruluş mensuplarına hitap etmeleri şartıyla
vergiye tabi olmayacaktır. Öte yandan bu kuruluşlara
yapılan mal teslimlerinin ve hizmet ifalarının Katma
Değer Vergisi Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde vergilendirileceği tabiidir.” denilmektedir. (9
Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği)

Ayrıca, yukarıda konukevi ve kreş işletmesinin kurumlar vergisi muafiyeti anlatılırken, sadece kamu
personeline hizmet verilmesi ve diğer şartların sağlanması halinde ilgili sosyal tesislerin Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendi uyarınca kurumlar vergisinden muaf olacağı belirtilmişti. Oysa, katma değer vergisi açısından
konukevleri ve kreşler ile 9 Seri No.lu Katma Değer
Vergisi Genel Tebliğinin 7 nci bendinde sayılan diğer
işletmeler için muafiyet kapsamı daha daraltılmıştır. Şöyle ki, bahsi geçen işletmeler münhasıran ilgili
kurum ve kuruluş mensuplarına hitap etmeleri şartıyla katma değer vergisi muafiyetinden yararlanacak olup, diğer kamu kurumlarının personeline veya
üçüncü kişilere de mal teslimi veya hizmet ifasında
bulunmaları halinde katma değer vergisi mükellefiyetinin tesisi gerekecektir.

Buna göre, orduevleri, askeri gazinolar, askeri kantinler, kışla gazinoları ile kamu kurumlarına ait misafirhane, kreş, yemekhane, eğitim ve dinlenme tesislerinin işletilmesi veya yönetilmesi suretiyle yürütülen
faaliyetler kâr amacı taşımamaları nedeniyle ticari
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Ancak, söz konusu işletmelerde ilgili kurum ve kuruluş mensupları haricinde diğer kişilere hizmet verilmesi halinde, kurumun kendi personeline verilen hizmetler de dahil olmak üzere bu hizmetlerin tamamı
KDV ye tabi olacağından bu işlemler nedeniyle KDV
mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, kamu kurumlarının konaklama hizmeti
dışında bünyelerinde berber, kuaför, kafeterya, düğün salonu, lokanta, kuru temizleme vb. işletmelerin
ticari faaliyetlerinin de yürütülmesi durumunda katma değer vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.

Sonuç
Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin kurumlar vergisine tabi tutulmalarının temel nedeni rekabet eşitliğinin korunmasıdır. Nitekim, 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun gerekçesinde;
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özelleştirme uygulamalarının yoğunlaştığı günümüzde piyasa ekonomisinin işleyişinin en etkin şekilde
sağlanması ve rekabetin korunması açısından iktisadi
kamu kuruluşlarının vergilendirilmesinin gerektiği,
iktisadi kamu kuruluşlarının vergilendirilmesinin bir
bakıma “kendi kendini vergilendirme” gibi düşünülebilecekse de kamu idarelerine vergi ayrıcalığı tanınmasının piyasadaki serbest rekabet koşullarını
olumsuz yönde etkileyecek ve özel sektörün gelişme
imkanı ile mal ve hizmet kalitesinin artmasını engelleyeceği belirtilmiştir.
Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen
sosyal tesislerin vergi mükellefiyeti hususunda kurum
yöneticilerinin, verilen hizmetin amacı, niteliği, kapsamı ve hizmet edilen kişiler dikkate alınmaksızın ilgili işletmenin kamu tarafından işletilmesi nedeniyle
kurumlar vergisinden muaf olunduğu yönünde yanlış bir inancı bulunmaktadır. Sosyal tesis yöneticileri,
diğer kurumların sosyal tesislerinin vergi hususunda
nasıl davrandıklarını sorgulamakta ve kendi kurumlarında da bu şekilde davranmaktadır. Kamuya ait
sosyal tesislerin büyük çoğunluğunun vergi mükellefi
olması gerekmesine rağmen sehven vergi mükellefi
olmadığı dikkate alınırsa, bu şekilde yapılan yanlışa
yeni yanlışlar eklenmektedir.

Kaynakça
A. Kanunlar
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
B. Tebliğler
1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
C. Diğer
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin
Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller

Sosyal tesislerde verilen hizmetin niteliği, amacı, kapsamı ve hizmet edilen kişilere göre kurumlar vergisi ve katma değer vergisi muafiyeti, sosyal tesisten
sosyal tesise değişiklik göstermektedir. Bu makalede
hangi sosyal tesislerin hangi hallerde kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefi olmaları gerektiği
ele alınmaya çalışılmıştır.
Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşları tarafından
işletilen her bir sosyal tesisin durumu farklılık arz
edebileceğinden, sosyal tesislerin Gelir İdaresi Başkanlığı veya bu hususta yetkili kıldığı makamlardan,
vergi muafiyetlerinin belirlenmesi hususunda yazı ile
izahat istemesi yerinde olacaktır.
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KURUMLARIN
KENDİLERİNE BAĞLI
DÖNER SERMAYE
İŞLETMELERİNDEN
YAPTIKLARI ALIMLAR

Özet: Yazıda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, kendilerine bağlı (ayrı bir tüzel
kişiliği bulunmayan) döner sermaye işletmelerinden
yaptıkları mal ve hizmet alımlarına ilişkin güncel mevzuat boşluğunun değerlendirilmesi yapılmakta ve bu
sorunun giderilmesine yönelik bir düzenleme önerisi
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
Kamu İhale Genel Tebliği, Döner Sermaye İşletmesi,
Mal ve Hizmet alımları
Bilindiği üzere, çoğunlukla özel bütçeli kurumlar kendi tüzel kişilikleri dahilinde kurdukları döner sermaye
işletmelerinden, kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli konularda alım yapmaktadırlar.
Aşağıda bu tür alımların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Genel Tebliği kapsamında bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır.
Kurumların kendisine bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden yaptıkları bu alımlara ilişkin olarak 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun “İstisnalar” başlıklı 3.Maddesinde genel bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Döner sermaye işletmelerinin ürettikleri mal ve
hizmete yönelik istisna olarak düzenlenen tek hüküm;
Kanunun 3/(e).Maddesinde belirtilen; “…akaryakıt ve
taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar…” ifadesidir.
Anılan Kanunun istisna maddesinde, döner sermaye
işletmeleri ürünlerine yönelik ayrıca bir düzenleme
bulunmamaktadır.

B. Deniz ATİLLA
İç Denetçi, CGAP
Akdeniz Üniversitesi
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Kamu İhale Genel Tebliği ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenmeyen bir istisna durumuna
yer vermektedir. Anılan Tebliğin 3.3.Maddesinde;
“İdareler kendi bünyelerinde kurulmuş birimleri niteliğinde bulunan ve ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olmayan döner sermaye işletmelerinden, bu işletmelerin
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faaliyet konuları ile sınırlı olmak kaydıyla, ürettikleri
mal ve hizmetleri 4734 sayılı Kanunla öngörülen ihale
usullerine tabi olmadan temin edebileceklerdir. İdarelerin kendilerine bağlı olan ve ayrı bir tüzel kişiliği
bulunan döner sermaye işletmelerinin ürettikleri mal
ve hizmetleri ise ancak, anılan Kanunda belirtilen hükümlere uygun olarak temin etmeleri mümkün bulunmaktadır. “ denilmektedir.

“ İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

Ayrı bir tüzel kişiliğe haiz olmayan döner sermaye işletmelerinden yapılan alımlarda, ülke genelinde farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir.

(Mülga: 30/7/2003-4964/12 md.)”

Bu uygulamalardan bahsetmeden önce, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun kapsamını değerlendirmek
gerekmektedir.

Kanun maddesin 4964 sayılı Kanun ile kaldırılan (d)
fıkrasında ise “doğrudan temin usulü” yer almakta
idi. Dolayısı ile güncel mevzuatta “doğrudan temin
usulü”, bir ihale usulü olarak tanımlanamamaktadır.
Bu hatırlatmalar doğrultusunda yazımızın girişinde
belirttiğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamını, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği istisna hükümlerini göz önünde bulundurursak; genel veya özel bütçeli
bir idare, kuruma bağlı olan yani ayrı bir tüzel kişiliği
bulunmayan döner sermaye işletmesinden herhangi
bir alım yapmak istediğinde, bu alımı “ihale usullerine tabi olmadan” yapabilecektir. Ancak bu istisna
hükmü 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamını
değiştirmemektedir. Dolayısı ile kendi döner sermayesinden alım yapmak isteyen idarenin elinde sadece
“doğrudan temin” usulü kalmaktadır. Nitekim 4734
sayılı İhale Kanunu kapsamındaki idarelerde, anılan
Kanun hükümleri dışında herhangi bir alım yapılamamaktadır.

