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Yayın
Kurulundan
Değerli okurlarımız,
Yeni yılınızı kutlar, 2011 yılının insanlığa barış, dostluk
ve mutluluk getirmesini dileriz. Biçim ve içerik olarak
her sayıda kalitesini artıran dergimizin, kamu yöneticileri ve çalışanları başta olmak üzere bütün okurlarımız
tarafından yapıcı eleştirilerle yakından takip edildiğini
görmek bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Giderek beğenilen ve aranılan bir yayın haline gelen dergimizin,
kamuda iyi yönetim ilkelerinin ve modellerinin yerleşip
kurumsallaşmasına yardımcı olacağını umuyoruz. ‘İç
denetim-teftiş’ kavramlarını irdelemeye çalıştığımız
bu sayıda; kamu yönetimi ve denetimindeki değişim, iç
denetim-teftiş, Türkiye’deki ve dünyadaki iç denetimin
ve klasik denetimin teorik ve uygulamalı karşılaştırması, teftiş ve iç denetim fonksiyonlarının teorik ve pratik
olarak ayrıştırılması, ülkemizdeki mevcut denetim birimlerinin yeniden yapılandırılması vb. konuların denetim elemanları, kamu yöneticileri ve akademisyenlerce
enine boyuna tartışılmasını sağlayarak iyi bir denetim
sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladık.
‘İç denetim-teftiş’ konulu bu sayımızdaki;
‘Söyleşi’, 'Bir Konu&İki Konuk' ve ‘Beyin Fırtınası’ köşelerinde görüşlerini bizimle paylaşan Sayıştay Başkanı Dr.
Recep AKYEL, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus
ARINCI, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Halil YILMAZ, İç Denetim Birim Başkanları Şener GÖNÜLAÇAR,
Ahmet ÖNAL, Mustafa AKÇIL, Musa ALTINTAŞ ve Kamu
İç Denetçileri Derneği Başkanı Cüneyt GÜLER’e teşekkürü bir borç biliriz.
İlk makalemizde, geleneksel teftiş ile iç denetimin fonksiyonel açıdan değerlendirmesi yapılmış, kamu yönetimi alanında yaşanan değişimle ile birlikte, kamu yönetiminin bir alt süreci olan denetimin ne şekilde değiştiği
irdelenmiştir.

İkinci makalemizde, idarelerimizin birçoğunda karşımıza çıkan denetim birimleri arasındaki görev çakışması
üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.
Üçüncü makalemizde, kamu kuruluşlarındaki denetim
kaynağının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için
bir değerlendirme yapılmış ve çözüm önerileri ortaya
konulmuştur.
Dördüncü makalemizde, denetim anlayışındaki değişimin nedenleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.
Beşinci makalemizde, yönetim ve denetim anlayışındaki değişikliklerin birbirleri ile olan ilişkisi üzerinde durulmuştur.
Altıncı makalede, 1923-1960 yılları arasında teftişe
ilişkin yürürlüğe koyulmuş mevzuatın değerlendirmesi
yapılmıştır.
Yedinci makalemizde, iç denetçi ile iç denetim raporları
arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi yapılmıştır.
Sekizinci makalemizde, Ombdusmanlık Kurumu’nun tarihi gelişimi anlatılmış ve ülkemizdeki uygulamalarına
ilişkin öneriler yer almıştır.
‘Uygulama Örneği’ köşemizde ABD Genel Müfettişlik
Sistemi anlatılmış ve bu sistemin ülkemizde uygulanabilirliği üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.
Dergimizin altıncı sayısının, başta iç denetçiler olmak
üzere tüm okurlarımız için yararlı olmasını diliyoruz. ‘İç
Denetimin Danışmanlık Fonksiyonu’ konulu yedinci sayımızda görüşmek dileğiyle esen kalın.

SÖYLEŞİ

DENETİŞİM: Türkiye’de kamu mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında kamu denetim sisteminde gerçekleştirilen değişiklikler konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

Recai AKYEL*

“Yönetimin olduğu, planlamanın
olduğu her yerde denetim olmalıdır.
Denetimin olmaması her zaman
risktir; ancak doğru ve kıvamında
olmayan denetim de bir risktir”

Hazırlayanlar:
Süleyman TÜTÜNCÜ
İç Denetçi
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Adem YAMAN
İç Denetçi
Milli Eğitim Bakanlığı

Recai AKYEL: Çağımızın temel özelliği, hemen alanda
yaşanan hızlı değişimdir. Bu değişim devlet yönetimini de etkilemekte ve dünyanın hemen her ülkesinde,
devlet yönetiminin çağın gerekleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması arayışları gündemin ilk sırasını
işgal etmektedir. Son dönemlerde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, toplumlarda zihniyet değişimini de hızlandırmış ve hemen her alanda olduğu
gibi kamuda da köklü bir dönüşüm gerçekleşmiştir.
Ülkemizde de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması arayışları son dönemlerde hız kazanmış ve bu
amaçla birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir.
Bu düzenlemelerin en önemlilerinden birisi de şüphesiz 5018 sayılı KMYK Kanunu’dur. Bu Kanun, mali
yönetim alanında olduğu kadar denetim alanında da
önemli yenilikler getirmiştir. Sayıştayın yetki, görev
ve sorumluluklarını artıran KMYK Kanunu, Sayıştay
denetiminin kapsamını genişletmiş ve denetim yaklaşımlarının uluslararası standartların öngördüğü çerçeveye uygun olmasını zorunlu kılmıştır.
Bu Kanun ile getirilen önemli bir yenilik, güçlü ve güven veren bir yönetimin teminatı olarak iç denetim
sisteminin kurulmuş olmasıdır. Geleneksel teftiş uygulamalarından çok farklı işlevleri olan iç denetim,
kurumlara değer katmayı amaçlayan boyutuyla ülkemiz kamu yönetiminin sağlam temeller üzerinde yükselmesine önemli katkılar yapacaktır. Güçlü bir iç denetim, dış denetimin de gücünü ve etkisini artıracaktır. Dolayısıyla etkin, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir bir kamu yönetiminin inşasında denetime ayrı bir
önem atfeden KMYKK, kamu yönetimi reformunun
en önemli halkasını oluşturmaktadır. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle bu reformun
önemli sac ayaklarından birisi daha tamamlanmıştır.
DENETİŞİM: Kamunun sunduğu hizmet kalitesinin
daha da iyileştirilebilmesi bakımından, günümüz
denetim anlayışının ne gibi değişim ve gelişmeler
göstermesi gerekir? Yeni kamu yönetiminde denetimin katkısı ne olmalıdır?

*Sayıştay Başkanı
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Recai AKYEL: Gerek dış denetim ve gerekse iç deneti-
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“5018 sayılı Kanun ile getirilen önemli
bir yenilik, güçlü ve güven veren bir
yönetimin teminatı olarak iç denetim
sisteminin kurulmuş olmasıdır.
Geleneksel teftiş uygulamalarından çok
farklı işlevleri olan iç denetim, kurumlara
değer katmayı amaçlayan boyutuyla
ülkemiz kamu yönetiminin sağlam
temeller üzerinde yükselmesine önemli
katkılar yapacaktır”
min kamunun hizmet kalitesine katkısının artırılması,
denetim yaklaşımlarının bu perspektifle yeniden ele
alınmasına bağlıdır. Geleneksel denetim yaklaşımlarında denetimin asıl işlevi, yolsuzluk, usulsüzlük gibi
yasadışı eylem ve işlemleri caydırmak, hata ve eksiklikleri telafi etmektir. Bu denetim yaklaşımının kurumların gelişmesine, sundukları hizmetin kalitesinin
artırılmasına, kaynaklarını daha rasyonel kullanmasına yeterince katkı yapamadığı; hatta bazı durumlarda
bunu engelleyici role sahip olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldığı bilinmektedir.
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Yeni dönemde denetimin kamu yönetimine katkısı,
kurumların ve yöneticilerinin önünü açacak, kurumsal amaç ve hedeflere daha etkin, daha ekonomik ve
verimli yöntemlerle ulaşmalarını sağlayacak denetim
raporları aracılığıyla mümkün olabilecektir. Bunun
için de denetçilerin kendilerini sürekli geliştirmeleri;
sürekli eğitimler, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması,
ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi gibi araçlarla çok iyi bir donanıma kavuşmaları büyük önem
taşımaktadır. Eksiklik ve hata arayan ya da suçu ve
suçluyu ortaya çıkarmayı hedefleyen klasik yaklaşımların bugünün ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği iyi
bilinmelidir. Suç işleyen ya da görevine gerekli sadakat ve özeni göstermeyenlerin en etkili şekilde yasal
yaptırımlarla caydırılmasının sağlanması, elbette ki
denetçinin görev alanı içerisinde önemli yer tutmaya
devam edecektir. Ancak bu çerçeve ile kendisini sınırlandıran bir denetim ya da denetçiye günümüzde yer
olmadığı herkesçe bilinmelidir.
Yeni kamu yönetimi anlayışında kamu hizmetlerinin
sunumunda ekonomi, verimlilik ve etkinlik ön plana
çıkmakta, kamu kurumlarının stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda kendilerini sürekli geliştirmeleri ve katılımcı bir yaklaşımla hizmet kapasitelerini
azamileştirmeleri öngörülmektedir. Denetim strate-

5

SÖYLEŞİ

“Yeni kamu yönetimi anlayışında kamu
hizmetlerinin sunumunda ekonomi,
verimlilik ve etkinlik ön plana çıkmakta,
kamu kurumlarının stratejik amaç ve
hedefleri doğrultusunda kendilerini
sürekli geliştirmeleri ve katılımcı
bir yaklaşımla hizmet kapasitelerini
azamileştirmeleri öngörülmektedir”
jilerinin de paralel bir bakış açısı ile şekillendirilmesi
önem kazanmaktadır.
Yeni dönemde etik değerleri özümsemiş, uluslararası
standartlara hakim, iyi yönetim ilke ve uygulamaları
konusunda yeterli bilgiye sahip, mesleki konularda
yetkin, yapıcı ve değer katmaya odaklanan çağdaş
bir denetçi profilinin oluşturulması, denetimin kamu
yönetimine ve kamunun hizmet kalitesine katkılarını
doğal olarak artıracaktır.
DENETİŞİM: 5018 sayılı KMYK Kanununda belirtilen
iç denetim ve dış denetim ilişkisinin geliştirilmesi
konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

6

Recai AKYEL: İç ve dış denetimin nihai hedefi kamu
idarelerini daha iyi hizmet üretecek şekilde geliştirmek, güçlendirmek, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi yasadışı uygulamalardan arındırmak, güvenilir, şeffaf
ve hesap verebilir kılmaktır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi tek başına iç denetim birimleri ile mümkün
olamayacağı gibi, Sayıştayın da tek başına her kurum
için kapsamlı denetimler yürütmesi ve bu kurumların
tüm program, proje ve faaliyetlerini her yönüyle incelemesi mümkün değildir.
Bilindiği üzere iç denetim uluslararası standartlara
göre işleyen, izlediği metodoloji ve ürettiği raporlar
itibariyle dış denetimle büyük ölçüde paralellik gösteren bir faaliyettir. Dolayısıyla birbiri ile sürekli iletişim
ve etkileşim halinde yürütülmesi, her iki denetim faaliyeti için de önemli avantajlar sağlayacaktır. Sonuçta
kamu yönetiminde verimlilik ve etkinliğin artırılması,
şeffaflığın ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi, hukukun tüm ilke ve kurallarıyla hayata
geçirilmesi ve bu yolla güçlü bir kurumsal yapının ve
aynı zamanda hizmette kalitenin ön plana çıkarılarak
halkımızın huzur ve refahının artırılması, ortak amacı
oluşturmaktadır.
Sayıştay olarak denetim alanında metodoloji ve stratejilerin geliştirilmesinden, iç denetim raporlarının
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“Sayıştay olarak denetim alanında
metodoloji ve stratejilerin
geliştirilmesinden, iç denetim
raporlarının amacına en etkin şekilde
hizmet etmesini sağlamaya kadar birçok
alanda iç denetime katkı sunmayı doğal
bir görevimiz olarak addediyorum. İç
denetim raporlarından yararlanmamız,
hem sınırlı olan kaynaklarımızı daha
verimli ve etkin kullanmamıza, hem
de denetimlerimizin daha geniş bir
perspektif kazanmasına yol açacaktır”
amacına en etkin şekilde hizmet etmesini sağlamaya
kadar birçok alanda iç denetime katkı sunmayı doğal
bir görevimiz olarak addediyorum. İç denetim raporlarından yararlanmamız, hem sınırlı olan kaynaklarımızı daha verimli ve etkin kullanmamıza, hem de denetimlerimizin daha geniş bir perspektif kazanmasına
yol açacaktır. Bunun için de, iç denetim stratejilerinin
ve uygulanacak metodolojilerin belirlenmesinden,
denetim sonuçlarının raporlanmasına kadar birçok
alanda yakın işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyorum.
Esasen gelişmiş ülke deneyimlerinden de yararlanarak iç ve dış denetim arasındaki ilişkilerin somut
mekanizmalara ve yasal altyapıya kavuşturularak
inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dış denetim
kadar, aynı zamanda bir yüksek yargı kurumu olan
Sayıştayımızın, yargı yetkisine sahip birçok Sayıştayda olduğu gibi, iç denetim sonuçları üzerinden karar
vermesini sağlayacak yöntemlerin de tartışılması yararlı olacaktır.
DENETİŞİM: Yeni kamu yönetimi anlayışı kapsamında, klasik denetim modeli ile iç denetim modeli birbirlerine alternatif midir? Yoksa birbirlerini tamamlayan fonksiyonlar mıdır?
Recai AKYEL: Yeniden yapılanma çerçevesinde getirilen iç denetim modeli, teftiş ağırlıklı klasik denetim
modeline ne tam olarak bir alternatif oluşturmaktadır, ne de klasik teftiş sistemini tamamlamaya yönelik
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bir fonksiyondur. Yeni bir anlayışın ürünü olan iç denetim, idareleri güçlendirmek amacıyla getirilmiş bir
sistemdir. Kurumların zaaflarını ve karşı karşıya oldukları tehditleri ortaya koymak kadar, güçlü yönlerini de
göz önünde bulundurarak fırsatlarını en iyi şekilde
değerlendirmelerini hedefler. Dolayısıyla kurumların
gelecek vizyonlarını sağlıklı bir şekilde oluşturmalarına katkı sağlar.
Buna karşın yolsuzluk, usulsüzlük vb. yasa ve kurallardan sapmaların tespiti ve en etkin şekilde yaptırıma bağlanması, kamu yönetiminde etik değerlerin
ön plana çıkarılması ve hukuk devleti ilkesinin hakim
kılınması açısından çok önemli olup, buna yönelik
çabaların daha çok teftiş kurulları aracılığıyla yürütüldüğü bilinmektedir. Bu çerçevede farklılaşan işlevleri
nedeniyle teftiş hizmetlerinin, iç denetim faaliyetlerine bir alternatif gibi düşünülmesi söz konusu olamaz.
Ancak görev örtüşmeleri, kamu yönetimimizin temel
sorunlarından birisi olup, bu sorunun iç denetim ve
teftiş birimleri arasında da yaşanması, bir çırpıda engellenebilecek bir durum değildir. Önemli olan, rekabetten ziyade tamamlayıcılığın ön plana çıkarılması
ve görev tanımlarının bunu sağlayacak netlikte yapılmasıdır.
DENETİŞİM: Sayıştay Kanunu’nun görüşmeleri esnasında tartışma konusu olan “Performans Denetimi”
hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Recai AKYEL: Kanunumuzun TBMM oturumlarındaki
görüşmeleri sırasında, performans denetimi tanımı
hakkında verilen ve kabul edilen bir önerge dolayısı
ile Sayıştayın performans denetimi yetkisinin çerçevesi hakkında farklı değerlendirmeler ortaya konulmuş ve birtakım tartışmalar yaşanmıştır. Gerek 6085
sayılı yeni Kanunumuz, gerekse 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, denetimin uluslararası
standartlara göre yapılacağını öngörmektedir. Uluslararası standartlarda performans denetimi, üç unsurdan, yani ekonomiklik, verimlilik ve etkinlik unsurlarından müteşekkil bir denetim olarak tanımlanmaktadır. Kanunumuzda da, Sayıştay’ın kamu kaynaklarının bu ilkeler çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığını
denetleyeceği değişik maddelerde açık bir şekilde
belirtilmektedir. Dolayısıyla performans denetimi tanımında bu kavramların yer almaması, Kanunumuzun
1, 8 ve 35 inci maddelerinde yer alan ve uluslararası
standartlara uygun hareket etmenin de zorunlu bir
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koşulu olan ekonomiklik, verimlilik ve etkinlik denetimlerinin yapılamayacağı anlamına gelmemektedir.
Zaten performans denetimi tanımına yapılan müdahalenin gerekçesi olarak da, yerindelik denetiminin
önüne geçilmesi, Sayıştayın idarelerin yerine geçerek
karar almasının engellenmesi gibi amaçlar ön plana
çıkarılmıştır. Performans denetimi, zaten doğası itibariyle böyle bir etkiye sahip olamaz. Amacı, kurumların faaliyetlerini daha verimli ve etkin yürütmelerini
sağlayacak öneriler geliştirerek, kamu yönetimin güçlendirilmesine katkı sunmaktır.
Performans ölçümü, performans değerlendirmesi ve performans denetimi kavramları arasında kimi
örtüşmeler bulunmakta ve bu kavramlar zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bir denetim kurumu olarak Sayıştay, doğal olarak performans denetimi yapmakla görevlidir ve bu görevini de
uluslararası standartlara uygun olarak en iyi şekilde
yürütmeye çalışacaktır. Performans denetimlerini
yürütürken, kurumların belirlediği göstergelerin, kurumlarca gerçekleştirilen ölçümlerin ve yapılan değerlendirmelerin dikkate alınması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Önemli olan, 5018 sayılı KMYKK ve 6085
sayılı Sayıştay Kanunu’nda performans denetimi ve
bu denetimin temel unsurlarına ilişkin olarak yer alan
hükümleri, uluslararası standartlar ve dünyadaki iyi
uygulama örneklerini de dikkate alarak, ülkemiz için
en iyi sonuçları üretecek şekilde uygulamaya geçirmektir.

kurgulanan sistemin yapısında bir değişim ihtiyacı
olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan denetimin
etkinliğini artıracak, yapıcı ve değer katan boyutunu
ön plana çıkaracak çalışmalara odaklanılmasıdır. Bir
başka ifadeyle organizasyonel yapıdan ziyade, uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi ve denetimden
etkin sonuçlar alınması, temel arayışlarımız olmalıdır.
Yönetimin olduğu, planlamanın olduğu her yerde
denetim olmalıdır. Denetimin olmaması her zaman
risktir; ancak doğru ve kıvamında olmayan denetim
de bir risktir. Fayda sağlayan denetim için, denetim
kurumlarının kapasitelerinin yeterli, denetim yapanların mesleki yeterliliklerinin ve etik anlayışının gelişmiş olması, paydaşların aynı terminolojiyi kullanmaları gerekmektedir.

Sayıştayımız, ülkemizin daha demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim yapısına kavuşması ve halka
ait kaynakların daha verimli ve etkin kullanılması, yolsuzluk ve savurganlığın ortadan kaldırılması suretiyle
halkımızın refah düzeyinin artırılması konusunda üzerine düşenleri önümüzdeki dönemde de gereği gibi
yerine getirme kararlılığı içerisinde olacaktır.
DENETİŞİM: İlerleyen süreçte Türk kamu denetim
sisteminin organizasyonel yapısında sizce ne tür değişiklikler yapılmalıdır?
Recai AKYEL: İlerleyen süreçte kamu denetim sistemimizin yeni düzenlemeler ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda daha da geliştirilmesi, kurumsal altyapısının
güçlendirilmesi, işbirliği ve koordinasyon mekanizmalarının etkin bir şekilde işletilmesi büyük önem
taşımaktadır. Dış denetim ve iç denetim şeklinde
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Kamu Denetim
Sisteminin
Değerlendirilmesi

Hazırlayanlar:
Süleyman TÜTÜNCÜ
İç Denetçi
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Adem YAMAN
İç Denetçi
Milli Eğitim Bakanlığı

Katılımcılar:
Yunus ARINCI
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı

Halil YILMAZ
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı

2011/6

DENETİŞİM: Klasik denetim modeli ile İç denetim
modeli birbirine alternatif midir? Yoksa birbirlerini
tamamlayan fonksiyonlar mıdır?
Yunus ARINCI: Genel bir tanımlama yaparak başlamak gerekirse, denetleme kavramını, bir işin/görevin doğru yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe
etmek, teftiş etmek, kontrol etmek şeklinde tanımlanmak mümkündür.
Denetim; denetimin amacı ve kapsamı ile denetimin
statüsüne göre çeşitli sınıflara ayrılmakta, bu kapsamda, klasik anlamda denetim, konularına ve amaçlarına göre finansal denetim, uygunluk denetimi,
performans denetimi ve ekonomik denetim; statüsüne göre ise iç denetim ve dış denetim olmak üzere
sınıflandırılmaktadır.
Kamuda iç denetim, kurum faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının yaptıkları işlem ve işlerin uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiş her türlü bilginin güvenirliğinin
mevzuat, finansal, muhasebe ve diğer tüm yönlerden
bu amaçla çalışan iç denetçi ünvanlı kişilerce araştırılıp, incelenip üst yönetime rapor edilmesidir. Böylece yönetim fonksiyonun beş temel bileşeninden biri
olan kontrol faaliyetlerine yardımcı olunmaktadır.
Fakat kontrol sadece denetimden ibaret bir faaliyet
değildir. İç denetim, kurum faaliyetlerinin yönetim
politikalarına, planlarına, programlarına ve yasalara
uygunluğunu ölçerek, iç kontrol sisteminin amacına
uygun işleyip işlemediğini değerlendirmeye yardımcı
olan birimdir. İç denetim, kurumun iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirdiği için aynı zamanda bizzat kendisi iç kontrol aracıdır.
Bir iç kontrol aracı olarak iç denetim, adı itibariyle genel bir nitelik arz etse de; özü, yapısı, fonksiyonları
ve denetim sonuçları yönlerinden kurumun üst yönetimiyle sınırlıdır. Çünkü iç denetçiler kurumun bizzat
kendi personelidir. Bu nedenle iç denetçiler üst yönetimin belirlediği çerçeve içerisinde denetim fonksiyonu yerine getirmek durumundadırlar. Bu nokta, “kla-
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sik denetim modeli ile iç denetim modeli birbirlerine
alternatif midir?” şeklinde ifade edilebilecek sorunun
yanıtı için bir başlangıç noktası teşkil etmektedir.
Teftiş kurulları da devletin diğer tüm kurumları gibi
bir ihtiyaca binaen oluşturulmuş birimlerdir. Burada
dikkate almamız gereken önemli nokta, yukarıda da
vurguladığımız gibi, bağlı olunan makamdan gelmektedir. İç denetim üst yöneticiye bağlı olarak gerçekleşir, yani iç denetçi idarenin bir parçasıdır. Teftiş kurulları ise, siyasi otoriteye bağlı, idare ile bir amir-memur ilişkisi içinde olmayan, yönetimden ayrı kurmay
birimlerdir.
İç denetimin yapısı itibariyle yönetimin bir parçası olması, denetim kültürü açısından bir risk ortamı
doğurmakta ve bizatihi kendi doğası gereği bir açık
alan bırakmaktadır. Bu noktada Türkiye örneği göze
alındığında klasik denetim modeli ile kastedilen Başbakanlık ve Bakanlık teftiş kurulları devreye girmekte
yönetimin dışında denetim faaliyeti icra etmek suretiyle iç denetimi tamamlayıcı bir rol ifa etmektedirler.
Halil YILMAZ: Bilindiği gibi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu genel olarak mali yönetim
ve kontrol sistemini özel olarak da iç kontrol süreç ve
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faaliyetlerini (iç denetimi de kapsayacak şekilde) yeniden tanımlamış ve yapılandırmıştır.
Genel anlamda, klasik denetim modeli ile iç denetim
modeli birbirine alternatif olmayıp birbirlerini tamamlayan fonksiyonlardır. İç denetimin klasik denetimden tek farkı iş akımlarının takibi, işlemlerin süreç
denetimi ve risk denetimidir. Bunun dışında klasik denetimden herhangi bir farkı yoktur. Performans denetimi de aslında klasik denetimin görevleri içindedir
ve bu denetim çeşidi de Teftiş Kurulumuz tarafından,
iç denetim uygulaması başlatılmadan önce de uzun
bir süreden beri fiilen uygulanmaktadır.
Teftiş Kurullarında görev yapan denetim elemanlarının Avrupa Birliği sürecinin öngördüğü iç denetim görevlerini de layıkı veçhile yerine getirebilecek yetenek
ve kapasitede olduğunun gözardı edilmemesi gerekir.
Bu anlamda yeni yapılanmada iç denetim fonksiyonunun, teftiş kurullarının kendi sorumluluk ve yetkisi
altında yerine getirilmesi belki daha uygun olabilirdi.
Gelinen süreçte iç denetim birimlerinin beklenen
fonksiyonları hangi ölçüde yerine getirdiği araştırmaya değer bir konudur. Bir çok kurumda iç denetçi ve
müfettişler benzeri fonksiyonları yerine getirirken,
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farklı ünvanlı, farklı özlük haklarına sahip ikili bir yapı
ortaya çıkmıştır.
Bize Avrupa Birliğinin Mali Kontrol faslının kapatılmasında örnek ülke olarak gösterilen Fransa’da bile
iç denetim görevleri kurumların mevcut Müfettişleri
tarafından yerine getirilmektedir. Avrupa Birliğinde,
iç denetim, iç mali kontrol ve dış denetime ilişkin
belirli bir mevzuatın olmadığı bilinmektedir. Avrupa
Birliği, kendi ilke ve standartları ile uyumlu uluslararası standartların kabul edilip uygulanmasını; rol ve
sorumlulukları Kanunla belirlenmiş, çerçevesi iyi çizilmiş bir denetim mekanizmasının oluşturulmasını üye
ülkelerden talep etmektedir. İç denetim birimlerinin
fonksiyonel anlamda bağımsız, tam denetim yetkisine sahip olması ve uluslararası denetim standartlarını
kullanmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, merkezi
bir organ, uygulanan standart ve yöntemlere ilişkin
koordinasyonu ve denetimi sağlamalıdır. İç denetim
yapan birimlerin kurumsal yapılanma şekli, ülkelerin
tercihine bırakılmıştır. Bazı ülkelerde ayrı bir 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 fonksiyon ‘Müfettiş’ (Inspecteur Prin-
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cipaux Auditeurs- IP ve Inspecteur Auditeurs-IA) unvanlı denetçiler tarafından yerine getirilmektedir. 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; bunların görev alanı bir bütün olarak kurumun faaliyetlerinin, idari ve mali işlemlerinin denetimini kapsamaktadır.
DENETİŞİM: İç denetim ile Teftiş faaliyetleri arasında görev ayrıştırmasına gerek var mıdır? Eğer varsa
hangi kapsamda ve nasıl yapılmalıdır?
Yunus ARINCI: Türk mevzuatında bu şekilde konumlandırılmış olan teftiş kurulları yönetimden bağımsız
olarak, idarenin iş ve işlemleri üzerinde araştırma,
inceleme, denetim, teftiş ve soruşturma yapmakla
görevlendirilmiş denetim organlarıdır. Bu yapıları ile
teftiş kurulları, teftişe tabi birimin asli ve mali işlemlerini, teşkilat yapısı ile insan kaynakları ve maddi
kaynaklarını, yerindelik, amaca uygunluk, hukuka uygunluk ve performans bakımından risk analizleri çer-
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çevesinde değerlendirerek, sorunların çözümü ve iyi
yönetişimin başarılması konusunda yardımcı olmaya
ve rehberlik etmeye çalışan insan ve sistem odaklı bir
faaliyet icra etme yetki ve potansiyeline sahiptir. Klasik denetim yapısı itibari ile teftiş kurulları yaptıkları
denetimlerde idarelerde, bağımsız bir birim olarak iç
denetim faaliyetinde bulunabilecekleri gibi, yönetimin bir parçası olan ve yasal düzenlemeler karşısında
yönetimin sorumluluğunda bulunan iç kontrol ortamının oluşturulması ve etkin işleyişi noktasında da
denetimlerde bulunabilirler. Bu bağlamda teftiş kurulları hem iç denetimin etkin işleyişi noktasında tamamlayıcı bir rol ifa ederken, hem de bizatihi uygun
bir iç kontrol ortamının oluşturulması noktasında da
gerekli teminatları sağlamaktadır.
Burada tartışılması gereken; iç denetim faaliyeti ile
teftiş kurulları arasındaki ilişki bu şekilde ortaya konulduğu ve mevzuatımızda açık bir şekilde ifade edilmiş
olan ve yukarıda da yer verilen hükümler göz önüne
alındığında iç denetim ile teftiş faaliyetleri arasında
görev ayrıştırması yapılması gibi bir gerekliliğin söz
konusu olup olmadığından ziyade, denetim birimleri
arasından işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasıdır,
iç kontrol sürecinin etkin işleyebilmesi adına denetim
sonuçlarının teftiş kurullarına düzenli olarak iletilmesini sağlayabilecek gerekli alt yapının oluşturulmasıdır. Böylelikle yönetimin bir parçası olarak denetim
faaliyetlerini ifa ederken iç denetim biriminin karşılaşabileceği içsel sorun ve engelleri ortadan kaldırma
imkanı ortaya konularak, bu önemli faaliyetin etkin
bir şekilde icra edilmesine katkı sağlanabilecektir.
Halil YILMAZ: Mevcut şartlarda iç denetim ile teftiş faaliyetleri arasında herhangi bir görev, yetki ve
sorumluluk ayrıştırmasına gerek yoktur. Tüm bu
görevler kurumların denetim kapasite ve nitelikleri
bakımından oldukça yeterli ve tecrübeli müfettişleri
tarafından kolayca yerine getirilebilecektir. Bunun
için de mevcut müfettişlere ilk önce uluslararası denetim kurallarının öğretilmesi ve bir iç denetim eğitimi verilmesi yeterli olacaktır.
DENETİŞİM: İlerleyen süreçte tüm kamu denetim
sisteminin organizasyon yapısında sizce ne tür değişiklikler yapılmalıdır? Konuya ilişkin beklentileriniz
nelerdir?
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Yunus ARINCI: Kısacası, Bakanların siyasi sorumlulukları var olduğum sürece teftiş kurulları var olmak
durumundadır. Tüm bu tahliller çerçevesinde de bu
konuda nihai olarak söylenebilecek olan şudur: siyasi
sorumlu bakanların sorumluluklarının gereğini yerine
getirme araçları ve talimat verdiği idari işlemlerle idarenin durumunu dıştan görme imkanı sağlayan teftiş
kurulları ile, üst idari amirlerin yönetsel sorumlulukları gereği onlar adına görev yapan iç denetim birimleri birbirlerinin alternatifi değildir.
İlerleyen süreçte denetim birimlerinin danışma ve önleyici teftiş fonksiyonunu öne çıkaran bir yapılanmaya
gidilmesi gerekmektedir. Bu konu bizim başbakanlık
teftiş kurulu olarak başlattığımız, misyon edindiğimiz
bir ilkedir. Artık, denetim elemanları hata arayan ve
hata yapanı cezalandıran görevliler olmaktan çıkmalı, idarenin iyi işlemesine katkı sağlayan, mevcut
hataların düzeltilmesi için ne tür tedbirler alınması
gerektiğine ilişkin karar alıcıları destekleyici öneriler
geliştiren görevliler olmalıdır. Bunun için gerekli olan
aslında hem idarecilerde hem de teftiş kurullarında
bir zihniyet değişimidir. Biz bunu başlattık ve tüm teftiş kurullarında da bu zihniyetin yerleşmesi için gayret
sarf etmekteyiz.
Başbakanlık Teftiş Kurulu olarak yalnızca idarelerde
inceleme, soruşturma yapmıyoruz, “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi” Stratejisinin hazırlıklarının başlangıcından uygulanmasına kadar sürecin içerisinde yer alıyor ve idareye bir nevi uzmanlık hizmeti veriyoruz. Bu yaklaşımımızın tüm denetim birimlerinde yaygınlaşması için
de projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Örneğin,
AB fonları ile finanse edilecek ve önümüzdeki günlerde başlatacağımız “Yolsuzlukla Mücadele Politika ve
Pratiklerinin Güçlendirilmesi” Projesinin temel amacı
da bahsettiğimiz ilkelerin tüm denetim birimlerinde
yerleşmesini sağlamaktır.
Son olarak şunu da vurgulamak isterim ki, teftiş kurulları olarak müfettiş yardımcılarını çok nitelikli
gençler arasından seçiyor ve onları üç yıllık kapsamlı,
sıkı bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Ciddi bilgi birikimine ulaşan müfettişlere yalnızca teftiş, inceleme
ve soruşturma yaptırılması onların kapasitelerinden
yeterince istifade edemememiz demektir. Bu şekilde
yetişen insan gücünden idarede, idarenin daha iyi
işlemesine ilişkin çalışmalarda da istifade etmeliyiz.
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Böylelikle hem çalışan müfettiş arkadaşlarımız idareyi ve idarecileri daha iyi tanıyabilir ve anlayabilirler,
hem de idarecilerimiz birim birim uygulamada ne tür
aksaklıklar olduğunu ve ne gibi tedbirler alınması gerektiğini daha fazla görebilirler.
Halil YILMAZ: İç denetim ve iç denetçilerin yasal olarak teftiş kurullarından farklı ve bağımsız bir şekilde
kurulması ve yaklaşık beş yıldan bu yana da faaliyette olmalarına rağmen; 5018 sayılı Kanun’un iç
denetime ilişkin düzenlemelerinin idarelerce yeterince anlaşılıp anlaşılmadığı ve yeni düzenlemelerin
öngörüldüğü haliyle tatbik edilip edilmediği tartışılması gereken bir husustur. İç denetimin, gerek
kamu idareleri, gerekse de kamuoyunca yeni mali
yönetim ve kontrol sistemi içindeki yeri ve önemine
uygun ölçüde algılanabildiğini söylemek mümkün
değildir.
Bir taraftan siyasi sorumluluk ilkesi çerçevesinde siyasi otoriteye bağlı “güçlü ve bağımsız teftiş kurulları”
oluşmuşken diğer taraftan yönetimin sorumluluğu
ilkesi çerçevesinde idari otoriteye bağlı “iç denetim
birimleri”nin oluşturulması neticesinde; kamu idarelerindeki denetimde çift başlılığa ve ikili yapılanmaya
yol açılmakta bu durumun ise gelecekte genel olarak
bir denetim karmaşasına ve zafiyetine sebep olabileceği değerlendirilmektedir.
Beş yıllık bir uygulama tecrübesinin ardından, geldiğimiz noktada, tüm kamuda uygulamanın sonuçlarının, artıları ve eksilerinin, iç denetim uygulamasının
mevcut haliyle sürdürülmesinin yararlı olup olmadığı
hususlarının araştırılarak varsa ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
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Türkiye'de "teftiş" ve "iç denetim" fonksiyonları,
teorik ve pratik olarak nasıl ayrıştırılabilir?

Hazırlayan:
Mustafa IŞIK
İç Denetçi
Gümrük Müsteşarlığı

Katılımcılar:
Şener GÖNÜLAÇAR
İç Denetim Birimi Başkanı
Millî Eğitim Bakanlığı

Ahmet ÖNAL
İç Denetim Birimi Başkanı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Mustafa AKÇIL
İç Denetim Birimi Başkanı
Gümrük Müsteşarlığı

Musa ALTINTAŞ
İç Denetim Birimi Başkanı
Sosyal Güvenlik Kurumu

Cüneyt GÜLER
KİDDER Başkanı
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"Yolsuzlukla mücadeleyi yürütecek
denetim elemanları ile rehberlik,
danışmanlık yapacakların kesin çizgilerle
birbirinden ayrılması gerekmektedir"
geliştirilmesi için tavsiye getirecek olan iç denetimdir.
Esasında Kanun’da, ‘iç kontrol’ yerine ‘yönetim kontrolü’ ibaresinin kullanılması gerekirdi.

Mustafa IŞIK: Sayın Başkanlar, davete icabet edip bizi
onurlandırdığınız için, hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Bu sayıdan itibaren dergimizde yayımlanmaya başlanan 'Beyin Fırtınası' adlı köşede, "Türkiye'de
'teftiş' ve 'iç denetim' fonksiyonları, teorik ve pratik
olarak nasıl ayrıştırılabilir?" sorusunu tartışmak istiyoruz.
Şener GÖNÜLAÇAR: Değerli meslektaşlarım, böylesine önemli bir konuda fikirlerimi açıklama ve Denetişim
dergisi aracılığıyla da yayma imkânı veren beyin fırtınasının yapılmasında emeği geçenleri yürekten kutluyorum.
Yönetim kontrolü (iç kontrol), iç denetim ve iç malî
kontrol kavramlarının ne ifade ettiği/etmesi gerektiği tam olarak bilinememektedir. Teftiş kurulları ile iç
denetim arasındaki görev, yetki ve sorumluluk sahası
netliğe kavuşturulmasından evvel iç kontrol, iç malî
kontrol ile iç denetim arasındaki berrak olmayan kavramsal durum netleştirilmelidir. 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda ‘iç denetim sadece
malî denetim yapar’ yaklaşımı hakimdir. Bu yaklaşım,
Kanun’un 55’inci maddesine ‘iç kontrol iç denetimi
kapsar’ hükmünü yerleştirmiştir. Halbuki, iç kontrol
sisteminin yeterliliğini ve etkililiğini değerlendirecek,
eksiklik ve zayıflıklarını ortaya koyup var olan yapının
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Yine aynı Kanunu’nun 75 ve 77’inci maddeleri dışında,
kanunda ‘teftiş’ kelimesi hiç geçmemektedir. Anılan iki
maddede de ise olağanüstü durumlarda vuku bulabilecek haller için Maliye ve İçişleri Bakanlıklarına mevzuata uygunluk yönünden ‘teftiş’ yetkisi verilmiştir.
Esasında bu durum, Muhasebe-i Umumiye Kanunu geleneğinden tam kopamamanın, yönetim sorumluluğu
ilkesini tam özümseyememenin bir soncudur. Ayrıca,
burada ‘teftiş’ kelimesinin geçmiş olması Kanunun anlam ve mantık bütünlüğünü de bozmaktadır. 83 maddeden oluşan Kanun’da (94) yerde denetim kelimesi
geçmesine rağmen, sadece bahsi geçen, (4) yerde ‘teftiş’ kelimesinin anılmış olması manidardır.
Gerek 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş Görev ve Esasları Hakkında Kanun gerekse tüm bakanlıkların teşkilat
kanunlarında hali hazırda teftiş kurullarının tüm yetkileri yerli yerinde durmaktadır. İç denetim ise teşkilat
kanunlarına giremediği gibi nereye oturtulacağı hususunda da ciddi tereddütler bulunmaktadır. Bu belirsizlikler, iç denetçilerin itibar kaybına ve moral motivasyonsuzluğa maruz kalmasına yol açmaktadır. Her şeye
rağmen teftiş kurullarının bugünkü yetkileriyle varlıklarını sürdürmesi, kamu iç denetimi için bir tehdittir ve
de teftiş kurullarının olduğu bir Devlet sisteminde iç
denetimin yeri yoktur. Geleneksel teftiş birimleri; her
ne kadar tarihi birikim, kurumsal hafıza ve bürokratik
terbiye hususlarında vazgeçilmez olduklarını belirtseler de günümüzde kurumları ayakta tutan güç; kamuya, halka, topluma ne kazandırdıkları ile ölçülmektedir.
Türkiye’deki siyasal rejimin üzerinde kurulduğu temel
siyasal düşüncenin; ulusal açıdan türdeş, idari olarak
merkezileşmiş ve mutlak egemenliğe sahip bir devlet
düşüncesi olduğu ifade edilmektedir. Bunun doğal bir
sonucu olarak da araç olması gereken kuralları amaca
dönüştüren, bu kurallara aşırı vurgu yapan, yavaş temposunu ve rutinini değiştirmeyen ve uygulamada ikti-
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zamanda örgütün iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirdiği için de bizzat iç kontrol aracıdır.
‘Deforme olanın ihtiyacı reformdur’ prensibiyle teftiş
kurulları çağdaş normlara uygun bir dönüşüme tabi
tutulmak istenmektedir. Bu değişimin felsefede, zihniyette ve tutumlarda nasıl hayat geçirileceği hususu
net değildir. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun 2009
yılında yayımlamış olduğu ‘Görev Standartları’ şimdilik
kâğıt üstünde de kalsa, iç denetimin görev sahasına da
girse, değişim ihtiyacına verilen ilk cevap olarak değerlendirilebilir. 2003 yılından bu yana teftiş kurullarının
akıbeti büyük bir ciddiyetle tartışılmaktadır. İç denetimin sisteme dâhil olması, bazı kurumlarda aksak da
olsa işlemeye başlaması, kamuda denetime canlılık
getirmiştir.

darların politikalarını çarpıtmaya ve yavaşlatmaya devem eden bir bürokrasinin Türkiye’de mevcut olduğu
da malumdur. Böyle bir zeminde iç denetim ve teftişi
tartışmanın zorluğu ortadadır. İç denetim ve teftişin
rol ve sorumluluklarının bugüne kadar netleştirilememesinin altında yatan neden de budur.
“Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun”un veto edildiği Ağustos
2004’ten bu yana ‘denetimde reform’ ile ilgili yapılmış
herhangi bir çalışma yoktur. ‘İç denetim ve teftiş görevler ayrılığı net bir şekilde belirlenecektir.’ şeklindeki
ifade, Ulusal Programda yer almasına rağmen, mevcut kararsızlık hali devam etmektedir. Bu ikilemin son
bulması, özellikle güçlü bir teftiş geleneği bulunan,
merkez teşkilatında görev yapan iç denetçi ve müfettişlerin görevlerini daha huzurlu bir atmosferde yerine
getirebilme imkânı sağlayacaktır.
İç denetim, geleneksel teftişten farklı bir anlayışın,
farklı bir dünyanın ürünüdür. Kurum yönetimi tarafından olası yolsuzlukları, hataları ve verimsiz uygulamaları en aza indirmek amacıyla kurumun sistemlerini
ve prosedürlerini kontrol etmek ve değerlendirmek
üzere görevlendirilen iç denetim, kurum faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlarına, programlarına
ve yasalara uygunluğunu ölçerek, iç kontrol sisteminin
amacına uygun işleyip işlemediğini değerlendirir. Aynı

16

Gerekli alt yapı hazırlanmadan, teftiş kurullarının kaldırılması halinde çeşitli sorunlarla karşılaşılacaktır.
Kamu personel rejiminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve kamu görevlilerinin disiplin ve ceza soruşturmalarının (ayrıca ön inceleme raporlarının) nasıl ve
hangi organlar eliyle yapılacağı belirsizdir. Kurum dışı
işyeri, mükellef veya üçüncü kişi ve kuruluşlara dönük
inceleme, denetleme ve soruşturma faaliyetlerinde de
(sigorta denetimi, özel öğretim kurumları denetimleri
ve vergi incelemeleri alanlarında) sorunlar yaşanacağı
kesindir. Teftiş kavramı yerine denetim veya başka bir
kelimenin kullanılması mevcut sorunu çözemeyecektir. En başta denetim elemanlarının talimat aldığı üst
yönetimin anlayışında değişimin sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bunun yanında, daha önce vergi denetmeni, kontrolör ya da müfettiş olup da bugün iç denetçi
olanların çok büyük çoğunluğu, klasik müfettiş edasıyla yollarına devam etmekte, iç denetimin mantalitesini içselleştirememektedirler.
Yolsuzlukla mücadeleyi yürütecek denetim elemanları
ile rehberlik, danışmanlık yapacakların kesin çizgilerle
birbirinden ayrılması gerekmektedir. Mahkemelerin
son sözü söyleyeceği bir konuda denetim elemanının
gereksiz yere taraf olması doğru değildir. Yargıç rolüne
bürünen denetim elmanı, yönetime yardımcı da olamaz yol da gösteremez değer de katamaz. Teftiş kurullarının varlığını sürdürmesi, memur dokunulmazlığının
devamıyla doğru orantılıdır. Memuriyet olduğu müddetçe, farklı bir yargılama da olmaya devam edecektir. Müfettişler, bu durumda enerjilerinin çok büyük
bir kısmını disiplin soruşturmalarına, ön incelemelere
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"Otoriter elitist eğilimlerin sona erdiği,
aşırı merkeziyetçiliğin bir ürünü olan
abartılmış bürokrasinin yumuşatıldığı,
vatandaşa hizmetin öncelendiği bir
güven ortamında denetim de şüphesiz
sağlıklı işleyişine kavuşacaktır"

yararsız bir şey kesinlikle olamaz.’ sözü bugünkü geleneksel teftiş yapıları için rahatlıkla söylenebilir. Otoriter elitist eğilimlerin sona erdiği, aşırı merkeziyetçiliğin
bir ürünü olan abartılmış bürokrasinin yumuşatıldığı,
vatandaşa hizmetin öncelendiği bir güven ortamında
denetim de şüphesiz sağlıklı işleyişine kavuşacaktır.

ayıracaklardır. Bu durum başlı başına denetim için bir
sapmadır. Denetim elamanları, asli görevlerinin dışında, Cumhuriyet Savcılarının hazırlık dosyalarına bilirkişilik yapmak, disiplin amirlerinin verecekleri disiplin
cezaları için gerekçeler, dayanaklar hazırlamak gibi polisiye işler yapmayı sürdüreceklerdir.
Uluslararası karşılaştırmalar yapılırken, Türkiye’deki
teftişlerin meşruiyetine kanıt olarak, refah düzeyi yüksek demokratik ülkelerdeki teftiş kurullarının varlığı
hatırlatılır. Bu bazen İngiltere’de Majestelerinin Müfettişleri olur, bazen Fransa’da Bakanlık Müfettişleri,
bazen de Amerika’da Genel Müfettişler olur. Emsal
olarak sıralanan ülkelerin denetim modelleri, metodolojileri, felsefeleri ve misyonlarına hiç göndermede bulunulmaz. Konunun özüne inildiğinde Türkiye’deki teftişin diğerleriyle pek de ilgisinin olmadığı görülecektir.
Türkiye’de yönetime yardımcı olan, yol gösteren, geliştiren ve değer katan bir teftiş kültürünün olduğunu
ileri sürmek mümkün değildir. Bunun ispatı da mevut
müfettiş algısının olumsuzluğudur. Müfettiş, korkulan, çekinilen, uzak durulması gereken bir karakterdir.
Denetimde reform; teftiş kurullarının ismini değiştirmekten ibaret olmamalıdır. Güvensizlik üzerine inşa
edilmiş septik bilinçlerden teftiş kurulları kurtarıldığı
anda denetim reformu maksadına ulaşmış demektir.
İsimlerin murakıp, müfettiş, denetçi veya iç denetçi
olması pek de önemli değildir. Ayrıca dünyada denetimin/teftişin olmadığı ülkeler de mevcuttur.
Denetimde reform yapmaya, yönetimden başlanmalıdır. Yönetimin kodlarında herhangi bir değişime gitmeksizin, yeni bir denetim modelini sisteme monte
etmeye çalışmanın sağlıksız olduğu aşikârdır. Yönetimde kapalılığın esas şeffaflığın istisna olduğu ve hesap
verebilirliğin çok uzaklarda bir ütopyaya dönüştüğü
atmosferde, iç denetimin misyonu yel değirmenleriyle savaşmaktan ibaret olacaktır. ‘Hiç yapılmaması gereken bir şeyi büyük bir verimlilikle yapmaktan daha
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Ahmet ÖNAL: Değerli meslektaşlarım, hepinizi saygı
ile selamlıyor, bu toplantının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Ülkemizde kamu yönetimi ve merkeziyetçi bürokrasi,
hızla değişen bilgi toplumunun taleplerine gereği gibi
cevap verememiştir. Sorun, kamuda çalışanlarda değil
çalıştıkları sistemdedir. Binlerce yetenekli, sorumluluk
sahibi devlet memuru enerjilerini tüketen bu sisteme
sıkışıp kalmışlardır. Maalesef kamu kurumlarının çoğu
misyonlarına (asli görevlerine) göre değil, geçerliliği ve
yeterliliği hiç tartışılmayan mevzuata ve bütçelerine
göre faaliyet göstermiştir.
Bu arada Türk kamu yönetiminin sorunları ve gelişti-

"İç denetim mevcut teftiş kurullarının
eksik bıraktığı danışmanlık, güvence
verme, yol gösterme ve rehberlik etme
gibi boşlukları doldurdu"
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rilmesine yönelik çok sayıda çalışma yapıldı. Anılan
raporlarda mevcut denetim sisteminin yönetimi geliştirmedeki etkiliğinin yetersiz olduğu, denetimde personele rehberlik etme işlevinin gereği gibi gerçekleştirilemediği, usulsüzlükleri tespit etme ve cezalandırma
yönünün ağır bastığı, yol gösterme ve rehberlik yönünün ihmal edildiği gibi tespitler yapıldı.
Özellikle 1980 ve 1990’lı yıllarda birçok gelişmiş ülkede kamu yönetiminde gerekli değişim ve dönüşümünü gerçekleştirdi. Dünyadaki gelişmelerin etkisi ülkemizde de görülmeye başladı ve 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yönetim ve denetim
sisteminde köklü değişikliklere gidildi.