Anılan Kanunun “Kapsam” başlıklı 2.Maddesinde;
“Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan
her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine
göre yürütülür...” ifadesi bulunmaktadır.
Dolayısı ile Kanun kapsamı dahilinde bir kurum, kullanımındaki her türlü kaynağından yapılacak alımlara
ilişkin olarak –yukarıda belirtilen istisna maddesindekiler hariç- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda açıkça
belirtilen alım yöntemlerini kullanmak zorundadır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin 3.3.Maddesinde ise farklı bir husus ifade edilmektedir.
Yukarıda da ifade edildiği üzere anılan Maddede; İdarelerin kendi bünyelerinde olup ayrı bir tüzelkişiliğe
sahip olmayan döner sermaye işletmelerinden 4734
sayılı Kanunla öngörülen ihale usullerine tabi olmadan mal ve hizmet temin edebileceklerdir.
Buradaki temel ifade “ihale usullerine tabi olmadan”
kelimesidir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda “ihale usulleri”
açıkça belirtilmektedir;
Anılan Kanunun “Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı
18.Maddesinde;
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Açık ihale usulü.
Belli istekliler arasında ihale usulü.
Pazarlık usulü.

Denilmektedir.

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
“doğrudan temin” başlıklı 22.Maddesinde; idarelerin
yine Maddede belirtilen hallerde idarenin ihtiyaçlarını ilân yapmaksızın ve teminat almaksızın temin edebileceği belirtilmiş ve bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Bu
kısıtlamalardan biri de anılan Maddenin sıklıkla kullanılan (d) fıkrasında belirtilen parasal limittir.
Bahse konu Kanun kapsamındaki bazı idareler, kendilerine bağlı döner sermaye işletmelerinden yaptıkları
alımlarda, yukarıda belirtilen Tebliğin 3.3Maddesinde belirtilen “ihale usullerine tabi olmadan” ifadesi
uyarınca doğrudan temin yöntemi (doğrudan temin
limit ve şartlarını dikkate almaksızın) kullanmakta,
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bazı idareler ise Tebliğ hükmünü genel bir istisna
düzenlemesi olarak kabul edip, bahsedilen alımları
hiçbir usule bağlamaksızın doğrudan döner sermaye
işletmesince düzenlenen fatura karşılığı yapmaktadırlar.
Nitekim genel veya özel bütçeli bir idarenin, doğrudan temin şartlarını taşımayan (örneğin parasal limite uymayan) herhangi bir alımı kendine bağlı bir
döner sermaye işletmesinden “doğrudan temin”
usulü kullanarak temin edemeyeceği açıktır. Nitekim
doğrudan temin yöntemi şartlarına ilişkin (örneğin
parasal limite ilişkin) herhangi bir istisna düzenlemesi
bulunmamaktadır.
Diğer taraftan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun
3 üncü maddesi kapsamındaki alımlar ile idarelerin
kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları
alımlar.” başlıklı 59.Maddesinde; “Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak alım
bedelleri ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımların   ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.” Denilmektedir.
Ancak söz konusu Madde içeriğinde aranacak belgelere ilişkin alım usulleri;
“a) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a)
fıkrasında belirtilen ürün alım bedellerinin ödenmesinde…aynı fıkra uyarınca, 31/8/1956 tarihli
ve  6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak hizmet alım bedellerinin ödenmesinde…b)
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b), (d),
(f), (i) ve (j) fıkralarında belirtilen alımlara ilişkin giderlerin ödenmesinde,…..c) Kamu İhale Kanununun
3 üncü maddesinin (c) bendine göre uluslararası
anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile
yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı
ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal
ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin giderlerin
tahakkuk veya ödenmesinde…Uluslararası sermaye
piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her
türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmet
bedellerinin ödenmesinde…d) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (e) fıkrasında sayılan kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alım giderlerinin
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ödenmesinde…e) Devlet Malzeme Ofisinden ve idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlarda…” şeklinde tanımlanmıştır.
Dolayısı ile söz konusu Yönetmeliğin ilgili maddesi
başlığında tanımı bulunmakla birlikte “idarelerin
kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları
alımlar.”, bahse konu maddenin (a),(b),(c),(d) ve (e)
fıkralarının hiçbirinde yer almamaktadır.
Sonuç itibariyle;
Bahsedilen sorununun idarelerin yöntemlerinden
değil; Kamu İhale Genel Tebliğin 3.3.Maddesinde,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda ön görülmeyen bir
istisnaya yer verilmesi ve ayrıca 2003 yılında “doğrudan temin” usulünün bir “ihale usulü” olmaktan çıkarılması nihayetinde meydana geldiği görülmektedir.
Söz konusu boşluğun giderilmesi için Kamu İhale Genel Tebliğinde yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapılacak iki tür düzenleme olduğu düşünülmektedir.
Bu düzenlemeler;
-Tebliğin 3.3.Maddesinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnaları düzenleyen 3.Maddesine eklenmesi
Ya da,
- Tebliğ Maddesinde yer alan “…ihale usullerine tabi
olmadan…” ifadesi, “4734 sayılı Kanunun hükümlerine tabi olmadan” şeklinde değiştirilmesi
olarak ifade edilebilir.
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İÇ DENETİMİN
GÜÇLENDİRİLMESİ:
BİR KEZ DAHA
DENEMEK

(Ph.D. Alan Gilmore): Kanada Sayıştay’ının ilk genel müdürüdür. Değerler ve etik girişimlerin ve yönetişim ve düzenleyici
çerçevelerin incelenmesinde geniş bir deneyime sahiptir. Kanada Devletinde Ateşli Silahlar Programı ve Hesap Verebilirlik
ve Etik Uygulamasının Maliyeti konusunda yakın bir zamanda
Parlamentoya sunulan Sayıştay raporlarının hazırlanmasından sorumlu olmuştur. Ottawa Aziz Paul Üniversitesi Felsefe
Fakültesi’nde Kamu İşleri Etiği profesörü ve stratejik politika
ve yönetim danışmanlığı şirketi Sussex Circle ortağıdır.

1 Nisan 2006 tarihinde Hazine Müsteşarlığı
Kurulu’nun (TBS) yeni İç Denetim Politikası yürürlüğe
kondu. 40 yıllık iyi niyetli geçmişine rağmen, federal
hükümette etkin bir iç denetim sektörü oluşturma
yönündeki başarısız girişimler, başarılı bir politikanın uygulanmasının güç olacağını göstermektedir.
Bunun ışığında, belki de, bu politikanın yürürlüğe gireceği daha az talihsiz bir zaman seçilebilirdi. Açıkça
sorulması gereken neden geçmişteki gayretler dikkat
çekici bir şekilde başarısız oldu ve yeni bir politikaya
gidildi ve neden önerilen Federal Hesap Verebilirlik
Kanunu’nun iç denetim hükümleri daha iyi bir başarı
şansına sahip olsun.

Murat ANDAÇ
İç Denetçi,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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Bu soruların üstesinden gelmek için en azından geriye 1962 yılına kadar Kamu Kurumları Hakkında
Kraliyet Komisyonu Raporu’na (daha çok Glassco Komisyonu olarak bilinen) gitmemiz gerekecek. Galssco
Raporu’ndan önce çok küçük şube düzeyinde iç denetim faaliyeti vardı. Birçok denetim Hazine Kontrolörleri merkezi tarafından gerçekleştirilmekteydi. Yöneticiler Kontrolörlerin “mali dürüstlüğü” sağlamak
üzere sürekli gezen birimler olduklarına inanmaktaydılar. Bununla birlikte, Glassco merkezi bir kontrolün
hayranı değildi. Gerçekte o, onun meşhur “izin verin
yöneticiler yönetsin” sloganının doğal bir sonucu olarak, birime ait denetim gruplarının oluşturulmasını
tavsiye etmekteydi. Galssco’ya cevaben, TBS 1966
yılında kurumlarda iç denetim birimlerinin oluşturulmasına yol açacak bir planı hayata geçirdi. 1969 yılında Hazine Kontrolörleri, merkezi kurumların kendi
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politikalarını nasıl uygulayacakları noktasında çok az
bir bilgiyle baş başa bırakarak feshedilmiştir. İç denetim sektörünün durumu 1975 yılına kadar tekrar
gözden geçirilmemiştir. Kanada Sayıştayı’nın 1975
Mali Yönetim ve Kontrol Araştırması, bazı kurumların
iç denetim fonksiyonuna sahip olmadıklarını, bazılarının ise iç denetçileri diğer projelere dağıttıklarını ve
denetçilerin iyi eğitilmediklerini ya da sorumlulukları
konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını ortaya
koymuştur. Üç yıl sonra 1978 Sayıştay Raporu da ülke
düzeyinde iç denetimin tam bir karışıklık içerisinde
olduğunu göstermiştir. Kurumların denetime 50 milyon dolar harcamalarına rağmen, bunu gösterecek
çok az şeylerinin olduğu görülmüştür.

Glassco Komisyon’undan on altı yıl sonra, 1978 yılında, yeni oluşturulmuş Genel Kontrolörler Bürosu
(OGC) iç denetimi geliştirmek üzere bir girişim başlattı. Örneğin, 1980 yılında bir İç denetim ve Özel
Araştırmalar Bölümü oluşturdu. 1982 yılında iç denetim için standartlar yayınladı. 1984 den beri Kanada Sayıştay’ı, “bazı komite toplantılarının bir formaliteden biraz öte olan” ve bazı komite üyelerinin
“kendi görev ve sorumluluklarını açıkça anlamış gibi
gözükmeyen” denetim komitelerini önemli ölçüde
hariç tutarak, 1978 yılında tanımlanan idari yapıdaki
eksikliklerin birçoğunun üstesinden gelerek “hükümetin önemli ilerlemeler kaydettiğini” rapor edebilmektedir.

Özellikle;

15 yıl sonra, 1993 yılında, Sayıştay iç denetimin beklentilere karşılık vermede başarısız olduğunu rapor
etmiştir. OCG zamanla önderlik görevinde azaltmaya
gitmiştir. İç denetim gruplarının performansı da büyük oranda değişiklik göstermektedir. Riskleri belirlemek üzere “çok az bir çalışma” gerçekleştirilmekte ve
bazı kurumlarda sadece yöneticiler tarafından önerilen alanlar incelenmektedir. Ek olarak, iç denetim
“sıklıkla [kurumlar tarafından] diğer alanlardaki gelişim için potansiyeline bakılmaksızın insanların yerleştirildiği bir yer olarak kullanılmıştır”.

•
•
•

•

•
•

•

•

•

Bir kurumda bazı denetim gruplarının plansız denetim faaliyetlerinde yer aldığı,
Birçok denetim grubunun sorumluluklarının belirlenmediği,
Bazı kurumların önemlilik ve riske dayalı önceliklerin belirlenmesine gereğinden fazla sahte bağlılık gösterdikleri, denetlemek üzere en kolay konuların seçilmesi yönünde bir eğilim görüldüğü,
İç denetim üzerindeki en düşük kurumsal önemin, onların ne bağımsız ne de tarafsız olmaları
anlamını taşıdığı,
Güvence denetimlerinin düzgün bir biçimde gerçekleştirilmediği,
Denetim raporlarının, sürecin değerini azaltacak
şekilde denetimlerin tamamlanmasından uzun
süre sonra yayınlandığı ve raporların düzeltici
eyleme geçmeleri istenen yöneticilere asla ulaşmadığı,
Bazı kurumların denetim komitelerini oluşturmadığı, denetim komitelerinin oluşturulduğu yerlerde ise, bunların sorumluluklarını yerine getirmediği,
Denetime yönelik baskın tavrın daha iyi denetçilerin ayrılmasıyla sonuçlanan bir kızgınlık hali
olduğu,
İç denetimi destekleyen merkezi ajansın “istikrarsız ve daha çok ihtilaf çıkarıcı” olduğu

ortaya çıkmıştır.
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Bununla beraber, iç denetime olan yönetim tavrı değişmemiştir. 30 yıldan fazla iç denetimin değeri konusunda öğüt verilmesine rağmen, kıdemli yöneticiler,
Sayıştay’ın hala “Hazine Kontrolörler Kurulu onlara
öyle yapmalarını gerekli görmeseydi, muhtemelen
kendi kurumlarında bir iç denetim grubunun olamayacağını” anlattığını söylemektedirler. Bu değerlendirme yoksunluğuyla hayal kırıklığına uğramış iç
denetim için Sayıştay, birim yöneticilerine ve üst yöneticilere “etkin iç denetimin potansiyel faydalarını
anlamaları gerektiği” yönünde öğütler vermektedir.
Eğer yapmazlarsa, Sayıştay “federal hükümetin meslektaşlarını gündem dışı bırakmaktan hoşlanarak, iç
denetimin faydalarının farkına varılabileceğinin küçük bir beklenti olacağını” söylemektedir.
1996 Sayıştay Raporu, iç denetimde yeniden yapılanmanın ve küçülmenin etkilerini ortaya koymuştur.
1993 yılıyla mukayese ederek, iç denetim harcamalarının 56.6 milyon dolardan 48 milyon dolara ve iç
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denetçi sayısının da 700 kişiden 590 kişiye düştüğünü
belirtmiştir. Ek olarak, Sayıştay yeni bir şekilde hayata geçirilen Hazine Müsteşarlığı Kurulu (TBS) Gözden
Geçirme Politikasının, iç denetim görevinin “ en fazla
temel düzeyde… iç denetimin ne yapması gerektiğine
ilişkin karmaşıklığın ortaya konması” yönündeki farklı
anlatımlarından dolayı, yardımcı olmadığı sonucuna
varmıştır.
2000 yılında, Federal Hükümet içerisinde TBS İç Denetim Araştırması, küçülmenin bir sonucu olarak “
300 den fazla iç denetçi olmadığını ve federal hükümet içerisinde iç denetim için yapılan harcamanın da
yaklaşık 30 milyon dolar olduğunu” tahmin etmiştir.
Böylece, yedi yıllık bir sürenin üzerinde, iç denetim
harcamaları 26.6 milyon dolar kadar düşmüş ve iç denetçi sayısı da 400 kişi azalmıştır. Bunlar aşağı yukarı
tahmin edilen rakamlardır. Birimlerdeki harcamalar
ve iç denetçi sayıları, Kanada Maliyesi’nin devam
ettirdiği büyük iç denetim fonksiyonu içeren rakamlarından, muhtemelen ileri sürülen durumdan çok
daha düşüktür.
2001 yılında TBS sadece 240 iç denetçi olduğunu
tahmin etmiştir. İç denetim konusunda gözden geçirilmiş bir politika ortaya konmuş ve nominal olarak
1975 yılında yapılan harcamayla yaklaşık olarak aynı
fakat enflasyonu dikkate alırsanız da daha az olacak
şekilde, 2002–03 harcamalarını 54 milyon dolara
yükselten yeni kaynak tahsis edilmiştir. 2003 yılı TBS
politikaların uygulanması konusundaki değerlendirmede, iç denetim sektöründe 162 tam zamanlı çalışan bulunduğunu ve 18.3 milyon dolar kaynak tahsisi
edildiği rapor edilmiştir.
Kanada İnsan Kaynakları Gelişimi hibeler ve destekler programı (2000), Kanada Ateşli Silahlar Programı
(2002) ve Sponsorluk Programındaki (2003) sorunların raporlanmasından sonra, Kanada Sayıştay’ı iç
denetim konusunda altı rapor yayınlamıştır. Bu rapor
altı kurum ve idarede iç denetim kapsamının, hangi
uluslararası iç denetim mesleki uygulama standartlarını karşıladığını değerlendirmiştir. Sayıştay iç denetimin ilk yirmi yıl içerisinde hemen hemen aynı durumda olduğunu bulmuştur. Örneğin,
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•
•

•
•
•
•
•

İki idarede genellikle mesleki standartların karşılandığı, üçünün kısmen karşıladığı ve birinin ise
standartların birçoğunu karşılamadığı,
İç denetimin birincil görevi yönetimin kontrol
sistemlerinin etkin olduğuna ilişkin güvence sağlamak olurken, sınırlı güvence çalışmasının yapıldığı,
İç denetim kalitesinin değişkenlik gösterdiği ve
denetim raporlarının zamanında verilmediği,
Altı idarinin üçünde müsteşarların güçlü biçimde
kendi iç denetim birimlerini desteklemediği,
İdari denetim komitelerinin bağımsızlıktan yoksun oldukları ve denetim komite üyelerinin kendi
sorumluluklarını tama olarak anlamadıkları,
İç denetim için yetersiz kaynağın olduğu ve idarelerin nitelikli elemanın kazanılması ve tutulması
konusunda güçlükler yaşadıkları,
Küçük idarelerin denetim hizmeti sağlanması
noktasında kapasitelerinin olmadığı

Tespiti yapılmıştır.
Yeni 2006 TBS İç Denetim Politikası’nın önceki politikalarından daha başarılı bir şekilde üstesinden geleceğine yönelik herhangi bir umut var mı? Özellikle
idari yönetişim sistemlerini denetlemek üzere Bağımsız Denetim Komitesi oluşturan temel yenilikte
olduğu gibi, bu politikanın bazı özellikleri daha iyi bir
çalışma fırsatı verebilmektedir. Bu politikaya göre, iç
denetimin amacı “ sırasıyla, birim yöneticileri ve Denetleme Kurulu Başkanlığı, risk yönetimi, kontrol ve
yönetişim süreçleri hakkında yönetim kademelerinden bağımsız olarak güvence” sağlamaktır. Bu yeni
politikanın köşe taşını; “aktif gözetim” rolü oynamak
ve daha somut kamu değer ve etiği geliştirmek üzere
hesap verebilirliği ve raporlamayı içeren, idarenin risk
yönetimi, yönetim kontrolü ve düzenlemeleri konusunda “katma güvence “ sağlamak olan bir “Bağımsız Denetim Komitesi” (IAC) oluşturulması meydana
getirmektedir. Müsteşar veya müsteşar yardımcılarının üyeliğini ve başkanlığını öngören denetim komitelerinin 2001 politikasının aksine, 2006 politikası
Bağımsız Denetim Komitesi’nin (IAC) beş üyesinin üç
üye çoğunluğunun ve tercihen de başkanın yönetim
dışından olmasını gerektirmektedir. IAC ilk olarak birim yöneticisine tavsiye sağlarken, bu politika da IAC
raporlarının Denetleme Kurulu Başkanlığı’na iletilme-
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sini ve sorumlu müsteşarla birlikte IAC’nin karşı karşıya gelmesini sağlamaktadır.
IAC yıllık olarak üst yönetime şu incelemelerin sonuçlarını raporlaması gerekmektedir:
•
•
•
•
•
•