Ancak oturup sistemlerin yerleşmesi ve reformların
tamamlanmasını beklersek yanılırız. Bu nedenle iç denetçiler olarak bizim özellikle performans, sistem ve
bilgi teknolojileri denetimi ile farkındalığımızı mutlaka
ortaya koymamız gerekir.
Ayrıca 5018 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde, iç
denetimin iç denetçiler tarafından yapılacağı hüküm
altına alınmışken bazı teftiş kurulları iç denetim unsurlarını da kapsayan, uluslar arası iç denetim standartlarına benzer (%90’ı aynı) görev standartları oluşturmaya başlamışlardır. Bu belki de geç kalınmış bir gereklilik, ancak, Kanunun ilgili hükmü de dikkate alınarak
görev ve roller de gasp edilmemelidir.

Bu Kanun ile Türk kamu yönetiminde devrim niteliğinde değişiklikler yapıldı. Kamuda yeni bir yönetim ve
denetim anlayışı başladı. Türk Kamu Yönetiminin bir
parçası olan denetim sistemi, “iç denetim” adı verilen
yeni bir modelle tanıştı. Böylece İç denetim mevcut
teftiş kurullarının eksik bıraktığı danışmanlık, güvence
verme, yol gösterme ve rehberlik etme gibi boşlukları
doldurdu.
Ancak özellikle kamu sektöründe iç denetim ile teftiş
genellikle karıştırılmaktadır. Bu nedenle kamuda yeni
bir müessese olan iç denetimin ne olduğu açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya konması gerekir.
İç denetimin ne yaptığı, ne gibi misyonları yüklendiği
henüz tam olarak anlaşılamadı. Çünkü yönetim reformu tamamlanmadan, getirilen sistemler tam olarak
oturtulmadan iç denetim getirildi. Haliyle uygulamada
denetim, yönetimin önünde gittiği için bugüne kadar
iç denetimden beklenen katma değer sağlanamadı. Bu
durum, ayrıca iç denetimle teftiş arasında çatışmaya
neden oldu. Üst ve orta düzey yöneticiler iç denetimin
teftişten farkını anlayamadılar.
Dolayısıyla kamuda; 5018 sayılı Kanunla getirilen hesap verebilirlik, yönetim sorumluluğu, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, stratejik planlama,
performans esaslı bütçeleme, mali saydamlık, mali
istatistiklerin ve faaliyet raporlarının yayımlanması,
iç kontrol sistemi gibi unsurlar tam olarak işlemeye
başladığında ve buna paralel personel rejimi reformu
gerçekleştirildiğinde, yöneticinin başarı ölçütleri olarak kaliteli hizmet, etkinlik ve verimlilik kriterlerinin
benimsenmesi halinde iç denetim ve teftiş farkı açık
ve net olarak herkes tarafından anlaşılabilecektir.
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Mustafa AKÇIL: Beyin fırtınasının Gümrük Müsteşarlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının ev sahipliğinde
yapılması bizi ziyadesiyle onurlandırmıştır. Katılımınız
içim teşekkür eder, saygılar sunarım.
Değerli meslektaşlarım, esasında, iç denetimin görev
alanı 5018 sayılı Kanun hükümleri ile açık bir şekilde
belirlenmiştir. Kanun ile kalkınma planları ve bütçeler
arasında bağ kurulmuş, plan ve programlarda öngörülen hedeflere ulaşılması öngörülmüş; böylece, bütçelerin, stratejik karar alma aracı olması düşünülmüştür.
Yine, bu düzenlemeler ile kamu kaynaklarının etkin ve
verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Kurulan
bu sistemin ana aktörü ise üst yöneticilerdir. Hesap ve-
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"Denetim birimlerinin birbirlerine rakip
değil, kurumun birer parçası olduğunu
unutmamamız gerektiğini vurgulamak
istiyorum. Denetim birimleri, bu anlayış
ve işbirliği içerisinde hareket ederek daha
iyi hizmet sunmanın yollarını eminim ki
bulacaklardır"
rebilirlik kavramı çerçevesinde, üst yöneticilerin bakana karşı idari sorumlulukları bulunmaktadır.
Üst yöneticiler bu sorumluluğunu, iyi bir iç kontrol
sistemi kurarak üstlenecektir. Dolayısı ile, iç kontrol
süreci, kurum yöneticilerinin amaçlarına ulaşma, hedeflerini gerçekleştirmesinde sahip olduğu önemli bir
araçtır. Yoksa kurum yönetimine dayatılmış kural ve
uygulamalar değildir. İç kontrol sisteminin yeterli olup
olmadığı ve etkin işleyip işlemediği ise iç denetim tarafından değerlendirecek ve bu sistemin geliştirilmesi
için önerilerde bulunulacaktır. Yani, iç denetime, tek
başına, bu sistemde önemli bir aktör olarak sağlam bir
yer verilmiştir. Dolayısıyla, iç denetimin görev alanı ve
tanımı gayet açıktır. Bu görev alanı içerisinde, bu güne
kadar kamu idarelerinde disiplinli ve sistematik bir şekilde yapılmayan “performans”, “sistem” ve “bilgi teknolojileri” denetimleri de bulunmaktadır.
Bu misyon ile, iç denetim, görev yapılan idarenin çalışmalarına değer katmayı ve geliştirmeyi hedef almaktadır. Bu yaklaşım dünyanın denetimde geldiği noktadır. Ülkemizin de bu anlayışa şiddetle ihtiyacı olduğu
kanaatini taşıyorum. Kamu yönetiminde benimsenen
yeni paradigmalar ile ülkemiz önemli atılımlar yapmaktadır. Geleneksel yöntemler ile ülkemiz günlük yaşamış; ileriye dönük plan ve projeler geliştirememiş,
fiili sorunlar anlık çözümler ile karşılanmaya çalışılmış;
kaynak yönetimi yapılamamıştır. Adeta günü kurtarmaya dönük bu yaklaşım sonucunda ise, düşük ve pahalı üretim, atıl yatırımlar, yüksek enflasyon, yüksek
işsizlik gibi makro ekonomik sorunlar, düşük ihracat,
yüksek bütçe açıkları, yüksek borçlanma gibi ekonomik bir yapı ile karşı karşıya kalınmış; bu yapının doğal bir sonucu ise, teknoloji üretemeyen, dış dünya ile
rekabet edemeyen; hatta, dış yardımlara muhtaç bir
ekonomi olmuştur. Böyle bir ekonomiye sahip bir ülkede, eğitim, sağlık gibi alanlarda yüksek kalitede bir
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hizmet beklemek ise mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla, her bir kurum kendi görev alanında faaliyetlerini
sürekli olarak geliştirdiğinde toplum olarak özlediğimiz
yüksek bir hayat standardı, sağlıklı ve güçlü bir ekonomi, huzur ve barış içinde bir toplum gibi hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış oluruz. Bu perspektiften
bakıldığında, denetimin rolü zaten açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır: kurumsal faaliyetlere değer katmak
ve geliştirmek. Yoksa, kurumun işlemlerinde hata ve
eksiklik arayarak, sorumlularına korku veren bir yaklaşımla yapılan denetimler kuruma fazla bir şey kazandırmayacaktır. İç denetim sahip olduğu uluslar arası
standartlar ve metodoloji ile kuruma değer katacak
yöntem ve mekanizmalara da sahip bulunmaktadır.
Teftiş ve iç denetim görev alanları ile ilgili değerlendirmelerde, genel olarak, iç denetçilerin soruşturma yapamayacakları ortaya konulmaktadır. Bu konu ile ilgili
düşüncelerimi de belirtmek istiyorum. Bilindiği üzere,
uygulama olarak, iç denetim usulsüzlükle ilgili tespitlerini üst yöneticiye bildirmektedirler.
İç denetçilerin suiistimallerle ilgili olarak soruşturma
yapmayıp, tespitlerini üst yöneticilere bildirmelerinin
öngörülmesinde, iç denetçinin esas olarak denetim
faaliyetlerine odaklanmasının amaçlandığı düşünülmektedir. Ülkemizde yaygın olan soruşturma işleri ile
meşgul olunması halinde, iç denetimin Kamu idarelerinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için
kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirme faaliyetleri olumsuz yönde etkilenecektir. Usulsüzlük halleri ile ilgili olarak ise, Kanun metninin ifadesi dahi, bir iç
denetçinin soruşturmayı gerektirecek durumları tespit
görevinin olduğunu ortaya koymaktadır. Soruşturma
görevinin yetkili mercilere bırakılması ile, iç denetçiler
kamu idarelerin yapısal sorunlarına daha fazla eğilme
imkanı bulacaklardır. Bu yaklaşımın bir ilkesel yaklaşımı olduğu kanaatini taşıyorum. Yoksa, üst yöneticinin,
bir konuda, detaylı bir inceleme yapılması görevini,
unvanı müfettiş olan birisine veya başka bir personele verebilirken, asli görevi denetim olan iç denetçiye
verememesi ne işin doğasına ne de hukuk ilkelerine
uygun düşmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, özellikle, tek denetim birimi olarak iç denetim birimi olan
idarelerde, denetim faaliyetlerini aksatmayacak ölçüde, idari soruşturma gibi görevlerin yerine getirilmesinde metodoloji yönünden bir sakınca bulunmadığını
düşünüyorum.
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Diğer taraftan, kamu yönetimi ve dolayısıyla denetiminde başlanılan reformun henüz tamamlanma
aşamasına gelememesi nedeniyle, kamu idarelerinde denetim birimlerinin çoklu yapılılığı fiili bir durum
olarak karşımızda durmaktadır. Bu yapıyı veri alarak,
kurumların faaliyetlerine göre bir görev tanımlamasının yapılması yerinde olacağı kanaatini taşıyorum. İç
denetimin görevleri 5018 sayılı Kanunda belirtildiğine
göre, diğer denetim birimlerinin, günümüzün idari görev ve sorumlulukları da dikkate alınarak ortaya çıkacaktır. Kurum dışı mükellef denetim buna güzel bir örnektir. Burada, denetim birimlerinin birbirlerine rakip
değil, kurumun birer parçası olduğunu unutmamamız
gerektiğini vurgulamak istiyorum. Denetim birimleri,
bu anlayış ve işbirliği içerisinde hareket ederek daha
iyi hizmet sunmanın yollarını eminim ki bulacaklardır.

"Görev ayrıştırmasının Genelge ile
değil yasal düzenlemelerle yapılması
gerekir. Olay ve kişi bazlı inceleme ve
soruşturmalar ile iş yeri denetimi gibi dış
denetim teftişin görev alanı içerisinde
olmalı, hukuka uygunluk ve mali denetim
de dahil diğer tüm denetimler iç denetim
tarafından yapılmalıdır"
Kamu yönetim anlayışında herhangi bir reform yapılmadan denetim anlayışında ve metodolojisinde yapılan bu yenilik nedeniyle maalesef kamuda iç denetim
yeterince anlaşılamamış, öneminin ve yönetime sağlayacağı katkının farkına varılamamıştır. Bunun sonucu
olarak da kamu bürokrasisinde iç denetime hak ettiği
değer verilmemiş ve sistemin oturması ve etkin bir şekilde çalışması için yapılması gereken yasal düzenlemeler bugüne kadar yapılamamıştır.
Tanımından da anlaşılacağı üzere, iç denetim kamu
idarelerindeki sistemleri ve süreçleri denetleyen, sistemin açıklarını değerlendirerek iyileştirici öneriler
geliştiren, böylece sistemin açıklarından kaynaklanan
suiistimaller oluşmadan önce kaynağında engellemeyi
amaçlayan, makro bir anlayış sergileyen bir denetim
metodolojisidir.

Musa ALTINTAŞ: Sayın Başkanlar, sizlerin de ifade ettiği gibi kamudaki yönetim sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan denetim sisteminde reform yapılmaya çalışılmış ve bunun sonucu olarak da kamuya yeni
bir denetim modeli olan iç denetim sistemi getirilmiştir. İç denetimle ilgili düzenlemeler 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu içerisinde yapıldığı
için sadece mali iş ve işlemleri kapsayacağı yönünde
yanlış bir kanaat ortaya çıkmıştır. Halbuki iç denetim
sadece yönetimin mali işlemlere ilişkin faaliyetlerini
değil, mali ve mali olmayan tüm işlem ve faaliyetlerini
kapsamaktadır. Çünkü iç denetimin görevi idarelerdeki yönetim ve kontrol yapılarının, iç kontrol sisteminin
etkinliğini değerlendirmek ve sistemin etkin ve verimli
bir şekilde çalıştığı noktasında üst yöneticiye güvence
sağlamaktır.

20

İç denetim türlerinden olan hukuka uygunluk ve mali
denetim, aynı zamanda teftiş kurulları tarafından yapılan bir denetim türü olup, teftişin kurullarının görev
tanımları içerisinde yer almaktadır. İç denetim birimleri ile teftiş kurulları arasında bu güne kadar ciddi bir
görev karmaşası veya çakışması yaşanmamış olsa bile
gelecekte böyle bir karmaşanın olması kaçınılmazdır.
İç denetimin görev tanımı 5018 sayılı Kanunla, teftiş
kurullarının görev tanımları ise kendi teşkilat yasaları
ile yapılmıştır. Bu itibarla, görev ayrıştırmasının Genelge ile değil yasal düzenlemelerle yapılması gerekir.
Olay ve kişi bazlı inceleme ve soruşturmalar ile iş yeri
denetimi gibi dış denetim teftişin görev alanı içerisinde olmalı, hukuka uygunluk ve mali denetim de dahil
diğer tüm denetimler iç denetim tarafından yapılmalıdır.
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"Teftiş birimleri tarafından yürütülen
söz konusu faaliyetlerin, idarelerin
iç kontrol sistemi kapsamında olup
olmadığı noktasında bir kısım tereddütler
bulunmaktadır. Bir idarenin bütün
faaliyet, işlem, yöntem ve süreçleri, iç
kontrol sistemine dahildir, bir başka
anlatımla, bir kısım faaliyet ve süreçler iç
kontrol sistemi dışında bırakılamaz"

"Bize göre, idareye intikal eden şikâyet
ve ihbarlar üzerine kişi ve olaya özgü
inceleme ve soruşturmalar ile kurum
dışı işyeri, mükellef ve kuruluşlarla ilgili
olarak özel mevzuatı uyarınca yapılacak
denetim, inceleme ve soruşturmalar,
idarelerin bu işlerle görevli teftiş
birimlerince yürütülmesi gerekir"
Cüneyt GÜLER: Değerli meslektaşlarım, ben de bu
toplantının yapılmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Teftiş ile iç denetimin görev ayrıştırması noktasında, Dernek Yönetim
Kurulu olarak yaptığımız çalışmada yer alan hususları
kısaca özetlemek istiyorum.
İdarelerde inceleme ve soruşturma faaliyetleri ile kurum dışı işyeri, mükellef ve kuruluşlara yönelik dış denetim ve inceleme faaliyetleri de, bir idaredeki malî
yönetim ve kontrol yapısının bir unsurudur. Mevcut
durumda teftiş birimleri tarafından yürütülen söz konusu faaliyetlerin, idarelerin iç kontrol sistemi kapsamında olup olmadığı noktasında bir kısım tereddütler bulunmaktadır. Bir idarenin bütün faaliyet, işlem,
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yöntem ve süreçleri, iç kontrol sistemine dahildir, bir
başka anlatımla, bir kısım faaliyet ve süreçler iç kontrol sistemi dışında bırakılamaz. Aksi takdirde, sistem
dışında bırakılacak bu tür faaliyetlerden kim sorumlu
olacak ve bunların hesabını TBMM’ye ve Sayıştay’a
kim verecek gibi sorular gündeme gelecektir. Şu an
ülkemiz teftiş birimlerince yürütülen söz konusu faaliyetlerin, uluslararası uygulamada, birimler bünyesinde ve birim yöneticilerinin yönetim ve hesap verme
sorumlulukları kapsamında yürütülen faaliyetler olduğu bilinmektedir.
Kamudaki teftiş faaliyetleri, birçok uluslararası uygulamalarla paralel olacak şekilde tanımlanmalı ve iç
denetim-teftiş görev ayrıştırması, hiçbir çakışmaya
sebebiyet vermeksizin yapılmalıdır. Ayrıca, görev ayrıştırmasının 5018 sayılı Kanun kapsamında yapılması gerektiği düşünülmektedir. ‘İç denetim’ kavramının
içeriği çok net olmasına karşın, ‘teftiş’ kavramının içeriği, kurumdan kuruma değişen bir yapı sergilemektedir. Bunun da kurumlar arası ilişki ve koordinasyonun
olmamasından ve kavramın geliştirilip ortak standartlara bağlanmamasından ileri geldiği söylenebilir. Bize
göre, idareye intikal eden şikâyet ve ihbarlar üzerine
kişi ve olaya özgü inceleme ve soruşturmalar ile kurum dışı işyeri, mükellef ve kuruluşlarla ilgili olarak
özel mevzuatı uyarınca yapılacak denetim, inceleme
ve soruşturmalar, idarelerin bu işlerle görevli teftiş
birimlerince yürütülmesi gerekir. Bu kapsamda yapılacak bir görev ayrıştırmasıyla, iç denetim birimleri ile
teftiş birimlerinin birbirlerini tamamlar nitelikte görev
yürütmeleri sağlanmış olunacaktır.
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GELENEKSEL TEFTİŞ
İLE İÇ DENETİM
MODELİNİN
FONKSİYONEL AÇIDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET: Türk kamu yönetimiyle ilgili sorunların çözülmesi ve kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir denetim
sisteminin hayata geçirilmesi hususları, ertelenemeyecek ülke ihtiyaçları olarak güncelliğini korumaktadır. Bakanlıklar ve diğer özerk kurum ve kuruluşların
önemli bir kısmında merkez ana hizmet birimleri çeşitli sebeplerden dolayı yeterince denetlenememektedir. Bu konudaki birincil sebebi, denetim planlamasında ve denetim kaynağında aramak daha doğru
olacaktır. Yazımızda, yönetimin bir alt süreci olarak
denetimin fonksiyonel varlığı ve işlevi kamu yönetimi
bağlamında değerlendirilerek; kamuda geleneksel
denetim metodolojisi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda uygulanmaya
başlanan iç denetim yaklaşımı ele alınarak bazı değerlendirmeler yapılmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Kamu denetimi, teftiş, geleneksel teftiş, iç denetim, iç denetim modeli.
Giriş
Örgüt ve toplumların gelişmesi ve büyümesiyle güvenilir ve doğru bilgi elde etme ihtiyacı sürekli önem
kazanmaktadır. Toplumlar gelişip büyüdükçe yapılan
işlemlerin nitelikleri karmaşıklaşmakta ve karar alıcılara sunulan bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu daha
da önemsenmektedir. Bu durum yönetim sürecinde
hata yapma olasılığını artırmaktadır.
Tüm örgütlerde çalışanların neler yaptığı, işlerin nasıl
yürüdüğü ve amaca yönelik eylemlerin ne derece de
gerçekleştiğinin bilinmesi, yönetimle ilgili bir zorunluluktur. Bu durumun sağlanması, örgüt içi bir birim
tarafından denetim sonucu anlaşılabileceği gibi bireylere özdenetim bilinci kazandırılarak da gerçekleştirilebilir (Yıldırım, Altın ve Yalçın, 2004, 214).

Adem YAMAN
İç Denetçi
Milli Eğitim Bakanlığı
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Denetimi gerekli kılan temel unsur, yönetim literatüründe “entropy” olarak bilinen örgütün güç kaybetmesini önlemektir. Sistem denetimsiz kalırsa yalnızlık,
düzensizlik, kapalılık ve durağanlığa gömülür ve güç
yitimi meydana gelir (Kimbrough ve Burket, 1990,
170’den aktaran Aydın, 2005, 3). Yazımızda, yönetimin bir alt süreci olarak denetimin fonksiyonel varlığı ve işlevi kamu yönetimi bağlamında değerlendirilerek; kamuda geleneksel denetim metodolojisi ve
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
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"Türk idari yapısı içerisinde, kamu kurum
ve kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinin
hukuka uygunluğunun sağlanmasında,
kaynakların verimli, etkin ve tutumlu
olarak kullanılmasında, yolsuzlukların
ortaya çıkarılmasında, sorumlulukların
tespitinde ve yine ilgililerin
sorumlulukları bağlamında hesap
verilebilirliğin gerçekleştirilmesinde en
önemli organ denetim kurumlarıdır"
kamuda uygulanmaya başlanan iç denetim yaklaşımı
ele alınarak bazı değerlendirmeler yapılacaktır.
Yönetimin Bir Alt Süreci Olarak Denetim
Modern hukuk devletlerinde yönetimin olduğu yerde denetim, denetimin olduğu yerde de yönetim söz
konusu olmaktadır (Akıncı, 1999). Yönetim ve denetimin işlevselliği birbirini besleyen aktif bir doğurgan
döngüye neden olabilmektedir (Uluğ, 2004, 97). Bir
anlamda yönetim ve denetim, iç içe geçmiş fonksiyonlar bütünüdür (Atay, 1997).
Balcı (2000,17) örgüt içinde denetçinin çalışanlarla
ilişkileri açısından rolüyle ilgili üç temel görevi olduğunu belirtmiştir: ilk olarak, çalışana ne iş yapacağını
açık olarak betimlemek, ikinci olarak, işin nasıl yapılacağı ile ilgili teknik bilgi kaynağı olmak ve nihayet
işi nasıl ve ne derece iyi yaptığı konusunda çalışana
dönüt vermek olarak belirtmiştir.
Yönetim-denetim ilişkisi çerçevesinde, Falay’a
(1987,53) göre bir denetim sürecinde örgütlerin aşağıda belirtilen faaliyetlerinin;

yy
Kanun ve düzenlemelerle tutarlı olması açısından

mali işlemlerin, hesapların ve raporların denetlenmesi,

yy
Kaynakların verimli ve etkin kullanımının denetlenmesi,

yy
İstenilen sonuçlara etkin olarak varılıp varılmadığının belirlenmesi unsurlarının denetlenmesi gerekmektedir.
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Denetim kavramının Anglo-Sakson ülkelerindeki karşılığı, “auditing” dir. Uluslar arası kullanımda “auditing” kavramı, kurumların finansal/mali kayıtların
doğruluğunu kontrol etmek amacıyla yapılan inceleme anlamına gelmektedir (Logman,1995). Auditing
kavramı köken olarak, latince “işitme veya dinleme”
anlamına gelen “audire” fiiline dayanmaktadır. Bunun anlamı ise, eski tarihlere dayanan toplumlarda
seçilmiş uzmanların, görevli kişilerin yaptıkları işleri
dinleyerek, doğruları bulmaya çalışmalarıdır (Bozkurt
ve Karabıyık, 1999, 7). Başta ABD olmak üzere kıta
Avrupası ülkelerinin hemen hemen tamamında teftiş
birimleri vardır. Teftiş (inspection) sisteminin, son yıllarda İngiltere gibi bazı Anglo-Sakson ülkelerinde de
yükselen değer olduğu bilinmektedir (Kaya, 2008).
1982 Anayasasının 123. Maddesi ve 3046 sayılı Kanunun 3. Maddesinde devlet idaresinin bir bütün
olarak esas alınması gerektiği, görev yetki ve sorumlulukların tespitinde bu bütünlüğün bozulmayacağı
vurgulanmaktadır. Türk idari yapısı içerisinde, kamu
kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında, kaynakların verimli,
etkin ve tutumlu olarak kullanılmasında, yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında, sorumlulukların tespitinde
ve yine ilgililerin sorumlulukları bağlamında hesap
verilebilirliğin gerçekleştirilmesinde en önemli organ
denetim kurumlarıdır.
Türk kamu yönetimiyle ilgili birikmiş sorunların çözülmesi ve kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir denetim
sisteminin hayata geçirilmesi hususları Avrupa Birliği ile 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılan müzakereler
çerçevesinde, AB Müktesebatına uyum kapsamında
taahhüt edilen birer gereklilik olması yanı sıra kamuoyu tarafından da ilgiyle takip edilen ertelenemeyecek ülke ihtiyaçları olarak güncelliğini korumaktadır
(MBKD, 2003, 2).
Bakanlıklar ve diğer özerk kurum ve kuruluşların
önemli bir kısmında merkez ana hizmet birimleri çeşitli sebeplerden dolayı yeterince denetlenememektedir. Bu konudaki birincil sebebi, denetim planlamasında ve denetim kaynağında aramak daha doğru
olacaktır. Kamu kaynaklarının nasıl harcandığını ve
kullanıldığını, kamuoyunun hassasiyetle takip etme
alışkanlığı kazandığı günümüzde, toplumun sosyal
devlet ilkesi altında devletten beklentilerin artmasına
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paralel olarak kamu hizmetlerinin karmaşıklaşması
ve çeşitlenmesi, kamu hizmetlerinde çağdaş ve profesyonel yönetim tekniklerinin kullanımını gerektirmektedir. O nedenle de özel kesimde başarıyla uygulanan iç kontrol ve iç denetim uygulamalarının kamu
kesiminde de uygulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Teftiş Kavramının Alt Fonksiyonları
Günümüzde “teftiş” denildiğinde hemen hemen her
kesim kendi bilgi ve tecrübesine göre farklı algı düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Teftiş kavramı, soruşturma, inceleme, ön inceleme, denetim, kontrol
ve hatta iç denetim vb… kavramları da içerdiği düşünülen bir anlam genişliğine sahip bir kavram olarak
algılanmaktadır. Bu alt kavramlar içerdiği anlamlar
bakımından şöyle açıklanabilir.
Teftiş: Arapça “fetş” kökünden gelen sözcük, bir şeyin aslını, doğrusunu, iş ve işlemlerini yolunda olup
olmadığını anlamak için kullanılan bir ifadedir. Resmi anlamda kullanıldığında, teftiş Latince “specere”
bakmak, “in-specere” içine bakmak anlamında kullanılmaktadır. (Kenger, 2001, 2). Kamu kurumlarında
kurumsal terminolojide en yoğun kullanılan terimdir.
Yörüker (2004) yürütülen kamu ya da özel 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 süreci olarak tanımlamaktadır. Taymaz’a (2005, 4) göre teftiş, istenilen ve
gereksinim duyulan yer ve zamanda sağlanan yönetimin/eğitimin her düzeyinde uygulanabilen bir mesleksel rehberlik ve yardımdır.
Soruşturma: Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne (1994,
683) göre soruşturma: 1. Herhangi bir konuda, ilgili kişilere soru yönelterek bilgi toplama işi, tetkik ve
tahkik yapmak. 2. Bir idare ya da adlî kurumun yönettiği inceleme, tahkikat. 3: Her hangi bir konuyla ilgili durum ya da tutumu belirlemek için düzenlenmiş
ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisi anlamına gelmektedir.
Diğer bir anlatımla soruşturma, öğrenilmek istenen
şeyi inceden inceye ve etraflıca sorma ve araştırma işidir. Soruşturma açmak fiili, hukuk sözlüğünde
(Yılmaz, 2005, 1114) bir kimseyi soruşturmaya başlamak, bir kimse hakkında tahkikat başlatma olarak
tanımlanmıştır. Sorguç’a (1992, 83) göre soruşturma
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aydınlatılmamış bir konuda ilgili kişilerden ve tanıklardan kapsamlı bilgi toplamaya veya uyuşmazlık
olayının çözülüp gerçeğin ortaya çıkması için yapılan
tüm işlemlere denir. Soruşturma, konu ve izlenen yol
bakımından adlî soruşturma ve disiplin (idarî) soruşturması olmak üzere ikiye ayrılır. Soruşturma, bir suç
ihbarı ya da şikâyetten dolayı yapılan incelemedir
(Kaya ve Doğan, 2002, 38).
Kontrol: Kontrol, Latince “contra” ve “rotulus” kelimelerinden türemiş olup, karşıt veya diğer bir kayıt
ve/veya belge aracılığıyla bir şeyin doğruluğunu incelemek, araştırmak ve soruşturmaktır (Kenger, 2001, 6).
Ön inceleme: Kamu görevi yapan, memur ve diğer
kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre
yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve
sürekli görevleri ifa sürecinde görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. Memur ve diğer
kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri
suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye
yetkili amirleri için hazırlanan bir incelemedir. İnceleme sonunda düzenlenen rapor, izin vermeye yetkili
amiri bağlayıcı değildir. İlgili amir, raporda ulaşılan
kanaatin aksi yönünde de karar vermesi mümkündür.
İç denetim: 5018 sayılı KMYK Kanunu ve uluslar arası iç denetim standartlarından hareketle iç denetim
modeline ilişkin temel unsurları şöyle sınıflamak
mümkündür;

yy
Objektif olması,
yy
Güvence ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
yy
Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak,

yy
Kurumun hedeflerinin geliştirilmesine yardımcı
olunması,

yy
Risk yönetimi, iç kontrol süreçleri ve yönetim süreçlerin denetimi,

yy
Sistematik ve disiplinli bir çalışma öngörülmesidir.
İç denetim modelinin uygulanması ile ilgili olarak belirtilen temel unsurlarda, dikkatin yoğunlaştığı noktalar, kurumun amaçlarına objektif ve doğru bir şekilde
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ulaşılmasına yönelik yönetime yardımcı olunması ve
bu anlamda yönetime değer aşılamasıdır.
Sawyer’in (1981,6) yapmış olduğu tanıma göre ise iç
denetim bir kuruluştaki;

yy
Finansal ve operasyonel bir bilginin doğru ve güvenilir olup olmadığının,

yy
Kuruluşun risklerinin tanımlanmış ve asgariye indirilmiş olup olmadığının,

yy
Kurumla ilgili kabul edilen iç politikaların ve diğer
düzenlemelerin usule uygun izlenip izlenmediğinin,

yy
Kurumsal uygulamalarla ilgili standartların oluşturulup oluşturulmadığının,

yy
Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp
kullanılmadığının,

yy
Kuruluşun, kurumsal hedeflerine etkin bir biçimde

ulaşıp ulaşmadığının, hususlarının belirlenmesi ve
işletmenin yöneticilerinin ve diğer üyelerinin görev ve sorumluluklarını etkin bir biçimde yerine
getirmelerinde destek olmak amaçlarıyla, tüm
işlemlerin ve kontrollerin iç denetçilerce, nesnel
ve sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi ve
onaylanmasıdır.

Dinçer’ e (1986) göre, teftiş ve denetim kavramları
aynı anlamda olmalarına karşın, mevzuatta ve Bakanlık yazışmalarında teftiş kavramı kullanılırken,
akademik çalışmalarda ise denetim kavramı daha çok
tercih edilmektedir. Denetim, teftişten daha kapsamlı bir kavram olarak algılanmaktadır. Soruşturma, ön
inceleme ve inceleme daha çok bir olay ve/veya belirli kişiler üzerinde yapılmaktayken, denetim ve hatta
genel denetimde bir kurumun belirli zamandaki iş ve
işlemlerinin kontrolü ve denetimi söz konusudur.
Fakat gerekli görüldüğünde denetim sürecinde de
soruşturma yapmak ya da bir onay talebi ile konuyu
Makamın bilgisine sunmak mümkündür. Uygulamada, denetimler sistematik ve belirli periyotlarda yapılmasına rağmen, soruşturmanın zamanını önceden
tespit edebilmek pek mümkün olmamaktadır.
Yukarıda belirtilen denetim ve teftiş iş ve işlemleri
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yöneticinin haricinde, müfettiş, kontrolör, denetmen,
muhakkik, denetçi adı verilen kişiler tarafından da yapılabilmektedir.
Kamu Denetim Birimlerinin Denetimde Etki Alanı
Denetim kurumlarının üstlenmiş oldukları görevleri
tam olarak yerine getirebilmesi ve denetimlerin sonucunda istenilen neticelerin elde edilebilmesi için
etkin bir denetimin sağlanması gerekmektedir. Türkiye’ de 50’den fazla denetim kurulunda/biriminde
genel, ve özel bütçeli idarelerin toplamında müfettiş,
hesap uzmanı, kontrolör ve vergi denetmenleri dahil
tüm denetim elemanlarının sayısı 11 bin 541 düzeyindedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü’nün verilerine göre ise 15 icracı bakanlığın (Milli Savunma Bakanlığı hariç) müfettiş sayısı,
1070 düzeyindedir.1
Kamu örgütünde, görev yapan merkezi denetim elemanı ile taşra denetim elemanı arasında aynı denetim mahalli için astın üste karşı nasıl bir işlem sürecinin izleneceği belirtilmiştir. Mevcut düzenlemeler
çerçevesinde aynı konu üzerinde (yer ve şahıs farklılığı olmadığı varsayıldığında) ast, çalışmasını bitirmemiş ise tüm çalışmasını bir üst yazı ekinde, sonradan
gelen üstü konumundaki denetim elemanına teslim
etmektedir. Üst konumdaki denetim elemanı, denetim/soruşturma dosyasını devralarak, işin gereğini
yapmaktadır. Fakat uygulamada, mahalli düzeyde
denetim yetkisi olan denetim elemanlarınca yürütülmekte olan inceleme ve/veya soruşturma işi dosyanın gereğinin yapılarak raporun bitirilmesi aşamasına
gelinmiş ise ilgili mahalli denetim elemanlarının ellerindeki işi bitirmeleri beklenmektedir.
Denetim uygulamalarında, iç denetim modeli ile birlikte mevcut denetim birimleri arasında bazı yetki
çatışmalarının olabileceği muhtemel görünmektedir.
5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun veto edildiği
için mevcut denetim sürecinde yasal boşluklar oluştuğu düşünülmektedir. Mevcut denetim sisteminde
bakanlık müfettişleri ile iç denetçiler özellikle idari
ve mali uygunluk denetiminde ortak denetim alanına
sahiptir. 5018 sayılı Yasada, iç denetimin, iç denetçi1

http://www.memurlar.net/haber/3216/-Ulaşım Tarihi
12/01/2011.
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ler tarafından yapılacağı hükmü yer almaktadır fakat
mevcut durumda, kurumların teşkilat yasalarında danışma ve denetim birimleri için belirtilen görevler ile
5018 sayılı Yasanın bazı amir hükümleri arasında bazı
uyumsuzlukların olabileceği değerlendirilmektedir.

Ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, mevcut sistemin-klasik denetim sisteminin taşıdığı kültür ile iç denetim
modelinin taşıdığı yapı karşılaştırılarak söz konusu
denetim modellerine ilişkin fonksiyonel anlamda temel faklılıklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İç Denetim ile Geleneksel Teftiş Sisteminin Mukayesesi

Fonksiyonel Açıdan Geleneksel Teftiş İle İç Denetim
Modelinin Mukayesesi

Türkiye’de yıllardan bu yana Fransa denetim modeline benzerlik gösteren bir denetim sistemi uygulanmaktadır. Klasik teftiş sistemi, daha önce ifade
edildiği üzere 3046 sayılı Yasa temelinde, kurumların
teşkilat yasalarından kaynaklı bir yetki ile faaliyet göstermektedir. İç denetim ise 5018 Sayılı Kanunun 55.
Maddesinde mali yönetim ve harcama öncesi kontrol ile birlikte iç kontrolün bir parçası olarak kurgulanmıştır. İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına
değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlik esaslarına göre yönetilip
yönetilmediğin değerlendirmek ve rehberlik yapmak
amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir.
İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır hükmü
ile iç denetimin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı
5018 Sayılı Kanunda açıklanmaktadır. Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere disiplinli, sistematik, sürekli bir
yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun
olarak, iç denetçiler eliyle yürütülecek olan iç denetim faaliyeti sonunda, kamu idaresinin çalışmalara
değer katılacağı ve geliştirileceği öngörülmüştür. Bu
sebeple de kaynakların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin ve
idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin
etkinliğinin değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Kanunun belirtilen hükümlerinde açıklandığı üzere,
iç denetçi denetim görevini yerine getirirken, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenecek
olan uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim
standartlarına uygun hareket edileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca maddede, iç denetçinin görevini yerine getirilen bağımsız olduğu belirtilerek iç denetçinin üst
yönetimce baskı altına alınmaması için asli görevi dışında hiçbir iş verilemeyeceği veya isteği dışında başka idari birimlerde kendisinin görevlendirilemeyeceği
hususu hüküm altına alınmaktadır.

26

Farklılık
Konusu
Denetimin
Kapsamı

Denetimde
İzlenen
Yöntem
Denetim
Yaklaşımı

Geleneksel Teftiş Sistemi Çağdaş İç Denetim
Sistemi
Genel Denetim
Risk Odaklı Denetim
İnceleme, Gerektiğinde İç Kontrol Denetimi
Soruşturma
Süreç Denetimi
Mucipli Denetim
Yönetsel Süreç Denetimi
Vesayet Denetimi
Süreç Denetimi
Uygunluk Denetimi
Kurum ve İşlem Denetimi BT Denetimi
Birim Merkezli
Performans Denetimi
Periyodik Denetim
Sistem Denetimi
Risk Değerlendirmesine
Olay Sonrası Denetim
Dayalı Hazırlanan Sıra
Planlı Denetim
Kurallara uyuma bağlılık Sistemin sorgulanması
Yönetimden bağımsızlık Yönetime rehberlik
Geçmişin değerlendirmesi Geleceğe yönelik olma
Uyumsuzlukların tespiti Çözüm ortağı olunması

Kaynak: Yaman, A. (2008). İç Denetim Modelinin
MEB’de Benimsenme ve Uygulanabilirliğine İlişkin
Yönetici ve Denetçi Görüşleri, Ankara Üniversitesi. YL
Tezi.
İç denetim modeli, klasik denetim modelinden farklı olarak denetimi bireysel olmaktan ziyade sistem
odaklı ve sürecin tamamına yönelik iyileştirme ve çözümler öngörmektedir. İç denetim anlayışı olarak da
geçmişe değil geleceğe odaklanmaktadır. Betimleyici
bir ifadeyle, olmuş olayların sebebini sorgulamaktan
ziyade, koruyucu ve önleyici hekimlik faaliyeti yerine
getirmektedir.
İç denetimin modelinin uygulama sürecinde kendine
özgü olası bazı kaygıları da bulunmaktadır. Söz konusu kaygılara ilişkin ilk akla gelenler şunlardır;

yy
Denetim sonucunda kurumla ilgili bir katma değer
yaratılamaması,

yy
Kurumların işlemlerinde beklenen düzeyde iyileştirme ve geliştirme sağlanamaması,

yy
İç denetçilerin geçmişteki alışkanlıkları (hata ve

suçlu arama anlayışı ile teftiş ve soruşturmacı zih-

2011/6

MAKALE

"Denetim ve müfettişlerden beklenen,
özellikle genel denetim ve teftişlerde
kurumsal amaç ve stratejilerin
sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilecek
bir yaklaşım olması yönündedir"
niyet) içinde bir çalışma sergileme ihtimalleri (Duman, 2005,3),

yy
Avrupa Birliği süreci ile önem kazanan söz konusu

iç denetim modelinin, AB sürecinin sekteye uğrama ihtimali durumunda modelin uygulama sürecinin devam edip etmeyeceği,

yy
İç denetim uygulamalarının kurum üst yönetimi ile
sınırlı olması… vb. konular iç denetim modelinin
bir anlamda hassas noktalarını oluşturmaktadır.