İç ve dış denetim raporları
Risk yönetimi, yönetim kontrolü ve yönetişim süreçleri konusunda yönetim açıklamaları
Hesap verebilirlik raporları, örneğin, idare performans raporları gibi
Mali durumlar
Denetim tavsiyeleri ve uygulama ilerlemelerini
gösteren yönetim eylem planları
İç ve dış denetçilerin performansı

IAC birim dışından danışmanlık ve hizmet alma noktasında yetkisi vardır. Fakat birçok durumda, Devlet
ve özel şirketlerdeki benzerleri gibi, kendi güvence
faaliyetlerini geliştirmek üzere bilgi sağlayan iç denetime güvenilmektedir. Muhtemelen iç denetim
fonksiyonu da bulunan küçük İdareler, toplantıların
ayarlanması ve takvime bağlanmasında, bilginin elde
edilmesinde, raporların sağlanmasında ve taslak IAC
raporlarının yazılmasında IAC’nin desteğine ihtiyaç
duyacaklardır.
Politikada dolaylı olarak belirtilen, sorumlu yöneticilerin, IAC’nin idari birime ait ve risk yönetim prosedürleri, yönetim kontrol çerçevesi ve yönetişim
süreci hakkındaki raporları (yönetimin resmedilmesi)
sağlayacağı ve IAC ile karşılaşılarak bu raporların tartışılması yönündeki beklentidir.
Tahmin edildiği gibi, bu yenilikler ilgiyi arttırmıştır.
Maliyetle ilgili kaygılar da vardır. Açıkça, hesap verebilirlik ucuz bir şekilde satın alınamaz. Hükümet
yeterli kaynak sağlamak zorunda olacak ya da politikası başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Gerekli uzmanlığa
sahip insanların, dört yıl boyunca, mevcut yönetim
gündelikleriyle yıllık 20 ya da daha fazla gün iş yüküyle, IAC üye sorumluluklarını alma noktasında arzulu
olmayacakları yönünde öneriler de vardır. Hükümetin mevcut gündeliklerle birçok kurul ve komisyonlara görevlendirmede herhangi bir sorun görmemesinden dolayı, bu önemli bir mesele olmayabilir. Bu politikanın müsteşarlara Başkanlık ya da Komite üyeliği
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ve diğer üst yöneticilere üye olma hakkı vermesinden
dolayı IAC’nin yeterince bağımsız olamayabileceği
sorunu da bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemeler, müsteşara (üst yönetime) katma değeri olan bağımsız güvence sağlama yönündeki IAC’nin amacıyla
çelişmiş gibi gözükmektedir. IAC’nin güvenilirliğine
gölge düşüren bu algılanan ya da gerçek çıkar çatışmasından kaçınmak üzere, tekrar düzenleme yapmak
akıllıca olacak gibi gözükmektedir.
Üst düzey yöneticilerin direnci önemli bir engel olabilmektedir. Bazı üst düzey yöneticiler IAC’nin oluşturulmasını müsteşarlığın ve onun yetkisine ve bakanla
olan ilişkilerine bir tehdit gibi görebilmektedirler. Yöneticiler idari yönetimin temel alanlarının yönetimini
ele geçireceklerinden, en azından iç denetim, Kontrolörler Kurulu ve Sayıştay’dan gelen bilgi ve eylem
önerilerine yönelik taleplerle idarenin bunaltılacağından korkabilmektedirler. Bu pek mümkün görünmemektedir. IAC görevinde yenilikçi olmakla birlikte
Devlet teşekkülleri ya da özel sektördeki denetim komitelerinden daha az kullanışsızdır. Örneğin, Devlet
teşekkülleri denetim komiteleri TBS rehberleri, komiteyi “yönetim kurulu adına, teşekkülün davranış standartları, onun mali raporlamasını ve iş sistemleri ve
uygulamaları için yönetimin hesap verebilirliğini ifa
eder” şeklinde belirtmektedir. Tersine, IAC herhangi
birinin hesap verebilirliğini üstlenmez fakat yönetim
sistemlerinin çalıştığı yönünde üst yönetime epeyce
katma değeri olan güvence sağlar.
Federal Hesap Verebilirlik Kanunu’nun geçmesi iç denetimin soğuk duş etkisinden kurtulmasına yardımcı
olacaktır. Kanun idari birim yöneticisini, bir iç denetim kapasitesi ve bir denetim komitesi oluşturması
yönünde bir politika almasını zorlamaktadır (bağımsız
bir denetim komitesi olmasa da). Kanun üst yöneticileri parlamento komisyonuna, idarenin kaynaklarını
hükümetin politikalarına uygun biçimde kullanmak,
etkin iç kontrol sistemlerini sağlamak üzere önlemler
almak ve idarenin mali durum tablolarını imzalamak
yönünde sorumluluğu olan “hesap veren bir görevli”
de yapmaktadır. Ek olarak, Kanun üst yöneticilere uygun parlamento komisyonlarının huzuruna çıkmadan
önce, bu sorumluluklarını nasıl gerçekleştirdikleri konusundaki sorulara cevap verme noktasında da yükümlülükler getirmiştir.
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Bu bağlamda, IAC müsteşarın (üst yöneticinin) en
iyi arkadaşı olmalıdır. Etkin bir iç denetim fonksiyonu ve güvenilir bir denetim komitesi oluşturmak,
verilmiş sorumlulukların ölçülü bir biçimde yerine
getirildiğini ve hesap verebilirlik raporlarında verilen
bilginin doğru ve kapsamlı olduğunu, parlamento komisyonuna gösteren “hesap veren bir görevliye” izin
verecektir. Uygulamada, idare üst yöneticileri, idari
yönetim süreçlerinin iyi işlemesini ve gereksiz tenkitlerden bakanlığı, kendilerini ve idarelerini korunmasını sağlamak amacıyla hamaliye işlerini yapan IAC’ye
güvenmektedirler.
Mevzuat ve politikadan sorumlu Bakanlar ve üst düzey yöneticiler, idarelerinde çalışanları bu politikanın
faydalı olacağı yönünde ikna etmeye çalışmaları gerekmektedir. Ancak, iç denetim girişimlerinin tarihinde gösterildiği gibi bunu kabul ettirmek güç olacaktır. Ödül sistemi ve hükümet ve medya kültüründe
önemli değişiklikler gerekmektedir.
Üst düzey yöneticilerin bu değerlendirme, ödül ve
destekleme sistemi açık bir şekilde şu faktörlerin
dâhil edilmesine ihtiyaç duyacaktır:
•
•
•
•

•
•

İç denetim ve IAC ile işbirliğinin derecesi,
Programlarının iyi bir şekilde işlemesini sağlamak
üzere iç denetimleri arayıp aramadığı,
“olduğu gibi gösterilmesi” istenen denetim raporlarında ısrarlı olup olmadığı,
Denetim raporlarının idari ve program risk yönetimini, yönetim kontrol çerçevesi ve yönetişim
sistemlerinin iyi bir şekilde işlediğini gösterip
göstermediği,
Denetim önerilerinin hayata geçirilmesindeki hız,
İdari performans raporu gibi hesap verebilirlik
dokümanlarıyla IAC ve Parlamentoya sunulmak
üzere Programlarının sorumluluğu konusunda
yönetim uygulamalarının doğrulanması.

ve IAC oluşturulması, kaliteli denetimlerin üretilmesi
ve sorunların tespit edilmesi, denetimlerin belirlediği
problemler kadar haber değeri taşımak zorundadır.
Eşit biçimde, bu çok önemli olmazsa, “hesap veren
görevlilere” karşı partizan bir yaklaşım sergilemenin,
sadece üst yöneticileri politize etmekle kalmayıp aynı
zamanda yeni iç denetim politikasının da altını kazıyacağının farkına varılması parlamento komisyonları
için gerekli olacaktır. Etkin ve güvenilir bir IAC oluşturulması, parlamento komisyonlarının ihtiyaç duyduğu, “hesap veren görevlinin” ve iç denetimin partizan
olmayacak şekilde devam ettirmesi gereken, nesnel
güvencenin sağlanmasına da yardımcı olacaktır.
Medyanın denetim raporlarına daha dengeli bir yaklaşım sergileyeceğini ya da parlamento komisyonlarının partizan olmayan bir şekilde hareket edeceklerini
beklemek gerçekçi olmayacaktır. Ancak, bu gerçekler
bu politikanın başarısını etkileyen temel faktörler
olarak kaydedilmiş olmalıdır.
Birçok parça eğer yeni politika çalışacaksa yerli yerine
oturmalıdır: TBS yeterli kaynak sağlamalı; güvenilir
IAC’ler oluşturulmalı; üst yöneticiler destekleyici; denetim raporlarının kalitesi oldukça yüksek olmalı ve
umut verici bir biçimde, medya iç denetim bulgularını içeren raporlara karşı dengeli olmalı ve parlamento
komisyonları partizan olmayan bir şekilde davranmalıdır. Açıkça, bu politikanın uygulanması ve sürdürülmesi kolay olmayacaktır.
Kaynakça
Fixing Internal Audit: One More Try, The Financial
Management Institute of Canada, http://fmi.ca/
http://www.sussexcircle.com/pdf/022GilmoreFixingInternalAudit.pdf

Ödül sisteminin değişmesi gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Mevzuat ve politikanın çalışması için büyük kültürel değişikliklere ihtiyaç olacaktır. İdari iç denetim raporları genellikle kamuya açıklanır. İç denetimle ilgili yeni bir yaklaşım çalışılmaya başlanacaksa,
Ottawa’nın “şimdi elime geçtin” kültürünün de değişmesi gerekecektir. Etkin bir iç denetim fonksiyonu
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İÇ DENETİM
SERENCÂMESİ!

Kamuda iç denetimin hayata geçirilmesi sürecinin her
şeyden önce AB ile girilen bir ilişkinin neticesi olduğu
herkesin malûmu..
Dolayısıyla ağırlıklı olarak AB ile girilen hukuki ve siyasi ilişkinin doğal sonucu olarak ortaya çıkmış bir
denetim mekanizmasının AB perspektifinin bulanıklaştığı böyle bir dönemde, geleceğinin nasıl olacağı
sorusunun akla gelmesi ve bunun çeşitli endişelere
yol açması tabiidir..
Zira, kamu yönetimi bünyesinde sâri bir hastalık gibi
yayılmış ve yerleşmiş olan “önce Mülkiye sonra Türkiye” anlayışının ve bunun doğal bir sonucu olarak
değişime ve yeniliğe karşı olan direncin, şekil, isim
ve mahiyet değiştirmiş olsa bile halen devam ettiğini
gözden uzak tutmamak gerek.
Diğer yandan; bu endişeler meslek mensuplarını karamsarlığa değil, teyakkuza sevk etmeli bence.. Bu
sebeple öncelikle mesleki anlamda kısa geçmişin bir
muhasebesini yapmak birinci adım olabilir. Zira böyle
bir muhasebe ve değerlendirme yapılmadan geleceğe yönelik sağlıklı bir projeksiyon yapmak; doğru istikameti gösteren bir rota çizmek mümkün değildir
zannediyorum.
Netice-i kelâm; bir bilanço çıkarmakta fayda var.. kâr/
zarar, varlıklar, borçlar, özkaynak v.s….
Böyle bir değerlendirmenin yapılabilmesi için bir kurul, komisyon, e-platform ve benzeri bir yapı oluşturulup, tüm iç denetçilerin de fikirlerini özgürce beyan
edebileceği interaktif bir süreç işletilebilir.

Ziya ALP
İç Denetçi,
Marmara Üniversitesi
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Ve neticesinde 2006-2015/2016 İç Denetim Bilançosu/Serencamesi v.s gibi bir başlık altında geçmişe ve
geleceğe yönelik projeksiyon yapan, ışık tutan bir rapor hazırlanabilir..
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Hazırlanacak bu raporda iç denetçilerin kendi kurumlarında gerçekleştirdikleri pozitif ve somut işler, ilerlemeye ve gelişmeye yönelik katkılar ve benzeri iyi
uygulama örnekleri yer alabilir. Ayrıca ne tür zorluklarla karşılaştık, zaaflarımız ve eksikliklerimiz nelerdi
ve bu problemlerin üstesinden nasıl geldik? Şeklinde
önemli tecrübeler de aktarılabilir. Böylelikle mesleki
ve kurumsal hafızayı besleyen, geleceğe yönelik bir
istikamet belirleyen, içerde ve dışarda olumlu bir algı
meydana getiren, iç denetçilere yol gösteren ve onları motive eden bir değer/katkı sağlanmış olur…
Sosyal Medya Çağı
Herkesin malumu olduğu üzere artık bir sosyal medya
çağında yaşıyoruz.. Hani derlerdi ya; bir gün gelecek
herkes meşhur olacak diye.. evet şu yaşadığımız zamanın getirdikleri bize böyle bir ihtimalin gerçekleşme
olasılığının ya da böyle bir imkanın herkes için var olduğunun akla yakın bir şey olduğunu gösteriyor artık..
Dolayısıyla bu enstrümanları kendi mesleki geleceğimizin yükselmesi ve devamı için de kullanmaktan
başka çaremiz yok. Sosyal medya ve internet çağında
yaşadığımız gerçeğinden hareketle bu platformların
iç denetim mesleği adına çok daha etkin ve işlevsel
kullanılması, mesleğin geleceğinin gerek yurtiçinde
gerekse de yurt dışında sağlıklı bir şekilde inşa edilmesi adına elzemdir.
Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) web ana sayfasında iyi uygulama örneklerinin, örnek raporların, ders verici yaşanmış olayların, senaryo denetim
oyunlarının ve benzeri materyallerin bulunduğu bir
VERİ BANKASI oluşturulabilir. Bu adım iç denetçilerin
görev yaptıkları kurumlarda daha fazla insiyatif almalarına yardımcı olarak, onlara rehberlik sağlayacak ve
denetim faaliyetlerine olumlu katkı yaparak; mesleğin geleceği adına adeta bir sigorta işlevi görecektir.
Bunun yanında; KİDDER’in rehberliği ve koordinasyonunda yazılı ve görsel medya bağlamında tanıtım
faaliyetlerine ağırlık vermemiz gerektiği de çok açıktır
zannediyorum.

liteli, okunabilir, ilgi çekici ve sektörel bir dergi için
neler yapmak gerekir? Sorusuna ciddi anlamda kafa
yormak hepimizin vazifesi aslında..
Bu anlamda; küçük bültenler, broşürler, gazeteler
ve benzeri araçlar kullanmak suretiyle gerek kamu
yönetimiyle gerek piyasayla gerekse de diğer iç denetçilerle olan ilişkilerin ve temasın güçlendirilmesi,
bulunduğu zeminlerde iç denetimin daha da kökleşmesine katkı sağlayacaktır.
Aslında yaşanan gelişmelere baktığımızda iç denetim mantığının gerek kamuda gerek özel sektörde
giderek daha yaygın bir konuma geldiğini görüyoruz.
Kamudaki teftiş birimlerinin gerçekleştirdikleri denetim sürecinde artık iç denetim yaklaşımının izlerini
görmek mümkün. Diğer yandan Bağımsız Denetçilik
müessesesinin getirilmesi de özel sektörde iç denetimin kurumsallaşmaya başladığının bir işaret fişeği
gibi sanki.
Zira, mali tabloların TFRS’ye dolayısıyla da UFRS’ye
uyumunun denetlenmesi mecburiyeti iç denetimi de
zorunlu kılıyor.. Anti-parantez; TFRS ile VUK hükümleri arasındaki mesafe azaltıldığı ölçüde bağımsız denetimin ve dolaylı olarak da iç denetimin de etkinliği
artacaktır, sanırım..
Sonuç olarak, tüm bunlar en azından bir başlangıç
olarak atılabilecek çok küçük adımlar olmakla beraber, iç denetim mesleğini biraz daha ileriye taşıyacak
gerekliliklerdir, diye düşünüyorum..
Not : İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Eski
Başkanı Sayın Cüneyt Güler’e iç denetim mesleğine
yaptığı katkılardan ve gösterdiği samimi gayretlerden ötürü teşekkür eder, hayatında başarılar dilerim… Yeni Daire Başkanı Sayın Halis Kıral’a ise yeni
görevinde başarılar dilerim.
“Bu yazı yazarın http://www.bizbolulular.com adlı
web sitesindeki köşesinden aynen alınmıştır.”