Sonuç ve Öneriler
Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde günümüz
Türkiye’sinde yönetimin, denetim kurullarından/
birimlerinden ve denetim anlayışından beklentileri
mevcut denetim kültürü ve hafızasına pek uymamaktadır. Denetim ve müfettişlerden beklenen özellikle
genel denetim ve teftişlerde kurumsal amaç ve stratejilerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilecek bir
yaklaşım olması yönündedir. İdarenin amaçları doğrultusunda işleyişin önündeki olası risklerin olabilecek en alt düzeye çekilerek bir anlamda “koruyucuönleyici” rehberlik hizmetinin verilmesidir. Daha özet
bir ifadeyle, mevcut teftiş, müfettiş kavram ve fonksiyonlarına yüklenen anlamların değişmesi; kullanılan
denetim metodoloji ve enstrümanlarının değişim ve
gelişim göstermesi bir zorunluluk olarak karşımızda
durmaktadır. Bu değişim ve gelişimden maksat, kurul
ve birimlerin yapı ve idari olarak değişimi değil, işlevi
olmalıdır. Bu itibarla, Teftiş kurulları ile iç denetim birimlerinin bir anlamda birbirlerine benzer fonksiyon
ve misyonları ile stratejik ortaklık tesis edebilmeleri
mümkün görülmelidir. Fakat unutulmamalıdır ki, iç
denetim metodolojisi bilinen müfettişlik yaklaşımıyla
yürütülebilecek bir olgu değildir. Aslında iç denetçi ile
müfettiş birbirlerine alternatif değildir, olmamalıdır
da. Dolayısıyla iç denetim birimleri ile teftiş kurulları
birbirlerine alternatif görülmemelidir.
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Eğer önemli olan kurumsal kazanım ise, mevcut donanım ve yeterlikler çerçevesinde ideal ve stratejik
bir yetki ve görev paylaşımı ile hareket edilmeli ve yapılan çalışmalar birimler arasında raporlar düzeyinde
paylaşılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki teftiş
ve diğer denetim elemanları, maalesef kurumlardaki işleyişlere ilişkin ihbar ve soruşturma işlerine yoğunlaşmak durumunda kalarak diğer asli işlerine çok
az zaman ayırabilmektedirler. Kurumlarda yürütülen
inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin iş yoğunluğu
mevcut teftiş ve denetim kurullarının kendi kurumlarıyla ilgili yapısal sıkıntılarına eğilmelerine pek fırsat
vermemektedir. Birçok denetim elemanının üzerinde
eş zamanlı olarak verilmiş birden fazla inceleme ve
soruşturma görevi bulunmaktadır. Teftiş ve diğer denetim birimleri ile iç denetim birimlerinin yürürlükteki mevzuatları göz önüne alındığında; görev çakışmalarının yaşanması kuvvetle muhtemel görülmektedir.
Çalışma usul ve esaslarında soruşturma yetkilerinin
olmadığı iç denetçiler ile bu yetkiye haiz teftiş ve diğer denetim kurulları arasında koordinasyonun ya da
çalışma evreninin belirlenmesi ile ilgili bir çerçeve
mevzuatın olmaması olası bir kaosa, kaynak israfına
ve mükerrer denetim çalışmalarının yaşanmasına zemin hazırlamaktadır.
Yukarıda belirtilen açıklamalar muvacehesinde ve
5018 sayılı KMYK Kanunu’ nun kamu kaynağının kullanılmasının genel esaslarının belirlendiği mali saydamlık (7. Madde), hesap verme sorumluluğu (8.madde),
ve stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
(9. Madde) amir hükümleri bağlamında denetim kaynağı etkin ve verimli değerlendirilmelidir.
Sonuç olarak bu süreçte;

�

Ulusal boyutta yürütülen ve birden fazla Bakanlığın hizmet sahasına müteallik konularda yürütülen denetim raporlarının ilgili tüm Bakanlıklara ve
hizmet sunumu yapan kurumlara gönderilmesi,

�

Aynı kurumda bulunan danışma ve denetim birimlerinin yıllık bazda yürüttükleri denetim programlarını mükerrerliğe ve denetim kaynağının daha
etkin kullanımı için birlikte koordine etmeleri,

�

Aynı kurum denetim birimlerince düzenlenen raporların, belirli aralıklarla paylaşımda bulunmaları,
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�
�

Aynı kurum danışma ve denetim birimlerinin denetim konu ve süreçlerine ilişkin uzmanlık düzeylerine göre stratejik planlamaların yapılması,

16. Sorguç, B. (1992). Adli Soruşturma. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Öğretmen Kitapları Dizisi. No: 195

Operasyonel anlamda yolsuzlukların önlenmesine, işlemlerin risk düzeylerinin azaltılması ve usulsüzlerin oluşmaması için gerekli önleyici denetim
hizmetlerinin sunulması yönünde denetim kaynağının planlanması ve denetim elemanlığı müessesesinin yeniden yapılandırılması daha fazla ertelenmemesi gereken bir durum haline gelmiştir.

18. Türk Dil Kurumu. (1994). Okul Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu
Yayınları, yayın No: 603.
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KAMUDA TEFTİŞ VE
DENETİMİN GÖREV
ÇAKIŞMASI VE
İÇ DENETÇİLERİN
SORUŞTURMA
YETKİSİ

ÖZET: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda denetim sistemimiz modern bir anlayışa göre yeniden şekillendirilerek kamuda denetim
alanında iç denetçiler ve Sayıştay Denetçileri yetkili
kılınmıştır. Atanan iç denetçiler yaptıkları denetim ve
benzeri faaliyetlerle gerek idarelere değer katma, gerekse iç denetim kültürünün yerleştirilmesi konusunda önemli mesafe katetmişlerdir. Ancak, gelinen süreçte birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bunların
en önemli olanı, iç denetim ile teftiş birimleri arasında
görev çakışmasıdır. Bir diğer sorun ise iç denetçilerin
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ön
inceleme, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca soruşturma yapıp yapamayacakları konularındaki tereddütlerdir.
ANAHTAR KELİMELER: İç denetim, teftiş, görev çakışması, ön inceleme, soruşturma.
I. Giriş
2003 yılında yasalaşan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu idarelerinde iç denetimin öngörülmesi ve iç denetim birimlerinin oluşturulmasından sonra, kamuda teftiş ve denetim birimleri
arasında görev çakışması yaşanabildiği, teftiş birimlerinin denetim yapma yetkisi ile iç denetçilerin ön inceleme ve soruşturma yetkisinin tartışılmakta olduğu
görülmektedir. Bu konularla ilgili değerlendirme ve
öneriler, makalemizin konusunu oluşturmaktadır.
II. Kamuda Denetim ve Teftiş Alanında Görev Çakışması

Hami ÖRENAY
İç Denetim Birimi Başkanı
Maliye Bakanlığı
Yücel SÜZEN
İç Denetçi
Maliye Bakanlığı
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Uluslararası kabul görmüş yaklaşım ve standartlara
bakıldığında denetimin (audit); iç denetim (internal
audit) ve dış denetim (external audit) olmak üzere ikiye ayrıldığı ve uluslararası düzeyde bir meslek olarak
standartları, metodolojisi, etik kurallarının belirlendiği görülmektedir. 1941 yılında kurulan ve 165 ülkede hizmet veren Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü
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"Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde,
uluslararası kabul görmüş uygulamalara
paralel olarak çıkartılan 5018 sayılı
Kanunla ülkemizde, kamuda denetime
yeni bir boyut kazandırılmıştır"
(Institute of Internal Auditors), iç denetim alanında
bu belirleme işlevini görürken; dış denetim ile ilgili
konular ise Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları
Teşkilatı (INTOSAI) tarafından belirlenmektedir.
Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde, uluslararası
kabul görmüş uygulamalara paralel olarak çıkartılan
5018 sayılı Kanunla ülkemizde, kamuda denetime
yeni bir boyut kazandırılmıştır. Kanunda ülkemizin
denetim yapısı, iç ve dış denetim olmak üzere düzenlenmiş ve bunların kimlerce yerine getirileceği belirlenmiştir. Bunun dışında Kanunda “denetim, iç denetim, dış denetim, teftiş/denetim” şeklinde çoklu bir
denetim yapısı öngörülmemiştir.
Kanunda iç 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 faaliyeti şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan iç denetçilerin Kanunda sayılan görevlerine bakıldığında iç denetimin faaliyet ve görev
çerçevesi daha anlaşılır olmaktadır. İç denetçilerin
görevleri anılan Kanunda;
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde
bulunmak.
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma
planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve
değerlendirmek.

30

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre
soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
şeklinde sayılmıştır.
Bu görevler çerçevesinde iç denetimin, kurumun mali
olan ve olmayan tüm faaliyet ve işlemlerini ve denetimin bütün türlerini kapsadığı görülmektedir.
5018 sayılı Kanun, kamu malî yönetiminin yapısını ve
işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini,
raporlanmasını ve malî kontrolü ve denetimini düzenlemektedir. Kanundaki düzenlemelerden 5018 sayılı
Kanunun bir çerçeve kanun niteliği taşıdığı, bir başka ifadeyle, 5018 sayılı Kanun kapsamında yer alan
konularla ilgili yeni düzenlemelerin ancak bu Kanun
çerçevesinde yapılabileceği anlaşılmaktadır. Kanunun
81 inci maddesinin f bendinde yer alan “Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmü, teşkilat yasaları ya da ilgili yönetmelikleri uyarınca kamuda denetim ile ilgili konularda
yetkilendirilen teftiş, kontrolörlük vb. birimlerin denetim yetkisini kaldırmış ve kamuda denetim alanında yetkili olanlar; şüpheye yer vermeyecek şekilde iç
denetçiler ve Sayıştay Denetçileri olarak belirlenmiştir. Ancak, genel kural bu olmakla beraber, 2010 yılı
içinde çıkartılan teşkilat yasalarının bir kısmında (Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi) iç denetim birimleri dışında teftiş kurullarına da denetim
yapma yetkisinin verildiği görülmüştür. Bu durumun
görev ve yetki çakışmasına neden olacağı ve buna
ilişkin tartışmaları daha da artıracağı anlaşılmaktadır.
Ancak, mükelleflere ya da üçüncü kişilere yönelik
alanlarda teftiş/denetim birimlerinin görev ve yetkileri halen devam etmekte olup bu faaliyetlerin farklı
nitelikte ve kurum dışı alanlarda olması nedeniyle de,
bu konuda iç denetim birimleri ile herhangi bir görev
çakışması yaşanmamaktadır. Görev ve yetki çakışması; bünyesinde hem iç denetim hem de teftiş/denetim birimleri bulunan kurumlarda teftiş birimlerinin
denetim görevini yürütmesi halinde ortaya çıkmaktadır.
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"İç denetim, kurum bünyesinde idarenin
üst yönetimine rapor veren ve idari
faaliyetlerden bağımsız (fonksiyonel
bağımsızlık) bir işlev olarak; standartlara
uygun, sistematik ve disiplinli bir
yaklaşımla, idarenin iç kontrolünü
değerlendiren ve bu yönüyle yönetime
katkı sağlayan bir mekanizma olarak
görülmektedir"
5018 sayılı Kanunda “teftiş” görevi ile ilgili hükümlere
bakıldığında;
-75 inci maddede yer alan “Malî yönetim ve kontrol
sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk
veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı
durumlarda; ilgili bakanın talep etmesi veya doğrudan Başbakanın onayı üzerine Maliye Bakanı, yetkili
denetim elemanlarına, kamu idarelerinin tüm malî
yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu
teftişler sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği
de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili bakana gönderilir.” hükmü gereğince Maliye Bakanlığı denetim
elemanlarının,
-77 nci maddede yer alan “Malî yönetim ve kontrol
sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk
veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı
durumlarda; il özel idareleri için ilgili vali, belediyeler
için ilgili belediye başkanının talep etmesi veya doğrudan Başbakanın onayı üzerine İçişleri Bakanı, yetkili
denetim elemanlarına, ilgili mahallî idarelerin tüm
malî yönetim ve kontrol sistemlerini, malî karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir.
Bu teftişler sonucunda düzenlenecek raporların bir
örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği
de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına gönderilir.” hükmü gereğince İçişleri
Bakanlığı denetim elemanlarının mevzuata uygunluk
yönünden teftiş yetkilerinin ancak belirtilen hallerde
ve gerekli onaylar alındıktan sonra bulunduğu görülmektedir. Bu maddelerde geçen “mevzuata uygunluk
yönünden teftiş” aslında iç denetimin türlerinden biri
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olan uygunluk denetimine denk gelmektedir. Yani,
5018 sayılı Kanuna göre teftiş, ayrı bir fonksiyon olmayıp iç kontrol sisteminin tümüyle sekteye uğradığı
durumlarda uygunluk denetimi şeklinde merkezden
(Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla) yerine getirilecek ve bu yönüyle asli bir faaliyet olmayıp
telafi edici nitelikte olacaktır. Diğer yandan, söz konusu iki maddede geçen denetim elemanlarının kimler olduğu da belirsizdir. Nitekim, söz konusu Bakanlıklarda, iç denetçilerin yanı sıra müfettiş, kontrolör
vb. unvanlarıyla ve denetim elemanı kimliğiyle farklı
birim ve statüde çalışanlar bulunmaktadır. Bu durum
uygulamada görev ve yetki çakışmasına neden olabilecektir.
Yukarıda belirtilen haller dışında teftiş kurulları/denetim birimlerine teftiş görevi, teşkilat yasaları ve ilgili yönetmeliklerle verilmiş olup bu görevin herhangi
bir tanımı mevzuatımızda bulunmamaktadır. Ayrıca,
bu görevin neyi kapsadığı ve nasıl yapılacağı konusunda genel bir düzenleme de mevcut değildir. Bu
durum tereddütlerin artmasına ve görev çakışmasına
zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, “teftiş” görevinin
tanımlanması ve diğer denetim türlerinden farkının
ortaya konulması gerekmektedir.
Teftiş görevinden ne anlaşılması gerektiği, iki şekilde
ele alınabilir: birincisi geleneksel yapı ve yaklaşımlar
bakımından, ikincisi ise uluslararası standartlar ve
yaklaşımlar bakımından.
Geleneksel yaklaşım, teftişi; denetimin karşılığı olarak
yürütülen ve soruşturma yapmayı da kapsayan, sistematik olmayan, uluslararası kabul görmüş standart ve
yaklaşımlardan farklı, Bakana veya en üst mercie bağlı bir statüde sürdürülmesi gereken bir faaliyet olarak
görmektedir.
Gerek uluslararası kabul görmüş uygulamalar, gerekse ülkemizde oluşan mevcut siyasi iradenin yaklaşımında ise, teftişin ya denetim ve rehberlik işlevini
üstlenmesi ya da idarenin sorumluluğunda kurum
dışı alanlara yönelik inceleme ve araştırmaları yürüten bir yapıda olmasıdır. Avrupa Birliği yaklaşımında
ise teftiş, yönetimin iç kontrolü kapsamında bir faaliyet olarak yürütülmesi gerekmektedir. Buna göre,
“bir kamu idaresinin müfettişleri/kontrolörleri/denetmenleri tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar ile daire veya birimlerin işleyişine ilişkin di-

31

MAKALE

ğer faaliyetler, idaredeki iç kontrolün unsurlarından
kontrol ortamına ilişkindir.1”
Öte yandan, iç denetim, kurum bünyesinde idarenin
üst yönetimine rapor veren ve idari faaliyetlerden bağımsız (fonksiyonel bağımsızlık) bir işlev olarak; standartlara uygun, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla,
idarenin iç kontrolünü değerlendiren ve bu yönüyle
yönetime katkı sağlayan bir mekanizma olarak görülmektedir.
Denetim ve teftişle ilgili bu yaklaşım ve açıklamalar
çerçevesinde ülkemizde bu alandaki görev çakışmasının önlenmesi önem taşımaktadır. Bünyesinde sadece iç denetim birimleri bulunan kurumlarda doğal
olarak iç denetim-teftiş birimleri görev çakışması
yaşanmadığı, bu nedenle bu tür kurumlarda görev
yapan iç denetim birimlerinin gelişmeye daha açık
olduğu ve denetim plan ve programlarını uygulama
ve denetim hedeflerini gerçekleştirmede daha etkin
olabildikleri gözlenmiştir. Bünyesinde iç denetim biriminin yanı sıra teftiş ve kontrolörlük vb. birimleri
bulunan kurumlarda ise görev ve yetki çakışması olabilecektir.
Esasında teftiş birimleri, 5018 sayılı Kanun çıkartılmasına kadar sahip oldukları nitelikli elemanlarıyla
kamuda denetim alanında önemli bir rol ve sorumluluk üstlenmiştir. Aynı zamanda bu birimlerde görev
yapanların bir kısmı, iç denetçi kadrolarına geçmek
suretiyle iç denetim birimlerinin oluşmasına da katkı
sağlamışlardır. Ancak, yeni sistemde bunların rol ve
sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlanması, sistemin işleyişi bakımından hayati önemi haizdir.
Kamuoyunda “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı” olarak bilinen Tasarı yasalaşabilseydi, görev çakışması sorunu kendiliğinden çözülmüş olacaktı. Diğer
yandan, görev çakışmasının önlenmesi gerekliliği,
Avrupa Komisyonunun Türkiye için hazırladığı geçmiş
yıllar ilerleme raporlarında sık sık dile getirilmesine
rağmen bu konuda henüz bir çalışma yapılamadığı görülmektedir. Bu yüzden, sorunun çözümü konusunda
beklentiler artmakta ve bu konuda ivedi olarak yasal
bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Görev çakışmasını önlemeye yönelik yapılacak
1

Güler, Cüneyt, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Teftiş ve Denetim Sistemimize Etkileri, Mali Hukuk
Dergisi Sayı: 128, Sayfa 11.
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düzenlemelerde, işlevlerin kesin olarak ayrıştırılması
ve kimin neyi yapacağının açık bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bu düzenlemenin yapılmaması ya da görev
çakışmasını ortadan kaldıracak şekilde yapılamaması
durumunda ise, aynı görevlerin farklı birimlerce yapılması nedeniyle bir yandan kaynak israfı oluşacak,
diğer yandan da görev ve yetki çakışmasının getireceği olumsuz motivasyon nedeniyle denetim mesleği
zarar görecektir.
III. İç Denetçilerin Ön İnceleme ve Soruşturma Yapıp
Yapamayacakları
5018 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde; “Denetim
sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma
açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek” iç denetçinin
görevleri arasında sayılmıştır.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun, memurlar ve diğer
kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri
suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye
yetkili mercileri belirtmekte ve izlenecek usulü düzenlemektedir. İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun
kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır. Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci
tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği
bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur veya kamu
görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.
Ön inceleme yapanlar; gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Burada
dikkat çekici husus yapılan işin bir soruşturma değil, ön inceleme faaliyeti olduğudur. Gündelik dilde
soruşturma olarak kullanılan inceleme faaliyetleri,
idarenin kendi sorumluluğunda gerçekleşen eylemleri değerlendirmeyi ve yargılama sürecine bilgi ve
belge sağlamayı amaçlamaktadır. Soruşturma tabiri,
teknik olarak yargılama sürecine ilişkin olup, yetkili
savcı ve mahkemelerce yürütülen bir faaliyettir. Buna
göre, 4483 sayılı Kanun kapsamında, idare teftiş ve
denetim elemanlarından hiçbirinin soruşturma yetkisi bulunmamaktadır ve mevzuattaki usul ve esaslara
uygun olarak görevlendirildiklerinde inceleme ve ön
inceleme yapabileceklerdir.
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4483 sayılı Kanun kapsamındaki ön inceleme görevi iç
denetçiler yönüyle değerlendirildiğinde, iç denetimi
düzenleyen metinlerde bu kapsamda yer alan işlerin
iç denetçiler marifetiyle yerine getirilmesine engel bir
durum bulunmamaktadır. Her ne kadar İç Denetim
Koordinasyon Kurulu münferit bir soru üzerine verdiği 20/07/2007 tarih ve 14 sayılı Kararında; “İç denetçinin denetim sırasında veya denetim sonuçlarına
göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma
rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bu durumu bildirmek ile sınırlı bir görevi olduğundan, 4483
sayılı Kanuna göre görev verilemeyeceği” şeklinde
belirtilmesine karşın, 4483 sayılı Kanun kapsamında
yapılan incelemenin “soruşturma” değil, “ön inceleme” olması nedeniyle bunun iç denetçilerce yapılmasına engel bir durum olmadığı değerlendirilmektedir.
Çünkü, 4483 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi uyarınca
“izin vermeye yetkili mercii” ön inceleme neticesinde, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine
karar verir. Yetkili merciinin soruşturma izni verilmesi
kararından sonra Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılır. Yani, bilgi ve belgelerin Cumhuriyet Savcılığına intikalinden sonra soruşturma safhası başlar.
Bu noktada, üzerinde durulması gereken bir husus
ise, iç denetçilerin “ön inceleme” gerektiren konularda yoğunlaşıp yoğunlaşmamasıdır. 5018 sayılı Kanununa ve ilgili mevzuata baktığımızda; iç denetçilerin
uygunluk denetimi, sistem denetimi, performans denetimi, bilgi sistemleri denetimi ve ayrıca rehberlik ve
danışmanlık etmek gibi yoğun bir çalışma gerektiren
görev sahasına sahip olduğu, mevcut iç denetçi sayısının yeterli olmadığı, hatta bazı kurumlara henüz
iç denetçi atanmadığı bilinmektedir. Hal böyle iken
bünyesinde teftiş kurulları ve diğer denetim birimleri bulunduran kurumlarda ön inceleme görevlerinin
bu birimlerce yürütülmesinin daha uygun olacağı,
bünyesinde iç denetim dışında teftiş/denetim birimleri bulundurmayan kurumlarda ise denetim plan
ve programlarında öngörülen denetim çalışmalarını aksatmamak kaydıyla ön inceleme görevlerinin iç
denetçilerce yapılmasında sakınca bulunmadığı ve İç
Denetim Koordinasyon Kurulunun bahse konu Kararını bu doğrultuda gözden geçirmesinde yarar olduğu
düşünülmektedir.
Bir diğer konu da, iç denetçilerin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların soruşturulması
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görevi bulunup bulunmadığıdır. Bu Kanun kapsamında yer alan suçları öğrenen her kim olursa olsun durumu Cumhuriyet Savcılıklarına ihbar etme yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla, denetim esnasında bu Kanun
kapsamında öğrenilen suça dair delil ve emareleri iç
denetçi, bir inceleme raporu ya da yazı ekinde ivedi
olarak Cumhuriyet Savcılıklarına ihbar etmelidir. Kanunda herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen
iç denetçilerin durumu üst yöneticiye rapor ya da
yazı örneğini göndermek suretiyle haberdar etmesinde fayda vardır. Denetim dışında 3628 sayılı Kanun
kapsamında ihbar yoluyla öğrenilen suç konusu eylemlerle ilgili olarak, Kanunun “Soruşturma Usulü”
başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan “Soruşturmanın
müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde
müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar.”
hükmü karşısında iç denetçilerin muhakkik sıfatıyla
görevlendirilmesinin uygun olmadığı düşünülmektedir.
Son bir husus ise, iç denetçilerin, disiplin cezası verilmesini gerektirir bir hususu denetim sırasında tespit
etmesi durumunda bunu bir inceleme raporu ya da
yazıya bağlayarak ilgili idarenin en üst amirine bildirmekle yükümlü olmasıdır. Bunun yanı sıra, denetim
dışında ihbar yoluyla intikal eden dilekçelerin de herhangi bir incelemeye başlanılmaksızın yine doğrudan
ilgili idarenin en üst amirine gönderilmesi gerektiğidir.
IV. Sonuç
2003 yılında yasalaşan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda denetim sistemimiz
modern bir anlayışa göre yeniden şekillendirilerek
idarelerde iç denetimin iç denetçilerce, dış denetimin
ise Sayıştay denetçilerince yerine getirilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede birçok kamu idaresine sertifikalı iç denetçi ataması yapılmış ve bugüne kadar yapılan iç denetim faaliyeti ile de gerek kurumlara değer
katma, gerekse iç denetim kültürünün yerleştirilmesi
konusunda önemli mesafe katedilmiştir. Ancak, iç
denetimde gelinen süreçte, birtakım sorunlarla karşılaşılmış (yerleşim, harcama yetkisi, fonksiyonel bağımsızlık, teşkilat içindeki yeri, birim başkanı kadrosu
vs.); ancak en önemlisi, iç denetim ile teftiş birimleri
arasında görev çakışmasının ortaya çıkmış olmasıdır.
Sorunun çözümü konusunda ivedi olarak daha açık
bir yasal bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Yapılacak yasal düzenleme, iç denetim bi-
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rimleri ile teftiş/ denetim birimleri arasındaki görev
ve yetki çakışmasını kesin olarak çözecek mahiyette
olmalıdır.
Diğer taraftan, iç denetçilerin 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca “ön inceleme” yapabilmesinin İç
Denetim Koordinasyon Kurulunun aksi yöndeki kararına karşın mümkün olduğu, ancak bünyesinde teftiş
kurulları bulunduran kurumlarda bu tür görevlerin
bu birimlerce yürütülmesinin kamu kaynaklarının
etkili kullanılması bakımından daha uygun olacağı,
bünyesinde iç denetim dışında teftiş/denetim birimleri bulundurmayan kurumlarda ise denetim plan
ve programlarında öngörülen denetim çalışmalarını aksatmamak kaydıyla ön inceleme görevlerinin iç
denetçilerce yapılmasında sakınca olmayacağı düşünülmektedir.
Buna ilave olarak, 3628 sayılı Kanun kapsamına giren
fiillerle ilgili emare ve bilgileri denetim esnasında öğrenen iç denetçilerin, bunları bir inceleme raporu ya
da yazı ekinde ivedi olarak Cumhuriyet Savcılıklarına
ihbar etmeleri, denetim dışında ihbar yoluyla öğrenilen fiillerde ise, muhakkik sıfatıyla görevlendirilmemeleri gerektiği değerlendirilmektedir.
Son olarakta, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde; disiplin cezası verilmesini gerektirir bir husus;
-Denetim sırasında iç denetçi tarafından tespit edilirse durumun bir inceleme raporu ya da yazıya bağlanarak,
-Denetim dışında ihbar yoluyla iç denetçilere intikal
eden dilekçelerin ise herhangi bir incelemeye başlanılmaksızın doğrudan ilgili idarenin en üst amirine
gönderilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
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ETKİLİ, EKONOMİK
VE VERİMLİ
TEK BİR DENETİM BİRİMİ

ÖZET: Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Genel
Müfettiş Ofisi ve Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatında
İç Gözetim Hizmetleri Ofisi olarak isimlendirilen ve
tüm denetim fonksiyonlarını içinde toplayan tek bir
denetim birimi yapısı bulunmakta ve bu yapı içinde
denetim fonksiyonları genellikle ayrı bölümler halinde
çalışmaktadır. Ülkemizde de benzer bir örgütlenme ile
iç denetim fonksiyonu ile klasik denetim fonksiyonları olan teftiş, inceleme, soruşturma ve üçüncü kişi ya
da kurumlar nezdinde denetim fonksiyonlarının; aynı
kurum içinde farklı birimlerde olması yerine, tek bir
denetim birimi altında toplanması; daha etkili, ekonomik ve verimli, görev yaptığı kuruma katma değer
oluşturan ve kurum içinde daha itibarlı bir denetim
yapısını sağlayacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Denetim, teftiş, iç denetim,
soruşturma, inceleme.
I.GİRİŞ
Bu çalışmada, klasik denetim uygulamaları ile iç denetim fonksiyonunu tek bir çatı altında toplayan bir
denetim yapılanması savunulmaktadır. Öncelikle
uluslararası uygulamalar ile Türkiye uygulamasında,
makalede kullanılacak denetim terimlerinin hangi anlamlara geldiği açıklığa kavuşturulacaktır. Ardından,
söz konusu terimler yardımıyla, ABD ve Birleşmiş
Milletler teşkilatında tek bir denetim birimi altında
faaliyet gösteren klasik ve iç denetim uygulamaları,
özellikle örgütlenme açısından anlatılacaktır. Ardından benzer bir örgütlenmenin Türkiye’de uygulanması önerisi tartışılacaktır.
II. DENETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN TANIMLAR

Yavuz DEĞİRMENCİOĞLU
İç Denetçi
Dış Ticaret Müsteşarlığı
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Bu bölümde açıklamaya çalışacağımız denetim terimleri, bu makalenin amacı doğrultusunda bir kurum ya
da kuruluşun kendi içinde yer alan denetim birimlerinin gerçekleştirdiği klasik denetim türleri ile iç denetimi kapsamaktadır. Denetime ilişkin açıklayacağımız tanımlar, kısmen ya da tamamen örtüşebilmekte
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veya birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Dolayısıyla bu terimler açıklanırken, daha çok günümüz kamu
yönetimi uygulamasında hangi anlamda kullanıldığı
vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, söz konusu terimlerin İngilizce karşılıkları da verilmeye çalışılmışsa da,
aynı kelimenin fonksiyon olarak içerdiği anlamın, ülkelere göre değişebilmekte olduğu unutulmamalıdır.
II.1 Denetim
Denetim, bir işin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını, bir kurum ya da kuruluşun faaliyet ve işlemlerini ilgili mevzuata ya da standartlara göre yerine
getirip getirmediğini, bir kuruluşta üretilen bir bilginin doğru olup olmadığını, bir işlemin doğru ve istenilen bir biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini
inceleme, değerlendirme ve soruşturma faaliyetidir.
Teftiş kelimesinin yerine kullanılmakla birlikte günlük
kullanımda denetim kelimesinin, yukarıda yer verilen
tanımın paralelinde kontrol faaliyetlerinin tümünü
kapsayacak şekilde; başka bir deyişle aşağıda açıklanacak teftiş, soruşturma, inceleme ve iç denetim gibi
kavramların tümünü içeren bir üst tanım olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. İngilizce terimlerin
içinde bir üst tanım olarak denetimin tam bir karşılığı
bulunmamakla birlikte; kısmen “audit” ya da “auditing” terimi, genel olarak denetim faaliyeti anlamında kullanılabilmektedir.
II.2 Teftiş
Ülkemiz kamu yönetiminin günümüz denetim uygulamalarında teftiş, bir birimin işlemlerinin bütünüyle
ya da kısmen incelenmesi ve mevzuata ya da standartlara uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin
kontrol edilmesi anlamında kullanılmaktadır. Uluslararası literatürde teftiş faaliyetinin yaklaşık olarak
karşılığının “inspection” olduğu belirtilebilir. Ancak,
aşağıda da belirteceğimiz üzere “inspection”, kurum
dışı denetim faaliyetlerini de içine almaktadır.
II.3 İnceleme
Belirli bir konu, kişi, olay ya da durumu; mevzuat karşısında açıklığa kavuşturmak ya da belirli standart ya
da kriterlere uygunluğunu değerlendirmek amacıyla
yapılan çalışma, inceleme olarak tanımlandırılmaktadır. A.B.D.’de inceleme fonksiyonu, “single audit”,
yani bireysel denetim olarak isimlendirilmiştir.
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II.4 Soruşturma
Bir kurum ya da kuruluşta görev yapan belirli bir görevli hakkında, disiplin ya da ceza hukuku anlamında
bir suç iddiası üzerine yapılan bilgi toplama ve konuyu inceleme işine soruşturma denmektedir. Denetim
terminolojisindeki anlamıyla soruşturmanın İngilizce
karşılığı “investigation” olmaktadır.
II.5 İç Denetim
İç denetim, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’nün tanımladığı şekilde, bir kuruluşun iş süreçlerini geliştirmek ve bu süreçlere değer katmak amacıyla yapılan
bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık
faaliyetidir1. İngilizce ismi “internal auditing” olan iç
denetim, temel olarak söz konusu Enstitü tarafından
ortaya konan standartlara göre işleyen ve daha çok
ileriye dönük, risk esaslı, süreç analizi ağırlıklı bir denetim türüdür.
II.6 Üçüncü Kişi ya da Kurumlar Nezdinde Denetim
Bir kurumun, kendi görev sahası ile ilgili konularda,
kurum dışında gerçekleştirdiği mevzuata ya da standartlara uygunluk denetimidir. Milli Eğitim Bakanlığının özel okullar üzerindeki ya da Maliye Bakanlığının
mükellefler üzerindeki denetimi, kurum dışı denetime örnektir. Uluslararası literatürde, üçüncü kişi ya
da kurumlar nezdinde yapılan denetim, genellikle
“inspection” olarak isimlendirilmektedir.
III. TEK BİR DENETİM BİRİMİ ÖRGÜTLENMESİ ÖRNEKLERİ
III.1 Amerika Birleşik Devletleri
ABD merkezi yönetiminde yer alan bakanlık örgütlenmeleri ile merkezi yönetime bağlı bazı idarelerde, denetim faaliyetlerini yürüten ve İngilizce’den
doğrudan Genel Müfettiş Ofisi (Office of Inspector
General) olarak çevrilebilecek, Bakana bağlı ve ona
karşı sorumlu bir denetim birimi bulunmaktadır. Bu
denetim birimleri, 1978 yılında çıkarılan bir kanunla
kurulmuştur. Aynı kanunda 2008 yılında yapılan değişiklik ile yürütme içerisinde bağımsız bir kurul olarak
kurulan Genel Müfettişler Konseyi, söz konusu mer1

Reding, Kurt F., et. al., Internal Auditing: Assurance and
Consulting Services, The IIA Research Foundation, s.1-2
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"Bakanlıklarda, bakana bağlı olarak
çalışan denetim birimleri; iç denetim,
teftiş, inceleme ve soruşturma
faaliyetlerini içinde barındırmaktadır"
kezi denetim birimlerinin çalışmalarında verimliliği
sağlamakta, standartlarını belirlemekte ve aralarında
koordinasyon görevini yürütmektedir.
Bakanlıklarda, bakana bağlı olarak çalışan denetim
birimleri; iç denetim, teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini içinde barındırmaktadır. Tüm bu
faaliyetler ile ilgili olarak denetim birimlerinin uyacağı standartlar, yukarıda belirtilen Genel Müfettişler
Konseyi tarafından belirlenmiştir.
Denetim faaliyetlerinde bulunan ve müfettiş, soruşturmacı, iç denetçi gibi ünvanlara sahip personel,
kendi sahalarında uzmanlaşmıştır ve çoğu zaman da
kendi alanları ile ilgili başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmaktadırlar. Bununla birlikte, görev yaptığı
kurumun ihtiyacına göre, denetim birimi bünyesinde
uzmanlık gerektiren işler için istatistikçi, ekonomist,
mühendis gibi mesleklerden kişiler istihdam edilmektedir.
Denetim biriminin denetleme yetkisi, merkezde yer
alan bakanlık ile bakanlığın taşra örgütlenmesini ve
bakanlığa bağlı kuruluşları kapsamaktadır. Üçüncü kişi
ya da kurumlar nezdinde denetim ise genellikle merkezdeki bahse konu denetim biriminin görevi değildir.
Bakanlıklardan yalnızca Çalışma Bakanlığının kurum
dışı denetim anlamında sendikalar üzerinde denetim
yetkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, merkezi yönetim tarafından taşra kuruluşları, bağlı kuruluşlar ya
da sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen ve kullandırılan mali yardımlar, merkezdeki denetim birimi tarafından, Türkiye’deki inceleme fonksiyonu şeklinde
denetlenmektedir.
III.2 Birleşmiş Milletler Teşkilatı
BM teşkilatında denetim, dilimize İç Gözetim Hizmetleri Ofisi olarak çevrilebilecek “Office of Internal
Oversight Services” tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu denetim birimi dışında, BM’de iki denetim organı
daha vardır. BM teşkilatı bünyesinde olmadan bağım-
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sız olarak çalışan ve BM Genel Kuruluna karşı sorumlu, ülkemizde Sayıştay’ın fonksiyonunu gördüğü söylenebilecek ve dış denetim organı sayılan Denetçiler
Kurulu (Board of Auditors) bulunmaktadır. Ayrıca
yine bağımsız, Genel Kurula karşı sorumlu, Birleşik
Teftiş Birimi diye doğrudan çevirisi yapılabilen Joint
Inspection Board isimli, sadece 11 denetim elemanından oluşan diğer denetim birimi vardır. Bu birim,
BM teşkilatının dışında tüm BM sistemini denetleyen
ve bir nevi bağımsız denetim şeklinde çalışan, denetim anlamında çok geniş yetkileri olan bir birimdir ve
görev alanı, yapısı ve çalışma şekli anlamında ülkemiz
uygulamasındaki Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunu kısmen andırmaktadır.
BM’de, İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (Office of Internal
Oversight Services) dışındaki diğer iki denetim biriminin farklı fonksiyonları bulunmaktadır. BM teşkilatı
içinde kurum içi denetim fonksiyonlarının İç Gözetim
Hizmetleri Ofisince yürütülmesinden dolayı, bu birim
tek bir denetim birimi örgütlenmesine örnek teşkil
edebilecek ve açıklamalarımız bu denetim birimi ile
ilgili olacaktır.
BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisinin başında, Genel
Sekreterin BM Genel Kurulunun onayıyla atadığı Genel Sekreter Yardımcısı bulunmaktadır. BM Genel Kurulu kararıyla çalışma usul ve esasları belirlenen bu
denetim birimi, Genel Sekretere gözetim ve denetim
konusunda yardımcı olmakla görevli olup, Genel Kurulun 5. Komitesi diye isimlendirilen komite, bir bakıma denetim komitesi benzeri bir işleve sahip olarak,
denetim biriminin faaliyet ve raporlamalarını gözden
geçirmektedir.
BM’nin denetim biriminin yetkisi; teşkilatın merkez
birimleri, bölge ofisleri, barış gücü misyonlarının yanında, BM teşkilatından bağımsız olarak örgütlenmiş
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Çevre Programı (UNEP) gibi kuruluşlar ile fonları kapsamaktadır.
BM’nin söz konusu denetim birimi, üç ana bölümden
oluşmaktadır: İç Denetim Bölümü, Teftiş ve Değerlendirme Bölümü, Soruşturma Bölümü.
- İç Denetim Bölümü, iç denetim fonksiyonunun tanımına uygun şekilde, BM teşkilatının faaliyetlerine
değer katma ve bu faaliyetleri geliştirmek amacıyla
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"Bazı kamu kurumlarında güç, etkinlik,
prestij ve kuruma katma değer sağlama
gibi hususlar yönüyle oldukça iyi bir
konumda olan teftiş kurulları olsa da;
genel olarak kamu yönetimi yapımız
içinde teftiş kurullarının, yoğun olarak
soruşturma, üçüncü kişi ya da kurumlar
nezdinde denetim ve taşra üzerinde
teftiş fonksiyonlarını ağırlıklı olarak
yerine getirdikleri; kurumların politika
yapan ve karar veren konumunda olan
merkez teşkilatlarının ise yeterince
denetlenmediği gözlemlenmektedir"
bağımsız ve tarafsız güvence ve danışmanlık hizmeti
vermektedir. Teşkilatın hedeflerine ulaşmasını sağlamak için sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmekte ve geliştirmektedir.
İç Denetim Enstitüsünce belirlenen uluslararası iç denetim standartlarına göre yapılan iç denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen raporlarda, denetlenen
alan ya da sürece ilişkin aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik öneriler yer almakta ve iç denetim sonunda gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşılan önerilerin, tamamen yerine getirilmesi gerekmektedir.
- Teftiş ve Değerlendirme Bölümü, teftiş fonksiyonu
olarak; bir birim, konu ya da uygulamanın teşkilat
kapsamında kural ya da standartlara, iyi uygulama
örneklerine ya da önceden belirlenmiş kriterlere uygun işleyip işlemediği şeklinde gözetim faaliyeti yerine getirmektedir. Bu Bölümün diğer fonksiyonu olan
değerlendirme ise, BM teşkilatı kapsamında bir programın, etkisini de hesaplayarak, oluşturulma amacına
yönelik olarak etkili ve verimli olup olmadığını belirlemektir. Bu bölümün, ülkemiz uygulamasındaki teftiş ve kısmen inceleme fonksiyonunu yerine getirdiği
söylenebilir.
- Soruşturma Bölümü ise, görevi kötüye kullanma,
BM Teşkilatı kurallarını ihlal, yolsuzluk ile ilgili incelemeleri yapmakla görevlidir. Soruşturma raporları,
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tavsiye niteliğindeki sonuçları ile beraber, müeyyidenin uygulanması için yardımcı olma niteliğinde Genel
Sekretere iletilmektedir.
Yukarıda bahsedilen bölümlerin, uyguladıkları denetimlere ilişkin rehberleri bulunmaktadır ve faaliyetlerini bu rehberler ile uyumlu olarak yerine getirmektedirler.
IV. TÜRKİYE İÇİN TEK BİR DENETİM BİRİMİ ÖRGÜTLENMESİ
Bu bölümde, ülkemizdeki kamu kurumları bünyesinde, klasik denetim ve iç denetim fonksiyonlarını içeren tek bir denetim birimi örgütlenmesine niçin ihtiyaç duyulduğu, böyle bir örgütlenmenin faydalarının
neler olacağı, tek bir denetim birimi örgütlenmesine
gelebilecek muhtemel eleştirilere karşı ileri sürülebilecek görüşler, yukarıda belirttiğimiz ABD ve BM örneklerinin de yardımıyla tartışılmaya çalışılmaktadır.
Kurumlarda tek bir denetim birimi örgütlenmesi ile
ilgili olarak kurum içi yapılanma, aynı bakanlık içinde
faaliyet gösteren genel müdürlük kontrolörleri gibi
diğer denetim birimlerinin de tek çatı altında toplanması gibi konular, makalemizin amacı dışında kalması
ve ayrı bir makale konusu teşkil etmesi sebebiyle tartışılmamıştır. Başka bir deyişle makalemizde, yeni bir
denetim örgütlenmesi modelini tüm yönleri ile açıklama amacı bulunmamaktadır.
IV.1 Klasik Denetim Yeterli mi?
Ülkemiz kamu yönetiminde, kuruluşu Cumhuriyetimizden de önceki zamanlara dek uzanan, köklü geleneği olan ve alanında birikime sahip teftiş kurulları,
büyük ve önemli bir görev ifa etmektedir. Teftiş kurulları, klasik denetim fonksiyonları olan teftiş, inceleme ve soruşturma ile kurumdan kuruma değişmekle
birlikte üçüncü kişi ya da kurumlar nezdinde denetim
görevlerini yerine getiren ve kamu yönetimimiz içinde uzun yıllar boyunca denetim denince tek olarak
akla gelen denetim birimi niteliğindedir. Bazı kamu
kurumlarında güç, etkinlik, prestij ve kuruma katma
değer sağlama gibi hususlar yönüyle oldukça iyi bir
konumda olan teftiş kurulları olsa da; genel olarak
kamu yönetimi yapımız içinde teftiş kurullarının, yoğun olarak soruşturma, üçüncü kişi ya da kurumlar
nezdinde denetim ve taşra üzerinde teftiş fonksiyonlarını ağırlıklı olarak yerine getirdikleri; kurumların
politika yapan ve karar veren konumunda olan mer-
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kez teşkilatlarının ise yeterince denetlenmediği gözlemlenmektedir.
Merkez teşkilatlarının denetlenmediği hususuna,
Avrupa Birliğince de dikkat çekilmiştir. İç denetimin
Türkiye’de ihdasına sebep olduğu belirtilen Avrupa
Birliğinin isteği, etkin bir denetimin uygulanması ve
denetlenmeyen bir alanın olmamasıdır2.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
birlikte kamu yönetimimize, iç denetim fonksiyonu
girmiştir. Burada önemli olan nokta, iç denetim fonksiyonuna ihtiyaç duyulmuş olmasıdır. Bundan da öte,
iç denetimin kamu sektöründe uygulanmaya başlamasıyla birlikte teftiş kurulları içinde de yapılan işlerde bir revizyon, standart belirleme ve denetim rehberi oluşturma çabalarının görülmesi; iç denetimin
fonksiyonunun ülkemizde ihdasının faydalı olduğunu
ortaya koyar niteliktedir. Ancak soruna yol açabilecek
durum iç denetim fonksiyonunun ihdası değil, ayrı bir
birim olarak iç denetim biriminin ihdasıdır ve bu konu
bir sonraki başlıkta ele alınacaktır.
IV.2 Tek Bir Birimi Çatısı Altında Daha Güçlü ve Etkili
Bir Denetim
Ülkemizde aynı kurum içinde değişik denetim fonksiyonlarının farklı birimlerce gerçekleştirilmesi, denetimi daha da güçsüz kılabilmekte, bundan da öte
aynı kamu kurumunda görev yapmakta olan denetim
birimleri, birbiri ile mücadele içine girebilmektedir.
İç denetim ile klasik denetim fonksiyonlarının ayrı
birimler olan iç denetim birimleri ve teftiş kurulları
bünyesinde yapılandırılması, varlıklarını ve fonksiyonlarını devam ettirme, belki de diğer denetim birimini sindirme ve ona üstünlük kurmak isteme saikleriyle, diğer birimin fonksiyonunu küçümseme ve
önemsiz görmeye yol açabilmektedir. Oysa, yukarıda
açıklanan ABD ve BM örneklerinde de görüldüğü üzere, halihazırda teftiş kurulları ve iç denetim birimlerince yürütülmekte olan fonksiyonlar, gelişmiş ülkelerde de başarıyla uygulanmakta ve görev yaptıkları
kuruma büyük katkıları olmaktadır.
Aynı birim altında çalışmanın gerektirdiği bilgi paylaşımı sayesinde değişik denetim fonksiyonlarının
yerine getirilmesi ve denetim bulgularının bir araya
2