Üçüncü olarak; mesleki bilinç ve bağlılığımızı güçlendirecek adımlar atma gerekliliğidir. Mesela daha ka-
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İDKK BAŞKANINI ZİYARET
KİDDER yeni yönetim kurulu üyeleri İDKK Başkanı
Sayın İlhan HATİPOĞLU’ nu makamında ziyaret etti,
ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Faruk UYSAL ile
Yönetim Kurulu üyelerimiz hazır bulundu.
Ziyarette Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından, 15.04.2014 tarihindeki İç Denetçi Sertifika Töreninde dile getirilen, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında bilgi alındı. Bu kapsamda Sayın HATİPOĞLU, iç kontrol sistemine yönelik Kanunda bazı
değişikler yapılmasını, bunun yanında iç denetimin
ikincil mevzuatında yer alan bazı hükümlerin de Kanunda yer almasını öngördüklerini ifade etti.
KİDDER Başkanı Faruk UYSAL, İç Kontrol Sistemi Konusunda, yayımlanan rehberin yanı sıra uygulamaya
yön verici çalışmaların da yapılması gerektiğini belirtmiş; Sayın HATİPOĞLU da iç denetime oranla iç
kontrol konusundaki çalışmaların biraz geriden geldiğinin ve iç kontrol merkezi uyumlaştırma dairesinin
güçlendirilmesi gerektiğinin farkında olduğunu dile
getirmiştir.
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Görüşme sırasına İstanbul İl Özel İdaresi başta olmak
üzere kapanan il özel idarelerinde ve büyükşehir belediyesine dönüştürülen belediyelerde görev yapan
iç denetçilerin sorunları dile getirilmiştir. Bu konuda
Sayın HATİPOĞLU, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Mahalli İdareler Genel Müdürü ile görüştüğünü ve yine
görüşebileceğini belirtmiştir.
Sayın HATİPOĞLU’na bildirmek üzere, kapatılan il özel
idarelerinde ve büyükşehir belediyesine dönüştürülen belediyelerde görev yapan ve sorun yaşayan iç
denetçilerin, derneğimize ivedi olarak kidder@hotmail.com.tr adresine e-posta yolu ile bilgi vermelerini rica ediyoruz.
Derneğimizi kabul eden, sorunlarımızı dinleyen ve
yakından ilgilenen İç Denetim Koordinasyon Kurulu
Başkanı Sayın HATİPOĞLU’na teşekkür ederiz.
KAMU SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİMİN ETKİNLİĞİ
İÇİN GEREKLİ 9 HUSUS
IIA tarafından “Kamu Sektöründe İç Denetimin Etkinliği İçin Gerekli Dokuz Husus” konu başlıklı küresel araştırmanın sonuçları yayınlanmıştır. Bu raporda
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etkin bir iç denetim faaliyeti oluşturma açısından
gerekli unsurlarla ilgili, dünya çapında kamu sektörünün analizini içeren ve IIA tarafından desteklenen
küresel bir anket çalışmasının sonuçları ortaya koyulmaktadır.

§

Raporda temel olarak şu sorulara cevap aranmaktadır:
§
§
§

§

Dünya genelinde kamu sektöründe iç denetim faaliyetlerinin en büyük zorlukları nelerdir?
Dünya genelinde kamu sektöründe, iç denetim
faaliyetlerinin karşılaştığı denetim etkinliğinin
önündeki en büyük engeller nelerdir?
Bölgeler arası temel farklılıklar nelerdir?

Bu rapor IIA’nin Destekleyici Rehberi: Kamu Sektöründe İç Denetimin Rolü (2012) isimli çalışmasına dayanmaktadır. Rapor etkin bir kamu sektörü denetim faaliyeti için temel dokuz adet unsuru tanımlamaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kurumsal bağımsızlık
Resmi bir mevzuat düzenlemesi
Sınırsız erişim
Yeterli kaynak
Yetkin liderlik
Tarafsız personel
Yetkin personel
Paydaş desteği
Mesleki denetim standartları

Bu dokuz unsur, 107 ülkeden 2824 kamu sektörü katılımcısının cevaplandırdığı (toplam 13.500 katılımcının dışında), IIA’nin 2010 Küresel İç Denetim Anketinden elde edilen sonuçlarla mukayese edilmiştir. IIA
Araştırma Vakfı (IIARF) bu tür çalışmaları, CBOK için
projelerden birisi olarak, her beş yılda bir yapmaktadır. Bazı bulgular:
§

Ankete katılan kamu sektörü çalışanlarının üçte
ikisinden fazlası, idarelerinde iç denetimin yetkilerinin hukuki olarak kanuna ya da diğer düzenlemelere dayanması gerektiğine işaret etmektedir.
İç denetimin hukuki olarak kanuna ya da diğer
düzenlemelere dayanması gerektiğine en fazla
işaret edenler Avrupa- Orta Asya bölgesi, ve en
az ABD ve Kanada ve onu yakından takip eden
Orta Doğu ve Asya Pasifik bölgeleridir.
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§

Katılımcıların yaklaşık yüzde ellisi, bir iç denetim
raporundaki bulgularının derecelendirilmesinin
değiştirilmesi ya da değerlendirilmesinde ya da
geri çekilmesi yönünde zorlamayla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu sırasıyla Afrika’dan katılanlarda daha fazla olmak üzere, en az ABD ve
Kanada’da görülmektedir.
Katılımcı İç Denetim Birimi Başkanlarının (CEA)
yaklaşık yüzde ellisi, kendi kurumlarında bir denetim komitesi ya da eşdeğerinin oluşturulduğunu, fakat bunların sadece dörtte biri, kendilerinin
atanmasında denetim komitesinin dâhil olduğunu belirtmişlerdir.
İç Denetim Birimi Başkanlarının yaklaşık % 40’ı,
İDB Başkanı ya da eşdeğeri olarak altı yıldan fazla kıdeme sahip olduklarını belirtmişlerdir. Latin
Amerika ve Karayip İDB Başkanları en fazla kıdeme sahip (% 60). Tam aksine Avrupa ve Orta Asya
en az kıdemi olan (% 25) İDB Başkanlarına sahip.

Kamu sektörü iç denetçileri ve onların paydaşları bu
çalışmanın sonuçlarını, kendi bölgelerindeki ve dünya
genelindeki kamu iç denetçilerinin durumu ile kendi
kurumlarındaki şartları mukayese etmek üzere kullanabilirler. İç denetimin gelişimi açısından bu çalışmaların bir açılım sağlayacağı düşünülmektedir.
Raporun tamamına IIA resmi sitesinden erişebilirsiniz.
KİDDER ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR
Kamu İç Denetçileri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri,
İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyelerinden Hazine
Müsteşar Yardımcısı Burhanettin AKTAŞ’ ı 28.04.2014
Pazartesi günü saat 16.30’da, Kalkınma Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA’yı 29.04.2014 Salı
günü saat 10.00’da ve Milli Emlak Genel Müdürü
Abdullah KAYA’yı aynı gün saat 14.00’de ziyaret etti.
Hazine Müsteşar Yardımcısı Burhanettin AKTAŞ, ziyaret sırasında İç Denetim Mesleği ve Kamu İç Denetçiler Derneği’nden beklentilerin çok yüksek olduğunu
ifade ederek, KİDDER’in oluşan kapasiteyi daha etkin
kullanmasının gerekliliğinden bahsetti.
KİDDER Başkanı Faruk UYSAL da, özlük hakları ve
iç denetim birimi başkanlıklarının kadro durumu
gibi mesleğe ilişkin problemleri tekrar dile getirildi.
İç Denetimi, kurumların sürekli kendi kendilerini
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yenilemelerine olanak sağlayabilecek “kök hücre”
ye benzeten AKTAŞ, kurum yöneticileri için kuruma holistik (bütüncül) paradigma ile bakışı kolaylaştıracak, sistemi iyileştirmeye yönelik tavsiyeleri
geliştirmeye odaklanacak, hata bulma ve birilerini
cezalandırma mantığı yerine bir daha aynı hatanın yapılmaması adına öneri geliştirmeye odaklı
bir çalışma sistemi olarak ifade etti ve iç denetçilerin bir araya gelmelerinin önemini vurguladı.
Ülkemizin geleceği için çok önem arz eden, FATİH, 3. Köprü, okul öncesi eğitim, Savunma Sanayii ve UYAP gibi projelerin iç denetçiler tarafından çok iyi etüt edilmesinin önemini vurguladı.
Bilgi Teknolojileri kullanımının getirdiği veya getirebileceği avantajlardan yöneticilerin yeterince faydalanamadıklarını, program kullanımlarının maliyetlerinin
yeterince bilinemediğini belirten AKTAŞ, KİDDER’in
mesleki paylaşımı daha da artırması gerektiğini ve
bu konuda çok güzel işler yapılacağına inandığını belirtti. Ayrıca İDKK tarafından, iç denetçilerin yurtdışı
uygulamaları yerinde görmelerine yönelik programlar düzenlenmesinin faydalı olabileceğini söyledi.
Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA
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ziyaret sırasında, Derneğimizin yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi istemiştir.
Kendilerine mesleki kitap yayınlama planımızdan
yapmayı düşündüğümüz ziyaretlere, TİDE işbirliği
ile konferans düzenlemekten eğitim faaliyetlerimize
kadar yapmayı planladığımız çalışmalar anlatılmıştır.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu olarak KİDDER’e verilen desteğin devam edeceğini belirten Sayın Erhan
USTA, Yeni dönem için Dernekten beklentileri dile getirmiş, Sayıştay’la işbirliğinin önemine vurgu yaparak,
Sayıştay Başkanı’nı da ziyaret programımıza almamız
gerektiğini belirtmiş ve hala iç denetçi atamakta çekingen davranan kurumları anlamakta zorlandığını
ifade etmiştir.
Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah KAYA, öncelikle KİDDER’in yeni yönetim kurulunu tebrik etmiş ve
derneğin gerek kendi yürüttüğü eğitim çalışmalarıyla,
gerekse İDKK’nın eğitim çalışmalarına verdiği katkılarla iç denetim mesleğine katkı sağladığını belirtmiştir.
Görüşme sırasında KİDDER Başkanı Faruk UYSAL,
meslektaşlarımızın lojman sorununu dile getirmiştir.
Lojman tahsisi konusunda Sayın Abdullah KAYA,
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Kamu Konutları Çerçeve Yönetmeliğinde değişiklik
yapmanın çok zor olduğunu, çünkü yönetmeliğin 4-5
bakanlığın koordinesi ile değiştirilebildiğini, bunun da
ister istemez bu konudaki çalışmaların yavaş yürümesine neden olduğunu ifade etmiş, sonunun çözümü
için esasen görev tahsisli personel arasında iç denetçilerin de yer almasının yeterli olacağını, daha önce
bu konuda bir taslak hazırlandığını ancak bu taslağın
yürürlüğe girmesi hususunda netice alınamadığını,
ancak bu konunun gündemlerinde olduğunu, yapılacak ilk yönetmelik değişikliğinde dikkate alınacağını
ifade etmiştir.
IIA LONDRA 2014 KONFERANSI
IIA tarafından 6-9 Temmuz 2014′de Londra’da düzenlenen Uluslararası Konferansa Derneğimiz Yönetim
Kurulu Üyesi MEB İç Denetim Birim Başkanı Sayın
Nihat AKBULUT,Milli Eğitim Bakanlığından İç Denetçiler Osman Kaş ve Özgür Kaya ile birlikte katılmıştır.
Türkiye’den bazı bankalar ve özel firmalardan delegelerinin de ilgi gösterdiği konferansa, IIA yöneticileri,
IMF İç Denetim Birimi Başkanı, Siemens gibi bazı büyük şirketlerin İç Denetim yöneticileri, Tony Blair’in
danışmanı Alastair Campbell ve bazı yazarlar konuşmacı olarak katıldı.
Galler Prensi Charles, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından 6-9 Temmuz 2014 tarihlerinde
Londra’da gerçekleştirilen iç denetim alanındaki yıllık konferansa gönderdiği, işletmelerin uzun vadede
sürdürülebilirliği konusunda iç denetimin riskleri
değerlendirmedeki önemini vurgulayan video mesajında özetle;
İş dünyasının toplum yaşamındaki önemi ve bunun
çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin önemine değindikten sonra, iç denetimin işletmelerin uzun dönemde varlıklarını sürdürmede yaşamsal öneme sahip sürdürülebilirliğin önündeki risklere karşı önlem
almada belirleyici bir rol üstlenme potansiyelinde
olduğuna inandığını belirtmiştir.
Prens Charles finans, muhasebe ve denetim konularında iş dünyasında, sürdürülebilir model ve ekonomiler geliştirmede oynadığı rolleri incelemek için on
yıl önce Sürdürülebilirlik Projesi (A4S) kurdu. Bu pro-
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jenin temel unsuru, kamu ve özel sektörün sürdürülebilirlikle ilgili risk ve olanakları, özellikle de işletmelerin başarıları üzerinde önemli etkileri olan faaliyetlerde, nasıl daha iyi anlayabileceklerini araştırmaktır.
Şirketler giderek, su kıtlığı, iklim değişikliği ve bunların yerel yönetimlerle olan ilişkileri gibi konular
ile uğraşıyor olsa da, proje bu konuların uzun vadeli sonuçları hakkında hala belirsiz olduğunu ortaya
koymaktadır. Bunun nedeni, bu alanlarda potansiyel
riskleri değerlendirmek ve çevrelerindeki gelişimi ve
performansını izlemek için gerekli araçların olmayışı.
Prens Charles bu noktada iç denetimin devreye girerek çözüm anlamında gerçek bir fark ortaya koyabileceğini vurgulamıştır.
İç denetimin sürdürülebilirlik konusunda örgütler
içindeki öneminin yeterince ele alınmadığını, ancak
bu anlayış eksikliğinin değişmesi gerektiğine vurgu
yapmıştır.
Çok kültürlü ortamda iç denetimin fonksiyonları, mali
raporlama dışındaki raporlamanın iç denetimin rolünü nasıl değiştirdiğinin birlesik raporlama anlayışı
çerçevesinde değerlendirilmesi, iç denetim yönetiminde kalitenin gelistirilmesi gibi konuların yer aldığı
konferansta, kamuda ic denetimi de ele alan birçok
konuda ayrı sınıflarda konferans/dersler gerçekleştirildi.
Katılımcılar,iç denetim, risk yönetimi ve bu alanlarda
yazılım firmalarının standlarının da yer aldığı konferansta KPMG, EY, PWC, DELOITTE gibi firmaların yanında Team Mate, Protiviti gibi yeni firmaların yetkilileri ile tanışma fırsatı buldu.
Her yıl bu zamanlarda yapılan IIA Konferansı gelecek
yıl Kanada’da gerçekleştirilecektir. (Haber ve video
mesaj çevirisinde katkılarından dolayı MEB İç Denetim Birim Başkanı Nihat Akbulut’a teşekkür ederiz)
IIA ELİT LİDER YETKİNLİKLERİ PROGRAMI
İç Denetim Enstitüsü (IIA) iç denetim liderliğinde yetkinlikler (the Qualification in Internal Audit Leadership -QIAL) programını Londra’da düzenlediği uluslararası konferansta açıkladı. Bu program iç denetim
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yöneticilerine has bir takım becerilerin kazanılması
konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.
QIAL programı iç denetim yöneticilerinin organizasyonel yetenekleri, etik, yenilik ve değişim konularındaki becerileri üzerine odaklanıyor. Yetenekler üç
aşamalı zorlu bir süreçte değerlendiriliyor:
•

•

•

Adaylar üç ayrı olay çalışmasına ait karmaşık bilgileri analiz etmek ve her olay için yazılı cevap
hazırlamak zorundadırlar.
Üst düzey yöneticilere yönelik soru ve cevap bölümünü içeren bir panel hazırlamak ve sunmak
zorundadırlar.
Son aşama ise kişisel ve profesyonel tecrübelere ilişkin 90 dakikalık bir mülakattır. İç denetim yöneticiliğini içeren tecrübeleriyle birlikte,
adaylar,olay çalışması kapsamında kanıtlayıcı
belgelerle birlikte kendi tecrübelerinin dokümantasyonunu sunma seçeneğine sahiptirler.
Program sonunda adaylardan başarılı iç denetim yöneticilerinin sayıldığı bir liste oluşturulmaktadır. QIAL programı aracılığıyla belirlenen
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ve geliştirilen beceriler IIA Yetkinlik Çerçeve
programı ile bağlantılıdır. Londra konferansında
oluşturulan QIAL programı başlangıç sınıfı katılımcılarına başarı sertifikası verilmiştir. Katılımcılar Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, Kanada,
Mısır, Hindistan, Ürdün, Güney Afrika, İngiltere
ve Amerika’dan IIA üyelerinden oluşmaktadır.
Bir Sonraki QIAL adayları için Başvurular Ağustosta başlayacaktır. Daha fazla bilgiye IIA internet
sitesinden ulaşabilirsiniz.
KANUNLAR GENEL MÜDÜRÜ ZİYARETİ
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü görevine
atanan eski Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Hakim Yaşar ŞİMŞEK, Yönetim Kurulumuzca makamında ziyaret edilmiş, meslektaşlarımızın bilgi ve
birikimlerinden bu tür idari görevlerde de faydalanılmasından Dernek olarak duyduğumuz memnuniyet
dile getirilmiştir.
Yaşar ŞİMŞEK Beye bize zaman ayırdığı için teşekkür
ediyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz.
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İÇ DENETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA
DAİRESİ ZİYARETİ
KİDDER Yönetim Kurulu üyeleri 6 Haziran 2014 Cuma
günü İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanlığı görevine atanan Sayın Halis KIRAL’ı ziyaret
ederek kendisine yeni görevinde başarılar dilemiştir.
Ziyarette, iç denetim mesleğinin gelişimi noktasında
Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan çalışmaların
aynı gayret ve kararlılıkla devam ettirilmesinin önemine vurgu yapılırken, iç denetçilerin özlük hakları ile
iç denetim birimlerinin statüsü konusunda meslektaşlarımızın İDKK’nın somut adımlar atmasını beklediği de kendisine ifade edilmiştir.
Görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayımlanan yönetmelikteki bazı maddelerle ilgili olarak iç de-
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netim mesleği adına duyduğumuz endişe dile getirilmiş
ve kendisine bu konuda İç Denetim Koordinasyon Kurulunu bilgilendirmesi amacıyla bir bilgi notu verilmiştir.
Bunun yanı sıra MEB’deki yeni düzenlemeler sonucu
oluşan bazı meslek gruplarının doğrudan iç denetçi olarak atanmalarına ilişkin çekincelerimiz ile Sağlık Bakanlığı teşkilat şemasında iç denetim biriminin doğrudan üst
yöneticiyle ilişkilendirilmemesi gibi mesleğin bağımsızlığına zarar vereceğini düşündüğümüz gelişmeler hakkında duyduğumuz kaygı ifade edilmiştir. Bu hususlarda
gerekli tedbirleri alması noktasında Daire Başkanlığının
Kurulu bilgilendirmesi özellikle talep edilmiştir.
Mesleğimizin geleceği adına tarihi rol ve sorumluluk
yüklenmiş olan Daire Başkanlığındaki yeni görevinde Sayın Halis KIRAL’a başarılar diliyoruz.
KİDDER KURUCU BAŞKANI ZİYARETİ
KİDDER Yönetim Kurulu üyeleri Kurucu Başkan Sayın
Cüneyt GÜLER’i görev yerinde ziyaret etti. Ziyarette Güler’e İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire
Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde mesleğe ve
derneğe katkılarından dolayı teşekkür edildi ve Dernek Başkanımız Sayın Faruk UYSAL tarafından plaket
sunuldu. Güler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek iç denetime ve derneğe katkılarının devam edeceğini ifade etti.
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DERNEĞİMİZ EĞİTİMLERİ
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Tecrübeli iç denetçilerimiz ve konusunda uzman eğitimcilerimiz tarafından Kurumsal Risk Yönetimi konusunda
eğitimler düzenlenmektedir. Eğitim talepleri Derneğimiz tarafından sürekli olarak kabul edilecek ve en az 10
kişilik grupların oluşması halinde eğitimler gerçekleştirilecektir. Gerekli çoğunluğun sağlanması halinde farklı
illerde de söz konusu eğitimimiz düzenlenebilecektir.
Amacı
Bu eğitim, kurumsal risk yönetimi konusunda bilgi aktarmak ve bir kurumsal risk yönetim sistemi kurulmasına
yardımcı olacak paylaşımlarda bulunmak amacı ile düzenlenmektedir.
Süresi
2 gün
Eğitim İçerik Bilgileri
•