Acar, Pınar, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kamu İç Mali Kontrol
Sistemi, Maliye Dergisi, Ocak-Nisan 2001, No:136, Ankara, s. 11-12.
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toplanması ile ortaya çıkacak tablo sonucunda, denetimle elde edilmek istenen amaçlara daha kolay ulaşılabilecektir. Örneğin, bir kurumun görev alanı ile ilgili
bir yolsuzluk iddiasında, iç denetim fonksiyonunun
kurum içi, teftiş fonksiyonunun ilgili birim ve/veya firma işlemleri, soruşturma fonksiyonunun ise şüpheli
kişi ya da olaya ilişkin çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler bir araya getirilecek; bu sayede yakalanacak daha iyi bir bakış açısı ile, benzer bir yolsuzluğu
yapma yolunu kapayacak düzenlemeler daha doğru
ve etkili yapılabileceği gibi yanlış yapan kişiler tespit
edilip gerekli müeyyide uygulanabilecektir.
IV.3 Denetime Karşı Olumsuz Bakış Açısı
Denetlenenler tarafından pek de hoş görülmeyen denetimin, eksiklik arayan ve soruşturan bir birim olma
imajını; aynı zamanda kuruma değer katan, kurumun
aksayan taraflarını tespit ederek düzelten ve bu suretle çalışanları soruşturulmaktan kurtaran çalışmalara imza atan bir birim olma imajı ile dengelemesi,
görev yaptığı kurumlar içinde değerini artırıcı bir rol
oynayacaktır.
ABD ve BM denetim birimlerinden de gördüğümüz
üzere; iyi örgütlenmiş nitelikli bir denetimin, içinde
bulunduğu kuruma katma değer oluşturan ve kamu
yararını ön plana çıkaran bir çalışma anlayışı içinde
olması sonucunda ağırlığının artacağı ve denetime
karşı olumsuz bakış açısının kısmen de olsa kırılacağı
öngörülebilir.
IV.4 İnsan Kaynakları
Denetim fonksiyonlarının tek bir denetim birimi altında ve uzmanlaşma esasına göre örgütlenmesi; denetim kapsamında insan kaynakları kullanımı konusunda da etkili, ekonomik ve verimli olmayı beraberinde
getirecektir. Soruşturma, iç denetim, teftiş gibi fonksiyonları yerine getiren denetim elemanları; uzmanlaşmış oldukları fonksiyonlarda görevlerini daha iyi
ifa edecektir.
Tek bir denetim birimi altında çalışan denetim elemanlarının, birim içi eğitim ve yetişme imkanları yardımıyla kariyerleri boyunca sadece tek bir fonksiyonun uzmanı olarak kalmadan, aynı birimde olmanın
avantajı ile diğer denetim fonksiyonlarına kolayca
geçiş yapabileceği ya da kariyerinin başında uzmanlaşmak istediği alana yönelebileceği için iş tatmininin
halihazırdaki yapıdan daha yüksek olacağı düşünüle-
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bilir. Şu an yürürlükte olan mevzuata göre teftiş kurulundan iç denetime geçmek, giriş ve eğitim sonrası
sınav ile eğitim programına katılmayı içeren uzun soluklu bir süreçten sonra atama olduğu takdirde mümkün olabilmektedir. Keza, aynı kurum içinde teftiş kurulu kökenli bir iç denetçinin teftiş kuruluna dönmesi
de atama prosedürüne tabi olmaktadır. Oysa tek bir
denetim birimi yapısı içinde geçişkenlik daha kolay
olabilecektir.
ABD örneğinde görülebileceği üzere, tek bir denetim
birimi yapılanmasında istihdam edilebilecek mühendis, istatistikçi gibi kişiler, denetim fonksiyonlarından
ihtiyaç duyulan alanda çalışmalarda bulunarak daha
etkin bir denetimin yapılması sağlanabilecektir. Bu
konuda belirmeye başlayan en önemli ihtiyaç bilgisayar destekli denetimdir ve denetim birimi içinde
denetim elemanından aşağı olmayan bir statüde istihdam edilecek bilgisayar mühendisleri, edinecekleri
denetim tecrübesiyle de denetim birimlerinde önemli görevler üstlenebileceklerdir.
IV.5 Teftiş Kurullarının Hegemonyasının Artacağı İddiası
Mevcut durumda genel bütçeli birçok idarede görev
yapmakta olan iç denetim birimleri ile teftiş kurullarının tek bir denetim birimi altında birleştirilmesi
sonucunda, gerek sayı yönünden oldukça kalabalık,
gerekse de etkinlik olarak bazı idarelerde daha baskın olan teftiş kurulunda devam eden klasik denetim
geleneğinin ağır basacağı öne sürülebilmektedir.
Klasik denetim geleneğinin ağır basmaması ve tüm
kamu kurumlarında iç denetim fonksiyonu ve diğer
denetim fonksiyonlarının belirli standartlarda yapılmasını sağlamanın ilk aracı, ABD örgütlenmesindeki
Genel Müfettişler Konseyi örneğinde görülebileceği
üzere tüm denetim fonksiyonları için merkezi uyumlaştırma rolünü üstlenebilecek, standartları belirleyen, rehber çıkaran, kurumlardaki denetim uygulamalarını gözeten bir merkezi yapılanmadır. Ayrıca,
kamu yönetimi bünyesinde, denetimin fonksiyonel
bağımsızlığını sağlayabilecek denetim komitesi ihdası
da, iç denetimin yapılması ve sonuçlarının uygulanmasını sağlayabilecek bir yol olabilecektir.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere, iç denetim fonksiyonundan ziyade iç denetim biriminin ihdası sorunlara
yol açabilme potansiyeline sahiptir. Belki de iç denetim fonksiyonu ilk ihdas edilirken ayrı bir birim olarak
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ihdas edilmeseydi, halihazırda iki denetim birimi arasında sorun yaşanan kurumlarda sergilenen duruşlar
tam tersi olabilecekti.
V. SONUÇ
Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile birlikte genel bütçeli kamu kurumlarında
görev yapmakta olan teftiş kurullarının yanında, ikinci
bir merkezi denetim birimi olan iç denetim birimlerinin ihdas edilmesi; denetimden beklenen sonuçları
vermeyebileceği gibi, özellikle net bir görev ayrışması
da olmadığı düşünüldüğünde, bir sorun ya da çatışma
potansiyelini içinde barındırmaktadır. Teftiş kurulları
ile iç denetim birimleri arasında net bir görev ayrımı
yapılsa dahi, iki farklı birim altında görev yapan denetim birimlerinin yürüttükleri faaliyetlerin etkisi ve verimi istenen ölçüde olmayabileceği gibi kaynak israfı
olarak da görülebilecektir.
Merkezi bir yapı tarafından standartları, denetim
rehberleri belirlenen ve aralarında koordinasyon sağlanan; uhdesinde tüm denetim fonksiyonlarını, ayrı
ayrı bölümler şeklinde örgütlenmek ve uzmanlaşma
sağlanması kaydıyla toplayan tek bir denetim birimi
örgütlenmesi; ABD ve BM uygulamasında da görüleceği üzere, etkin bir denetimi sağlayacaktır.
KAYNAKLAR
1. Acar, Pınar, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kamu İç Mali Kontrol Sistemi, Maliye Dergisi, Ocak-Nisan 2001, No:136, Ankara.
2. Reding, Kurt F., et. al., Internal Auditing: Assurance and Consulting Services, The IIA Research Foundation, 2009.
3. www.oig.doc.gov/oig/, ABD Ticaret Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi İnternet Sitesi (Giriş Tarihi: 27/12/2010).
4. www.ig.energy.gov, ABD Enerji Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi İnternet Sitesi (Giriş Tarihi: 27/12/2010).
5. www.oig.dol.gov, ABD Çalışma Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi İnternet Sitesi (Giriş Tarihi: 28/12/2010).
6. www.ignet.gov, ABD Genel Müfettişler Konseyi İnternet Sitesi
(Giriş Tarihi: 28/12/2010).
7. http://www.un.org/Depts/oios/index.htm, BM İç Gözetim
Hizmetleri Ofisi İnternet Sitesi (Giriş Tarihi: 29/12/201002/01/2011).
8. www.un.org/auditors/board/, BM Denetçiler Kurulu İnternet Sitesi (Giriş Tarihi: 02/01/2011).
9. www.unjiu.org, BM Birleşik Teftiş Birimi İnternet Sitesi (Giriş Tarihi: 02/01/2011).

2011/6

MAKALE

DENETİMİN
DENETİŞİME
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Özet
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
kamu yönetimimize çağdaş bir denetim uygulaması
olan iç denetim sistemini getirmiştir. Bu sistemle birlikte uluslararası denetim standartları ve etik kuralları
olan ve mevcut geleneksel denetim ve teftiş sistemini
esaslı bir şekilde değiştiren yeni bir denetim anlayışı
Türk kamu yönetimi sistemine girmiştir. Uluslararası
boyutta kabul gören iç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık
faaliyetidir.
Yönetimin temel fonksiyonlarından birisi olan denetim, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli
olarak kullanılmasında kontrol aracı olarak risklerin
arttığı günümüz dünyasında son derece önemli bir
unsur haline gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: denetişim, iç denetim, teftiş, iç
denetçi,
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Türkiye’de yönetim anlayışı yakın zamanlara kadar
Kıta Avrupa’sında olduğu gibi genellikle hukuki yaklaşımla şekillenmiş, denetim yapanlar hukuka uygunluk
ve mali denetimi benimsemiş ve yöneticiler de bu anlayış çerçevesinde yönetim icra etmişlerdir. Mevzuata
uymanın ve kontrolün baş tacı edildiği bu anlayış, sistemin işleyişi açısından gerekli ve geliştirildiğinde çok
önemli olmakla birlikte, geliştirilemediğinde mevcudun korunamamasının ve hatta gerilemenin de bir
aracı durumuna düşebilmektedir.1
Dünyadaki gelişmelere bakıldığında ise yönetişim,
saydamlık, hesap verebilirlik, yeni kamu işletmeciliği,
1

Yaşar Okur, “Türkiye’de Rehberlik ve Danışmanlık Anlayışıyla
Denetim: Uygulama, Sorunlar ve Değerlendirmeler”, Denetişim
Dergisi, S:2, 2009, s.44
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toplam kalite yönetimi vb. kavram ve anlayışlar, hizmette standartlar geliştirme, açık toplumla kamuoyu
denetiminin artması, vatandaş ve sonuç odaklılık,
kamu hizmetlerinde rekabetin sağlanması ve bürokraside ağ tipi örgütlenme (yatay örgütlenme) gibi hususların öne çıktığı görülmektedir.2
1980 sonrası Türkiye’de yaşanan değişim, kamu yönetimi alanında köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Özellikle Türkiye’nin 1999 yılında Helsinki
Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak resmen
kabul edilmesinin ardından, mali yönetim ve kontrol
alanındaki mevcut yasal düzenlemelerin AB mevzuatıyla uyumlaştırılması yönünde çalışmalar başlamıştır.
2000’li yılların başından itibaren IMF ve Dünya Bankası ile yürütülen anlaşmalar çerçevesinde; kamuda
iç denetim ihtiyacının farkına varılmış ve AB müktesebatına uyum sürecinde, üye ülkelerin bütçe uygulamalarında standart bir uygulama olan “Kamu İç Mali
Kontrol” sisteminin ülkemizde de uygulanma hedefi,
kamu maliyesinde bir reform niteliğinde sayılan 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle gerçekleşmiştir.
Bu sistemle birlikte ülkemizde kamu kurumları açısından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı
konusunda güvence ve danışmanlık hizmeti veren iç
denetim faaliyeti mali yönetim ve kontrol sistemine
dahil olmuştur. İç denetim sisteminin başarıyla uygulanması durumunda 5018 sayılı Kanunla getirilen
yönetim sorumluluğu ilkesinin hayata geçirilmesi, üst
yöneticilere güvence verilmesi, kurum faaliyetlerine
değer katılması, kamuoyu ve ilgililere güvenilir bilgi
aktarılmasına katkı sağlanması, uluslararası standartlara uyum sağlanması ve kamu idarelerinin faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına olanak
sağlanması beklenmektedir.
Bu konunun seçilmesindeki amaç, hukuk devleti ve
hesap verebilirlik anlayışının hayata geçirilebilmesi ve
yönetimin geliştirilmesine büyük katkı yapan denetim fonksiyonundaki dönüşümün neden gerekli olduğunun ortaya konulmak istenmesidir. Bu bağlamda,
denetim kavramı klasik teftiş ve iç denetim anlamın2

Okur, a.g.m., s.45.
Not: Bu eserin ilk yayınlanan halinde 1. ve 2. dipnot sehven
atlanmıştır. Bu durumdan dolayı eserin yazarından özür dileriz.
(Yasin Sezer - Tamer Kavakoğlu)
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da genel olarak tanıtıldıktan sonra denetim anlayışındaki değişim ve dönüşüme neden ihtiyaç duyulduğu
açıklanmıştır.
Denetim Kavramı
Denetim, belli bir ekonomik birime ve bir döneme
ait bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini saptamak
amacıyla, bu bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere
uygunluk derecesini tarafsızca araştıran ve sonuçlarını değerlendirerek ilgili kullanıcılara bir rapor halinde
esas alan sistematik bir süreçtir3. Denetim, özü itibariyle ortak aklı müzakerelerle ortaya çıkarma ve kullanma faaliyetidir. Farklı, uzmanlık ve birikim gerektiren bakış açılarıyla birlikte denetlenenlerin de katılımıyla sorunların tespiti ve çözüm yollarının çeşitliliği
içerisinde en uygun önerilerin ortaya çıkarılması, denetim faaliyetinin ana amacı olmalıdır. Bu yaklaşımla
yönetimin yönetişime evirildiği gibi denetim de denetişime evirilmektedir4.
Kamu hukukunda denetim kavramı genel itibariyle
tek başına tanımlanmış bir kavram olarak değil de,
denetim ve kontrol kavramları olarak, iç kontrol, ön
mali kontrol, iç denetim ve dış denetim şeklinde tanımlanmış bir kavram olarak ele alınmaktadır. Bu
durumda denetim ve kontrol kavramları birbiri içine
girmiş bulunmaktadır5. Türk Dil Kurumu ise, denetim
kavramını bir işin doğru ve yönetime uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek olarak tanımlamıştır6.
Denetim Kavramının Tarihi Seyri
Denetim kavramının tam olarak ortaya konulması
adına yapılması gereken en doğru yol denetim kavramının tarihsel süreç içinde ele alınarak, onun uluslararası alanda kazandığı ve genel kabul gördüğü anlamın ortaya konulması olacaktır.
3

Ercan Alptürk, İç Denetim Rehberi, Maliye ve Hukuk Yay., Ankara, 2008, s.3.

4

Yaşar Okur, Türkiye’de Kamu Denetimi; Değişim Süreci ve Performans Denetimi, Nobel Yay., Ankara, 2007, s.2.

5

Mehmet Fahrettin Önder, Türk Hukukunda İç Denetim ve
Uluslararası Standartlara Uyumu, Asil Yayın Dağıtım, Ankara,
2008, s.6.

6

http://tdkterim.gov.tr/bts/ (Erişim Tarihi 10.12.2010)
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Denetimin tarihsel köklerinin M.Ö. 3000 yıllarına, Ninova kentine kadar uzandığı saptanmıştır. Arkeolojik
bulgulardan elde edilen bilgiler, eski Mezopotamya’da
hüküm süren kralların, kraliyet tahıl ambarlarının sayımını yapmak ve buradaki görevlileri kontrol etmek
için katiplerine yetki verdiklerini göstermektedir7.
Uluslararası literatürde denetim, “audit” kelimesi ve
denetçi ise bundan türetilen ‘auditor’ kelimesi karşılığında kullanılmaktadır. Başlangıçta işlemlerin az ve
basit olduğu, günlük hesapların kontrolü ile görevlendirilmiş bir kişi, bütün gün harcamada bulunan kişiye akşamları her bir işlemi miktar ve içerik itibariyle
okutur, hesaplar hakkında fikrini söylerdi. Hesapların
kontrolü ile görevlendirilen bu kişiye, görevini dinleyerek yapması nedeniyle ‘dinleme’ kavramının İngilizce (audience-audition) ve Latince (audire-audencia)
olan sözcük karşılıklarından hareketle ‘auditor’ (denetçi-denetleyen) denilmiştir. Duymak, haber almak
anlamına gelen ‘audit’ kavramı da denetim karşılığı
olarak kullanılmaya başlanmıştır8.
Modern iç denetim anlayışının doğup yaygınlaşması
özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika Birleşik
Devletleri’nde gerçekleşmiş ve son çeyrek yüzyılda
artan bir gelişme hızına kavuşmuştur. ABD’deki şirketlerin finansal raporlarının doğruluğunun incelenmesi ve muhasebe kontrolleriyle uyum sağlanması
olarak tanımlanabilecek olan dış denetim faaliyetinin
yanı sıra, artan işlem hacmi, coğrafi uzaklık, etkinlik
ve verimliliğin ön plana çıkması, şeffaflık ve kurumsal
yönetim kavramlarının önem kazanması ile birlikte iç
denetim faaliyetlerinin kapsam, yöntem ve içeriğinin
hızla gelişmesine yol açmıştır.
Yönetim adına denetim olarak başlayan iç denetim
zamanla bünyesine operasyonel denetim, iç kontrol
süreçlerinin ve risk yönetiminin değerlendirilmesi
ve işlem süreçlerinin analiz edilmesi yoluyla kurum
faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması gibi
çağdaş unsurları bünyesine katmıştır. İç denetim bu
7
8

Haydar Gezmiş, “Yüksek Denetim ve Türkiye Uygulaması”, Kamutürk Dergisi, Sayı:1, 2008, s.55.
Hüseyin Özer, Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve
Türkiye Açısından Uygulaması”, Kamutürk Dergisi, Sayı:1,
2008, s.55. Değerlendirilmesi, Sayıştay Yay., Ankara, 1997,
s.3.
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süreçte, yönetim adına denetim kavramından kurum
faaliyetlerine yönelik kurum dışına bağımsız bir değerlendirme sunan yönetimin denetimi olarak nitelendirilebilecek olan bir fonksiyona dönüşmüştür. İç
denetimin tüm bu gelişmeleri bünyesine taşıması ve
standartları ile genel kabul görmüş uygulama metotlarıyla günümüzdeki çağdaş yönetim felsefesine
uygun profesyonel bir meslek haline gelmesi 1941
yılında Victor Z. Brinks’in ilk iç denetim kitabı olarak
bilinen “Modern Internal Auditing” kitabını yayınlaması ve ABD’de kurulan İç Denetçiler Enstitüsü (IIA
- Institute of Internal Auditors) ile gerçekleşmiş ve ‘iç
denetim’ kurumsal kimlik kazanmıştır9.
ABD’de 1940’lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel
araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı
olan geleneksel denetim anlayışının yolsuzlukları ve
hataları engelleyemediği, hataların çoğunun sistemden kaynaklandığı belirlenmiş, sistem denetimi, risk
denetimi, performans denetimi ve bilgi teknolojisi
denetimi gibi denetim tekniklerini uygulayan iç denetim kavramı önem kazanmaya başlamıştır.
IIA’in faaliyet göstermeye başlamasıyla birlikte iç denetim; standartları, etik kuralları ve sistematik uygulamaları olan bir meslek olarak gelişmeye ve önem kazanmaya başlamıştır. İlk olarak 1947 yılında yayımlanan “İç Denetimin Sorumlulukları Bildirgesi” zamanla
iç denetim standartlarına dönüşmüş ve 1978 yılında
ilk “Genel Kabul Görmüş İç Denetim Standartları” yayımlanmıştır. İç denetim standartlarının 01.01.2009
tarihinde yürürlüğe giren son şekli, tüm dünyada iç
denetim mesleğinin genel standartları olarak birçok
yasal düzenlemede atıf yapılan temel bir düzenleme
mahiyetindedir. İç denetim uygulamaları, IIA’in sistematik ve uzun soluklu çalışmalarıyla bünyesine kattığı iç kontrol ve risk yönetimi gibi çağdaş unsurlarla,
odak noktasını geçmiş faaliyetlerin denetiminden
geleceğin belirsizliğinin yönetilmesi olarak da yorumlanan kurum faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kurum
hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan bir yapıya dönüştürmüştür10.
9

İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 2008 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, Ankara, 2009, http://www.idkk.gov.tr/web/guest/
home (Erişim Tarihi 09.11.2010), s.1.
10 Tamer Kavakoğlu, Yerel Yönetimlerde İç Denetim Modeli: Denizli
İl Özel İdaresi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli,
Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, s.8.
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İç Denetim Kavramı
Kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden
yapılandırılarak beraberinde çok yıllı bütçe, stratejik
plan, performans planı, iç kontrol, iç denetim, kaynakların kullanımında iyi mali yönetim ilkeleri, mali
saydamlık, hesap verebilirlik, kamuda tahakkuk esaslı
muhasebeye geçiş ve muhasebe birliğinin sağlanması
gibi çağdaş mali yönetim anlayışına kavuşmuştur.
5018 sayılı Kanunun kamu denetim anlayışına getirdiği en önemli yönlerinden birisi de fonksiyonel bağımsızlığa sahip ve kendi faaliyetlerinin de hesabını veren
danışmanlık ve rehberlik yönü de olan bir denetim
anlayışını getirmesidir. Bu sistemle birlikte uluslararası
denetim standartları ve etik kuralları olan ve mevcut
geleneksel denetim ve teftiş sistemini esaslı bir şekilde
değiştiren yeni bir denetim anlayışı Türk idare sistemine girmiştir. İç denetim reformunun başarılı olması durumunda; kamu yönetimindeki birçok sorunun çözüleceği, kamuda kaynak kullanımlarındaki etkinsizliklerin,
israf ve yolsuzlukların azalacağı, kamu idarelerinde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin öne çıkacağı ve idarelerin daha iyi ve kaliteli yönetileceği söylenebilir11.
Çok iddialı bir şekilde ortaya çıkarak kendisinden üst
düzeyde bir beklenti oluşmasına yol açan bu yeni denetim kavramını, iç denetim alanında dünyada başat
rol oynayan IIA şu şekilde tanımlamıştır: “Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence
ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk
yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik
sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun
amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur”12. IIA’in bu tanımlaması, dünyadaki gelişmelere paralel olarak güncellendiğinden iç denetimin söz konusu değişkenlik
özelliği, diğer denetim türleriyle kıyaslandığında, onu
ayakta tutan önemli özelliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Avrupa Birliği ise IIA’in tanımına, fonksiyon olarak iç
denetimin; iç kontrollerin, iç kontrol amaçlarını yeter11 Kavakoğlu, a.g.t., s.3-4.
12 Uluslararası İç Denetim Standartları, Türkiye İç Denetim
Enstitüsü, İstanbul, 2008, s.7.
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li düzeyde sağlayıp sağlamadığı konusunda yöneticilerin idari yapı içindeki unsurlardan güvence alması
olduğunu da ilave etmektedir13.
Sawyer’in yapmış olduğu tanıma göre iç denetim bir
organizasyondaki;
Ø Finansal ve operasyonel bilginin doğru ve güvenilir olup olmadığı,
Ø İşletmenin risklerinin tanımlanmış ve asgariye indirilmiş olup olmadığı,
Ø Tatmin edici standartların oluşturulup oluşturulmadığı,
Ø Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp
kullanılmadığı,
Ø Organizasyonun hedeflerine etkin bir biçimde
ulaşıp ulaşmadığı,
Ø Dış düzenlemelerin ve kabul edilen iç politikaların
ve usullerin izlenip izlenmediği, hususlarının belirlenmesi ve yöneticiler ile diğer üyelerin görev
ve sorumluluklarını etkin bir biçimde yerine getirmelerine destek olmak amacıyla, tüm işlemlerin
ve kontrollerin iç denetçilerce nesnel ve sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi ve onaylanmasıdır14.
İngiltere Hazinesi tarafından AB’ye aday ülkelerin yararlanması için hazırlanan dokümanda yapılan tanımlamaya göre ise iç denetim; bir organizasyonun bünyesinde bulunan bağımsız ve tarafsız değerlendirme
hizmetidir15.
5018 sayılı Kanuna göre; iç 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. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin
13 Mustafa Tamer, Açıklamalı-Yorumlu-İçtihatlı İl Özel İdareleri,

Mustafa Tamer Stratejik Araştırmalar Vakfı Yay., İzmir, 2008,
s.77.
14 Hasan Abdioğlu, “İç Denetim Alanında Mesleki Yetkinliklerin
Güçlendirilmesi Arayışları ve İngiltere ve İrlanda İç Denetçiler
Enstitüsünün Yetkinlik Tanımlamaları”, Sayıştay Dergisi, S:68,
2008, s.93.
15 İbrahim Atilla Acar, “İç Denetim-Stratejik Plan-Performans
Yönetimi Çerçevesinde Kavramsal Değerlendirmeler”, Yerel
Siyaset Dergisi, S:26, 2008 s.79.
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"İç denetim kavramının organizasyonel
yapıdaki yeri, icra ettiği faaliyetlerin
kapsamı ve iç denetim biriminden
beklenen amaçlar dikkate alındığında,
iç denetim faaliyetinin diğer denetim
faaliyetlerinden en büyük farkı, sağladığı
güvence ve danışmanlık faaliyetlerini bir
arada yürütmesidir"
risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik,
sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir16.
İç denetimin bileşenlerinin başında kontrol süreçlerini değerlendirmek gelmektedir. Bu değerlendirme,
idarenin amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak uygun
bir iç kontrol yapısının oluşturulması ve sürdürülmesi
için değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak üzerine kuruludur. İkinci bileşen ise yönetim
süreçlerini değerlendirmektir. Bu bileşenin özünü;
idarenin hesap verme sorumluluğunu güçlendirmek
amacıyla, kurumsal yapının ve yönetim süreçlerinin
etkililiğini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak
oluşturmaktadır. Son bileşen ise risk yönetim süreçlerini değerlendirmektir. Buna göre; idarenin hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskleri belirlemek, analiz
etmek, sınıflandırmak ve alınması gereken önlemleri
tespit etmek, uygulama ve izleme kapasitesini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak söz konusu bileşenin açılımını vermektedir17.
İç denetim fonksiyonu, bir güvence sistemi olarak,
kayıtların doğruluğundan ziyade, organizasyonun eğilimlerini dikkate alan ve organizasyondaki işlemlerin
etkinliği ve verimliliği üzerine katma değer yaratan
bir faaliyet olarak görülmektedir18.
16 Tamer Aksoy, “Kamuda İç Kontrol ve İç Denetim”, Muhasebat

Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara, 2008, s.77.

17 Alptürk, a.g.k., s.20-21.
18 Mehmet Ünsal Memiş, İç Denetimin Yönetim Fonksiyonla-

rının Yerine Getirilmesindeki Rolü: Türkiye’deki Büyük İşletmeler Üzerinde Bir saha Araştırması, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Adana, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2006, s.82. http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tezler/ 1262.pdf
(Erişim Tarihi 05.11.2010).
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Yukarıda belirtilen farklı iç denetim tanımlarından da
anlaşılmaktadır ki iç denetim idareye yön veren bir
pusula işlevini görmektedir. Modern iç tanımındaki
unsurların tamamını içerecek şekilde icra edilen bir
iç denetim faaliyeti idarenin amaç ve politikalarının
gerçekleşmesi adına yönetime ayna tutan bir işleve
sahip olacaktır19.
Öte yandan, iç denetim Avrupa Birliği Komisyonu,
IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO, OECD,
Avrupa Merkez Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından gerek uygulanan gerekse üye ülkelere referans olarak gösterilen bir denetim sistemidir20.
Rittenberg ve Covaleski tarafından olay çalışması
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bir araştırma,
iç denetimin işletme yönetimi tarafından stratejik
önemi olan bir fonksiyon olarak görüldüğü ve güçlü
bir yönetim desteği aldığı durumlarda, iç kontrollere
ilişkin daha gerçekçi değerlemeler yapılabildiğini ve
kendilerine görev tahsisi yapılan kişi ve birimlerin sorumluluklarını yerine getirilmelerine önemli bir katkı
sağlandığını göstermiştir. Tersi bir durumda ise, yönetim desteğinin olmadığı ve iç denetimin stratejik öneminin göz ardı edildiği durumlarda, iç denetimden
beklenen faydaların sağlanamadığı gözlenmiştir21.
İç denetim kavramının organizasyonel yapıdaki yeri,
icra ettiği faaliyetlerin kapsamı ve iç denetim biriminden beklenen amaçlar dikkate alındığında, iç denetim
faaliyetinin diğer denetim faaliyetlerinden en büyük
farkı, sağladığı güvence ve danışmanlık faaliyetlerini bir arada yürütmesidir22. Söz konusu bu faaliyet,
idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir
biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik
önerilerde bulunulması olarak tanımlanabilir23. İç denetim, yönetimin bir parçası olduğu halde, fonksiyo19 Kavakoğlu, a.g.t., s.10.
20 Ahmet Başpınar, “Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uyumlaştır-

ma Fonksiyonu”, Maliye Dergisi, S:151, 2006, s.24

21 Memiş, a.g.t., s.92-93.
22 Akif Akşam, İç Denetim Mesleği, İlkeleri, Uluslararası İç Denetim Standartları ve Değerlendirilmesi, Yeterlilik Tezi, Hazine
Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Ankara,
2005, s.36.
23 Mehmet Sait Arcagök ve Ertan Erüz, Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Sistemi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, İstanbul. 2009, s.193.
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nel anlamda bağımsızlığa sahip bir mekanizma olarak faaliyette bulunmakta ve bu nedenle kurum ve
kuruluşlarda yönetsel hesap verebilirlik müessesinin
yerleşmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca iç
denetim, bireysel işlemleri incelemek yerine sistem
odaklı bir denetim faaliyetine dayanmakta ve program sonuçlarının kalitesi üzerine odaklanmaktadır24.
İç denetimin kapsamı, iç sınırlara veya coğrafi kısıtlamalara bakmaksızın bir kurumun bütün faaliyetleridir. İç denetim; yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol
süreçlerinin kurumun karşı karşıya olduğu bütün risklerin belirlenmesi, tanımlanması ve giderilmesi konusundaki yeterliliğini ve etkinliğini de kapsar. Böylece,
esas olarak tarihsel mali verileri değerlendirmek üzerinde odaklanan dış denetimin tersine, iç denetimin
kapsamı, işletmenin etkinliği, devamlı detaylı yönetim bilgileri ve etik ve sosyal prosedürler gibi başka
konuları da içerir25.
İç denetim faaliyetinin kapsamı yalnızca harcamalar
ile gelir işlemleri olmayıp, idarelerin tüm faaliyet,
işlem ve süreçleri denetim kapsamındadır. Teşkilat
bakımından da idarelerin merkez, taşra ve yurt dışı
teşkilatına dahil tüm birimlerinin faaliyet ve işlemleri
iç denetim kapsamına dahildir. İç denetimin sadece
mali iş ve işlemlere yönelik bir faaliyet olduğu yargısı
uluslararası iç denetim standartlarına aykırı olduğu
kadar ulusal mevzuat normları olan 5018 sayılı Kanun
ve ilgili Yönetmelik hükümleriyle de açıkça çelişmektedir26.
Denetim Anlayışındaki Değişim
Denetim mekanizmalarının yeterince gelişmediği
veya etkin kullanılmadığı sistemlerde, yönetimlerin
genellikle düzgün çalışmadığı bilinen bir gerçektir.
Başarılı bir yönetim sistemi için iyi işleyen bir denetim sistemi şarttır. İyi bir denetim sistemi ise denetim
standartlarına uyulmasıyla mümkündür27.
Denetim, bir doğruluk, uygunluk ve akılcılık sorgula24 Akşam, a.g.t., 2005, s.36.
25 Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu, 2005 Durum Raporu, Avrupa’da İç Denetim, Fransa, s.25-26.
26 Cemil Sabri Midyat, Teftiş ve Geleneksel Denetimden İç Denetime: Yapılan Düzenlemeler, Sorunlar ve Tereddütlü Hususlara
İlişkin Değerlendirmeler, 2007, http://www.stratejikboyut.com/
article_detail.php?id=43 (Erişim Tarihi 03.01.2011), s.1.
27 Seyit Koçberber, “Dünyada ve Türkiye’de Denetim Etiği”, Sayıştay
Dergisi, S:68, 2008, s.65.
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ması olduğundan, denetim faaliyetinin bizzat kendisinin de kalite ve güvenirlik sorgulamasının yapılması
bir zorunluluktur. Denetimde kalite ve güvenirliğin
güvencesi ise, denetim faaliyetinin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğuna bağlıdır. Bu belirleme bizi
denetçinin niteliklerine ve denetim sürecinin geneline yönelik denetim standartlarına ulaştırır. Denetim
standartları bir yerde yapılan işin kalitesine ilişkin
ölçütler bütünü olup, hem kişisel özellikleri itibariyle
denetçiyi, hem de başından sonuna kadar tüm denetim sürecini kapsar28.
Dünyada bilgi ve teknoloji alanlarında çok hızlı bir gelişme yaşanmaktadır. Bu hızlı gelişimin etkin ve verimli yönetilmesi, problemler ortaya çıkmadan önleyici
tedbir niteliğinde, organizasyonlar içinden şeffaf bir
şekilde değerlendirilebilmesiyle mümkün olacaktır.
Bu noktada, iç denetim önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Bu anlayış kurumsal yönetim anlayışıdır ve
iç denetim sistemi de kurumsal yönetimin, şeffaflık,
hesap verilebilirlik, adillik ve sorumluluk özelliklerinin
bir gereğidir29.
Mevcut teftiş ve denetim sistemimiz uzun süredir
gerek yapılanması gerek fonksiyonları itibariyle ciddi
eleştirilere maruz kalmaktadır. Yönetim ve denetim
sistemi ve anlayışındaki çarpıklık ve yanlışlıklar, söz konusu eleştirilerin başlıca kaynağını oluşturmaktadır.
Türk teftiş ve denetim sisteminin en temel sorunlarından birisi, denetim ve teftişin AB standartlarından
farklı olarak, birlikte yapılması ve çoğu kez teftişin denetim, denetimin de teftiş olarak algılanmasıdır. Bu
noktada, teftişin idari nitelikte ve her yönetim kademesinde, üstlerin astlar üzerindeki kontrol faaliyeti olmasına karşın, denetimin; idareden bağımsız objektif
bir değerlendirme fonksiyonu olduğunu vurgulamak
ve sistemi buna göre oluşturmak gerekli olmaktadır. Her şeyden önce denetim, idareden bağımsız bir
fonksiyon olarak örgütlenememiştir. Yönetimlerin hesap vermeden kaçınmaları nedeniyle denetim yeterli
önemi kazanamamıştır. Öte yandan, farklı unvan ve
statülerde çok sayıda denetim birimi oluşturulması,
koordinasyonsuz, işbirliğinden uzak, görev çakışmalı
ve çatışmalı bir yapı ortaya çıkarmıştır30.
28 Akşam, a.g.t., s.76.
29 Önder, a.g.k., s.1-2.
30 Maliye Bakanlığı Kotrolörleri Derneği, “Kamu Denetiminin Yeni-
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"Kamu yönetimimizde etik ilkeleri yeteri
kadar önemsemeyen otoriter yönetim
ve otokratik denetim anlayışı, etik
ilkelere ve demokratik liderliğe dayanan
dönüştürücü anlayışa kavuşmadıkça;
kalite üretilmesinin temeli olan,
yönetilenlerin ve denetlenenlerin
kapasitelerini ve zekalarını kullanmaya
yöneldikleri bir yapının ve kültürün
oluşması mümkün olmayacaktır"
Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında
teftiş kurullarına yer verilirken söz konusu kanunların
hiçbirinde “teftiş” tanımına yer verilmediği görülmektedir. İlgili kanunlarda daha çok teftiş kurullarının görev ve
yetkilerinin sayılması yöntemi tercih edilmiştir. Benzer
durum, kamu sektöründe teftiş kurulları dışındaki farklı
denetim birimleri için de geçerliyken, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla “iç denetim” ve
“dış denetim” olmak üzere mali alanda denetimle ilgili
olarak iki tanımlama yapıldığı görülmektedir31.
Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Eşleştirme Projesinin Kapanış Töreni’nde Tim Burr’in
ifade ettiği bir Çin atasözünün söylediği gibi “Nice
uzun yolculuklar vardır ki, tek bir adımla başlar”32.
Türkiye’deki birçok şey gibi kamu yönetimi ve denetim elemanlığı da değişiyor ve değişmek zorundadır.
Ama bu değişim henüz çok yetersizdir. Kamu yönetimimizde etik ilkeleri yeteri kadar önemsemeyen
otoriter yönetim ve otokratik denetim anlayışı, etik
ilkelere ve demokratik liderliğe dayanan dönüştürücü anlayışa kavuşmadıkça; kalite üretilmesinin temeli
olan, yönetilenlerin ve denetlenenlerin kapasitelerini
ve zekalarını kullanmaya yöneldikleri bir yapının ve
kültürün oluşması mümkün olmayacaktır33.
den Yapılandırılması Raporu, 2003, http://www.ceterisparibus.
net/maliye/kamu.htm (Erişim Tarihi 03.11.2010), s.1-2.
31 Bilal Yücel, “Amaç ve Unsurları Bakımından Maliye Teftiş Ku-

rulu Uygulamalarında Klasik Anlamda Teftiş”, Maliye Dergisi,
Sayı:157, Temmuz-Aralık 2009, s.48.
32 Tim Burr, “Sayıştay’ın Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesinin Kapanış Töreni”, Sayıştay Dergisi,
Sayı:64, 2007, s.17.
33 Bünyamin Özgür, Kamu Yönetimi Denetçilerinde Etik Kültü-
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2000’li yılların başında AB tarafından yapılan incelemelerde; Türkiye’deki kamu iç mali kontrol sisteminde
kavramsal ve işlevsel eksiklikler olduğu ve bu alanda
yasal düzenleme ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca, şeffaflık, performans denetimi ve mali yönetim gibi alanlarda uluslararası kabul görmüş ilkelerin
yeterince takip edilmediği, denetim alanındaki yetki ve sorumlulukların tam olarak tanımlanmadığı ve
kamu kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının halen
yeterince belirgin olmadığı vurgulanmıştır.
AB Komisyonu tarafından 9 Kasım 2010 tarihinde
açıklanan “Türkiye 2010 İlerleme Raporu”nun “Mali
Kontrol” başlıklı 32. nci faslında;
Ø AB müktesebatına uyumun ileri düzeyde olduğu
kamu iç mali kontrolü (KİMK) konusunda sınırlı
ilerleme kaydedilmiştir. Bütçe harcama birimleri,
geçen yıl yayımlanan rehber doğrultusunda, mali
yönetim ve kontrol merkezi uyumlaştırma birimine (MYK MUB), kamu iç kontrol standartlarına
uyum eylem planlarını sunmaya başlamıştır.
Ø 2002 kamu iç mali kontrol politika belgesinin ve
ilgili eylem planının güncellenmesi gerekmektedir, bunu müteakip Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda değişiklik yapılması gerekecektir.
Bu belgelerde, yönetsel hesap verebilirlik, kontrol, denetim ve teftiş görevlerinin tarif edilmesi
ve iç denetim için daimi bir merkezi uyumlaştırma biriminin (İD-MUB) kurulması gibi konuların
düzenlenmesi gerekecektir. İD-MUB’nin yeri,
kamu iç denetimi mesleğinin en uygun şartlar
altında gelişebilmesini sağlamak açısından çok
önemlidir. Maliye Bakanlığının reform sürecini
yönlendirme rolünün daha fazla güçlendirilmesi
gerekmektedir.
Ø Dış denetim konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Sayıştay Kanunundaki değişiklik 2005 yılından
bu yana TBMM’de beklemektedir. Bu kanun,
sorumluluk alanı genişleyen kuruma hukuki ve
yapısal zemin sağlayacak ve denetim uygulamalarını ilgili uluslararası standartlarla uyumlaştıracaktır34.
rün Geliştirilmesi, Denetişim Dergisi, S:5, 2010, s.26.
34 Kamu İç Denetçileri Derneği, http://www.kidder.org.tr/HaberOku.php?Haber=58641962430 (Erişim Tarihi 14.12.2010).
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"İç denetimin fiilen uygulanması ve bu
uygulamaların izlenmesi, iç denetim
faaliyetlerinin geliştirilmesi, iç denetimin
kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi,
iç denetçilerin nicelik ve niteliklerinin
artırılması, iç denetim faaliyetlerinin
uyumlaştırılması ve koordine edilmesi
bu sistemin başarısının basamaklarını
oluşturacaktır"
Başbakanlık tarafından kamu yönetiminde yeniden
yapılanma kapsamında hazırlanan “Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim” adlı eserde denetime ilişkin olarak; fazla sayıda ama etkisiz denetim, kurallara
uygunluğa ve geçmişe dönük denetim, hedeflerden
ve performans göstergelerinden yoksun bir denetim
ve yetersiz kamuoyu denetimin olduğu tespitlerine
yer verilmiştir35.
Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre 2010 yılı
Aralık ayı itibariyle, 21 farklı denetim biriminde 9.032
müfettiş, kontrolör, denetmen, hesap uzmanı görev yapmaktadır36. Belediyelerdeki müfettişler ile
KİT’lerdeki teftiş kurullarında görev yapanlar, bu sayıya
dahil değildir. Bütün bunlara rağmen, yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlükler, uluslararası alanda ve kamuoyu
nezdinde kamu yönetimini küçük düşürmektedir. Zira
2009 yılında Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından
açıklanan 2008 Yılı Yolsuzluk Algılama Endeksi’ne göre;
Türkiye’nin 4.6 oranıyla 180 ülke arasında Polonya ve
Ukrayna ile birlikte 58. inci sırada yer alması denetim
sisteminin de kendisini bir öz eleştiriye tabi tutmasının
gereğini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır37.
Kamu mali yönetimindeki etkin olmayan denetim sistemini değiştirmek ve yaşanılan sorunların uluslara35 Ömer Dinçer ve Cevdet Yılmaz, Kamu Yönetiminde Yeniden
Yapılanma:1 Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, T.C.
Başbakanlık, Ankara, 2003, s.103-104.
36 08.11.2010 tarihinde Bilgi Edinme Kanunu kapsamında tarafımdan yapılan başvuruya Devlet Personel Başkanlığının 02.12.2010
tarihinde gönderdiği mailde verdiği cevapta yer alan denetim
elemanları sayısı.
37 Uluslararası Şeffaflık Örgütü, http://www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2009 (erişim Tarihi 28.12.2010).
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rası alanda kendini ispatlamış bir denetim sistemiyle
çözülebileceği düşünülerek yeni bir denetim sistemi
getirilmiş ve bu sistemi işler hale getirebilmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına iç denetçi ataması
yapılmıştır. Ataması yapılan iç denetçilerden halen
genel bütçeli idarelerde 227, özel bütçeli idarelerde 250, sosyal güvenlik kurumlarında 21 ve mahalli idarelerde 272 olmak üzere, 208 kamu idaresinde
toplam 770 iç denetçi görev yapmaktadır38. Getirilen
bu yeni denetim modelinin kamu denetim sisteminde yaşanan sorunları çözmedeki başarısı, bu sisteme
karşı olumsuz önyargıların kırılmasını ve sistemin geliştirilmesi yönünde daha kararlı adımların atılmasını
sağlayacaktır. Kuşkusuz, mevcut iç denetçilerin göstereceği performans, bu kuruma olan kuşkuları azaltacaktır.
İç denetim sistemiyle ilgili olarak 5018 sayılı Kanunda
yapılan düzenlemelerle, yolsuzluğun olmadığı, uluslararası sistemle uyumlu, etkin, verimli, şeffaf, hesap
verebilir bir kamu yönetimi hedeflenmektedir. Ancak,
getirilen yeni sistem ne kadar mükemmel olursa olsun bu sistemin uygulayıcıları insan olduğundan söz
konusu düzenlemelerde, mali sistemin altyapısını
oluşturan uygulamalar ve sistemi işleteceklerin tabi
olacakları usuller dikkate alınırken, sistemin başarısını sağlamak için asıl gerekli olan insan faktörünün
ihmal edilmemesi de büyük önem taşımaktadır. Uygun kalitede insan kaynağı olmadığı durumlarda sistem ne kadar mükemmel tasarlanmış olursa olsun
düzgün çalışmayabilmektedir. Bu nedenle; kurulan
denetim sisteminin başarısı için hukuk kurallarının
yanında, denetçilerin bazı vasıflara sahip olması da
büyük önem taşımaktadır.
Sonuç
Her ne kadar yeni kamu mali yönetimimiz, iç denetim sistemini çok köklü bir geleneğe sahip olan klasik
teftiş sisteminin varlığı yanı sıra bir alternatif model
olarak kamu yönetimine monte etmiş olsa da, gelinen noktada mevcut yapı beraberinde bazı sorunları
getirmiş ve bu yeni sisteme karşı bir direncin oluşmasına yol açmıştır. Denetim sistemindeki bu köklü
değişim ancak mevcut bürokrasi ve müfettiş algısı ile
kamuoyu farkındalığının arttırılmasıyla aşılabilecektir.
38 Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi 2011-2013, http://www.idkk.
gov.tr/web/ guest/home (Erişim Tarihi 28.12.2010), s.3.
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Bu bağlamda; iç denetim birimlerinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde bu birimlere
fiilen işlerlik kazandırılması son derece önem arz etmektedir. Bu işlerlikle birlikte iç denetim mevzuatının
tamamlanması, iç denetimin fiilen uygulanması ve bu
uygulamaların izlenmesi, iç denetim faaliyetlerinin
geliştirilmesi, iç denetimin kurumsal kapasitesinin
güçlendirilmesi, iç denetçilerin nicelik ve niteliklerinin artırılması, iç denetim faaliyetlerinin uyumlaştırılması ve koordine edilmesi bu sistemin başarısının
basamaklarını oluşturacaktır.
İç denetim reformunun başarılı olması durumunda;
kamu yönetimindeki birçok sorunun çözüleceği, kamuda kaynak kullanımlarındaki etkinsizliklerin, israf
ve yolsuzlukların azalacağı, kamu idarelerinde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin öne çıkacağı ve idarelerin
daha iyi ve kaliteli yönetileceği söylenebilir.
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BÜROKRATİK
FANTEZİLER;
İÇİMİZDEKİ
OTORİTERYENİZM