Risk Yönetiminin Ortaya Çıkışı
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•
•
•
•
•

Beklenen Olumsuzluklar: Risk Nedir?
Risk Yönetiminin Önemi ve Kurum Performansına Katkısı
Risk Yönetiminin Mevzuatımızda ve Standartlardaki Yeri
Kurumsal Risk Yönetiminin Kavramsal Olarak açıklanması ve Unsurları Kurumsal Risk Yönetimi Modelleri
Kurumsal Risk Yönetimi Kapsamında Kullanılacak Belge ve Dokümanların Tanıtımı ve Kullanımı
İç Denetim Birimlerinin Kurumsal Risk Yönetimi Kapsamında Sorumlulukları ve İdarelere Katkı Sağlayacağı Alanlar

Açıklamalar
•
•
•
•
•

Eğitim Sonunda Katılımcılar;
Kurumsal Risk Yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgileri,
İdarelerde Kurumsal Risk Yönetimi modelleri kurmayı,
Danışmanlık ve denetim görevlerinde kullanabilecekleri temel bilgileri,
Örnek form ve belgeleri kullanmayı,öğreneceklerdir.

Ayrıca, Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP) Hazırlık Eğitimi
Derneğimiz, gelen talepler doğrultusunda, tecrübeli iç denetçilerimiz ve konusunda uzman eğiticilerimiz vasıtasıyla
Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP) Hazırlık Eğitim Programları düzenlemektedir. Eğitim talepleri Derneğimiz
tarafından sürekli olarak kabul edilecek ve en az 10 kişilik grupların oluşması halinde eğitimler gerçekleştirilecektir.
Gerekli çoğunluğun sağlanması halinde farklı illerde de sözkonusu eğitimimiz düzenlenebilecektir.
EĞİTİME BAŞVURU:
Başvurular egitim.kidder@gmail.com adresine yapılacaktır. Ad soyad, kurum ve iletişim bilgileri mutlaka yer
almalıdır.
EĞİTİM PROGRAMI
CGAP – 1. Bölüm: Standartlar, Yönetişim, Risk – Kontrol Çerçevesi
09:30-10:20 Standartlar
10:30-11:20 Örnek Soruların Çözümü
11:30-12:30 Yönetişim
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:20 Örnek Soruların Çözümü
14:30-15:00 Risk ve Kontrol Çerçeveleri, Etik
15:00-15:20 Örnek Soruların Çözümü
15:30-16:00 Denetim Fonksiyonunun Yönetimi
16:00-16:30 Örnek Soruların Çözümü
CGAP – 2. Bölüm: Kamu Denetim Uygulamaları
09:30-10:20 Denetim Hizmetleri Türleri
10:30-11:20 Örnek Soruların Çözümü

DENETİŞİM / 2014-14

109

HABERLER

11:30-12:30 Bilişim Teknolojileri (BT) Denetimi
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:20 Örnek Soruların Çözümü
14:30-15:20 Denetim Hizmetlerinin Sunumu
15:30-16:30 Örnek Soruların Çözümü
CGAP – 3. Bölüm: Kamu Denetim Metodolojisi ve Yetenekleri
09:30-10:20 Yönetim, Örgüt Kavramı ve Teknikleri
10:30-11:20 Performans Ölçümü, Program Değerlendirmesi
11:30-12:30 Sayısal (Kantitatif) Yöntemler, Niteliksel (Kalitatif) Yöntemler
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:20 Dürüstlük İhlalleri, AraştırmaBilgi Toplama Yöntemleri, Analitik Beceriler
14:30-15:20 Örnek Soruların Çözümü
15:30-16:30 Örnek Soruların Çözümü
CGAP – 4. Bölüm: Kamu Denetim Ortamı
09:30-10:20 Performans Yönetimi
10:30-11:20 Mali Yönetim
11:30-12:30 Hizmetlerin Sunumu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Satın Alma ve Tedarik İşlemleri
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:20 Örnek Soruların Çözümü
14:30-15:20 Örnek Soruların Çözümü
15:30-16:30 Örnek Soruların Çözümü
İç Denetim Uygulamaları Eğitimi
Derneğimiz, gelen talepler doğrultusunda, tecrübeli iç denetçilerimiz ve konusunda uzman eğiticilerimiz
vasıtasıyla İç Denetim Uygulamaları Eğitim Programları düzenlemektedir. Eğitim talepleri Derneğimiz tarafından
sürekli olarak kabul edilecek ve en az 10 kişilik grupların oluşması halinde eğitimler gerçekleştirilecektir.
Gerekli çoğunluğun sağlanması halinde farklı illerde de sözkonusu eğitim düzenlenebilecektir.
EĞİTİME BAŞVURU:
Başvurular egitim.kidder@gmail.com adresine yapılacaktır. Ad soyad, kurum ve iletişim bilgileri mutlaka yer
almalıdır.
EĞİTİM YERİ
Daha sonra ilan edilecektir.
AÇIKLAMALAR
Eğitim Sonunda Katılımcılar; Bir denetim çalışmasının başından sonuna kadar sürdürülmesi, Denetime ilişkin
risklerin tespit edilmesi, Tespit edilen risklere ilişkin kontrollerin dokümante edilmesi ve değerlendirilmesi,
Denetim testlerinin uygulanabilmesi ve dokümante edilmesi, Denetim sonuçlarının raporlanması ve
pazarlanması konularında kilit bilgilere sahip olacaklardır.
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EĞİTİM İÇERİĞİ
İç Denetçinin Rol ve Sorumlulukları, İç Denetim Tanımının İrdelenmesi, Uluslararası İç Denetim Standartları
Denetim Amaç ve Kapsamının Belirlenmesi, Ön Hazırlık Çalışmalarının Yürütülmesi, Denetim Testlerinin
Uygulanması, Denetim Sonuçlarının Paylaşılması ve Raporlanması, Denetim Sonuçlarının İzlenmesi
İç Kontrol Eğitimleri
Derneğimiz, gelen talepler doğrultusunda, tecrübeli iç denetçilerimiz ve konusunda uzman eğiticilerimiz
vasıtasıyla İç Kontrol Eğitim Programları düzenlemektedir. Eğitim talepleri Derneğimiz tarafından sürekli olarak
kabul edilecek ve en az 10 kişilik grupların oluşması halinde eğitimler gerçekleştirilecektir. Gerekli çoğunluğun
sağlanması halinde farklı illerde de sözkonusu eğitimimiz düzenlenebilecektir.
EĞİTİME BAŞVURU:
Başvurular egitim.kidder@gmail.com adresine yapılacaktır. Ad soyad, kurum ve iletişim bilgileri mutlaka yer
almalıdır.
EĞİTİM SÜRESİ
2 Gün
AÇIKLAMALAR
Eğitim Sonunda Katılımcılar;
•
•
•

İç kontrol ve kontrol modelleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Mevcut veya planlanmış kontrol faaliyetlerini değerlendirebileceklerdir.
İş süreçlerine ilişkin risklerin tespiti ve etkin kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi konularında bilgi sahibi
olacaklardır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
•
•
•
•
•

Temel iç kontrol tanımının ve iç kontrol kavramlarının irdelenmesi
İç Kontrol Bileşenlerinin beş başlık altında tanıtılması.
Her iç kontrol bileşenine ilişkin uygulanabilecek örnek kontrol faaliyetlerinin ve uygulamalarının paylaşılması
İç Kontrol Çerçeveleri.
Bir idarede iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi.

Daha geniş bilgi KİDDER WEB adresinden veya Eğitim Komitesi Başkanı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı Şerif Olgun Özen’den
temin edilebilir.
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