ÖZET: Bilindiği üzere, Türk kamu yönetimi, yaklaşık
son 10 yıllık dönemde kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu süreç, siyaset-yönetim ayrımı çerçevesinde temsili demokrasinin krizine işaret
etmektedir. Bu krizin, ülkemiz siyasetine yansıyan
boyutları başkanlık rejimi tartışmalarına kadar uzanmaktadır. Meselenin bu boyutuyla, bürokrasinin uğraşı alanına girmediği açıktır. Ancak, ne yazık ki, bürokrasi, meseleyi temel noktasından kalkarak ele almak yerine, bir pozisyon alma ya da pozisyon vermeme tartışmasına kadar düşürmüş durumdadır. Durum
tam da burada, bir zenci-beyaz ikilemine denk düşmektedir. İç denetim birimlerinin oluşturulmasında
izlenen yöntemin de katkısıyla, durum; kimi kurumda
yıllar öncesine dayanan anlamsız bir güç çekişmesi,
kimi kurumda daha iyi koşullarda emeklilik haklarına
ulaşmanın verdiği rehavet, kimi kurumda kadrolaşma
çabaları şeklinde yürümekteyken, yapılması gereken
bir şeyler olduğu açıktır. İlk olarak, mesele bir karşıtlık
ilişkisi içinde bürokratik bir fantezi şekline dönüştürülmekten kurtarılmalı ve geleneksel kazanımlarla bunun eksiklikleri tespit edilerek acilen sağlıklı bir karar
verilmesi gerekmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Teftiş, iç denetim, Türk kamu
yönetimi, dönüşüm.
Giriş
Çoğumuzun “zenci yazar” olarak tanıdığı James Baldwin, ırkçılığa karşı çıkarken paradoksal bir biçimde
“zenci yoktur” demeye getiriyor, tabiî daha da önemli
nokta bu önermenin doğal olarak varacağı mantıksal,
ama beklenmedik, travmatik sonuç: “zenci” yoksa,
“beyaz” da var olamaz; zenci yoksa beyaz da yoktur.1

Oğuz ALMIŞ
İç Denetçi
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
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Beyaz ile zenciyi bir karşıtlık ilişkisi içinde ele aldığımızda, yukarıdaki paragraf mantıksal olarak, sonuçta
ikisinin de olmadığı sonucuna ulaşmak durumunda
1

Bülent Diken, “İdeolojik Fanteziler: İçimizdeki Faşizm” Birikim
Dergisi, Sayı:107, Yıl:1998, Mart, s. 71-79.
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"Denetim faaliyeti, yönetimin bir
unsuru olarak inşa edilmekle, esasen
yönetimin yapı ve işleyişine uygun
olarak, doğrudan doğruya baştan
şekillendirilmiş olmaktadır. Yani,
denetim, belirlenen yönetim anlayışına
göre kurgulanmaktadır"
kalacağımızı ifade etmektedir. Daha da açığı, meseleleri bir karşıtlık ilişkisi içerisinde ele aldığımızda, zorunlu olarak bir tarafımız olmakta ve bulunduğumuz
tarafı savunduğumuzu düşünürken esasen bir yokluğa ulaşmaya çalışmaktayız.
Yaklaşık son 5 yıllık dönemde, “iç denetim-teftiş” karşıtlığı üzerinden yürütülen tartışmalara bakıldığında,
durumun Türk kamu yönetimi açısından bir zenci-beyaz meselesinden geri kalmadığı anlaşılmaktadır. Zira,
bu yok sayıcı karşıtlık ilişkisinden ortaya bir yokluk
çıkacaksa, bu; denetim faaliyetinin üstlendiği işleve
ilişkin olacaktır, yoksa zaten kişi ve kurumlar “bugün
var yarın yoktur”: buradaki yok, farklı biçimlerde var
anlamındadır.
Yukarıdaki satırlardan meselenin tartışılmaması gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır. İtirazımız, esasen
neyi tartışmamız gerektiğinin bilinmediğine yönelik
endişeden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada Türk denetim sisteminde, gerçekte dönüşmekte olan şeyin ne olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ancak, meselenin tüm boyutlarıyla ele alınması
bu çalışmanın kapsamını aşmaktadır. Burada, konu,
sadece belli açılardan ele alınacaktır.
Yönetim ve Denetim Faaliyeti Arasındaki İlişki
Yönetim bilimi literatüründe denetim faaliyetine,
yönetimin unsurları arasında yer verilir. Bu anlayışa
göre; planlama yapılacak, örgütlenilecek, faaliyetler
yürütülecek ve denetim faaliyetiyle de bütün bunlar
değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Bu yönüyle denetim faaliyetinin daha önceki tüm aşamaları içine alan
kapsayıcı bir niteliği söz konusudur. Bununla beraber,
denetim faaliyeti, yönetimin bir unsuru olarak inşa
edilmekle, esasen yönetimin yapı ve işleyişine uygun
olarak, doğrudan doğruya baştan şekillendirilmiş ol-
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maktadır. Yani, denetim, belirlenen yönetim anlayışına göre kurgulanmaktadır.
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, özellikle
1980 sonrası kamu yönetiminde bir dönüşümün gerçekleşmekte olduğu artık herkesin malûmudur. Söz
konusu değişime, yeni liberalizm, yeni muhafazakarlık ve kamu tercihi kuramlarının bileşimi durumundaki “yeni sağ” politik anlayışının yön verdiği ifade edilmektedir.2 Bu genel yaklaşım içinde, yeni sağ anlayışının kamu yönetiminin örgütlenmesine ve işleyişine
yansıması iki noktada somutlaşmaktadır: İlki, kamu
yönetiminin ve kamu faaliyet alanının özellikle ekonomik nitelikli olanlarından başlayarak küçültülmesi,
diğeri ise daraltılan bu alanda kamu faaliyetleri ve
örgütlerinin işletmecilik ilkelerine göre yapılandırılıp,
işletilmesidir.3 Burada temel amacın, devletin ekonomik alandan olabildiğince çekilerek, kendi faaliyetlerini de piyasa ilkelerine göre gerçekleştirilmesinin
sağlanması olduğu açıktır. Asıl sorun, bu dönüşümün
denetim faaliyetini ne tür somut değişikliklere uğratacağıdır.
Denetim Yapı ve İşleyişinin Dönüşümü
Bilindiği üzere, Türk kamu yönetimi bakanlıklar şeklinde örgütlenmiş, devletin yürüteceği hizmetler
niteliklerine göre ayrıştırılmıştır. Her hizmet grubu
bir bakanlık bünyesinde ya da bunlara bağlı, ilgili ve
ilişkili kurum ve kuruluşlarca yürütülmektedir. Bakanlıklarda kurulan denetim birimleri (teftiş kurulları)
doğrudan bakana bağlı olarak faaliyet yürütmekte ve
yürütülen faaliyetler bu birimler eliyle denetlenmektedir.
İşte, yeni sağ politika itirazını tam da burada yapar.
Söylenen şudur: parlamenter demokrasilerde, seçimler yoluyla gelen bakan yönetimin başına geçer, fayda maksimizasyonu kuralı gereği siyasetçi, yönetimi,
kendi faydasını maksimize etmek için kullanır ve dolayısıyla yönetimi yozlaştırarak kamu yönetiminin etkin
çalışmasını engeller. Ayrıca, siyaset yoluyla gelenler
çoğu kez profesyonel anlamda yöneticilik vasıflarına
sahip değillerdir. O halde, öncelikle siyasetçinin yönetim üzerindeki etkisini en aza indirmek gerekmektedir.
2
3

A. Şinasi Aksoy, “Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi
Disiplini Sempozyumu Bildirileri, Cilt:2, Ankara 1995, s. 160-173.
“A.g.makale”
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MAKALE

"Bütün dünyada olduğu gibi
ülkemizde de, özellikle 1980 sonrası
kamu yönetiminde bir dönüşümün
gerçekleşmekte olduğu artık herkesin
malûmudur. Söz konusu değişime,
yeni liberalizm, yeni muhafazakarlık
ve kamu tercihi kuramlarının
bileşimi durumundaki “yeni sağ”
politik anlayışının yön verdiği ifade
edilmektedir"
Bunun için pek çok araç kullanılmaktadır. Bunlardan
biri, siyaset (bakan) ile yönetim (bürokrasi) arasındaki organik bağı kırmaktır. Bu çerçevede, 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır. Dikkat edildiğinde, 1050 sayılı Genel Muhasebe
Kanunu’nun en önemli kavramlarından biri olan “ita
amiri” kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nda yer almamakta, bunun yerine,
harcama yetkilisi ve üst yönetici kavramları kullanılmaktadır. Böylelikle, en azından hukuki olarak, bakanın harcama yetkisi elinden alınmış, buna ek olarak
bürokratik yönetim yetkisi üst yöneticiye verilerek,
bakanın yetkisi (siyasetin etkisi) daha çok politika
belirleme düzeyinde bırakılmıştır. Bakanlıklardaki denetim birimleri doğrudan bakana bağlı olduğundan,
Türk denetim sisteminde ortaya çıkan ilk somut sonucun, denetim birimleri ile bakan arasındaki organik
bağın koparılması olduğu açıklık kazanmaktadır.
Denetim birimlerinin siyasi bir aktör olan bakana
bağlı olmasına ilişkin diğer bir eleştiri de, liberal kamu
yönetimi teorisinin, denetim faaliyetini yönetimin bir
unsuru olarak kabul etmesine dayanmaktadır. Söylenen şudur: yönetimi siyasetten ayırmak gerektiğine
göre, yönetimin unsuru durumundaki denetim faaliyetinin de bizatihi yönetimin altında ve ona bağlı olması gerekmektedir, kaldı ki bürokrasinin yönetimini,
profesyonel yönetici olduğu varsayılan üst yöneticinin
eline verdiğimizden ve mevcut durumda denetim birimleri siyasi bir aktöre bağlı olmakla üst yöneticiden
görece özerk bir statüye kavuşmuş bulunduğundan,
bunların yönetimin başı durumundaki üst yöneticiye
bağlı hale getirilmesi gerekmektedir.
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Ancak, siyasetle yönetim arasındaki organik bağın
koparılması, siyasetin yönetim üzerindeki yozlaştırıcı etkisinin kırılması için yeterli görülmemektedir.
Bu nedenle, yönetimin yapı ve işleyişine de bizatihi
müdahalede bulunmak gerekmektedir. Yönetim faaliyetinin dışsal etkilerden kurtarılması için önerilen
temel yöntem, kamu yönetimini piyasa koşullarına
göre işletmektir. Bu çerçevede, ayrıntılarına bakıldığında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun, kamu yönetiminin işletmecilik ilkelerine
göre çalışır örgüt ve işleyiş modelinin oluşturulmasına yönelik pek çok araca sahip olduğu görülmektedir.
Söz konusu kanun, henüz ilk maddesinde yer verdiği
etkili, ekonomik, verimli şeklindeki kavramlarla tam
da işletmecilik ilkelerine vurgu yapar.
Burada da, denetim faaliyetinin araçsal niteliği öne
çıkmaktadır. Zira, sosyal bilimlerin temel kurallarından biri olan özne-nesne birlikteliği, denetim faaliyetini araç-amaç ilişkisi içerisinde temel bir dönüşüm
aracı haline getirmektedir. Yani, yapı ve işleyiş içerisine yerleştirilmiş bir araç, bütünü inşa etmeye yönelik
bir argüman haline gelmekte ve böylelikle amaçlanan şeye ulaşmak için konulan bir araç, amacı tekrar
tekrar kurmaya girişmektedir. Denetim faaliyeti açısından bu kurgu, en basit şekilde şöyle ifade edilebilir: bir denetim elemanı, denetim faaliyeti sırasında,
denetlenenlere neden mevzuata uymadınız şeklinde
soru sorar ve raporunu bu tematikte hazırlarsa, muhataplarını doğrudan mevzuata uyuma yönlendirir,
ancak belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını önemser ve mevzuata uyumu daha geri
plana atarsa muhataplarını salt mevzuata uyum kaygısından kurtararak performans artırmaya yönlendirir. Ancak, performans değerlendirmeleri, yürütülen
faaliyetlerin somut, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedef ve
göstergelerle belirlenmesini gerektirmektedir. İşte,
5018 sayılı Kanun’un geneline yayılmış bulunan performans denetimine ilişkin vurgusu tam da bu gerekliliği karşılamaya yöneliktir.
Sonuç
Netice itibariyle, denetim faaliyetiyle ilgili yapılanların, kamu yönetimindeki dönüşüme paralel şekilde
gerçekleşmekte olduğu açıktır. Oysa, mevcut duruma
bakıldığında, denetim faaliyetindeki dönüşümün bu
mihvalde tartışılmadığı anlaşılmaktadır. Kamu yönetimi temel kanunu adıyla bilinen 5227 sayılı kanuna
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KAYNAKLAR

"Bu çerçevede, ayrıntılarına bakıldığında,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun, kamu yönetiminin
işletmecilik ilkelerine göre çalışır örgüt
ve işleyiş modelinin oluşturulmasına
yönelik pek çok araca sahip olduğu
görülmektedir"
karşı gösterilen tepkinin, 5018 sayılı kanuna karşı hiçbir surette dile getirilmemiş olması meselelerin ne
kadar farkında olunduğunu gösteriyor. Bu iki kanunun her biri, getirdikleri yapı ve işleyiş modeliyle aynı
madalyonun iki yüzünü temsil etmiyor mu?
Anlaşılacağı üzere, dönüşüme neden olan temel gerekçeler, temsili demokrasinin yapı ve işleyişinde bir
kriz yaşandığına işaret etmektedir. Bu krizin, ülkemiz
siyasetine yansıyan boyutları başkanlık rejimi tartışmalarına kadar uzanmaktadır. Meselenin bu boyutuyla, bürokrasinin uğraşı alanına girmediği açıktır.
Ancak, ne yazık ki, bürokrasi, meseleyi temel noktasından kalkarak ele almak yerine, bir pozisyon alma ya
da pozisyon vermeme tartışmasına kadar düşürmüş
durumdadır. Durum tam da burada, bir zenci-beyaz
ikilemine denk düşmektedir. İç denetim birimlerinin
oluşturulmasında izlenen yöntemin de katkısıyla, durum; kimi kurumda yıllar öncesine dayanan anlamsız
bir güç çekişmesi, kimi kurumda daha iyi koşullarda
emeklilik haklarına ulaşmanın verdiği rehavet, kimi
kurumda kadrolaşma çabaları şeklinde yürümekteyken, yapılması gereken bir şeyler olduğu açıktır.
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Kanaatimizce yapılması gereken ilk şey, şimdilik yerinde sorular sorabilmektir. Zira; soru, yol açmaktır.
Mevcut denetim birimlerine yapılan eleştirilerin hangisi bilimsel çalışmalarla ciddi anlamda ele alınmıştır,
sorun sadece bu yapıların kendi yapı ve işleyişinden
mi kaynaklanmaktadır, yoksa mevcut yapıya evrilişin
onların dışında da tarihsel bir arka planı var mıdır,
yeni kurulan birimler önce kendi, sonra da üzerine
oturdukları zihniyet kalıplarını ne kadar değiştirebilecekler ve en nihayetinde siyaset-yönetim ayrımı
üzerinden yürütülen dönüşüm ne kadar gerçekçi bir
teorik ve uygulama zeminine sahiptir, şeklindeki sorular ilk akla gelenlerdir?
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TEFTİŞ KURULLARINA
İLİŞKİN MEVZUATIN
KATEGORİK OLARAK
YORUMLANMASI-1

(1923-1960 YILLARI ARASI DÖNEM)

ÖZET: Cumhuriyetin ilk yıllarından beri, Türk kamu
yönetimi sistemi içerisinde önemli fonksiyonlar görmüş olan teftiş kurulları; görevleri, yetkileri, yapısı ve
niteliği açısından hep tartışılmış hatta zaman zaman
da eleştirilere maruz kalarak reforma tabi tutulmaları
gerektiği ifade edilmiştir. Bu çalışmada bu tür tartışmalara girilmeksizin, tamamen nesnel ölçütlere dayanılarak belirli karakteristik özellikler çerçevesinde,
teftiş kurullarına ilişkin mevzuat incelenmeye çalışılmıştır. İncelemeler kapsamında temel karakteristiği
yansıtacak şekilde mevzuattan örnekler verilerek dönemin teftiş kurullarının fotoğrafı çekilmiş ve bu tespitlerden yola çıkarak bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu çalışmayla, teftiş kurullarının işlevi ve/
veya işlevsizliği konusunda günümüzde yapılan tartışmaların kişisel değer ve tutumlardan uzak bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesiyle, belge ve
metinlere dayanarak teftiş kurulları hakkında somut
ve nesnel veriler oluşturulmaya çalışılmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Teftiş kurulu, teftiş heyeti, müfettiş, teftiş, soruşturma, tahkik, inceleme, tetkik, tüzük, nizamname, yönetmelik.
1. GİRİŞ
Bu makalenin amacı, 1923-1960 yılları arasında teftiş
hizmetlerine ilişkin olarak yürürlüğe koyulmuş mevzuatın belli bir sistematik dahilinde değerlendirmesini
yapmak ve bu değerlendirme çerçevesinde sonuçlar
çıkararak belirtilen yıllar arasındaki teftiş hizmetlerine ilişkin mevzuatın belli ana başlıklar altında temel
karakteristiğini ortaya koymaktır.

Onur AYTAR
İç Denetçi
Ulaştırma Bakanlığı
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Çalışma 1923-1960 yılları arasındaki düsturlarda ve
resmi gazetede yayınlanmış olan teftiş hizmetlerine
ve teftiş kurullarına ilişkin kanun, nizamname, tüzük,
talimatname ve yönetmelikler esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, her ne kadar çalışmanın
kapsamına ilişkin başlangıç tarihi 1923 yılı yani Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş tarihi olarak belirlenmiş
olsa da, nitelikleri itibariyle Cumhuriyet döneminde
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"Teftiş birimlerinin içinde bulundukları
kurumun en üst yöneticisine bağlı olacak
şekilde konumlandırılmalarının temel
nedenini, teftiş birimlerinin istisna
tutulmaksızın kurumun tüm işlem ve
faaliyetlerini teftiş, tetkik ve tahkik
etme yetkisinin doğal bir sonucu olarak
açıklamak mümkündür. Ayrıca, bağlı
bulunan makam adına denetim yapılması
da bu durumu açıklayan bir başka
nedendir"
de yürürlükte kalmış olan ve Osmanlı Devleti zamanında çıkarılmış teftiş hizmetlerine ilişkin bazı mevzuat da araştırmamız kapsamına dahil edilmiştir. Bunun
karşın, askeri teşkilat içinde yer alan teftiş birimlerine
ilişkin mevzuat ise çalışmamız kapsamına dahil edilmemiştir.
Araştırmamız kapsamında 42 adet mevzuat metni incelenmiş olup söz konusu mevzuata ilişkin liste EK 1
ve EK’2 de yer almaktadır.
2. MEVZUATIN TEMEL KARAKTERİSTİĞİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırmamızda temel yöntem olarak; mevzuatın
ayrıntılı olarak incelenmesi ardından da temel konu
başlıkları belirlenerek teftiş kurullarına ilişkin mevzuatın bu ana başlıklar altında değerlendirmesinin
yapılması benimsenmiştir. Söz konusu başlıklar teftiş
hizmetinin veya örgütlenmesinin nitelikleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.
A. ÖRGÜTLENME BİÇİMİ
Türk kamu yönetimi sisteminde bir çeşit kurmay hizmeti niteliği taşıyan teftiş hizmetleri bu özelliğinden
dolayı bakanlık, genel müdürlük vb. gibi örgütler içinde en üst yöneticiye bağlı olacak düzeyde kademelendirilmişlerdir. Nitekim incelememize konu 1923 ve
1960 yılları arasındaki teftiş kurullarına ilişkin mevzuatta da bunu açıkça görmek mümkündür. İncelenen
mevzuatta yer alan bütün teftiş birimleri, içinde yer
aldıkları örgütün en üst amirine bağlanmış bulunmaktadırlar.
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Söz konusu mevzuat içindeki örneklere baktığımızda
ise Maarif müfettişi umumilerinin hukuk, salahiyet
ve vezaifi hakkında Talimatnamenin kabulüne dair
Kararnamenin 1. maddesinde “Maarif Vekaleti teftiş
heyeti……. ve doğrudan doğruya Vekalet (Bakanlık)
makamına merbut (bağlı) olmak üzere…..” denilmek
suretiyle, Nafia Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesinin 7. maddesinde “başmüfettişler ve müfettişler;
doğrudan doğruya vekalet makamına bağlı olup heyet reisinin idaresi altında vazife görürler” denilmek
suretiyle, Münakalat Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesinin 3. Maddesinin a bendinde “…vekaletten alacağı emir ve talimata tevfikan vekil namına teftiş ve
tetkik etmekten…” şeklinde ve Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü Teftiş Heyeti Nizamnamesinin
4. Maddesinde “Teftiş heyeti, …..umum müdür adına
teftiş etmek ve gerekli tetkik ve tahkikleri yapmakla
vazifelidir.” denilmek suretiyle teftiş kurulunun ve dolayısıyla müfettişlerin görev yaptıkları örgütün en üst
yöneticilerine bağlı olarak çalıştıkları ifade edilmiştir.
Teftiş birimlerinin içinde bulundukları kurumun en
üst yöneticisine bağlı olacak şekilde konumlandırılmalarının temel nedenini, teftiş birimlerinin istisna
tutulmaksızın kurumun tüm işlem ve faaliyetlerini
teftiş, tetkik ve tahkik etme yetkisinin doğal bir sonucu olarak açıklamak mümkündür. Ayrıca, bağlı bulunan makam adına denetim yapılması da bu durumu
açıklayan bir başka nedendir.
Öte yandan, incelenen dönem içinde yer alan teftiş
birimlerinde, bazı istisnalar hariç olmak üzere, benzerlikler söz konusu olduğu görülmektedir. Günümüz
teftiş birimlerinde olduğu gibi o dönem içindeki birimlerin de, başkan (reis), başmüfettiş, müfettiş ve
müfettiş yardımcısı (müfettiş muavini) kadrolarından
oluştuğu anlaşılmaktadır. Kimi teftiş birimlerinde bu
kadroların tamamı varken kimi teftiş birimlerinde ise
bir veya birkaçı bulunmaktadır. Kadro unvanı olmamakla birlikte başkan yardımcılığı görevi bu örgütlenme içinde yer alan başka bir unsurdur.
Örneğin, 1949 yılında yürürlüğe giren Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre Teftiş Kurulu (benzer
durum Çalışma Vekaleti Teftiş Heyeti içinde geçerlidir); başkan, başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş
yardımcılarından oluşmakta iken 1941 tarihli Nafia
Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesine göre Nafia Vekaleti Teftiş Heyeti bir başkan, başmüfettişler ve mü-
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"Teftiş faaliyeti esasen, kurum tarafından
yürütülen bütün işlem ve faaliyetlerin
yürürlükte bulunan mevzuat ve kurallara
uygunluğunun denetlenmesidir. Ayrıca,
teftiş görevlerinde sadece mevzuata
uygun faaliyet yürütülüp yürütülmediği
değil bunun yanı sıra çalışanların
niteliklerinin ve durumlarının da
denetlenmesi söz konusudur. İncelenen
mevzuatta bu durumu doğrular bir çok
hüküm bulunmaktadır"
fettişlerden oluşmaktadır. Kimi teftiş kurulu ise sadece başkan ve müfettişlerden oluşurken 1929 tarihli
Nafia Müfettişleri Talimatnamesine göre nafia teftiş
heyetinin bir başmüfettiş ve müfettişlerden oluşacağı belirtilmiştir. 1339 (1923) tarihli Evkaf Müfettişleri Talimatnamesinde ise teftiş heyetinin belirlenmiş
mıntıkalarda görevli olan müfettişlerden oluşacağı
belirtilerek kadro olarak heyetin sadece müfettişlerden oluştuğu ifade edilmiştir. Teftiş birimleri içinde kadro unvanlarının ayrımı ve örgütlenmenin ilk
başladığı teftiş birimi olması bakımından en orijinal
örneği ise maliye teftiş heyeti içinde görmekteyiz.
1330 (1914) tarihli Maliye Teftiş Heyeti Nizamnamesine göre heyet bir müdür-i umuminin (genel müdür)
başkanlığında 1.,2.,3. ve 4. sıınıf müfettişliklerden ve
müfettiş muavinliklerinden oluşmakta ve kadro unvanı olmamakla birlikte sermüfettiş –bugünkü anlamda
başmüfettiş- unvanlı kişinin koordinatörlüğünde teftiş ekipleri çalışmaktadır.
Öte yandan, teftiş birimlerinde zaman içerisinde, yazışmaları gerçekleştirmek ve teftiş kurulunun idari
nitelikte günlük içlerini yapmak amacıyla bir de büro
teşkil edilerek gerekli sayıda personel çalıştırılması
sağlanmıştır.
Yukarıda yer alan düzenlemelerden de görüleceği
üzere; tarihsel dönem içerisinde kadro unvanları açısından teftiş birimlerinde değişmeler olduğu, başlangıçta teftiş birimleri sadece müfettişlerden –istisnalar
dışında- oluşurken zaman içerisinde birimin yönetiminden sorumlu bir başkanın ortaya çıktığı, ayrıca
kıdem açısından ayrım yapmak üzere başmüfettiş
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kadrosunun ihdas edildiği, öte yandan müfettişlik
mesleğine girişte bir çeşit stajerlik dönemi unvanı
kabul edilen müfettiş yardımcılığı kadrosunun oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu sebepten dolayı, zaman
içerisinde teftiş birimlerinde kıdemin ön plana çıktığı
yorumunu yapmak da mümkündür.
B. GÖREV YERİ-ÇALIŞMA MERKEZİ
1923-1960 yılları arasında yürürlüğe girmiş olan teftiş hizmetleri ile ilgili mevzuat incelendiğinde, teftiş
birimlerinde görev yapan müfettişlerin bulundukları
kurumun merkez teşkilatında dolayısıyla merkezinin
bulunduğu ilde görev yapmasının esas olduğu görülmektedir. İncelenen dönemdeki mevzuatın büyük
çoğunluğu bakanlık Teftiş kurullarına ait olduğundan,
söz konusu müfettişlerin görev merkezinin Ankara olduğu görülmektedir. Nitekim bu duruma mevzuattan
örnek vermek gerekirse, 1951 tarihli Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 1.maddesinde “Teftiş
kurulunun merkezi Ankara’dır” ibaresine yer verilmektedir. Aynı ibareye Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesinin 2. Maddesinde de yer verilmektedir.
Öte yandan, bazı teftiş kurullarının merkezleri haricinde yani Ankara dışında görev merkezleri oluşturulabileceğine bazı mevzuatta hükme bağlanmıştır.
Buna göre, bazı mevzuatta lüzum görülmesi halinde
mıntıkalar tesisiyle tali merkezler kurulabileceği belirtilmiştir. Bu uygulamanın en farklı örneği ise Evkaf
Müfettişlerinin yapılanmasıdır. 1339 tarihli Talimatnameye göre “Türkiye evkafı teftişat noktasından dokuz mıntıkaya ayrılacak ve her mıntıka bir müfettişin
sorumluluğu altında olacaktır.” Bu uygulamayı teftiş
sistemi içinde en farklı uygulamalardan biri olarak kabul etmek mümkündür.
Bazı teftiş kurullarında ise başlangıçta merkez ve
mıntıkalar şeklinde bir örgütlenmeye gidilmiş iken bu
sistem değiştirilerek sadece merkez şeklinde örgütlenilmiştir. Bu duruma örnek olarak, Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesinin 2.
Maddesine göre başlangıçta teftiş mıntıkaları ve bunları yönetmekle görevli başmüfettişler var iken 1958
tarihli değişiklik ile mıntıkalar kaldırılarak aynı madde
“müfettişlerin merkezi Ankara’dır” şeklinde düzenlenmiştir.
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"Yetkilerle paralel olarak sorumluluk
niteliği taşıyan bu tür kurallar
müfettişlerin dürüstlük ve tarafsızlık
niteliklerinin ve gizlilik esasına riayet
etmelerinin sağlanması için bir tür
önlem niteliği taşımaktadır. Bu hususa
daha ayrıntılı bir örnek vermek gerekirse
maarif müfettişleri talimatnamesinin 9
maddesinde 'yaptığı tahkikat ve teftişatta
bitaraf olmak' gibi müfettişlerin mutlaka
uyması gerek bir şart getirilmiştir"
C. GÖREVLERİ
Bahse konu dönem içerisinde yürürlükte bulunan
mevzuata göre teftiş kurullarının en temel görevlerini 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;
teftiş, tetkik (inceleme) ve tahkik (soruşturma) faaliyetleridir. Bu 3 ana görev dışında kuruldan kurula değişmekle birlikte danışmanlık, araştırma vb. görevler
olduğu gibi teftiş birimlerinin yönetimi görevini de
görevler kapsamında değerlendirmemiz mümkündür.
Yukarıda belirtilen 3 ana görevden en temeli, en
önemlisi ve hatta bu hizmet türüne ismini veren
‘teftiş’ faaliyeti esasen, kurum tarafından yürütülen
bütün işlem ve faaliyetlerin yürürlükte bulunan mevzuat ve kurallara uygunluğunun denetlenmesidir. Ayrıca, teftiş görevlerinde sadece mevzuata uygun faaliyet yürütülüp yürütülmediği değil bunun yanı sıra
çalışanların niteliklerinin ve durumlarının da denetlenmesi de söz konusudur. İncelenen mevzuatta bu
durumu doğrular bir çok hüküm bulunmaktadır.
Tahkik ise denetleme yetkisi dahilinde bulunan kurum veya kişiler hakkında isnat edilen iddiaların soruşturulması ve araştırılmasına yönelik bir faaliyettir.
İncelenen mevzuatın tamamında bu görev teftiş birimlerine verilmiş olup tahkikatın nasıl yapılacağına
dair mevzuat içinde usullere de yer verilmiştir. Bu durum kimi mevzuatta Memurin Muhakematı Hakkında
Kanunu Muvakkata veya Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununa atıf yapılmak suretiyle kimi mevzuatta ise
münhasıran tahkikin nasıl yapılacağına ilişkin usul belirtilmek suretiyle yer almıştır.
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Örneğin, Evkaf Müfettişleri Talimatnamesinin 21 ve
22. Maddelerinde, 1929 tarihli Nafia Müfettişleri Talimatnamesinin 21-25. Maddelerinde, 1949 tarihli
Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 37. ve 40.
Maddeleri arasında soruşturmanın nasıl gerçekleştirileceği hususlarına yer verilmiştir.
Üçüncü görev türü olan tetkik ise özel olarak belirlenmiş bir konu üzerinde yürütülen inceleme faaliyetidir.
Tetkik görevi genelde müfettişin bağlı olduğu makam
tarafından araştırılmasını veya incelenmesini istediği
bir konu üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Yukarıda belirtilen her üç görevin dışında teftiş birimlerinin içinde bulunduğu kurumların görev alanlarına
bağlı olarak bir nevi dış denetim kabul edilebilecek
görevleri de bulunmaktadır. Yani bazı teftiş birimlerinin görev alanı kendi kurumları ile sınırlı olmayıp
kurumlarının denetim ve düzenlemesi altında olan
başka kurum ve müesseseleri de kapsamaktadır.
Bunun örneklerine maarif müfettişlerinde, maliye
müfettişlerinde, nafia müfettişlerinde ve sıhhat ve içtimai muavenet müfettişlerinde rastlamak mümkündür. Nitekim, sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti teftiş heyeti nizamnamesinin “teftiş heyetinin vazife ve
salahiyetleri” başlıklı 5. Maddesinin a bendinde “milli
müdafaa vekaleti teşkilatına ait olanlar müstesna olmak üzere resmi ve hususi bütün teşkilat, daire ve
müesseselerin sıhhatle alakalı işlerini teftiş etmek”,
d bendinde “hususi hastaneler, radyoloji, radyum ve
elektrikle tedavi ve diğer fiziyoterapi müesseseleri,
seriri ve gıdai taharriyat ve tahlilat yapılan ve misli
teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve
kimya laboratuarları…….tababet ve şuabatı sanatları
mensuplarının muayenehaneleri diğer bilumum teşekkülleri teftiş ve murakebe etmek” denilmek suretiyle sağlıkla ilgili bütün kurumları ve faaliyetleri denetleyebilecekleri belirtilmiştir. Ticaret Vekaleti Teftiş
Heyeti Nizamnamesine göre ise müfettişler vekalete
bağlı kurumların yanı sıra, esnaf cemiyetlerinin, yerli
ve ecnebi bilumum şirketlerin teftişi ve murakebesi
ile görevlendirilmişlerdir.
Yukarıda belirtilen görevlerin icrasının resen mi yoksa
herhangi bir emir üzerine mi gerçekleştirildiği ise teftiş birimlerinin görev alanına ilişkin konuların bir diğer önemli yönünü göstermektedir. İncelenmiş olan
mevzuattan görülmektedir ki, Cumhuriyet öncesinde
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ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yürürlüğe girmiş olan
mevzuatta müfettişlere resen teftiş ve tahkik (teftişler
program dahilinde yapılmakla birlikte özellikle tahkik
konusunda bu durum daha fazla görülmektedir) yetkisi verilmiş iken daha sonraki yıllarda çıkarılmış olan
düzenlemelerde vekalet emri ile teftiş ve tahkik yetkisine doğru bir eğilim gözlemlenmiştir.
Bu durumu mevzuat üzerinden örneklendirirsek durum daha açık olarak anlaşılabilecektir.
1339 tarihli Evkaf Müfettişleri Talimatnamesinin 4.
Maddesinde “her müfettiş kendi mıntıkası dahilindeki vezaifi teftişiyeyi doğrudan doğruya ifa eder”
denilmek suretiyle, maarif müfettişleri talimatnamesinin 29. Maddesinde ise “müfettişi umumiler gerek
doğrudan doğruya muttali oldukları ve gerek Vekaletçe memur edildikleri bir mesele hakkında veyahut hüviyeti malum bir zat tarafından ihbarname ile
memur ve muallimlerden birine mücazatı müstelzim
bir madde isnat edildiği vakit tahkikat icra ederler ve
neticei tahkikatı vekalete bildirirler.” Denilmek suretiyle, 1929 tarihli nafia müfettişleri talimatnamesinin
25. Maddesinde “daireyi teftişiyesinde bir memur
hakkında verilecek ihbarname imzalı olduğu veyahut
imzasız olup mahiyeti ciddi bir şüpheyi dai bulunduğu
takdirde müfettiş ihbarı vaki hakkında tahkikat ve teftişata mübaşeretle1 (bir işe girişme veya başlama, bir
işi bizzat yapma) keyfiyetten Vekaleti haberdar edecektir.” Denilmek suretiyle müfettişlere re’sen teftiş
ve tahkik yetkisi verildiği görülmektedir.
Öte yandan, 1937 tarihli Nafia Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesinin 1. Maddesinde “Nafia teftiş heyeti;…. Vekaletten alacağı emir ve talimat dairesinde teftiş, tetkik ve tahkik ile mükelleftir” denilmek
suretiyle, 1940 tarihli Ticaret Vekaleti Teftiş Heyeti
Nizamnamesinin 12. Maddesinde “müfettişler vekaletten aldıkları program veya emirlerle vazife görür”
denilmek suretiyle, 1940 tarihli Gümrük ve inhisarlar
vekilliği teşkilat ve vazifelerine dair nizamname nin 6.
Maddesinde teftiş heyeti reisinin görevi olarak, “teftiş, tetkik ve tahkik işlerine ait olmak üzere vekil tarafından müfettişlere verilecek vazifelerin ifasını takip
etmek” denilmek suretiyle müfettişlerin bağlı olduğu
makam emri ile görevlerini ifa edecekleri hükme bağlanmıştır.
1

Osmanlıca-Türkçe Sözlük, Prof. Dr. Ahmet DOĞAN, Akçağ
Yayınevi, Ankara, 2005, s.449
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D. YETKİLERİ
Türk Kamu Yönetimi sistemi içinde yetkiler konusunda
kanunilik (burada kastedilen mevzuatla düzenleme
yapılması) esas olduğundan dolayı teftiş hizmetlerine
ilişkin olarak da müfettişlerin yetkileri, ilgili oldukları
mevzuatta açıkça belirtilmiştir. İncelenen dönem içerisindeki mevzuat metinlerinde de müfettişlerin görevlerini yürütmeleri için gerekli olan yetkiler ayrıntılı
olarak nizamname, talimatname veya tüzükler içerinde yer almaktadır. Söz konusu yetkilerin, farklı kelimelerle ifade edilmiş olsa da, tüm kurumlar ve teftiş
birimleri için benzer nitelikte olduğu görülmektedir.
Söz konusu yetkileri maddeler halinde sıralarsak;
1-Kurumun tüm faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak
gizli de olsa bütün evrak ve defterleri, belgeleri, para
ve para hükmündeki kıymetli evrağı, demirbaş eşya
ve ayniyatı görmek, incelemek ve saymak.
2-Yapılan işle ilgili olarak doğrudan doğruya veya kurum kanalıyla yazışma yapmak.
3-Yürütülen inceleme veya soruşturma ile ilgili olarak
yapılan işe esas teşkil edebilecek herhangi bir evrak
veya vesikayı bütün resmi dairelerden veya devletin
denetimi altındaki kuruluşlardan istemek.
4-Haklarında tahkikat yaptıkları memurları belirli hallerde işten el çektirmek (görevden uzaklaştırmak).
5-Yürütülen teftiş veya tahkikata ilişkin olarak ilgililerden yazılı veya sözlü bilgi istemek gibi,
Katolog yetkilere haizdirler.
Düzenlemelerde müfettişlere bu tür yetkilerin verilmiş olması yürütülen teftiş veya tahkikatın en doğru
şekilde neticelenmesi ve müfettişlerin herhangi bir
engel ile karşılaşmadan bilgiye ulaşmalarının sağlanması nedenlerinden kaynaklanmaktadır. Bu tür yetkilerin bulunması müfettişlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı açısından da bir çeşit garanti niteliği taşımaktadır.
E. UYULMASI GEREKEN KURALLAR-YASAKLAR
1923-1960 yılları arasındaki teftiş hizmetlerine ilişkin
mevzuat müfettişlere görevleri esnasında uyacakları
kuralları ve buna ilişkin olarak da yapmamaları ge-
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reken eylemleri belirterek müfettişlere bazı yasaklar
getirmiştir. İncelenen mevzuatının hemen hemen tamamında benzer yasaklara yer verilerek müfettişlerin
bu hususlara uyması gerektiği belirtilmiştir. İncelenen
mevzuattaki uyulması gereken kurallar ve yasaklar
aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
1- Teftiş edilecek yeri ve teftiş zamanını başka kişilere
haber vermemek.
2- Denetlenen kişilere misafir olmamak.
3- Denetlenen birimlerin işlerine müdahale etmemek
yani icraya karışmamak.
4- İncelenen belge ve defterler üzerinde değişiklik
yapmamak.
5- Görevlerden dolayı edinilen bilgileri ifşa etmemek.
6- Denetlenen kişilerle alacak, verecek, borç ilişkisi
içinde olmamak.
Gibi hususlar müfettişler için getirilmiş temel yasaklardır.
Yetkilerle paralel olarak sorumluluk niteliği taşıyan
bu tür kurallar müfettişlerin dürüstlük ve tarafsızlık
niteliklerinin ve gizlilik esasına riayet etmelerinin sağlanması için bir tür önlem niteliği taşımaktadır. Bu hususa daha ayrıntılı bir örnek vermek gerekirse maarif
müfettişleri talimatnamesinin 9 maddesinde “yaptığı
tahkikat ve teftişatta bitaraf olmak” gibi müfettişlerin
mutlaka uyması gerek bir şart getirilmiştir.
F. İNSAN KAYNAĞI
Bu bölümde incelenen döneme ilişkin mevzuatta müfettişlik mesleğine hangi usullerle başlanıldığı ve müfettişlerin hangi nitelikleri taşıması gerektiği açıklanacaktır. Söz konusu mevzuata göre müfettişlik mesleğine başlamada temel usul günümüzde olduğu gibi
sınav sonucunda müfettiş yardımcısı olarak mesleğe
başlanıp belirli bir süre müfettiş yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra yeterlilik sınavını başarılı bir şekilde verdikten sonra müfettişliğe atanmaktır. Teftiş
birimlerinin birçoğunda bu usul uygulanmış ve buna
ilişkin esaslar da ilgili mevzuatlarında belirtilmiştir.
Sınav usulü ile müfettiş yardımcısı temini yoluna giden kurumlara örnek olarak, maliye teftiş heyeti, maarif teftiş heyeti, ticaret vekaleti teftiş heyeti, gümrük
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teftiş heyeti, tarım bakanlığı teftiş heyeti verilebilir.
Öte yandan, bu dönemde teftiş birimlerinin yeni yeni
oluşmakta olduğu göz önüne alındığında bazı teftiş
kurullarında müfettiş muavinliği ile mesleğe başlanmayıp, kurum içinden veya dışından atama yoluyla
doğrudan müfettişlik mesleğine başlanıldığı görülmektedir. Örneğin, nafia müfettişliğine kurum dışından belirli niteliklere taşıyan kişiler arasından müfettiş temini yolu benimsenmiştir.
Bunun yanı sıra, gerek sınav yoluyla müfettiş muavini olarak gerekse doğrudan müfettiş olarak mesleğe
başlansa da her iki durumda da mesleğe girilmesi için
yaş, yüksek okuldan mezun olma, kamu haklarından
yasaklı olmama ve belli suçlardan mahkumiyet almamış olmak gibi şartlar getirilmiştir.
G. RAPORLAMA
İncelenen dönem içinde mevzuatta temel olarak iki
rapor türü belirtilmiştir. Teftiş sonucunda düzenlenen
ve günümüzdeki cevaplı rapora benzer nitelikler taşıyan “Layihalar” ve tahkikat sonucunda düzenlenen
ve 1999 yılında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun yürürlüğe girene kadar Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat kapsamında hazırlanan “Fezlekeler”
dönemin rapor şekilleridir.
Layihalarda esas olan teftiş sonucunda denetlenen
biriminde cevapları alınarak raporun içinde bu hususlara da yer verilmesidir. Bu rapor sonucu müfettiş
tarafından belirtilen lazimeler yani yapılması önerilen
hususlar denetlenen birimin düzenlemesi gerek teftiş defterlerine de işlenmektedir. Burada temel amaç
daha sonraki teftişte belirtilen önerilerin yerine getirilip getirilmediğinin daha kolay takibini yapabilmektir.
Bunun yanı sıra yapılan her teftiş ve tahkikat sonucunda düzenlenen her raporun delillendirilmesi esastır. Müfettişler belirttikleri her hususu belgeleri ile
birlikte delillendirmekle sorumludurlar.
H. DİĞER HUSUSLAR
İnsan kaynakları bölümünde de belirtildiği üzere,
teftiş birimlerinin yeni yeni kurulmakta olduğu 19231960 yılları arasında, dönemin mevzuat yapısı ve
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kamu yönetimi sisteminin özelliğinden kaynaklanan
durumları da görmekteyiz. Nitekim, 1926 yılında yürürlüğe girmiş olan Memurin Kanununun öncesindeki teftiş mevzuatında müfettişlerin disiplin işlemlerine ve özlük haklarına (maaş ve harcırah gibi) ilişkin
hükümlere rastlanmakta iken Kanun sonrası dönemde teftiş mevzuatı içerisinde bu gibi düzenlemelere
rastlanmamaktadır.
Bu dönemde dikkate değer bir husus ise teftiş ve
tahkik usulünün bazı mevzuatta ayrıntılı olarak belirtilmesidir. Bahse konu mevzuatta teftişe gidilmesi
halinde nelere bakılacağı, hangi belgelerin inceleneceği tahkikat yapılması halinde ise hangi usul çerçevesinde hareket edileceği gibi ayrıntılı hususlara yer
verilerek bir çeşit rehber niteliğinde mevzuat hazırlanmıştır. Günümüzde teftiş birimlerinde denetimler
için ayrı olarak ayrıntılı rehberler düzenlendiği dikkate alındığında o dönemde ana mevzuat içinde bu
hususlara yer verilmesinin günümüzden farklı olarak
o dönemde yürütülen hizmetlerin daha basit ve karmaşıklıktan uzak olması ile açıklamak mümkün olabilecektir.
Öte yandan, dönemin teftiş hizmetlerine ilişkin mevzuatın nizamname, talimatname ve tüzük şeklinde
düzenlendiği istisna olarak birkaç yönetmelik bulunduğu görülmekte ve birkaç istisna hariç bütün düzenlemelerin İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulunun) kararı ile yürürlüğe girdiği anlaşılmaktadır. Bu
durum ise dönemin yapısı içinde teftiş mevzuatına
günümüzdeki duruma göre görece daha önem atfedildiği izlenimini doğurmaktadır.
Bu dönem içinde dikkate değer bir diğer husus ise
Türkçe terimlerin kullanımı ile ilgilidir. Zamanla “Nizamname” ibaresi “Tüzük”e dönüşürken “Teftiş Heyeti” ibaresi “Teftiş Kuruluna”, “Teftiş Heyeti Reisliği”
“Teftiş Kurulu Başkanlığı” na dönüşmüştür. Bu eğilimi
özellikle 1945’lerden sonra görmek mümkün iken Demokrat Parti hükümetleri döneminde 1954’ten sonra
tekrar eski ibarelerin kullanıldığını görmekteyiz.
Bunun yanı sıra, söz konusu dönem içinde müfettişlerin unvanı kurumun faaliyet alanını yansıtacak şekilde belirlenmişken (maliye müfettişi, nafia müfettişi,
maarif müfettişi, evkaf müfettişi, adliye müfettişi vb
gibi) daha sonra kurumun ismi ile birlikte unvan belirlenmiştir. (münakalat vekaleti teftiş heyeti/müfet-
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tişi, ticaret vekaleti teftiş heyeti/müfettişi vb. gibi).
Bu durum hizmet alanı müfettişliğinden kurum müfettişliğine doğru kayışın temel göstergesi olarak da
yorumlanabilecektir.
3. SONUÇ
1923-1960 arasında yürürlüğe girmiş olan teftiş kurullarına ilişkin mevzuat, kamu yönetimi sistemimizde teftiş kurullarının yeni yeni oluşmakta olduğuna
ilişkin özellikler taşımakta ve teftiş birimlerinin de ilk
çekirdeklerini oluşturmaktadır.
Bu birimler zaman içerisinde bazı şekli değişiklikler
göstermiş olsa da temel faaliyet alanları, görevleri
ve yetkileri bakımından kurum ve zaman değişmeleri
bakımından aynı özellikleri taşımaktadır.
Söz konusu dönemin en temel karakteristiği ise teftiş
birimlerinde görev alan müfettişlerin bazı konularda
re’sen görev yapma yetkilerinin de bulunmasıdır. Bu
özellik, zamanımızın teftiş birimlerinin görev ve yetkileri ile kıyaslandığında müfettişlerin daha bağımsız
hareket edebilme yeteneklerinin sınırlandığı sonucunu doğurmaktadır.
Öte yandan, örgütlenme şekli açısından tarihsel dönem içerisinde kadro unvanları açısından teftiş birimlerinde değişmeler olduğu da gözlemlenmektedir.
Başlangıçta teftiş birimleri sadece müfettişlerden –istisnalar dışında- oluşurken zaman içerisinde birimin
yönetiminden sorumlu bir başkanın ortaya çıktığı,
ayrıca kıdem açısından ayrım yapmak üzere başmüfettiş kadrosunun ihdas edildiği, öte yandan müfettişlik mesleğine girişte bir çeşit stajerlik dönemi unvanı
kabul edilen müfettiş yardımcılığı kadrosunun oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu sebepten dolayı, zaman
içerisinde teftiş birimlerinde kıdemin ön plana çıktığı
yorumunu yapmak da mümkündür.
EK-1
1. Maliye Heyeti Teftişiyesi Nizamnamesi (17/10/1330 (1914) tarih
ve 14/1914 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
2. Adliye Nezareti Heyeti Teftişiye Nizamnamesi (1331-1915)
3. Umuru Mülkiye Heyeti Teftişiyesinin Vazife ve Salahiyetleri Hakkında Talimatname (27/10/1331-1915)
4. Adliye Nezareti Heyeti Teftişiye Nizamnamesi zeyl talimatnamesi
(1136-1920)
5. Evkaf Müfettişleri Talimatnamesi (29/04/1339 (1923) tarih ve
2452 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
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6. Evkaf Heyeti Teftişiye Talimatnamesi (06/08/1340 (1924) tarih ve
766 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
7. Maarif müfettişi umumilerinin hukuk, salahiyet ve vezaifi hakkında Talimatnamenin kabulüne dair Kararname (14/06/1341
(1925) tarih ve 2103 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
8. Maliye Heyeti Teftişiyesi Nizamnamesinin dördüncü maddesinin
tefsiri (31 Kanunusani 1927)
9. Nafia Müfettişleri Talimatnamesi (27/03/1929 tarih ve 7834 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
10. Nafia Müfettişleri Talimatnamesinin beşinci maddesinin tadili
hakkında Kararname (18/05/1931 tarih ve 11057 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
11. Nafia Müfettişleri Talimatnamesinin beşinci maddesine bir fıkra
ilavesi hakkında Kararname (09/08/1931 tarih ve 11594 sayılı
İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
12. Maliye Heyeti Teftişiye Nizamnamesinin muaddel 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının tadiline dair kararname (13/07/1932 tarih ve
13134 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
13. Maliye Teftiş Heyeti Nizamnamesinin muaddel 9 uncu maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarını tadil eden Nizamname (26/04/1933
tarih ve 14258 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
14. Evkaf Heyeti Teftişiye Talimatnamesinin 6 ncı maddesinin yeni
şekli hakkında Kararname (13/02/1936 tarih ve 2/4035 sayılı İcra
Vekilleri Heyeti Kararı)
15. İş Dairesinin Teşkilat ve Vazifelerine dair Nizamname (İş Müfettişlerinin görevleri ile ilgili) (03/07/1937 tarih ve 7030 sayılı İcra
Vekilleri Heyeti Kararı)
16. Nafia Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesinin mer’iyete konulmasına dair Kararname (09/08/1937 tarih ve 2/7213 sayılı İcra
Vekilleri Heyeti Kararı)
17. Münakalat Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesi (10/08/1940 tarih
ve 2/14120 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
18. Ticaret Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesi (10/08/1940 tarih ve
2/14119 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
19. Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilat ve Vazifelerine dair Nizamname (Teftiş Kurulu ile ilgili hükümler) (10/08/1940 tarih ve
2/14153 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
20. Ticaret Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesine ek Nizamname
(09/Kanunuevvel/1941 tarih ve 2/16971 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
21. Nafia Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesi (26/03/1941 tarih ve
2/15472 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
22. Nafia Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesinin 33 üncü maddesinin
tadili hakkında Nizamname (23/03/1942 tarih ve 2/17602 sayılı
İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
23. Mülkiye Teftiş Heyeti Nizamnamesi (18/02/1944 tarih ve 3/453
sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
24. Çalışma Vekaleti Teftiş Kurulu Nizamnamesi (02/08/1947 tarih ve
3/6291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
25. Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünü yürürlüğe koyan Bakanlar
Kurulu Kararı (22/07/1949 tarih ve 3/9684 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı)
26. Tarım Bakanlığı Müfettiş Yardımcılarının Seçimine, Müsabaka ve
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27.
28.
29.

30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.

Yeterlik Sınavlarına Dair Yönetmelik (30 Haziran 1950 tarih ve
7546 sayılı Resmi Gazete)
Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü (20/03/1951 tarih ve
3/12741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu Soruşturma Yönetmeliği (31 Mayıs
1951 tarih ve 7822 sayılı Resmi Gazete)
Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 23 üncü maddesinin (b)
bendinin kaldırılmasına dair Tüzük (12/11/1951 tarih ve 3/13981
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
Çalışma Vekaleti Teftiş Kurulu Nizamnamesinin birinci maddesinin tadiline dair Nizamname (09/06/1953 tarih ve 4/925 sayılı
İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Nizamnamesi (19/01/1954 tarih ve 4/2147 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
Bayındırlık Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesinin 34 üncü maddesinin tadili hakkında Nizamname (25/01/1954 tarih ve 4/2314
sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesi
(18/06/1955 tarih ve 4/5346 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü Teftiş Heyeti Nizamnamesi (09/09/1955 tarih ve 4/5951 sayılı İcra Vekilleri Heyeti
Kararı)
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir maddesinin kaldırılması hakkında Nizamname (09/04/1958 tarih ve 4/10179 sayılı
İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
Münakalat Vekaleti Teftiş Heyeti Nizamnamesinin birinci maddesinin tadiline dair Nizamname (02/10/1959 tarih ve 4/12262
sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)

EK-2
1. Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına
dair kanun (28/03/1927 tarih ve 999 sayılı kanun)
2. Hıfzıssıhha Müfettişi Umumileri unvanının Maarif Hıfzıssıhha Müfettişi Umumileri şeklinde tashihi hakkında kararname
(22/04/1928 tarih ve 6476 sayılı İcra Vekilleri Heyeti Kararı)
3. Teftiş mıntıkaları merkezi haricinde tahkikat veya teftişatla iştigal ettikleri sırada hastalanan müfettişlere ikamet yevmiyesi verilmeyeceğine dair karar (05/05/1932 tarih ve 705 sayılı Heyeti
Umumiye Kararı)
4. Müfettişlerin ikamet yevmiyeleri ve muvakkat tazminatları hakkında (30/06/1932 tarih ve 179 sayılı tefsir)
5. Müfettişlere içtihat hatası dolayısıyla verilmiş olan muvakkat
tazminata dair Heyeti Umumiye Kararı (30/06/1932 tarih ve 722
sayılı Heyeti Umumiye Kararı)
6. Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına dair olan 28 Mart 1927 tarih ve 999 sayılı Kanuna ek Kanun
(13/06/1938 tarih ve 3443 sayılı kanun)
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İÇ DENETÇİ İLE İÇ
DENETİM RAPORLARI
ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN
EKONOMETRİK
ANALİZİ

ÖZET: İlk olarak özel sektörün kuruluşlarının işlevlerini
etkin yürütmek ve geliştirmek üzere tesis edilmiş olan
iç denetim mekanizması kamu kurumları tarafından
da aynı amaçlar doğrultusunda uygulanmaya başlanılmıştır. Kamu kurumları söz konusu olduğunda değerlendirmeye toplum çıkarları ve kamu kaynaklarının
kullanımı dahil olmaktadır.
İç denetim, kurumun faaliyetlerine değer katmak ve
bunları geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız,
nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
İç denetim faaliyeti, uygunluk, performans, mali, bilgi
teknolojileri ve sistem denetimi uygulamalarını içermektedir.
İç denetçiler görev sonuçlarını raporlamalıdırlar. Raporlarda, varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının yanında, görevin hedeflerini ve
kapsamını ve sonuçları, iç denetçinin görüş ve kanaatleri de bulunmalıdır.
İç denetim iç denetçiler tarafından yerine getirilmekte olduğundan ve bunun sonucunda denetim raporu
hazırlandığından iç denetçi ile iç denetim raporları
arasında kuvvetli bir bağlantının olması gerektiği söylenebilir. İç denetçi ile iç denetim raporları arasındaki
ilişkiyi kurumlar itibariyle veriler üzerinden genel olarak değerlendirmek mümkündür.
Bu çalışmamızda, genel değerlendirmeler haricinde
mevcut verilerin ekonometrik olarak (regresyon) analiz edilerek elde edilen sonuçlara göre iç denetçi ile iç
denetim raporları arasındaki ilişki değerlendirilecektir.

Müslüm PARLAK
Sayıştay Başdenetçisi
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I. Giriş
İç denetim mekanizması özellikle özel kesimde olmak
üzere kamu kesimlerinde kurumların faaliyetlerine
ve gelişmelerine katkıda bulunma bakımından uzun
süreden beri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde de iç denetim özel sektörün önem verdiği ve
uygulamakta olduğu bir denetim şeklidir.
Kamu kurumlarında iç denetimin uygulanması aşamasına 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu ile başlanılmış olup yasanın yürürlüğe girdiği 2006 yılından itibaren aşama aşama bu denetim
sisteminin kurulup geliştirilmesi çalışmaları devam
etmektedir.
Kamuda uygulanmaya yeni başlanılan iç denetim
sisteminin çeşitli sorunlarla karşı karşıya olması doğaldır. Bu sorunların çözülmesi etkin ve verimli bir iç
denetim sisteminin oluşturulması örgütün/kurumun
durumu ve geleceği, paydaşların hakları ve toplumun
menfaatleri bakımından hayati öneme sahiptir.
İç denetimin asli unsuru iç denetçiler ve en tabi ürünü de denetim raporlarıdır. Ülkemizde iç denetimin
başlangıç aşaması da olsa bulunduğu noktanın değerlendirilmesinde en önemli göstergeler bu iki veri
ve bunlar arasındaki ilişkidir. Bunlar arasındaki ilişki
hakkında genel değerlendirmeler yapılabilir ve yapılmaktadır.
İç denetimle ilgili inceleme yapılması noktasında sayısal veriler olarak iç denetçi ve iç denetim raporları
kullanılabilmektedir. İç denetimi etkileyen diğer faktörlerin incelenmesinde sayısal veri bulunmadığından anket başta olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. İlgili bölümlerde bu şekilde yapılan
değerli araştırmalardan kısaca bahsedilmiştir.
Bu çalışmanın amacı sayısal verilere dayanarak iç denetçi ile iç denetim raporları arasındaki ilişkiyi 2008
ve 2009 yılları verileri çerçevesinde ortaya koymaktır.
İki değişken arasındaki ilişkinin ortaya konulmasında
ilişkinin yönünü ve seviyesini gösteren korelasyon ve
değişkenler arasındaki fonksiyonel bağlantıyı ortaya
koyan doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır.
Bu çalışmada, öncelikle kısaca iç denetim, kamuda iç
denetim, kamuda iç denetim açısından karşılaşılan
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sorunlar ve iç denetimin raporlanması ile ilgili açıklamalara yer verilecektir. Bu kavramların açıklanması
iç denetimin içerisinde bulunduğu yapının veya sistemin anlaşılması bakımından önemlidir. İçerisinde
bulunulan yapı iç denetim faaliyetini ve dolayısıyla da
iç denetim sonuçlarını etkilemektedir.
Daha sonra, iç denetçi ataması yapılan kamu kurumlarındaki iç denetçi sayıları ile bu kurumlarda
hazırlan(ma)mış iç denetim rapor sayıları arasındaki
ilişki ekonometrik olarak incelenecek ve elde edilen
sonuçlara göre değerlendirmeler yapılacaktır.
II. İç Denetim
Yönetim adına denetim olarak başlayan iç denetim
zamanla bünyesine operasyonel denetim, iç kontrol
süreçlerinin ve risk yönetiminin değerlendirilmesi
ve işlem süreçlerinin analiz edilmesi yoluyla kurum
faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması gibi
çağdaş unsurları bünyesine taşımış, yönetim adına
denetim kavramından kurum faaliyetlerine yönelik
kurum dışına bağımsız bir değerlendirme sunan yönetimin denetimi olarak nitelendirilebilecek olan bir
fonksiyona dönüşmüştür.
Günümüz çağdaş kamu ve özel sektör yönetimlerinde
iç denetime ihtiyaç duyulma nedenleri çeşitli açılardan ele alınabilir: İç denetim; idare faaliyetlerini izler,
kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesini engelleyebilecek riskler ile bu risklerin giderilmesine yönelik
mevcut ve olması gereken kontrollerin uygunluğunu
ve etkinliğini değerlendirir ve iç kontrol faaliyetlerinin
geliştirilmesi için önerilerde bulunur.
Bu çerçevede iç denetim, paydaşlar için güvence sağlar, idare için ise kurumsal itibarın sigortasıdır. İç denetim ayrıca, idarelerde yönetsel hesap verebilirliğin
yerleşmesine önemli ölçüde katkı sağlamak suretiyle
kurumsal yönetim kalitesini geliştirir ve böylece idarenin kurumsal değerini yükseltir. (Kamu İç Denetim
Genel Raporu, 2008: 1-2).
İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors) tarafından iç denetim şu şekilde tarif edilmektedir: ‘İç denetim, kurumun faaliyetlerine değer katmak
ve bunları geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız,
nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.’
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Kapsamlı bir tanımlama ile iç denetim, örgütlerin risk
yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğinin, üretilmiş her türlü bilginin güvenirliğinin mevzuat, finansal ve diğer tüm yönlerden sistematik ve
nesnel bir şekilde incelenip geliştirilerek üst yönetime rapor edildiği, örgütün eğilimlerini dikkate alan
ve organizasyondaki işlemlerin etkinliği ve verimliliği
üzerine katma değer yaratan bir faaliyet olarak görülmektedir. (Koçak,2010: 122)
İç denetime ihtiyaç duyulmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar özetle (Korkmaz, 2007: 5-8);
yyyetki devredilen yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olma ve yöneticilerin
sorumluluklarından dolayı hesap verebilmelerine
katkıda bulunma,
yyyönetime çalışmalarında yardımda bulunma ve
danışmanlık yapma,

çilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilir. (Kamu İç
Denetim Genel Raporu, 2008: 1-2).
Türk kamu mali yönetiminde iç denetim 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile
getirilmeye başlanılmıştır. Bu yasanın 63 ve 64’üncü
maddelerinde iç denetim geniş bir şekilde düzenlenmiştir.
Yasal düzenlemeye göre iç denetim; bağımsız, nesnel
güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir şeklinde
yer vererek İç Denetçiler Enstitüsü’nün tanımının aynısına yer verilmiştir. Bu faaliyetler;
yyİdarelerin yönetim ve kontrol yapılarını ve
yyİdarelerin mali 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 gerçekleştirilir.

yyörgütün kendisi, çalışanları ve paydaşları ve toplum için tasarruf etmesine yardımcı olma ve örgütün

İç denetimin amacı;

yytoplumun menfaatini korumada hileli işlemlere
karşı korunmasının sağlanmasıdır.

yyKamu idaresinin çalışmalarını geliştirmek

İç denetim bir örgütün iç kontrol sistemi içerisinde
çok önemli işleve sahiptir. Avrupa Birliği’nde iç mali
kontrol alanında temel alınan yaklaşım olan COSO
modeline göre iç mali kontrol sisteminin beş ana unsuru kapsamaktadır. Bu ana unsurlar şunlardır; kontrol ortamı, risk değerlendirilmesi, kontrol faaliyetleri,
izleme-takip süreci ve raporlama teknikleri. (Erkan,
Özdemir,Karakoç,2010:91)
III. Kamuda İç Denetim
Kamu yönetimi açısından bakıldığında iç denetim
faaliyetinin çok yönlü kapsamı; mali denetim, uygunluk denetimi, performans denetimi, sistem denetimi ve bilgi sistemleri denetimi gibi çeşitli denetim
faaliyetlerini içerir. Bu işlev ve kapsam özellikleriyle
iç denetim; idarelerde mali raporlama sisteminin güvenilirliği, iç kontrol uygulamalarının yeterliliği, mevzuata uygunluk, faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve
ekonomikliğinin değerlendirilmesi, bilgi sistemlerinin
güvenliği ve güvenilirliğinin test edilmesi için vazge-
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yyKamu idaresinin çalışmalarına değer katmak

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere;
yyKaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik
esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek,
yyKamu idaresine rehberlik yapmak
Kamu kurumlarında iç denetim sadece iç denetçiler
tarafından yapılabileceği 5018 sayılı kanunun amir
hükmüdür. Bu düzenlemeyle iç denetim yapma konusunda diğer birimlerin veya denetim görevlilerinin
iç denetim faaliyetine müdahalesinin önü kapanmış
bulunmaktadır.
İç denetçiler, kurumun yöneticisi tarafından onaylanacak olan ve kurum yöneticisinin de önerileri doğrultusunda yıllık iç denetim programını hazırlayacaklardır. İç denetçiler görevlerinde bağımsızdırlar ve iç
denetçilere asli görevleri dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.
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"İç denetim özel sektörde olduğu gibi
kamu kurumları için de kurumlara
değer katmak, objektif güvence
sağlamak ve danışmanlık faaliyeti olarak
kullanılmaktadır"
İç denetçilerin 5018 sayılı yasanın 64’üncümaddesine göre 7 adet görevi bulunmaktadır. İç denetçiler bu
görevlerini tamamladıklarında bulundukları kurumun
yöneticisine raporlamaktadırlar. Kurumun yöneticisi tarafından değerlendirilmekte ve raporlar gereği
için ilgili birimlere ve mali hizmetler birimine gönderilmektedir. Bunlarla birlikte, kurum yöneticisi iç denetim raporları ile bunlar üzerinde yapılan işlemleri
İç Denetim Koordinasyon Kurulu’na (İDKK) iletmekle
yükümlüdür.
Tablo 1: Kamu İç Denetim Genel Raporu 2009’a Göre
Bütçe Türleri İtibariyle Kurum, İç Denetçi, Rapor Sayıları

GB
Y Öğr.K
İl Öz.İdr
B ve BB
İlçe Bel
Diğ.Özl.Büt.K
Sos.G.K
Bağlı Kur
Toplam

Kurum Sayısı
(I)
21
40
12
26
15
10
2
4
130

İç Denetçi (II)
181
146
31
73
31
61
21
14
558

İç Den.
Raporu (III)
171
167
83
108
54
65
24
10
682

Kaynak: 2009 Kamu İç Denetim Genel Raporu
Yukarıdaki tabloda 2009 yılı itibariyle bütçe türlerine
göre iç denetçi ve iç denetim rapor sayıları yer almaktadır. Bu tabloda, 130 kamu kurumu bütçe türleri itibariyle sınıflandırılarak toplam 558 iç denetçinin ve
682 iç denetim raporunun bunlar içerisindeki dağılımları yer almaktadır. Bu tabloda 77 kamu kurumunda bulunan 210 iç denetçinin dağılımı yer almamaktadır.
IV. İç Denetimde Raporlama
5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca İDKK tarafından kamu iç dene-
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tim standartları belirlenmiştir. İç Denetçilerin Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca da, iç denetçilerin bu standartlara uymaları zorunludur.
Söz konusu standartların sonuçların raporlanması bölümüne göre, iç denetçilerin görev sonuçlarını raporlaması gereklidir.
Bu standartların raporlama kıstasları olarak, raporlamaların varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının yanında, görevin hedeflerini
ve kapsamını ve sonuçları gösteren nihai raporun, iç
denetçinin görüş ve kanaatlerini de içermesi gerektiği yer almaktadır. İç denetçiler, görev raporlamalarında tatminkâr bir performans göstermeye teşvik
edilmelidir. Görev sonuçları idare dışındaki taraflara
bildirilirken, söz konusu bildirim, sonuçların paylaşımı
ve kullanımı konusundaki sınırlamaları da içermelidir.
İlerlemenin ara raporlanmasının ve danışmanlık görevlerinin sonuçları, görevlendirmenin niteliğine ve
ilgili yöneticinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, şekil ve içerik değiştirebilir.
Raporlamaların kalitesi açısından da raporlamalar;
doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı, tam olarak ve zamanında yapılmalıdır.
İç denetçiler tarafından hazırlanan iç denetim raporları yasalar gereği idareler tarafından İDKK’ya gönderilmektedir. 5018 sayılı Kanunun 67’nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca İDKK tarafından
kamu iç denetim raporlama standartları belirlenmiştir. Bu standartlarda rapor türlerine göre ilkeler düzenlenmiştir. Bu standartlara göre ve bizim incelememizde yer verdiğimiz ‘denetim raporu’, iç denetçiler
tarafından yapılan her türlü uygunluk, performans,
mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi faaliyetleri
sonucunda hazırlanan raporlardır.
İnceleme konusu iç denetim raporları İDKK tarafından değerlendirilerek standartlara uygun şekilde hazırlanmış oldukları kabul edilen ve dolayısıyla Kamu
İç Denetim Genel Raporu’na (KİDGR) alınmış olan
raporlardır. KİDGR’nda yer alan raporların kalite kontrolünün yapıldığı ve standartlara uygunluğunun değerlendirildiği noktasından bu raporların ayrıca kalite
incelemesine gerek olmadığı düşüncesini taşımaktayım.
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V. Kamuda İç Denetimi Etkileyen Faktörler
Kamuda iç denetim sistemi henüz yeni olduğundan
iç denetimde çeşitli nedenlerden dolayı beklenen etkinliğin gerçekleşmemiş olması doğaldır. İç denetimi
etkileyen faktörler üzerine geniş bir inceleme ve yazın bulunmaktadır. Burada bunları ayrıntılı bir şekilde
ele almadan genel hatlarıyla listelemeye çalışacağım.
İç denetim konusunda yaşanan sorunları CANDAN’ın
kendi ifadelerinden okumanın yararlı olacağını düşünmekteyim; ‘İç denetim birimlerinin oluşturulmasında benimsenen yöntem, mesleğin mevzuattaki düzenleniş biçimi, geçiş sürecindeki atama usulü, bazı iç
denetçilerin iç denetimi algılayış biçimleri ve mesleğe bakış açıları, eğitim ve sertifikasyon sistemindeki
sorunlar, denetim faaliyetinin yönetimi konusundaki
çarpık yapı, iç denetim yönergelerinin yürürlüğe konulmasındaki aksaklıklar, yerleşim sorunları, bütçe ve
personel kısıtları, mesleğe geçişte yaşanan bir kısım
hak kayıpları, bazı idarelerde özlük hakları konusunda yaşanan sıkıntılar, merkezi uyumlaştırma biriminin yapılanmasındaki sıkıntılar ve kurumsal kapasite
sorunu, Maliye Bakanlığının reformu sahiplenme
konusundaki çekingenliği ve kimi zaman şahıslar düzeyinde ortaya çıkan muhalif tutumu, benzer şekilde
birçok idaredeki geleneksel yapının (yönetim ve denetim mekanizmaları) reforma ve iç denetime karşı
olan direnci, üst yönetim desteğinden yoksunluk gibi
çeşitli sıkıntılar Türkiye’de iç denetimin etkin işlemesini engelleyen temel noktalardır. Bunlar duruma göre
doğrudan ve dolaylı olarak iç kontrolü ve reformun
diğer unsurlarını de etkilemektedir.’
KOÇAK ve KAVAKOĞLU tarafından amacı iç denetim
faaliyetinin İl Özel İdarelerindeki algılanma düzeyi ile
uygulamasının ne düzeyde olduğunun değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmada; görev yapan
iç denetçilerin profilini, iç denetime verilen önem düzeyini, üst yönetici-iç denetçi arasındaki ilişki düzeyini, iç denetçilerin uluslararası iç denetim tanımındaki
unsurlara katılım düzeyini, iç denetimin uygulanma
düzeyini ve iç denetimin işleyişini ortaya koymaya çalışmışlardır. (Koçak Ve Kavakoğlu, 2010: 145-146)
GÜRKAN çalışmasında 100 iç denetçi ile anket yöntemi uygulayarak iç denetimle ilgili sorunları tespit
ederek tablolar halinde ortaya koymaktadır. Anket
yöntemiyle yapılan çalışmaya göre iç denetimin so-
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runları şunlardır; iç denetimin bağımsızlığının tam
olarak sağlanamaması, iç denetimin görev ve fonksiyonlarına yönelik algı sorunu, İDKK’nun yapısıyla ilgili
sorunlar, iç denetçi atama sorunu, iç kontrol sisteminin geliştirilmesinde iç denetim uygulama sorunu ve
iç denetim-teftiş ve denetim birimlerinin rollerindeki
kaos.(Gürkan, 2009: 132-180)
UZUN’a göre iç denetim faaliyetini dolayısıyla iç denetim raporlarının hazırlanmasını etkileyen faktörler
şunlardır (Uzun,2010:4);
yyİç denetimin kurum içerisindeki konumu
yyİç denetimin faaliyet ve görev alanları ile ilgili kapsamı
yyİç denetimin kurumsal düzeyde her türlü bilgi, belge, kayıt, varlık ve alanlara erişim yetkisi
yyİç denetimin bağımsızlığı ve tarafsızlığı
yyİç denetim faaliyetinin yönetimi ve gözetimi
yyİç denetim faaliyetinin raporlama ve kalite güvencesinin standartlara uygun olması
İç denetimi ilgilendiren sorunlardan bazıları geçici
pozisyonda olduklarından kısa veya orta vadede çözülmesi kuvvetle muhtemel bulunmaktadır. Ancak,
yukarıda listelendiği şekliyle yapısal olarak tanımlayacağımız diğer sorunların tam olarak çözülmesi mümkün olmasa da büyük ölçüde giderilmeye çalışılması
ve dikkatlerin bu noktalarda yoğunlaşması gerekmektedir.
İç denetimde kuruluş aşamasında olmasından dolayı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların giderilmesi noktasında önemli çalışmaların yapıldığı KİDGR2009’da ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. İç denetim
noktasında en önemli unsur elbette iç denetçidir. İç
denetimle ilgili sorunlar iç denetim faaliyetinin istenilen düzeyde gerçekleştirilmesini ve dolayısıyla iç denetimin sonuçlarını da etkilemektedir.
VI. İç Denetim Raporu ile İç Denetçi Sayısı Arasındaki Bağlantı
Yukarıda bahsedilen sorunlarla birlikte kamuda iç
denetimin gelişmesine şahit olmaktayız. Kamu iç de-
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netim standartları gereği iç denetçilerin görev sonuçlarını raporlaması gerekmektedir. Bu analizle, tüm etkenlere rağmen bulunulan mevcut durumun sayısal
veriler çerçevesinde ekonometrik olarak değerlendirilmesi yapılmış olacaktır.
Bu analizde iki adet temel varsayımımız bulunmaktadır; (i) iç denetim raporları ile iç denetçi arasında
kuvvetli bir bağlantı olduğu ve (ii) bir iç denetçinin bir
yılda normal koşullarda (yani denetim konusunun çok
geniş kapsamlı ve ilave çalışmayı gerektirecek teknik
bir konu olmaması, iç denetim faaliyetinde engelleyici bir durumla karşılaşılmaması, denetçinin çalışmasını uzun süre engelleyecek sağlık vb. gibi problemlerine maruz kalmaması vb.) bir iç denetim raporu
hazırlayabileceğidir.
Ekonometrik incelemede iç denetçi sayısı ve iç denetim raporları değişkenleri arasındaki ilişkinin boyutunu ve yönünü ortaya koymak için korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Korelasyon analizi birinci varsayımımızın test edilmesinde kullanılacaktır. Değişkenler
arasındaki fonksiyonel ilişkinin ortaya konulmasında
ise doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon
analizi ise ikinci varsayımımızın test edilmesinde kullanılacaktır. (Bryman ve Cramer, 2001:169-187)
VI.I. Analizin kapsamı ve veriler
İç denetim faaliyeti iç denetçiler tarafından yapılmaktadır. İç denetçiler veya personel sayısına göre
kurumlarda oluşturulacak İç Denetim Birimleri tarafından her yıl için iç denetim programı hazırlanarak
ilgili yıl için buna göre iç denetim faaliyeti yürütülebilecektir. Bu faaliyet sonucunda elde edilen bulgular
ve ortaya konulan öneriler iç denetçiler tarafından
denetim sonrası düzenlenen denetim raporlarında
yer almaktadır. İç denetim faaliyeti hazırlanan raporla
sonlandırılmaktadır.

Tablo 2: 2008 ve 2009 yılları itibariyle kurum, iç denetçi ve iç denetim raporu sayıları

2008 - 71 kurum
130 kurum
207 kurum

2009

İç Denetçi
Sayısı
373
558
768

İç Denetim
Rapor Sayısı
219
682
682

Kaynak: KİDGR-2008 ve KİDGR-2009
İç denetim raporu düzenlenmiş olmasına rağmen
İDKK’na gönderilmemiş raporlara zaten KİDGR-2008
ve KİDGR-2009’da yer verilmemiştir. 2008 yılına ait 71
kamu kurumundaki iç denetçi ve iç denetim raporları bilgileri ile 2009 yılına ait 130 kamu kurumundaki
iç denetçi ve iç denetim raporları bilgileri tamamen
KİDGR-2008 ve KİDGR-2009’da yer alan verilerden
oluşmaktadır. Analizde kullanılan iç denetçi ve iç denetim rapor sayıları ile ilgili veriler Tablo 2’de yer almaktadır. Tabloya göre, iç denetim rapor sayısındaki
artış oranının iç denetçi sayısındaki artış oranından
büyük olduğu görülmektedir.
207 kamu kurumundan 77’sinde 210 iç denetçi olmasına rağmen iç denetim raporu hazırlanmamıştır. 77
kurum ve iç denetçi sayıları KİDGR-2009’da bulunmadığından bunlara ait bilgiler İDKK’dan alınarak analize
dahil edilmiştir. 207 kamu kurumuna ait iç denetçi
sayıları KİDGR-2009’un yayımlandığı Haziran 2010 tarihinde geçerli olan sayılardır.
VI.II. Analiz
Grafik 1: 207 kurum için iç denetçi sayısı ile iç denetim raporu sayılarının dağılımı

Bu incelememizde, 2008 Kamu İç Denetim Genel
Raporu (KİDGR-2008) ve 2009 Kamu İç Denetim Genel Raporu (KİDGR-2009) verileri esas alınmaktadır.
KİDGR-2009’da da açıklandığı üzere, bir rapora birden fazla denetim türü konu edilmişse rapor sayısı
olarak denetim türleri değil sadece ‘rapor’ olarak bir
(1) rapor esas alınmıştır.
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"2008 yılına göre 2009 yılında iç denetçi
sayısı iki kat artarken iç denetim raporu
sayısının ise üç kat artarak iç denetçilerin
rapor üretme noktasında daha etkin
oldukları ortaya çıkmaktadır"
Tablo3: 2008 ve 2009 yıllarına ait verilerdeki iç denetçi ile iç denetim raporlarının korelasyon analizi
2009 Yılı

2008 Yılı
71 kurum

130 kurum

207 kurum

Korelasyon
Katsayısı

0,269

0,571

0,545

Anlamlılık
Testi

0,023

0,000

0,000

Tablo 4: 2008 ve 2009 yıllarına ait verilerdeki iç denetçi ile iç denetim raporlarının regresyon analizi
Anlamlılık
Durbin%95
Regresyon
Düzeltilmiş R-Kare
ve ANOVA
Watson Güven
Katsayısı
R-Kare Değişimi
Testi
Testi
Aralığı %
2008 Yılı
71 kurum
130
2009 kurum
207
Yılı
kurum

0,468

0,000

0,357

0,366

1,859

32,1-61,5

1,038

0,000

0,655

0,658

1,764

90,7116,8

0,838

0,000

0,529

0,531

1,691

73,0-94,6

VI.III. Analiz Sonuçları ve Değerlendirilmesi
Elimizdeki veriler çerçevesinde 207 kurum için iç
denetçi sayısı ile iç denetim raporu arasındaki ilişkinin yönü ve boyutu yukarıdaki grafik vasıtasıyla görülebilmektedir. Bu grafiğe göre, iç denetçi sayısı ile
iç denetim rapor sayısı arasında güçlü bir doğrusal
ilişkinin varlığı söylenemez. İncelememizde, aradaki
doğrusallık güçlü olmasa da ikili arasındaki ilişkinin
doğrusal olduğunu varsaymaktayız.(Grafik 1)
İç denetçi ile iç denetim rapor sayıları arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayısı 2008 yılı için 0,269
seviyesinde iki değişken arasında oldukça düşük bir
ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 2008 yılı için elde
edilen korelasyon katsayı %5 anlamlılık seviyesinde
(p=0,023<0,05) anlamlı olmaktadır. 2009 yılı için ise
0,571 ve 0,545 korelasyon katsayıları iç denetçi ile
iç denetim raporları arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı sonucunu vermektedir.
Korelasyon incelemesinde elde edilen orta düzey-
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deki ve pozitif yönlü ilişki %1 anlamlılık seviyesinde
(p=0,000<0,01) anlamlı çıkmaktadır.
İç denetçi ile iç denetim raporları verilerinin korelasyon analizine göre, iç denetçi ile iç denetim raporları
arasında kuvvetli bir ilişki olduğu şeklindeki varsayımımız geçerli çıkmamıştır. İç denetçi ile iç denetim
raporları arasındaki pozitif bağlantı 2008 yılı için oldukça düşük ve 2009 yılı için de orta seviyededir.
Denetçi olmadan rapor olması anlamsız olacağından
denetçi ile rapor arasındaki ilişkide rapor sayısının
denetçi sayısına bağlı olduğunu söylemek durumundayız. Diğer bir ifade ile iç denetçi olmadan iç denetim raporunun olması mümkün değildir ve bunun
gereği olarak da doğrusal regresyon fonksiyonumuz
orijinden başlamalıdır. Normal doğrusal regresyon
fonksiyonu y=a+bx olmasına rağmen araştırmamızın
mantıksal çıkarımı gereği sabit değer olan a’yı hesaplamada dikkate almayacağız. Bu durumda, bağımlı
değişken olarak rapor sayısı bağımsız değişken olarak
da iç denetçi sayısını ve a sabit değerinin olmayacağını kabul ederek yapacağımız regresyon analizi sonucunda Tablo 4’teki verileri elde etmekteyiz.
207 kurum için regresyon modelimiz ve elde ettiğimiz regresyon katsayısı (0,838) (p=0,000<0,01) olmak
üzere %1 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. Diğer bir
anlamlılık testi olan Durbin-Watson testine göre de
modelin anlamlı olduğu söylenebilir. İki (2) sayı değerine yakın olması beklenen Durbin-Watson değeri
1,691 ile diğer bir anlamlılığı da sağlamaktadır.
Orijinden başlayan regresyon fonksiyonu kullandığımız için R-Kare analizini tam anlamıyla yapmak
mümkün değildir. Buna rağmen, R-kare analizi yaptığımızda, iç denetim rapor sayısındaki değişmenin
%53’ünün iç denetçi sayısındaki değişme tarafından
açıklandığını söyleyebiliriz. Diğer bir ifade ile iç denetim raporu sayısındaki değişmenin yarısı iç denetçi
sayısındaki değişme tarafından açıklanmaktadır.
Analiz sonuçlarına göre rapor sayısı ile denetçi arasındaki bağlantı şu şekildedir: Rapor Sayısına y ve iç
denetçi sayısına x denildiğinde y= 0,838x. Regresyon
katsayısı 0,838 değerine yüksek güvenilirlik seviyesi
olan %94-73 aralığında %95 güvenebileceğimizi söyleyebiliriz.
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"İÇ denetçi ile iç denetim raporları
arasında orta düzeyde ve pozitif yönde
bir bağlantı bulunmaktadır. İç denetçi
sayısındaki bir birimlik artış iç denetim
raporu sayısında aynı miktarda artışa
neden olmamaktadır"
Analiz sonucu elde edilen eşitliğe göre iç denetçi sayısındaki bir birimlik artış rapor sayısında 0,838 artışa neden olmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, bir iç
denetçi bulunması durumunda (y=0,838x olduğundan) 0,838 ve iki iç denetçi bulunması durumunda
ise 1,676 iç denetim raporu ortaya çıkmaktadır. İç
denetim rapor sayısındaki değişimin yarısı iç denetçi
sayısındaki değişme tarafından açıklanabilmektedir.
İç denetim raporlarındaki geri kalan değişimin ise
analize dahil edemediğimiz diğer faktörler tarafından
etkilendiğini ifade edebiliriz.
2008 yılı için elde edilen regresyon katsayısı (0,468)
ile korelasyon incelemesi sonuçlarının birbiriyle örtüştüklerini görmekteyiz. Her iki katsayı da düşük çıkması analiz sonuçlarının birbirini doğruladığını göstermektedir.
130 kurum için elde edilen regresyon katsayısının
yüksek çıkmasını KİDGR-2009’da iç denetim raporu
hazırlanmamış kurumlara yer verilmemesine bağlayabiliriz. Analizin iç denetçi ataması yapılmış olan
207 kurumu içerecek şekilde genişleterek yapılması
iç denetçi ile iç denetim raporları arasındaki normal
ve fonksiyonel ilişkiyi tam anlamıyla tespit etmiş olmaktadır.
Regresyon analizi sonuçlarına göre bir iç denetçinin
bir yılda normal şartlar içerisinde bir iç denetim raporu hazırlayabileceği varsayımımız doğru çıkmamıştır.
2008 ve 2009(207 kurum) yılları verilerine göre bir iç
denetçi bir yılda henüz bir iç denetim raporu hazırlayamamış durumdadır.
Analiz sonuçlarına göre, iç denetim ile ilgili olanlar
ve kamu kurumları iç denetim raporlarının tamamen
iç denetçi sayısına bağlı olduğunu ve iç denetçi sayısını artırarak iç denetim raporlarını çoğaltacaklarını
düşünmemelidirler. İç denetçiler iç denetim rapor-
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larının hazırlanmasında önemli bir yere sahip olsalar
da iç denetim raporlarının sayısının iç denetimle ilgili
sorunların ele alındığı bölümdeki faktörlere de bağlı
olduğu söylenebilir.
VII. Sonuç
İç denetim özel sektörde olduğu gibi kamu kurumları için de kurumlara değer katmak, objektif güvence
sağlamak ve danışmanlık faaliyeti olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde iç denetim sistemi uygulaması henüz
yeni olmakla birlikte önemli seviyelere ulaşıldığı söylenebilir. İç denetim ile ilgili kamuoyuna 2008 ve 2009
yıllarına ilişkin gelişmeler sunulmuştur.
İç denetimin farklı yönleri ile ilgili ve iç denetçi ile iç
denetim raporları hakkında çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada, 2008 ve 2009 yılına ait kurumlar itibariyle iç denetim raporları ile iç denetçi
sayıları arasındaki ilişki regresyon modeli ile analiz
edilmiştir. Bu analizler çerçevesinde mevcut durum
ortaya konulmuştur.
2008 yılına göre 2009 yılında önemli gelişme sağlandığı görülmektedir. 2008 yılına göre 2009 yılında iç
denetçi sayısı iki kat artarken iç denetim raporu sayısının ise üç kat artarak iç denetçilerin rapor üretme
noktasında daha etkin oldukları ortaya çıkmaktadır.
Buna göre; iç denetçi ile iç denetim raporları arasında orta düzeyde ve pozitif yönde bir bağlantı bulunmaktadır. İç denetçi sayısındaki bir birimlik artış iç
denetim raporu sayısında aynı miktarda artışa neden
olmamaktadır. İç denetim raporu sayısındaki değişmelerin yarısı iç denetçi sayısındaki değişmeler tarafından açıklanmaktadır.
İç denetim rapor sayısı üzerinde iç denetçiler yanında
diğer faktörlerin de etkisi olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu sonuç yeni kurulmakta olan bir sistem açısından
olağandır. Bu sonucun kurum yöneticileri ve iç denetim sisteminden sorumlu olanlar tarafından dikkate
alınarak buna göre mekanizmasının örgütlenmesi ve
çalışması düzenlenmelidir.
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OMBUDSMANLIK
KURUMU:
TARİHİ GELİŞİM
VE TÜRKİYE’DE
BAŞLANGIÇTA BİRKAÇ
ÖNERİ

ÖZET: İlk defa 1713 tarihinde İsveç’te oluşturulan
ve uygulamaya konulan ombudsman kurumu, daha
sonra yönetim şekilleri, yargı sistemleri, yüzölçümleri, nüfusları, kültürleri vd. birçok açılardan birbirinden farklı, yaklaşık 120 ülke tarafından, en bilineni
ombudsman olmakla birlikte farklı isimler altında
alınmış ve uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’ndan alındığı kuvvetle muhtemel olan bu Kurum, Türkiye’de 12 Eylül 2010 tarihinde
referanduma sunulan Anayasa paketinin içerisinde
yer alarak anayasal zeminini kazanmış, ancak henüz
uyum yasası çıkarılıp teşkilatı kurularak uygulamaya
konulmamış durumdadır. Bu çalışma, ombudsmanlık
kurumu ve anlayışının tarihsel gelişimi ve bu konuda
Türkiye’de yapılan çalışmaların çok kısa bir özetlemesi ile birlikte, insan hakları, demokratik hukuk devleti
ve iyi yönetim temelinde oluşabilecek sorunlara dikkat çekmeyi ve Kurumun sağlıklı bir şekilde kurulup
işletilebilmesi için bazı konularda öneriler geliştirmeyi
hedeflemektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Demokratik hukuk devleti, insan hakları, yönetişim, denetişim, tavsiye.
Giriş

Yaşar OKUR
İller Bankası Başmüfettişi
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Tarih boyunca yönetenlerle yönetilenler arasındaki
ilişkinin haklar ve özgürlüklerin genişlemesi açısından
gelişimi sorunlu olmuştur. Hobbs’in “İktidar azdırır,
mutlak iktidar mutlaka azdırır” sözü, yönetenlerin
etkili denetim mekanizmalarıyla kontrol edilemediğinde, ellerindeki gücü, aslında kendilerine o gücü
veren yönetilenlere karşı kullanabileceklerinin güzel
bir ifadesidir. Demokratikleşme, insan hakları, hukukun üstünlüğü, devlet algısında kutsallığın geri plana
atılması ve devletin hizmet etmekle yükümlü bir kurum olduğunun benimsenmesi sürecinde, denetimin
kapsamı da, insanı merkeze alan bir düzlemde gelişme göstermektedir. Mevcut hukuk düzenlemeleri,
yönetim düzenleme ve uygulamaları ile insan haklarının iyileştirilmesine yönelik yapıcı eleştiriler, dünyanın özgür ve hakkaniyet içerisinde daha yaşanılır bir
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"Pickl, Muhtesib’in tam tarafsız
davrandığını ve Hisbah denen bir
kurum çerçevesinde görev yaptığını,
bu kurumun ve görevinin Kudüs’te
Haçlılar tarafından da benimsendiğini
ve uygulandığını, hatta haçlıların Arapça
olan Muhtesib kelimesini
aynen kullandıklarını
kaydeder"
yer olabilmesi ve insanın içinde yaşadığı toplum ve
dünya ile daha bir barışık ve tatmin edici bir yaşam
sürebilmesinin yapı taşlarını oluşturacaktır. Yönetim
hakkında her bir şikayet ve öneri, idarenin toplum
gözünde güven ve meşruiyetinin artması ve hizmet
kalitesinin geliştirilmesi açısından bir fırsat ve en sağlıklı geri bildirim olarak değerlendirilmelidir. Osmanlı
İmparatorluğu’ndan bir denetim ve uzlaştırma kurumu olarak alındığı ifade edilen ve batı dünyasında ilk
olarak İsveç’te oluşturulan ombudsmanlık kurumu,
dünyanın birçok ülkesine yayıldıktan sonra 12 Eylül
2010 tarihindeki Anayasa değişikliğiyle birlikte ülkemizde de oluşturulma aşamasına gelmiştir. Bu çalışmamızda Türkiye’de yeni olan ombudsman kurumu,
ombudsmanın ortaya çıkışı ve dünyadaki gelişimi,
tanımı, Türkiye’de ombudsman kurumu, son anayasa
değişikliğindeki ombudsman kurumuna ilişkin düzenlemenin değerlendirilmesi ve ombudsman düzenlemesi kapsamında katkısı olabileceği düşünülen öneriler başlıkları altında ele alınacaktır.
1.Ombudsman’ın Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi
Vatandaşların, kendilerini yönetenlerin tasvip etmedikleri davranışlarına karşı tepkilerini vermeleri,
yöneticiler hakkında şikayetçi olmaları, bu şikayetlerin bağımsız bir denetim organınca araştırılması ve
vatandaşların isteklerinin yerine getirilmesi, tarihin
hemen her döneminde karşılaşılan durumlardır. Bazı
kaynaklarda Ombudsmanın temellerinin Çin’deki
Han Hanedanlığı (İ.Ö. 206-İ.S. 220) sırasında varolan
“Yuan Kontrol Kurumu”na, Roma İmparatorlugu’ndaki Halk Tribünleri’ne kadar gittiği ifade edilmektedir
(Altuğ, 1968: 159’dan Kılavuz, Yılmaz ve İzci, 2003:
50). Kimi yazarlar da Hz. Muhammed’in vefatından
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sonra ikinci Halife Hz. Ömer’in (634–644) bütün vatandaşların başvurabileceği, şikayetlerini bildirebileceği idari denetim kurumu olarak kurduğu Muhtesib
kurumuna işaret ederler. Muhtesib kurumu hayatın
birçok alanında özellikle şehirlerde ve pazaryerlerinde genel ahlakın koruyucusu olmuştur. Muhtesib, pazar yerlerinin yöneticisi olduğu kadar, pazar gözeteni
ve anlaşmazlıkların çözücüsüdür. Pickl, Muhtesib’in
tam tarafsız davrandığını ve Hisbah denen bir kurum
çerçevesinde görev yaptığını, bu kurumun ve görevinin Kudüs’te Haçlılar tarafından da benimsendiğini
ve uygulandığını, hatta haçlıların Arapça olan Muhtesib kelimesini aynen kullandıklarını kaydeder. (Pickl,
1997:800) Dört Halife Dönemi’nin arkasından Emeviler ve Abbasiler (847’ye kadar) dönemlerinde, kamu
yönetiminde yabancı etkiler, özellikle Bizanslılar’ın ve
Sasaniler’in etkileri, Kuzey Afrika’da kamu yönetiminde ise Roma etkisi görülse de vatandaşların şikayetlerini inceleyen ve vatandaşlarla yönetim arasında
diyalog kanallarını sürekli açık tutan bu özel kanallar
muhafaza edilmiştir. Keza, hakimler (kadılar) bu işlevle görevlendirilmiştir.(Pickl, 1997: 800)
Muhtesibin yerini alan Divan-ı Mezalim, Osmanlılardan önceki ve hatta onlarla çağdaş müslüman devletlerin merkez teşkilatında yer almış yüksek dereceli bir
devlet organıdır. Divan-ı Mezalim’in doğuşundaki en
önemli sebep, adalet arayışları olmuştur. Bu kurum
bir yüksek yargı ve denetim kurumu olarak çalışmış;
devrin anlayışına uygun olarak adalet dağıtmıştır. Hz.
Peygamber, Hulefa-i Raşidin ve Emeviler dönemlerindeki çekirdek sayılabilecek gelişmelerden sonra,
Abbasilerin ilk döneminde gelişkin bir kuruma dönüşmüştür. Görevlerini bir kurul halinde yerine getirmiş;
tarihteki uzun süreli uygulamalardan sonra Osmanlı
Devleti’nde Divan-ı Hümayun içinde erimiş ve günümüzdeki pek çok yüksek yargı ve denetim organının
kökeni olmuştur. (Akyüz, 1995)
“Divan-ı Hümâyun İslâm tarihindeki divan-ı mezâlimlerin bir örneğidir. Bu mahkemelerde umumiyetle halkın birbirinden veya memurlardan olan şikâyetlerine
bakılır, daha çok ceza ve haksız fiil dâvâları görülürdü.
Kadılar, Tanzimat’tan önceki devirde halkın mütegallibe ve devlet adamlarının zulümlerinden
şikâyetlerine dair dâvâlara bakmaya çekinirlerdi.
Çünkü bu dâvâlar mahallî nüfuz ve tesirlerden çoğunlukla masun kalamazdı. Bu gibi dâvâları merkezdeki
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Divan-ı Hümâyun’a ve bunun taşralardaki örneğini
teşkil eden Paşa Divanları’na hâvâle ederlerdi. Bunlar
her türlü tesir ve nüfuzdan sâlim olarak karar verilen
ve bu kararların tâvizsiz icrâ edilebildiği mercilerdi.”
(Ekinci, 2010: 19)
İsveç Ombudsmanı’nın tarihsel kökenlerini inceleyen kimi yazarlar Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Kadı
al Kudatlık’tan (Divan-ı Hümayun içinde) etkilenen
XII. Karl’ın (Demirbaş Şarl), 1709 yılında, Ruslara
karşı yaptığı Poltova savaşında yenilmesi üzerine sığındığı ve ikamet etmekte olduğu Osmanlı toprağı
Bender’den ülkesine gönderilen bir kraliyet emri ile
kral adına, kamu görevlilerinin görevlerini yaparken,
kanunlara uygun hareket edip etmediklerini denetlemek üzere bir kişiyi yüksek vekil olarak “Hogste Ombudsmannen - Supreme Procurator” olarak atadığını
(Uler, 1990:1022; Ataman, 1997: 779), ifade etmektedirler. Ombudsman kurumunun XII. Karl’ın Osmanlı topraklarında yaşarken ortaya çıkması, Kurumun
Osmanlı’dan alındığına bir delil olarak kabul edilebilir.
Ataman, İsveç Kralı’nın uzun ikameti boyunca Osmanlı toplum ve devlet hayatını ciddi şekilde ve yakından incelediğini, Divan-ı Hümayun, Divan-ı Mezalim,
Kazasker, Kadı, Muhtesib gibi kurul vb. görevlilerin
kamu görevlileri hakkındaki şikayetleri padişah adına
inceleyip, süratle karara vardırdıklarını, resmi görevlilerin hatalı, kasıtlı uygulamalarına karşı kişileri koruduklarını, zararlarının telafisi için çalıştıklarını gördü-

"Kadılar, Tanzimat’tan önceki devirde
halkın mütegallibe ve devlet adamlarının
zulümlerinden şikâyetlerine dair dâvâlara
bakmaya çekinirlerdi. Çünkü bu dâvâlar
mahallî nüfuz ve tesirlerden çoğunlukla
masun kalamazdı. Bu gibi dâvâları
merkezdeki Divan-ı Hümâyun’a ve bunun
taşralardaki örneğini teşkil eden Paşa
Divanları’na hâvâle ederlerdi. Bunlar her
türlü tesir ve nüfuzdan sâlim olarak
karar verilen ve bu kararların
tâvizsiz icrâ edilebildiği
mercilerdi"
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ğünü ve bütün bunlardan dolayı böyle bir uygulamayı
başlattığını ifade etmektedir. (Ataman, 1997: 780)
Pickl’ de Osmanlı Devletinde, devletin en büyük kadısı ve bütün kadıların üstü sayılan, ilmiye sınıfından
kazasker ve şeyhülislam rütbesine yükselen, “kadı-ul
kuzat” unvanını alan “Türk Başyargıcı Bürosu”nun
mevcut olduğunu belirtir. Başyargıcın görevi, İslam
Hukukunun, Sultan dahil memurlarca, halkın birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenlerken uygulanmasını güvenceye almaktır. Başyargıç, bunu yaparken halkın haklarını memurların adaletsizliğine ve
güçlerinin kötüye kullanılmasına karşı korumaktadır.
İsveç Kralı, ombudsman atarken bu kurumdan esinlenmiştir. (Pickl, 1986: 37-39). Açıklamalardan Kadı
al Kuzatın Divan-ı Hümayun’un içinde özel bir birim
olarak hem yüksek mahkeme görevi gördüğü, hem de
ombudsman gibi çalıştığı anlaşılmaktadır.
Galip Demir ise XII. Karl’ın Osmanlı’dan alarak ombudsmanlığı kurduğu bilinse de muhtesiplik, kadı,
kadıaskerlik, şeyhülislam, ahilik gibi kurumlardan
hangisinden etkilendiği konusunda birleşilemediğine
vurgu yapmaktadır. Kadı, yargı işlerine bakan biridir.
Kadıasker, bölgesel düzeyde aynı görevi yapmaktadır.
Muhtesip, günümüzdeki zabıta teşkilatını andırmaktadır. Şeyhül İslam, dini konularda fetva vermektedir.
Bunlardan hareketle Galip Demir, örnek verilen kurumların devlet ve vatandaş arasında arabuluculuktan ziyade devletin haklarını korumakla görevli, ona
bağlı kurumlar olduğunu, ahiliğin dışında kalanların
bu niteliği taşımadıklarını belirtmektedir. Diğer yandan, ahi başkanının görev ve yetkileriyle ombudsmanın görev ve yetkilerinin aşağıda belirtildiği gibi, bazı
açılardan aynı olduğuna dikkat çekmektedir:
Vatandaşların şikayetlerinin yetkili makamlara ulaştırmada kolaylık sağlanması,
Ahilik kurumunca önerilen kaidelerin hukuk sistemine dönüşmesi, böylece davaların çözümünün kolaylaştırılması,
Şikayetlerin aracısız iletilmesi; rüşvet, dolandırıcılık,
adam kayırma gibi her türlü haksız fiile karşı vatandaşın hakkının korunması,
Din, dil, mezhep farkı gözetilmeksizin herkese eşit
davranılması, gibi konulardır. (Demir, 2004)
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"O dönemde bu konudaki genel
kanaat, söz konusu kurumun nüfusu az,
kültür ve gelir düzeyi yüksek, adem-i
merkeziyetçi yönetim sistemi ağır basan,
yönetsel ve siyasal katılımın belirgin
ve adem-i merkezi yapı nedeniyle
merkezdeki yargısal denetimin pek
fonksiyonel olmadığı sistemlere özgü
olduğu, dolayısıyla başka ülkelerde
uygulanmasına olanak bulunmadığı
yönündeydi"
Ayrıca, Ahi Babası ile günümüzün ideal Ombudsman’ın
işlevlerini tablolarla (Demir, 2003: 165 - 166) karşılaştırmaktadır: Ombudsman’nın görevi, faaliyetleri ve
gayesi başlığı altında, “Şikayetleri kabul eder, arabuluculuk yapar, araştırmacıdır, kendiliğinden harekete
geçer, öneride bulunur, hızlı hareket eder, rapor hazırlar, kararları halka duyurur, haksızlığı önler, davayı
kısa zamanda sonuçlandırır.” ifadeleri yer almaktadır.
Buna karşın Ahi Babası için şu bilgilere yer verilir. “Şikayetleri dinler, arabuluculuk yapar, araştırmacıdır,
kendiliğinden harekete geçer, öneride bulunur, hızlı
hareket eder, rapor hazırlar, kararları halka duyurur,
haksızlığı önler.” Yazar, karşılaştırmaları daha sonra
“Nitelikleri, kişiliği, bilgi ve tecrübesi, temsildeki pratikliği, kurumun başlangıcı ve görev devri, konumu,
karar gücü, seçim süresi, maliyeti, başvuru şekli, soruşturma takibi ve sonucu, ceza yaklaşımı, şikayetlerin çözülme süresi ve mali etki...” başlıkları altında
sürdürerek birçok yönden benzer olduklarına dikkat
çekmektedir.
Bu noktada ağırlıkla ombudsman kurumunun divan-ı
mezalimden mi, yoksa ahilik kurumundan mı alındığı konusunun tartışıldığı görülmektedir. Başlangıçta
kral adına kamu görevlilerinin görevlerini yaparken
kanunlara uygun hareket edip etmediklerini denetlemek üzere bir kişinin yüksek vekil olarak “Hogste
Ombudsmannen - Supreme Procurator” atanması Divan-ı mezalimi, dolayısıyla kadı al kuzat’ı işaret
etmektedir. 1766’da Meclis’e bağlı bir ombudsman
atanmış, 1809’da ise ombudsmanlık anayasal kurum
haline getirilmiştir. Görevlerinin ahi başkanına ben-
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zemesi tereddüt oluştursa da, yönetilenlerin krallık
karşısında güçlenmesi ve kralın yetkilerini kısıtlamasının özü adaleti temin olan bir kurumun sivilleşmesini
beraberinde getirdiği, Divan-ı Mezalim ile birlikte ahilikten de etkilenmiş olabileceği, bu açıdan da ahiliğe
benzediği ifade edilebilir. Diğer yandan, ahilik mesleki
bir kuruluşu işaret ederken ombudsmanlık ve kadı el
kuzatlık genel bir adaleti tesis mekanizması olarak görülebilir.
İsveç Ombudsman kurumunun adı (Hogste Ombudsmannen) 1719 yılında “Justuliekansler- JK” adı ile
değiştirilmiş, 1766 yılından itibaren de ombudsman
atama yetkisi kraldan, temsil organına (Riksdag) geçmiştir. Bu tarihten itibaren de Meclis adına hareket
eden (Justitieombudsmannen-JO) ihdas edilmiştir.
(Ataman, 1997:780) 1809 yılında İsveç Anayasası’nda
Justitieombudsmannen kurumuna yer verilmiştir.
Ondan dolayı bazıları tarafından (Örneğin, İsveç Ombudsmanı Mats Melin raportajı, 07.09.2010 tarihli
Star Gazetesi) Ombudsmanın başlangıç tarihi olarak
1809 yılı kabul edilmektedir.
Ombudsmanlığın Osmanlı’dan alındığını yabancılar
da uluslar arası toplantılarda dile getirmektedirler.
Örneğin; AB, Fransız ve İsveç Parlamento Ombudsmanları (Fendoğlu, 2010), İspanya Ombudsmanı (İspanya İnsan Hakları Kurumları/Ombudsmanları Çalışma Ziyareti Raporu. 14-19 Aralık 2009) ve Paris Yerel
Ombudsmanı. Paris Yerel Yönetim Ombudsmanı, yıllık raporunun Ombudsmanın tanıtımına ayırdığı bölümün birinci paragrafında ‘kurum her ne kadar 18.
yy başında İsveç’te ortaya çıkmışsa da, İsveç Kralı’nın
Osmanlı İmparatorluğu’nda görüp kendi ülkesine
uyarladığı bir kurumdur’ demektedir. (Özden ve Gündoğan, 2000: 50)
“Ombudsman, modern yapı ve biçimiyle ilk kez 1809
Anayasası ile, yasaların ve düzenleyici işlemlerin uygulanmasını gözeterek tüm kamu idarelerini ve mahkemeleri denetlemek; memurların ve yargıçların hatalı,
keyfi tutumlarından zarar gören, haksızlığa uğrayan
vatandaşların şikayetlerini dinlemek; alınması gerekli tedbirleri önermek ve hatta memurlar ve yargıçlar
aleyhine her türlü davayı açmak görevlerini yüklenmek ve yürütmek amacıyla Isveç’te kurulmuştur. Bu
şekli ile Ombudsman, parlamento tarafından atanan
ve ona karşı sorumlu olan bir kamu görevlisiydi. Denetimi merkezi idareye, mahalli idareye, mahkemele-
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"Tereddüt doğurucu hususların
geçerli olmadığını zaman göstermiştir.
Ombudsman kurumunun sayısı yalnızca
kamu sektöründe ve ulusal düzeyde
olmak üzere 2009 yılı itibariyle yaklaşık
olarak 120’yi bulmuştur "
re ve askeri idareye kadar uzanıyordu. Bu ilk biçimiyle
İsveç’in dışında hemen hemen hiç tanınmadan birbuçuk asır kadar işledikten sonra 1919 da Finlandiya
tarafından adapte edildi. Nihayet çok uzun süre geçmeden önemi ve değeri anlaşılarak bir salgın halinde
dünyanın çeşitli ülkelerine yayıldı. Önce İskandinav
ülkelerinde Danimarka (1954), Batı Almanya (1956),
Norveç ve Quebec (1959), ardından Commonwalth
ülkeleri Yeni Zelanda (1962), İngiliz Guyanası (1966),
İngiltere (1967), Maurice Adası (1967), Alberta
(1967), Yeni Brunswick (1969), Manitoba (1969), Yeni
Ecosse (1970), Kuzey İrlanda (1970) ve 1973’te idari yargı sistemine sahip Fransa bir ombudsmana sahip olmuşlardır.” (Oytan, 1977:622) Zamanla iş yükü
artan ombudsmanın sayısı İsveç’te 1976 yılında 4’e
çıkarılmıştır. Bu ombudsmanların her birinin görev
alanları farklıdır.(Ataman, 1997:781)
İsveç ve Finlandiya’nın kendi özel koşullarında ortaya
çıkan Ombudsman kurumu, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar dünyada fazla ilgi çekmemiştir. O dönemde
bu konudaki genel kanaat, söz konusu kurumun nüfusu az, kültür ve gelir düzeyi yüksek, adem-i merkeziyetçi yönetim sistemi ağır basan, yönetsel ve siyasal
katılımın belirgin ve adem-i merkezi yapı nedeniyle
merkezdeki yargısal denetimin pek fonksiyonel olmadığı sistemlere özgü olduğu, dolayısıyla başka ülkelerde uygulanmasına olanak bulunmadığı yönündeydi
(Polat, 1996:88).
Savaş sonrası dönemde Ombudsman kurumunun
birbirine benzeyen İskandinav ülkelerinde uygulanmış olması, farklı hukuk ve yönetim sistemlerinin bulunduğu, kalabalık nüfuslu ülkelerde böylesi bir kurumun başarılı olup olamayacağı noktasında tereddütler bulunmaktaydı. Her ne kadar Kara Avrupası hukuk
geleneğinin egemen olduğu ve nüfusu nispeten fazla
bir ülke olan Almanya’da 1956 yılında yapılan bir anayasa değişikliği ile Ombudsmanlık sistemi kabul edil-
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miş ve 1959’da ilk Ombudsman görevine başlamışsa
da bu, sivil alanda yetkisi olmayan bir askeri Ombudsmandı. (Polat, 1996:90).
İdari denetim sistemlerinin en etkilisine sahip olduğu düşünülen ve böylesine etkili bir denetim mekanizmasının bulunduğu bir ülkede ombudsmanın
gereğinin olmadığı fikrinin kamuoyunca kabul gördüğü Fransa’da da 1973 yılında ombudsman kuruldu.
[Oytan, 1975: 195) Avrupa Konseyi İstişari Asamblesi 1975’de 457 sayılı tavsiye kararı ile üye ülkelere
Ombudsman kurmalarını tavsiye etmiş, (Işıkay, www.
jura.uni-saarland.de/turkish/MIsikay.html)
bunun
üzerine Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde mevcut hak
arama yollarına ek olarak ombudsmanlar da kurulmuştur.
Bu şekilde yukarıda yer verilen tereddüt doğurucu
hususların geçerli olmadığını zaman göstermiştir.
Ombudsman kurumunun sayısı yalnızca kamu sektöründe ve ulusal düzeyde olmak üzere 2009 yılı itibariyle yaklaşık olarak 120’yi bulmuştur. (http://www.
law.ualberta.ca/centres/ioi/About-the-I.O.I./Historyand-Development.php.). Avrupa Birliği’ne dâhil 27
üyenin 25’i bu kuruma sahiptir. (Saygın, 2008:1046)
Avrupa Konseyi’nin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için ulusal kurumlar arasında ve ulusal kurumlarla işbirliğini amaçlayan faaliyetleri çerçevesinde yürürlüğe konulan ilk uygulama olan “İnsan Haklarının Korunma ve Geliştirilmesinde Yargı Dışı Araçlar: Ombudsman” konulu 28–30 Ekim 1982 tarihleri
arasında Sienne (İtalya) gerçekleştirilen seminer kararları (http://www.egze.com/forum/ombudsmanvt6142.html) Avrupa Birliği’nin ombudsman kurumuna bakışını yansıtması açısından çok önemlidir. Bu
kararlar özetle:
Henüz bu kurumu uygulamayan üye ülkelerde ombudsmanların işlevlerine benzer işlevleri yerine getiren bireylerin, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde
isimlendirilmesi gerekecektir.
Avrupa Konseyi bünyesinde ombudsmanların yetkilerinin ve işlevlerinin iyileştirilmesi, genişletilmesi
ve uyumlulaştırılması konusunda incelemeler yapılacaktır. Ombudsmanların yetkilerinin genişletilmesi
imkanları, insan haklarının korunması konusundaki
yasal düzenlemelerde görüş bildirmelerine imkan ta-
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"Hollanda Ulusal Ombudsmanı Martin
Oosting’in tanımı ise, 'Ombudsmanın
kimliği mahkeme olmamasıyla
açıklanabilir. O mahkemeden daha
esnektir ve manevra yapabilecek yeri
vardır. Ombudsman hükümete kabul
ettirilmiştir ve genelde hakem olarak
görülür.' şeklindedir"
nıyacak şekilde, üye ülkelerce araştırılacaktır.
Avrupa Konseyi bir yandan üye ülkelerin ombudsmanları, diğer yandan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları ve Avrupa Komisyonu’nun üyeleri
arasında bilgi değişiminin koordinasyon merkezi rolünü oynayacaktır. Bu amaçla farklı ombudsmanların
kararlarına ilişkin bilgilerin değişimi kolaylaştırılarak
faaliyetlerine ilişkin güncelleştirilmiş bilgileri yayacak
ve yayınlayacak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışan uluslararası ve ulusal
yargı dışı ve yargısal araçların birlikte çalışmasından
doğan ortak sorunlar üzerine görüş alış verişini organize edecektir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Komisyonu’nun
bireyin yönetsel kararlara karşı korunması konusundaki kararların ayrıntısı, ombudsmanların yararlanmalarına açılacaktır.
Ombudsmanlık Kurumu tarafından sunulan imkanlar
ve hizmetlere ilişkin bilgilerin zorunlu bilgiler programı dahilinde vatandaşlara broşürlerle ulaştırılması
sağlanacaktır.
Şeklindedir.
Seminerde getirilen bu önerilerin yanı sıra ayrıca,
devletlerin, insan hakları konusunda uluslararası
alandaki gelişmeleri izleyerek yetkili ulusal makamların dikkatini çekecek kurumları oluşturmaları gereğinin önemi belirtilmiş; bu amaçla ombudsmanlara,
alışılmış yetkilerinin ötesinde ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ile hedeflenen bütün alanları kapsayan
özel bir işlevin verilmesi de önerilmiştir.
Ombudsmanların, yönetime karşı bireyin korunması
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konusunda yerine getirdikleri işlevin yanında, şikayet
edilen yönetsel işlemlerin düzeltilmesi, yöneticilerin
eğilimleri ve kuralların değişimi yönünde etki yaparak
yönetimin gelişmesine katkıda bulunduğu da vurgulanmıştır.(Temizel, 1997: 37-38)
1992 yılında Avrupa Topluluğu’nda da Maastricht
Antlaşması ile bir ombudsman kurumu kurulmuştur.
Ombudsman, AB ülkelerinde ikamet eden kişilerin,
kuruluşların ve şirketlerin haklarını her hangi bir kötü
yönetim uygulaması karşısında korumakla görevli denetleme kurumu ve şikayet merciidir. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Çevre Kurumu, Avrupa Çalışma Güvenliği ve
Sağlık Kurumu Ombudsman’ın incelemeye alabileceği kurumlardan bazılarıdır. Kötü yönetim ve yetersiz
veya başarısız yönetim, ayrımcılık, yetkinin kötüye
kullanılması gibi konularda gelen şikayetleri inceler.
(Şafaklı, 2009:170)
Türkiye de Fransa gibi idari yargı sistemine sahip, nüfusu fazla olan bir ülkedir. Ombudsmanın Fransa ve
diğer ülkeler tarafından kabulü Türkiye için de olumlu bir referanstır. Bunun yanında ombudsmana sahip
120 civarındaki ülkenin yönetim şekilleri, yargı usulleri, denetim usulleri, gelişmişlik düzeyleri vs. açılarından birçok farklı yönleri bulunmaktadır.
2. Ombudsmanın Tanımı
Ombudsmanın birçok farklı tanımlarının yapıldığı görülmektedir: “Ombudsman prensip itibariyle ataması
yasama organı tarafından yapılan ancak parlamentoya karşı da hükümete karşı olduğu kadar bağımsız
olan, idarece mağdur edilen bireylerin hiçbir şekle
bağlı olmaksızın şikâyette bulunmaları üzerine harekete geçen, geniş bir inceleme-soruşturma araştırma
ve denetim yetkisine sahip olan; idare tarafından
yapılan haksızlıkları ortaya koymak, takdir yetkisinin
kötüye kullanılmasına engel olmak, mevzuata saygılı
olmayı ve uygun davranmayı sağlamak, icrai niteliği bulunmayan öneriler yapmak, kamu hizmetlerinin hakkaniyete uygun bir şekilde ve daha iyi yerine
getirilmesi için gereken düzenlemelerin yapılması
yönünde öneride bulunmak amaçlarını taşıyan bir
kurumdur.”(Ataman, 1997:780)
Dünyadaki uygulamaların ortak özelliklerinden yola
çıkarak Uluslararası Barolar Birliği’nin Ombudsman
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Komitesi’nin (The Ombudsman Committee of the
International Bar Association) ombudsman tanımı
ise: “Anayasa, yasama organı (Legislature) veya parlamento tarafından temin edilen, başında yasama
organı veya parlamentoya karşı sorumlu olan, yüksek
seviyeli, bağımsız bir bürokratın olduğu, hükümet kuruluşları (government agencies), yetkilileri (official)
ve çalışanları tarafından haksızlığa uğramış insanların
şikayetleri doğrultusunda veya kendi inisiyatifi ile harekete geçen, araştırma yapma, disiplin uygulaması
(corrective action) önerme ve rapor yayınlama hakkı
olan bir ofis” şeklindedir (Holm, 1995’den Babüroğlu,
Oğuz N., 06.02.1999 Tarihli Zaman Gazetesi)
Hollanda Ulusal Ombudsmanı Martin Oosting’in tanımı ise, “Ombudsmanın kimliği mahkeme olmamasıyla açıklanabilir. O mahkemeden daha esnektir ve manevra yapabilecek yeri vardır. Ombudsman hükümete
kabul ettirilmiştir ve genelde hakem olarak görülür.”
şeklindedir. (18.03.1997 Tarihi Radikal Gazetesi)
Günümüzde, uluslararası düzeyde, devlet düzeyinde
ve yerel yönetimlerde görev yapan ombudsmanların yanı sıra ihtisas ombudsmanlarına (askeri, tüketici, çocuk, sinema, basın ombudsmanları vb.), ticari
ombudsmanlara (banka, sigortacılık, taşımacılık ombudsmanları vb.) ve bulundukları yerlere göre (aile,
üniversite) ombudsmanlara da rastlanmaktadır (Temizel, 1997: 39).
Dünyada tek tip bir ombudsmanlık müessesesi bulunmamaktadır. Ülkeler görev, yetki, atanma, başvurma koşulları vs. açılarından kendi ihtiyaç ve anlayışları çerçevesinde farklılıklar arz eden ombudsmanlık
müesseseleri kurmuşlardır. Ancak, bir birimin ombudsman olarak kabul edilebilmesi için görev yetki ve
statü açılarından bazı asgari şartları taşıması gerekmektedir. Erhürman bunları,
“a) Ombudsman idareyi denetleyen bir kurumdur
b) Ombudsman bağımsız bir kurumdur
c) Ombudsmanın kararlan hukuken bağlayıcı nitelikte değildir” (Erhürman, 2000: 156)
şeklinde saymaktadır.
“Özde, bir denetim kurumu olarak ortaya çıkan ombudsman, bir yerde diğer denetim organlarının yeter-
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siz kaldığı, tıkandığı noktalarda, bireyle devlet arasında her iki taraf için de hoşnutlukla kabullenilir çözümler arama noktasındadır. Bürokrasinin bürokratizme
dönüştüğü, yargı yoluyla hak aramanın yıllar aldığı,
idari yollardan hak aranmak istendiğinde idarenin tarafsız davranmadığı, kendisini haklı çıkarmaya çalıştığı, siyasal denetimin yeterli olmadığı zamanlarda bir
çıkış noktası olarak algılanmış; yukarıda tarihsel seyrini verdiğimiz üzere birçok ülkede birbirinden değişik
görünümlerle de olsa faaliyete geçmiştir. İngiltere’de
“Yönetim İçin Halk Komiseri”, Fransa’da “Arabulucu”, Kanada’da “Yurttaş Koruyucusu”, İtalya’da “Sivil
Haklar Savunucusu”, Avusturya’da “Halk Avukatı”,
Polonya’da “Yurttaş Hakları Savunucusu” gibi adlarla
ortaya çıkan ombudsmanın bu farklılıkları daha çok
kurumun faaliyetlerini yoğunlaştırdığı alana göre belirginleşmektedir. Bazı ülkelerde ombudsmanın temel
işlevi, vatandaşın hak ve özgürlüklerinin korunması,
bazı ülkelerde vatandaşla yönetim arasında ilişkilerin
iyileştirilmesi, bazı ülkelerde yönetimin denetlenmesi, bazı ülkelerde de kötü yönetimin iyileştirilmesi ile
vatandaşın kötü yönetime karşı korunması olarak ortaya çıkmaktadır.” (Temizel, 1997:764)
3. Türkiye’de Ombudsman Kurumu
Ombudsman kurumu, Türkiye’de 12 Eylül 2010 tarihi
itibariyle Anayasal düzenlemesine kavuşan, uyum yasası ve alt mevzuatının da tamamlanmasıyla birlikte
faaliyete geçmesi beklenen bir kurumdur. Henüz faaliyete geçmemekle birlikte, söz konusu kuruma gösterilen ilginin, dünyadaki ilgiye paralel olarak süregeldiği görülmektedir. Ancak, bu ilgi temel konumuz
olmadığından, bu kapsamdaki çalışmalar akademik
çalışmalar, STK’ların yaklaşımları, siyasal partilerin
çalışmaları, Resmi kurumlar tarafından düzenlenen
Kalkınma Planları ve İhtisas Komisyonları Raporlarında Kurumun yeri, AB uyum süreci raporları ile yasal
ve anayasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar, başlıkları altında çok kısa bir şekilde ele alınacaktır.
3.1. Akademik Çalışmalarda Ombudsman Kurumu
Türkiye’de ombudsman kurulmasına ilişkin çalışmalara ait bilgiler aşağıda sunulmaktadır: (Saygın, 2008:
1048-1050) Türkiye’de ombudsman kurumuna atıf
yapan ilk çalışma olarak Tahmin Bekir Balta’nın İdare Hukukuna Giriş adlı eseri karşımıza çıkmaktadır.
(Balta, 1970). Ombudsman hakkındaki ilk kapsamlı
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çalışma ise Ömer Baylan’ın Vatandaşın Devlet Yönetimi Hakkındaki Şikâyetleri ve Türkiye İçin İsveç Ombudsman Modeli adlı çalışmasıdır (Baylan, 1977).
1982 Anayasası hazırlık çalışmaları sırasında Ankara
Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne
bağlı öğretim üyelerinin temel hak ve özgürlüklerin
korunması için Kamu Denetçiği Kurumu oluşturulması önerisi dikkat çekicidir (Gerekçeli Anayasa Önerisi,
1982). Milli Güvenlik Kurumu bu öneriyi kabul etmemiş, fakat Devlet Denetleme Kurumu’nu kurmuştur.
1980’lerde ombudsman kurumunu yüzeysel olarak
inceleyen birkaç çalışma, ya Avrupa’daki ombudsman kurumlarını incelemiştir, (Arslan, 1986: 156) ya
da ombudman ile ilgili farklı dillerdeki çalışmaların
Türkçeye tercümesi olarak kalmıştır (Pickl, 1986: 36).
Bu dönemde ortaya çıkan çalışmaların ortak noktası, Türkiye’de ombudsman kurumuna ihtiyaç duyulup
duyulmamasının sorgulanmamasıdır. Dolayısıyla bu
çalışmaları daha çok tanıtıcı çalışmalar olarak adlandırabiliriz.
1990’lı yıllar boyunca ise ombudsman kurumuna karşı göreceli olarak daha muhafazakâr ve dikkatli bir
yaklaşım benimsenmiştir. Bu anlamda, Türk idari sistemini reforma tabi tutma ile ilgili çalışmalarda, var
olan kurumların, ombudsman gibi çalışmasını sağlayacak biçimde yenilenmeleri önerilmiştir.
Son olarak, 1990’lı yılların sonunda Ombudsman kurumuna yönelik artan ilgi bu konuda daha çok kitap
ve makalenin ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur.
1999 yılında Müslüm Akıncı, ombudsman kurumunu bağımsız idari otoriteler ve Ombudsman başlığı
altında incelemiştir (Akıncı, 1999). Aynı yıl Zakir Avşar, Türkiye’deki idari adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için bir model olarak ombudsmanı ele almıştır
(Avşar, 1999). İnsan hakları bağlamında ise Yıldırım
Uluer’den sonra ilk kez Tufan Erhürman ombudsman
kurumunun insan hak ve özgürlüklerinin koruması rolüne değinmiştir (Erhürman, 1995, Erhürman, 1998;
Erhürman 2000). Bu alanda ayrıca 2002 yılında, Yılmaz Altuğ ve 2005 yılında Kemal Özden tarafından da
çalışmalar yapılmıştır (Altuğ 2002, Özden, 2005). Bu
iki eser önceki çalışmalardan farklı olarak TBMM’nde
ombudsman kurulmasına dair atılan yasal düzenlemeleri de ele almışlardır.
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3.2.STK’ların Çalışmalarında Ombudsman Kurumu
12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum sürecinde ne siyasi partiler ne de sivil toplum kuruluşları
tarafından ombudsman kurumuna bir itiraz gelmiştir; hatta, Kurumun benimsendiğini gösteren olumlu
açıklamalar yapılmıştır. Bunun öncesinde ve sonrasında da STK’ların Kuruma olumlu baktıkları söylenebilir.
3.3.Siyasi Parti Programlarında Ombudsman Kurumu
Bu kapsamda, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin öncülüğünde 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliği ile Kurumun anayasal temelinin oluşturulduğu görülmektedir. Kuruma Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2002 Seçim
Bildirgesinde (chp.org.tr/, 2006). 2008 Yılı Parti Programında (http://www.chp.org.tr/Files/chpprogram.
pdf.); DSP’nin 2003 Yılı Parti Programında ombudsman kurumunun oluşturulmasına yer verilmektedir.
Şüphesiz başka partilerin programında da Kurumun
oluşturulmasına yer verilmiş olabilir. Söz konusu metinlerden, ombudsmanlığın kurulması için farklı partiler arasında zımni bir mutabakatın olduğu görülmektedir.
3.4.Resmi kurumlar tarafından düzenlenen Kalkınma Planları ve İhtisas Komisyonları Raporlarında
Ombudsman Kurumu
Kaya Raporunda Devlet Denetleme Kurulu’nun da bir
kamu denetçisi (ombudsman) olarak işlev görmesini
sağlayacak yasal düzenlemelere gidilmesi isteğine
ne yer verilmesi, (http://www.todaie.gov.tr/dosya/
kaya.pdf.) 1982 Anayasası hazırlanırken öne sürülen
DDK’nun ombudsman olarak işlev görmesini isteyen
yaklaşımın sürdüğünü göstermektedir. Bu Rapordan
sonra 7. ve 8. Kalkınma Planlarında muhtemelen Raporun etkisiyle ombudsman kurumuna yer verildiği
düşünülmektedir.
İdari kurumların ombudsman kurumuna yaklaşımı ile
ilgili olarak DPT 1996–2000 yıllarını kapsayan Yedinci
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996–2000): 119, http://www.dpt.gov.
tr/DPT.portal.), 2001 ve 2005 yıllarını kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (Sekizinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı (2001–2005): 193, http://ekutup.dpt.
gov.tr/plan/viii/plan8.pdf), Sekizinci Beş Yıllık Kalkın-
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ma Planı ile bu kapsamda hazırlanan “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Özel
İhtisas Komisyonu Raporu”’nda ve Dokuzuncu Beş
Yıllık Kalkınma Planının ek dokümanları arasında olan
Kamuda İyi Yönetişim İhtisas Raporunda (www.dpt.
gov.tr/DocObjects/Download/3567/oik674.pdf.) ombudsman kurumunun kurulmasına ilişkin önerilerde
bulunulması dikkati çekmektedir.
3.5. AB İlişkileri ve Ombudsman

4.Referandumda Kabul Edilen Anayasal Düzenlemenin Değerlendirilmesi
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra Hükümetin hazırladığı Anayasa değişikliği paketine Ombudsman (Kamu Denetçisi) Kurumu da alınmış ve 12
Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda söz konusu değişiklik halk tarafından kabul görerek onaylanmıştır. Kurumun uygulama yasası henüz TBMM’den
geçmemiştir.

AB ile resmi aday ülke statüsünü kazandığımız 10-11.
Aralık 1999 tarihinden itibaren, ombudsmanlık kurumuna, katılımı hızlandırıcı faktör olarak bakılmıştır.
12–13 Aralık 1997 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde alınan karara göre Avrupa Komisyonu, üye
ülkelerin Kopenhag kriterlerine uygun olarak ilerlemelerini inceleyen düzenli raporlar yayınlamaktadır.
1998 Kasım ayında yayınlanan ilk düzenli raporda
TBMM’de yürütülen ombudsman çalışmalarına değinilmiş ve kurulacak ombudsmanın Türkiye’nin insan
hakları seviyesini yükselteceği vurgulanmıştır (Düzenli Rapor, 1998: 17; Saygın, 2008:1053). Bundan sonra
düzenlenen düzenli raporlarda, katılım ortaklığı belgesinde ve istişari nitelikli raporlarda da ombudsman
kurumuna yer verilmiştir. Raporlardan anlaşıldığı
şekliyle ombudsman kurumunun kurulmasının AB’ye
girme açısından olumlu etkisinin olacağı söylenebilir.

Kamu Denetçiliği, Anayasa değişikliğinde Dilekçe,
Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı
başlığı altında 74. maddede aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

3.6. Yasal Düzenlemelerde Ombudsman Kurumu

Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu
Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması,
inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve
özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

Türk hukukunda ombudsman kurumu ilk kez Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye yeniden görüşülmek üzere iade edilen 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin
Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında
Kanun’un 42. maddesiyle getirilmek istenmiştir. Ancak, aynı yasa tekrar TBMM’de ele alınmadığından
bir nevi yerel yönetim ombudsmanı oluşturacak düzenleme yürürlüğe konulamamıştır. Ardından 5548
Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile Türkiye
genelinde bir ombudsman kurumu oluşturulmak istendiyse de Anayasa Mahkemesi’nin 4 Nisan 2009
tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 25.12.2008
günlü ve E. 2006/140, K. 2008/15 sayılı kararı ile,
28.9.2006 tarihli ve 5548 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun tümünün, oybirliği ile iptal edildiği
görülmektedir.
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“Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma
hakkına sahiptir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak
kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle
ilgili şikâyetleri inceler.
Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada
üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye
tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada
salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy
alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü
oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.

Anayasa maddesinden de görüldüğü gibi, maddede
sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiliği
Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve
kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenecektir.
Bu nedenle değerlendirmenin yasal düzenlemelerden sonra yapılmasında fayda bulunmaktadır . Ancak, Anayasa maddesi üzerinden özellikle iki konunun
değerlendirilmesi yerinde olacaktır:
1) Süre Sorunu: Genel seçimlerin süresinin mevcut
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"Ombudsman kurumu faaliyetlerini
sürdürürken, kitle iletişim araçlarından,
toplumla birebir ilişkilerden ve
parlamentodan verimli ve etkin bir
şekilde yararlanmalı ve kamuoyunu,
yönetimi değişime zorlayıcı bir güce
dönüştürebilecek
niteliklere sahip olmalıdır"
durumda 4 (Dört) yıl olduğu dikkate alındığında, 5548
Sayılı Yasa’nın benzer hükmünün değerlendirilmesinde de değinildiği gibi, siyasi yolla gelen ve geleceği de
yine siyasiler tarafından belirlenen bir denetçinin kararlarında TBMM’de çoğunlukta olan parti ve görüşten etkilenme ihtimali daima var olacaktır. Hele bir de
ikinci kez seçilme hakkı verilirse bu ihtimal daha da
artacaktır. (Okur, 2007: 18-19)
2) Uzlaşma Sorunu: 5548 Sayılı Yasa’da 3. oylamada,
basit çoğunlukla seçilme eleştirilmekte ve daha uzlaşmacı bir seçimin zorlanması, uzlaşmanın zorunlu
hale getirilmesi istenilmektedir. Bu nedenle Anayasa
değişikliğindeki dördüncü oylamada basit çoğunlukla
seçilme de eleştirilebilir. “Dünyadaki örnekler incelendiğinde, bu kurumun kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilmesi için kamu denetçilerinin
parlamentonun nitelikli oy çoğunluğuyla seçimi şartına yer verildiği görülmektedir.” (TESEV Yargı Siyasa
Raporu, 2010: 28-29)
5.Düzenleme Kapsamında Uygulamada Olumlu Katkısı Olabileceği Düşünülen Hususlar
-Ombudsman kurumu oluşturulurken kamuoyuna iyi
tanıtılmalıdır. Görev ve yetkileri, faaliyetleri, çalışma
yöntemi, vatandaşların idareyle yaşadıkları sorunların çözümünde sağlayacağı kolaylıklar v.s hakkında
toplumu bilinçlendirici televizyon ve radyo programları, internet ve reklam imkanları, Kurumun toplumla birebir ilişkileri, yeterince kullanılmalıdır. Bilinenin
dışındaki yeni uygulamaların yeterince tanıtımı yapılamadığında kendisinden beklenen faydayı vermelerinin mümkün olmadığı ifade edilebilir. Örneğin KKTC
Ombudsmanıyla ilgili olarak (Şafaklı, 2009: 161) vatandaşların ombudsmanın ne olduğu konusundaki
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farkındalıklarının, yapılan anket çalışmasında %20.8
düzeyinde kaldığı görülmekte, bunun da ombudsmanın etkinliğini düşüren temel etmenler arasında yer
aldığı ifade edilmektedir.
- Ombudsmanın ilkeli, güvenilir, fonksiyonel, vatandaş odaklı, tavsiyeleriyle uzlaştırma ve çözüm üreten
bir kurum olarak çalışmalarına başlamasına özen gösterilmelidir. Nüfusu kalabalık, sorunları ve şikayetleri
bol, hak arama anlayışı fazla gelişmemiş, etik değerleri fazlaca önemsemeyen, idaresi yeniliklere ve performans yönetimi ve denetimine istekli yaklaşmayan
bir toplumda yönetimi iyileştirmek üzere oluşturulmuş bir kurumun zaafiyet göstermesi, sadece kurumun başarısızlığıyla sonuçlanmayacak, toplumdaki
adaletin gerçekleşeceğine, insan haklarının korunacağına ve yönetimin iyileştirileceğine olan inancın da
zafiyete uğramasına yol açacaktır.
- Ombudsman kurumu faaliyetlerini sürdürürken, kitle iletişim araçlarından, toplumla birebir ilişkilerden
ve parlamentodan verimli ve etkin bir şekilde yararlanmalı ve kamuoyunu, yönetimi değişime zorlayıcı
bir güce dönüştürebilecek niteliklere sahip olmalıdır.
En temel gücü parlamentoyu ve kamuoyunu harekete geçirmek olan Kurumun postmodern çağda bunu
etkin bir şekilde kullanamaması durumunda etkisi zayıf kalacak, performansı ve fonksiyonel olup olmadığı
tartışmaya açılacaktır.
- İsveç Ombudsmanı Mats Melin’in ifadesiyle “Bu
kurumun temel kurulma nedeni kuvvetler ayrılığı
prensibini sağlama almaktı.” (İsveç Ombudsmanı
Mats Melin raportajı, 07.09.2010 tarihli Star Gazetesi.) Bilindiği gibi Finlandiya Ombudsman Kurumunu
İsveç’ten ilk olarak alan ülkedir. Finlandiya, 1919 yılında gerçekleştirdiği Anayasa değişikliği ile Monarşik
sistemi terk ederek Cumhuriyet sistemini kurarken
Ombudsman Kurumunu en geniş yetkilerle almıştır.
(Kılavuz, Yılmaz ve İzci, 2003:50) Burada da amacın
kralın yetkilerini sınırlayacak, erkler ayrımını güçlendirecek bir yapı arayışı olduğu söylenebilir. Her iki örnekten de anlaşıldığı üzere, Ombudsmanın en önemli
görevlerinden biri de erkler ayrılığını güçlendirmeye
yardımcı oluşudur. Erkler ayrılığı bilindiği üzere, yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrı olması temeline
dayanır. Parlamenter rejim uygulamaları sonucu oluşan deneyimler, bu erklerin teorideki gibi pratiğe yansıtılamadığını göstermiştir. Yasama ve yürütme ara-
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"Denetim birimleri arasında uyum ve
koordinasyon sağlanması, hassasiyetlerin
ve çözüm yollarının paylaşılması, ortak
amaçlar belirlenmesi, metodolojik
yaklaşımlarda bilgi paylaşımı yapılması
vb. konuların görüşülmesi amacıyla
denetim birimlerinin üst yönetimlerinin
periyodik olarak bir araya gelmelerinin
kurumsal hale getirilmesinin olumlu
katkılar sağlayacağı ifade edilebilir"
sındaki ilişkilerin çoğu zaman ortak bir gücü gösterdiği ifade edilebilir. Bu durumda Ombudsman, toplum
adına idari işlem ve eylemleri denetleyerek, esasında
bireyin güçlü iktidar karşısında haklarının koruyucusu
ve erkler ayrılığı sisteminin sağlıklı işleyişinin güvencelerinden biri olduğundan, bağımsızlığının sağlanmasına ve korunmasına özen gösterilmelidir.
- 5548 Sayılı Yasa’da, “Başdenetçi ve denetçilerde
aranan nitelikler klasik şartlardan öteye gidememektedir. Vatandaşlık, yaş, öğrenim, kamu haklarından
yasaklı ve hükümlü olmama gibi genel nitelikler aranmaktadır. Ombudsman, gücü niteliklerinde saklı bir
kurumdur. Ombudsmanın kişisel ve kurumsal karizması ve saygınlığı onun en önemli özelliklerindendir.
Varlığı ile bir demokratik semboldür ve yaptırımsız
gücü de buradan kaynaklanmaktadır. Kurumun özünde denetçilerin kabiliyeti, kişisel becerileri, hak ve özgürlük savaşçısı karakterleri yatmaktadır. Bu nedenle,
Kamu Denetçileri kişisel nitelikler itibariyle, demokratik kişiliği ve hak ve özgürlüklere yaptığı katkılarıyla,
eserleriyle, faaliyetleriyle ön plana çıkmış olanlar arasından seçilmelidir. Denetçilerde aranılacak niteliklere daha özel şartlar eklenmelidir.” (Özgül, 2006:115)
- Bir diğer husus, görev alanı bütün bir Türkiye ve idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışları
olan bir kurumun denetim elemanlarının(denetçi ve
uzman) sayısal yeterliği ve mesleki dağılımları sorunudur. Kanaatimizce, görev alanı bu kadar geniş tutulan bir denetim biriminin, denetim elemanları sayısının yeterli olup olmadığı kadar bunların mesleki
açıdan bileşimi de önem arz etmektedir. Her konuda
rapor hazırlayacak bir kurulun denetim elemanları-
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nın lisans eğitimlerinin sınırlı bir alanda kalmasının
denetimin etkinliğini zayıflatacağı düşünülmektedir.”
(Okur, 2007: 18-19)
- Denetim birimleri arasında uyum ve koordinasyon
sağlanması, hassasiyetlerin ve çözüm yollarının paylaşılması, ortak amaçlar belirlenmesi, metodolojik
yaklaşımlarda bilgi paylaşımı yapılması vb. konuların
görüşülmesi amacıyla denetim birimlerinin üst yönetimlerinin periyodik olarak bir araya gelmelerinin kurumsal hale getirilmesinin olumlu katkılar sağlayacağı
ifade edilebilir.
- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Eylül 1985
tarihinde aldığı tavsiye kararında “çeşitli ülkelerin
Ombudsmanlarının insan haklarının geliştirilmesi
ve korunmasının yanı sıra diğer bazı özel konularda
vermiş oldukları hizmetin önemine” dikkat çekilmiş
ve üye ülkelerin ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde ya
da kamu yönetiminin özel alanlarında Ombudsman
atamasının sağlayacağı yararlar vurgulanarak, Ombudsman kurumunun gücünün artırılması ve yaygınlaştırılması önerilmiştir. Komite’nin aynı toplantıda aldığı “üye ülkelerin Ombudsmanlarının, insan hakları
konusunda yapılan uygulamalara karşı deneyimlerini
birbirlerine aktarabilmeleri ve görüş alışverişinde bulunabilmeleri için Avrupa Konseyi bünyesinde düzenli
konferanslar yapmaları” kararı doğrultusunda, Avrupa Ombudsmanları ile İnsan Hakları Mahkemesi ve
İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, 1985’te Madrid’de,
1988’de Strazburg’da, 1991’de Floransa’da ve 1994’te
de Lizbon’da konferanslar düzenlemişlerdir. (Kılavuz,
Yılmaz ve İzci, 2003:53) Üye ülke olarak Türkiye, söz
konusu ülkelerin birikimlerinden yararlanma imkanına sahiptir.
-Yukarıda da değinildiği gibi, Avrupa Konseyi, bir yandan üye ülkelerin ombudsmanları, diğer yandan da
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları ve Avrupa
Komisyonu’nun üyeleri arasında bilgi değişiminin koordinasyon merkezi rolünü oynayacaktır. Bu amaçla,
farklı ombudsmanların kararlarına ilişkin bilgilerin
değişimini kolaylaştırarak faaliyetlerine ilişkin güncelleştirilmiş bilgileri yayacak ve yayınlayacak, insan
haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışan yargı dışı ve yargısal araçların birlikte çalışmasından doğan ortak sorunlar üzerine görüş alış verişi
sağlanmasını organize edecektir. Sözkonusu kararların Türkçeye çevrilerek ombudsmanlara olduğu kadar
ilgililerin de dikkatine sunulması, Ombudsmanlığın
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kurumsallaşması ve gelişmesine katkıda bulunacaktır.
-İngiltere’de Parlamento Komiserinin, saptadığı haksızlıkların giderilmemesi durumunda düzenleyip
Lordlar ve Avam Kamaralarına sunduğu raporlar dışında, üçer aylık dönemler halinde örnek olaylarla
desteklenmiş raporlar ve yıl içindeki çalışmalarıyla
ilgili “Yıllık Rapor”lar sunabilmektedir. Bu üçer aylık
ve yıllık raporlarda, sorumlu kişilerin ve bakanların
isimleri belirtilmemekte ancak özel raporlarda isimlere yer verilmektedir. (Polat, 1996:135) Üçer aylık
dönemler halinde örnek olaylarla desteklenmiş raporlar ile en iyi yönetim örneklerini içeren raporların
düzenlenip açıklanması, bilgi ve tecrübenin paylaşımı
sonucu yönetimin geliştirilmesinde yararlı olacaktır.
- Ombudsmanın görevi kapsamındaki, iyi yönetim
(Yönetişim) ve denetişim, insan hakları ve demokratik hukuk devleti konuları, ülkemizin sorunlu alanları
olarak görülmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki şekliyle bir
denetim felsefesi ve yaklaşımının denetimi yapanlarca da benimsenerek hayata geçirilebilmesi için düzenli hizmet içi eğitim verilmesinin kurumsallaşmaya
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Sonuç
Gelişmiş ülkelerde yararı kanıtlanmış kurumların ülkemizde de kurulması önemlidir. Ülkemiz açısından
bu konuda birtakım problemler nedeniyle geç kalındığı da söylenebilir. Ancak, konunun can alıcı noktası,
kurumların fonksiyonel olması ve bunun geliştirilerek
sürdürülebilmesidir.
Fonksiyonelliğin sağlanabilmesi için bazı hususların önem taşıdığı söylenebilir: Kurumun başlangıçta
idari, mali, teknik vd. açılardan sağlıklı kurulması, iyi
tanıtılması, toplumla ve muhatabı olan idareyle ilişkilerinin bilgilendirici, yapıcı, uzlaştırıcı, çözüm üreten
boyutlarının güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi, işleyişi kolaylaştırıcı ve etkin hale getirici uygulamaların sürekli geliştirilmesi, fonksiyonelliğin önde gelen
unsurlarındandır. Başdenetçi, denetçi, uzman ve uzman yardımcısı gibi işi yürütecek kişilerin seçimleri,
atanmaları, görev ve yetkilerinin icrasında özellikle
yeterlikleri, bağımsızlıkları ve tarafsızlıkları konularına gereken önemin verilmesi, Kuruma değer katıcı
kapasitelerinin artırılmasını sağlayacaktır. Asıl gücünü
parlamento ve kamuoyundan alması nedeniyle raporların Resmi Gazete’de, kendi sitesinde, TBMM’nin
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sitesinde vb. yerlerde yayımlanması ve belirli sürelerle bilgilendirme yapılması suretiyle saydamlığın sağlanması, ülkemizdeki iyi örneklerinin yanında, farklı
ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinin de yayımlanması, kurumun denetim kapasitesi ve saygınlığının
artırılmasında önemli rol oynayacaktır. . İşleyen bir
Ombudsman Kurumu, iyi yönetim ve denetim (yönetişim ve denetişim), insan hakları ve demokratik
hukuk devletinin geliştirilmesi temelinde insan odaklı
bir yönetim ve yaşanabilir bir dünya için olumlu katkılar sağlayacaktır.
Ombudsman, diğer denetim birimlerinin alternatifi
değil tamamlayıcısı mahiyetinde iş görecek bir kurumdur. İyi uygulanabildiği ölçüde yargı denetimi,
hiyerarşik denetim ve vesayet denetimi, siyasal denetim vd. denetim türlerinin iş yükünü azaltacak, eksikliklerini tamamlayacak ve genel anlamda denetim
kapasitesinin artmasına katkıda bulunacaktır.
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ABD’DEKİ GENEL
MÜFETTİŞLİK SİSTEMİ
TÜRKİYE İÇİN BİR
MODEL OLABİLİR Mİ?

I-GİRİŞ
Türkiye'deki denetim sistemini de içine alan reform
çalışmaları sonrasında farklı denetim birimlerinin rolleri arasında görev çakışmaları ortaya çıkmıştır. Görev
çakışmalarının giderilmesine yönelik olarak her bir
kurumda ayrı denetim ve teftiş birimlerinin bulunması yerine kurumdaki tüm denetim birimlerinin tek bir
denetim biriminin çatısı altında birleştirilmesi çözüm
yolu olarak önerilebilecek fikirlerden biridir.1 Bu kapsamda bu görüş paralelinde bir uygulamanın bulunduğu ABD’deki genel müfettişlik sisteminin nasıl kurulduğu, tarihi ve federal kamu yönetimindeki yerinin
ve nasıl işlediğinin anlaşılması yapılacak değerlendirmelerde yardımcı olacağı düşüncesi ile bu denetim
modeli aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.
II-TARİH
ABD’de Genel Müfettişlik müessesinin tarihini 1700’lü
yılların sonuna kadar götürmek mümkün ise de modern anlamda genel müfettişlik ilk olarak Uluslararası
İşbirliği Örgütünde 1959 yılında kurulmuştur. ABD tarafından yürütülen dış yardım programlarının denetimiyle görevlendiren genel müfettişin (GM'in) Dışişleri
Bakanı tarafından atanması öngörülmüştür. 1961’de
yapılan değişiklikle GM’in Başkan tarafından atanması hükmü getirilmiş ve ayrıca ilgili bazı kurumlar üzerinde denetim yetkisi getirilmiştir. Ancak ilk GM’nin
faaliyetleri başarısız olarak değerlendirilmiş ve ilgili
ajansın devamı niteliğindeki Uluslararası Kalkınma
Ajansı kurulduğunda, bu ajansın idari işlemle GM'lik
Ofisini kurması neticesinde ortadan kaldırılmıştır.2
1960’li yıllarda Tarım Bakanlığında yaşanan büyük
1

Fatih SEZER
İç Denetçi
Hazine Müsteşerlığı
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OKUR, Yasar “Türkiye Teftiş ve Ic Denetim: Kavramlar,Beklentiler
ve Hayatla yüzleşme”. Maliye Dergisi Sayı 158; Ocak-Haziran
2010; s 581.
LIGHT, Paul “Monitoring Government: Inspectors General
and the Search for Accountability”; The Brookings Institution;
Washington; 1993; s. 31. ve devamı. Bu bölümde GM’in tarihi
anlatılırken ağırlıklı olarak Light’ın adi gecen kitabındaki ikinci bolum “ Designing the Concept’ adli bölümden yararlanılmıştır.
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yolsuzluk olaylarından sonra girişilen reform hareketlerinin bir parçası olarak bakanlık bünyesinde Bakan
tarafından idari işlemle GM ofisi kurulmuştur. Genel
olarak başarılı faaliyet yürüttüğüne inanılmasına ve
Sayıştay’ın desteğine rağmen 1974 yılında yine bakanın tek taraflı idari tasarrufuyla ortadan kaldırılmıştır.
Bu kararla bakanlıktaki denetim ve soruşturma birimleri dağıtılmış ancak denetim fonksiyonu tamamen
ortadan kaldırılmamıştır. Tarım Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı karara gerekçe olarak denetçi ve soruşturmacıların farklı işler yapmaları nedeniyle ortak bir
çatı altında bulunmalarının istenen faydayı sağlayamadığını bundan sonra denetim fonksiyonun doğrudan kendisine bağlı olarak çalışacağını ve böylelikle
kendi görevini yürütmesine yardımcı olacağını belirtmiştir. 1977 yılında Başkan olarak seçilen Carter’in
atadığı yeni Tarım Bakanı idari tasarrufla GM’yi tekrar
kurmuştur.
Kanunun Çıkmasına Giden Süreç
Federal yönetimde GM müessesesinin tam olarak kurulmasını sağlayan 1978 tarihli genel yasadan önce
1976 yılında Sağlık, Eğitim ve Refah Bakanlığında
teşkilat kanununa eklenen bir hükümle GM ofisinin
kurulması önemli bir adim olmuştur. Bakanlıkta yaşanan yolsuzluklardan sonra Kongre tarafından yapılan
incelemelerde Bakanlıkta soruşturmacı eksikliğinin
bulunduğu, idare içinde yöneticilere bağlı olarak dağınık bir seklide görev yapan denetçilerin – ülkemizdeki Genel müdürlüklere bağlı olarak görev yapan
Kontrolörler gibi - koordinasyonsuz çalışmaları sonucu etkin olamadıkları ortaya çıkmıştır. Bakanlıkta
merkez soruşturma biriminde yalnızca 10 soruşturmacının çalıştığı, geçmiş 10 yıldan kalma soruşturma
dosyalarının incelenmek üzere beklediği gibi tespitler
yapılmıştır. Bu durum karşısında Tarım Bakanlığında
GM ofisinin idari işlemle ortadan kaldırılmasını da
dikkate alarak Sağlık, Eğitim ve Refah Bakanlığında
GM ofisinin yasal bir statü ile görev yapmasını sağlamak üzere yasada gerekli değişikliklerin yapılması için
çalışmalara başlanmıştır.
Tasarıyı hazırlayan senatörler GM’in bağımsızlığı konusu üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. İlgili senatör konuyla ilgili yorumunda “GM'in çelik ve betonla
karışmış bir şekilde hiç bir Bakanın müdahale edemeyeceği veya engelleyemeyeceği bir yapıda olmasını
istediğini’ belirtmiştir. Bakanlık Bürokrasisi yasada

2011/6

yer alan GM’in Kongreye raporlama yapabilme yetkisine şiddetle karşı çıkmışlar ve bu durumun kurum
yönetiminde GM’e karşı güvensizlik oluşturacağını
ifade etmişlerdir. Adalet Bakanlığı da GM ofisine uzun
yıllar sürecek olan muhalefetini başlatmış ve yasada
yer alan Kongre’ye raporlama yapma hükmünün anayasaya aykırı olduğunu ve güçler ayrılığı ilkesini ihlal
ettiğini ileri sürmüştür. Neticede politik gereklilikler
yasa tasarısını hazırlayan senatörlerin güçlü ve bağımsız GM ofisi isteklerini hayata geçirmesine engel
olmuş ve GM ofisi bakanlık yönetimin bir parçası haline getirilmiştir.
Sağlık, Eğitim ve Refah Bakanlığında GM Ofisinin tesis
edilmesi sürecinde Senato kamu idarelerinde benzer
denetim ihtiyacının bulunduğunu bir raporla ortaya
koymuştur. Senato tarafından yayınlanan bu raporda:
”Yakın zamanda yaşanan olaylar Federal yönetimde
yolsuzluk, su-i istimal ve kaynak israfının neredeyse
salgın haline geldiğini göstermektedir.” tespiti yapılarak bu durumla mücadele etmek için denetim alanında yeni bir yapılanmanın gerekliliğine işaret edilmiş
ve bu yönde çalışmalara başlanmıştır. Sayıştay da bu
dönemde yayınladığı üç raporda federal yönetimde iç
denetim açışından ciddi zaafiyet yaşandığını belirterek Senatonun bu yöndeki çalışmalarına bir anlamda
destek sağlamıştır.
Genel olarak girişimi desteklemekle birlikte Sayıştay
yasa tasarısında yer alan bazı hususların değiştirilmesi için Kongre nezdinde girişimde bulunmuştur.
Özellikle kurulacak birimin {Inspector General} Genel
Müfettişlik seklinde değil de Genel Denetçilik ve Müfettişlik olarak değiştirilmesinin daha uygun olacağını, aksi takdirde kurulacak birimin soruşturma yapan
bir birim olarak çalışacağı ve yürütülen faaliyetlerin
etkililiği ve verimliliğinin denetlenmesi gibi konularda
sorumluluğunun bulunmadığı gibi bir algı yanlışlığına
yol açacağını belirtmiştir. Senato Sayıştay'ın önerisi
doğrultuşunda Temsilciler Meclisinin hazırladığı yasayı değiştirmiş ancak daha sonra yasanın farklı versiyonları arasında uzlaşma sağlamak üzere bir araya
gelen Senato ve Temsilciler Meclisi eski Genel Müfettişlik isminin geçerli olmasına karar vermiştir.
Tasarının Senato’da görüşülmesi aşamasında yasanın
orijinal halinde olmayan bir hüküm eklenerek GM'in
bağımsızlığının arttırılması yönünde çok önemli bir
adım atılmıştır. Bu hükme göre Bakan veya ilgili ku-
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rum üst yöneticisi yapılan denetim ve soruşturmalara
müdahale edemeyecek ve ancak sınırlı hallerde denetim veya soruşturmanın durdurulmasını isteyebilecek
ve bu durumda Kongre’ye ivedilikle bilgi verecektir.
Senato yasayla ilgili hazırladığı raporda yasanın mevcut haliyle GM ofisi ile kurum yönetimi arasında bir
gerilime yol açabileceğini ve kurumun amiri ile ilişkilerin kötü olması halinde yürütülen faaliyetlerin
önemli ölçüde aksayabileceğini belirtmiş, ancak herkesin kendi görevini iyi yapması halinde herhangi bir
sorun ortaya çıkmayacağını ifade etmiştir.
Yasanın son halinde dikkati çeken bir husus Savunma
Bakanlığı gibi bazı kilit Bakanlıkların yasa dahilinde
olmamasıdır. Senato’nun ısrarına karşılık Savunma
Bakanı'nın talebi üzerine Savunma Bakanlığında GM
ofisi kurulma hükmü yasanın en son halinden çıkarılmıştır. Savunma Bakanlığında GM ofisi 1983 yılında ayrı bir yasayla kurulmuş ve GM’in bir sivil olması
hükmü getirilmiştir. Hazine, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı da yasa hükmüne dahil edilmemiştir.
İlk Atamalar
İlk Genel Müfettişlerin atanma sürecinde Beyaz Saray ağırlıklı rol oynamıştır. İlgili bakanlıklara önerilecek isimler için öncelikle Beyaz Saray bir araştırma
yapmış ve bu araştırma sonucunda her bakanlık için
belirlenen 2 veya 3 aday ilgili bakanlık üst yönetimine bildirilmiş ve bunlar arasından kurum yönetiminin
özellikle itiraz ettiği isimler not edilmiş ancak son söz
Beyaz Sarayda olmuştur. Beyaz Sarayda çalışan bir
yetkili bu süreçteki rollerinin nedenini “eğer tüm söz
hakkını Bakanlıklara verseydik kurumlar güçlü isimler
seçmezlerdi’ diye açıklamıştır.3
1980’li Yıllar
80’li yılların başında yönetim değişimi sonrasında
yeni yönetim (Reagan yönetimi) tüm genel müfettişleri toplu olarak görevden almıştır. Büyük bir tepkiye
neden olan bu hareket sonrasında Kongre üyeleri duruma müdahale edecekleri uyarısında bulunmuştur.4
Toplu görevden alma genel müfettişlerin de diğer siyasi atamalar gibi politize olmasına yol açacağı endi3
4

LIGHT, Ibid s. 82
LIGHT. Ibid s.103
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şesini ortaya çıkarmıştır.
Bu dönemde ayrıca Başkan tarafından Başkanlık Dürüstlük ve Verimlilik Konseyi (Bundan sonra Başkanlık Konseyi olarak adlandırılacaktır) ile Dürüstlük ve
Verimlilik İcra Konseyi kurulmuştur. Yönetim ve Bütçe
Ofisi İdaresinin Genel Müdür Vekili her iki Konseyin
de başkanlığını yapmaktadır.
Paradoksal olarak toplu görevden alma GM’in pozisyonunu güçlendirmiştir. Görevinden alınan GM’in yerine yapılacak atamalarda GM’den oluşan bir komite
oluşturularak yeni GM adaylarının bu komite tarafından belirlenmesi ve daha sonra Başkan tarafından senatoya önerilmesi uygulamasına geçilmiş böylelikle
GM olarak seçilecek kişilerin politik bağlantılarından
ziyade nitelikli olmalarına azami özen gösterilmiştir.5
80’li yılların ilk döneminde GM ler tarafından yürütülen denetim ve soruşturma faaliyetleri gerek yürütme organından ve gerekse de Kongre’den takdir ve
destek görmüş6 ve bu dönemler bir anlamda GM’in
“zafer günleri” olarak değerlendirilmiştir. Federal bürokrasiyi küçültme çabalarının hakim olduğu bu donemde diğer kadrolar yalnızca %1 artış gösterirken
GM kadroları %23 artmıştır.7
Kongre, yasanın 10. Yıl dönümünde GM lerin önceki
yasada yer almayan Adalet ve Hazine bakanlıkları gibi
kamu kurumlarında kurulması için çalışma başlatmıştır. Yasa çalışmaları sırasında yine federal bürokrasi ve
Adalet Bakanlığı yasanın hukuki açıdan sakat olduğu
gerekçesiyle karşı çıkmış ancak Kongre bu görüşlere
itibar etmeyerek GM ofisinin adı gecen bakanlıklara
ek olarak diğer 33 kamu kuruluşunda da oluşturulmasına yönelik yasa değişikliklerini kabul etmiştir. Bu
33 kamu kurulusunda GM in Başkan tarafından değil
kurum yöneticisi tarafından atanması öngörülmüştür. Kuruluşlarda görev yapacak GM in de planlama
ve denetimlerin yürütülmesinde bağımsız olduğuna
dair bir hükme bu yasada da yer verilmiştir.
Kamu kuruluşlarında kurum üst yöneticileri tarafından atanan GM’ler ilk zamanlarda kurumlarında ken5
6
7

LIGHT. Ibid s. 106-107.
“Inspector General Posts Proposed”; Journal of Accountancy;
Apr 1988; 165, 4 s 10.
LIGHT, Ibid ss. 102-120.

2011/6

UYGULAMA ÖRNEĞİ

dilerine yer verilmesi ve kurum tarafından tanınma
ve gerekli demirbaş malzemenin temini gibi konularda önemli güçlükler yaşamışlardır. 8

• Denetim ve soruşturmalar sonucunda hazırlanan

Bu yasa ile ayrıca sık sık eleştirilen GM raporlarının dili
ve içeriklerine ilişkin olarak bir takım düzenlemeler
getirilmiş ve raporların tekdüze olması ve Kongre’ye
sunulan tüm raporlarda kavram birliğinin sağlanması
amaçlanmıştır.

• Kamu idaresindeki mevcut uygulamaların sorgula-

1990’lı Yıllar
1990’lı yıllar Federal kamu yönetimin önemli bir değişim yaşadığı dönem olmuş ve GM ler değişime ayak
uydurmak isterken kendilerine bu dönemde çıkartılan yasalarla yüklenen diğer görevleri de yerine getirmek için caba göstermişlerdir. 1990’da Mali Genel
Müdürler Yasası ile kurumların mali tablolarını denetleme görevi GM'e verilmiştir.9 (Sayıştay’a ise bütün
kamu idaresinin konsolide mali tablolarını denetleme
yetkisi verildi)
1990’lı yıllarda yeni yönetimin hedefleri doğrultusunda Federal kamu yönetiminin performansının
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmış
ve Başkan Yardımcısı Al Gore’un öncülük ettiği Ulusal
Performans Değerlendirmesi adlı tüm federal kamusal faaliyetleri değerlendiren bir çalışma yayımlanmıştır. Bu çalışmada GM’lerin yolsuzluk soruşturmaları ve geleneksel denetimler yerine geleceğe yönelik
kurumun yapısını güçlendirmeye ağırlık veren çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği ve ayrıca denetim
çalışmalarının sonuçlarının ölçülmesinin gerektiği belirtilmiştir. Ulusal Performans Değerlendirmesi taslak
metninde kurumlardaki performans açığı probleminin bir nedeni olarak GM’in gösterilmesi GM ler tarafından tepkiyle karşılanmış ve bunun üzerine nihai
raporda bu dil yumuşatılmıştır.
Başkanlık Konseyi bu eleştiriler karşısında 1994 yılında yayınladığı bir çalışma ile GM’e aşağıdaki tavsiyeleri getirmiştir:
• Faaliyetlerin iyileştirilmesi ve daha etkili hale geti-

rilmesi için idareyle yakin ilişkiler kurulması
8
9

LIGHT Ibid s.132,
WALKER, David M “Enhancing Federal Accountability”, GAO report; GAO-04-117T
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raporların kalitesinin arttırılması ve idare açışından daha yararlı hale getirilmesi
narak değişimci bir tavır alınması10.
Bu dönemde GM ofisleri idare ile daha uyum içinde
çalışmaya özen göstermiş ve müşteri memnuniyeti
gibi anketler düzenleyerek idare nezdindeki algısını
değiştirmeye çalışmıştır.11 Ancak bu çabalar uzun dönemli ve verimli olmamıştır.
2000’li Yıllar ve Son Durum
2000’li yıllarda GM ler yeni yönetim döneminde yapılan atamalar ve yürüttükleri denetim faaliyetleri
nedeniyle kendilerini tartışmanın odağında bulmuşlardır. Bu dönemde yaşanan sorunlara 3 temel başlık
altında bakabiliriz.
1-) Politizasyon
Bush döneminde atanan GM’ler, kongre ve kamuoyu
tarafından, siyasi bağlantıları olması nedeniyle atandıkları gerekçesiyle eleştirilmişlerdir. Kongre tarafından hazırlanan bir rapora göre daha önceki dönemde
atanan GM lerin %66’sının denetim tecrübesi varken
Bush döneminde atanan GM lerin ancak %18’inin
denetim tecrübesi bulunmaktaydı ve %60’ının ise bir
şekilde cumhuriyetçi partiyle ilgisi bulunmaktaydı. 12
Örneğin, Sağlık Bakanlığı GM'i olarak atanan Janet
Rehnquist Başkanın kardeşi Florida Valisi Jeb Bush’un
isteği üzerine bir soruşturmayı geciktirmekle ve Cumhuriyetçi kanattan gelen soruşturmaların ertelenmesi
veya engellenmesi taleplerini yerine getirmesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmış ve Sayıştay tarafından hakkında yapılan inceleme de olumsuz sonuçlanınca Mart 2003’te istifa etmek zorunda kalmıştır.13
10 NEWCOMER, Kathryn; “The Changing Nature of Accountability:
The Role of Inspector General in Federal Agencies”; Public Administration Review, March-April 1998,58-2, pp 130
11 NEWCOMER, Ibid s.135
12 Kongre tarafından hazırlanan rapor: “The Politicization Of Inspectors General” http://oversight.house.gov/images/stories/
documents/20050111164847-37108.pdf Erişim 22.12.2010
13 PEAR, Robert.“Report Criticizes Health Dept. Inspector General
as a Poor Manager”; New York Times; June 6, 2003 Ayrica Bkz.
General Accounting Office Report “Review of the Management
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NASA’da da benzer şekilde, Bush döneminde atanan
GM, kurum içinde usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılmasını sağlayacak denetimlerin önünü tıkadığı ve uygun olmayan bir şekilde denetim bulgularını kurum
üst yönetimiyle paylaştığı için eleştirilerle karşı karşıya kalmış ve Başkanlık Konseyi tarafından soruşturma
geçirmiştir. Sayıştay’ın da NASA ile ilgili olarak yaptığı
incelemenin olumsuz sonuçlanmasından sonra 2009
yılının Nisan ayında istifa etmiştir. 14
2-) Genel Müfettişlerin Baskı Altında Kalması
Kurumlarına yönelik olumsuz raporları veya ortaya
çıkardıkları yolsuzluklar nedeniyle GM’ler kurumlarından ve yönetime yakın kongredeki Cumhuriyetçi
parti tarafından ciddi şekilde eleştiriye uğramışlardır.
Genel Hizmetler Ajansı (Ülkemizdeki Devlet Malzeme
Ofisinin fonksiyonlarına benzer faaliyetler yürütmektedir.) üst yöneticisi, kurum GM’ini bir teröriste benzetmiş ve eyaletlerde yürütülen denetim faaliyetlerini engellemek istemiştir. Kongredeki Cumhuriyetçiler
Irak’ta ABD tarafından yapılan harcamaların denetimini üstlenen ve Irak’ta ABD tarafından yürütülen
faaliyetlerde önemli skandalları ortaya çıkartan özel
yetkili GM ofisini ortadan kaldırmak istemişlerdir. Hukuk İşleri Ajansı (Yoksullara hukuki yardım sağlayan
devlet kuruluşudur) GM’i, kurum yöneticileri tarafından yapılan lüks harcamaları gündeme getirmesi
üzerine kurum üst yöneticileri tarafından görevden
alınmakla tehdit edilmiştir. 15
3-) Bütçe ve Eleman Kısıntısı Nedeniyle Bir Çok Faaliyet Denetlenememesi
Bütçe açışından kurum üst yöneticilerine ve Beyaz
Saraya bağlı olan GM’ler yürütülen faaliyetleri denetlemekte zorluklar yaşamışlardır. Örneğin Savunma
of Inspector General Operations- Department Of Health And Human Services”; GAO-03-685; June 2003
14 MANDEL, Jenny ‘NASA inspector general rejects allegations,
claims independence’ 08.06.2007 ; http://www.govexec.com/
dailyfed/0607/060807m1.html Ayrica Bkz. General Accounting Office Report.“Actions Needed to Improve Audit Coverage
of NASA” GAO-09-88. December-2008. NASA GM’inin çok sert
bir şekilde eleştirildiği ve istifasını istendiği 07.06.2007 tarihli Senato Komite toplantısının görüntüleri su linkten izlenebilir. http://
www.c-spanvideo.org/program/ASAO Erisim (31.12.2010)
15 Margasak, Larry. “Gov’t Watchdogs Under Attack From Bosses”.27.12.2006: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/27/AR2006122701104_pf.html
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Bakanlığı GM i savunma harcamalarının neredeyse iki
katına çıktığını ancak denetçi sayısının aynı kaldığını
ve bu yüzden bir çok faaliyetin yeterince denetlenemediğini ifade etmiştir. 16
2008 Yılındaki Yasal Değişiklikler
Uzun suredir kongrenin gündeminde olan GM’in bağımsızlığını güçlendiren yasa değişikliği son gelişmelerden sonra daha fazla önem kazanmış ve kongre
tarafından iki partinin de desteğiyle kabul edilerek
yasalaşmıştır. Yapılan değişikliklerde dikkati çeken en
önemli hususlar şunlardır:
• Kurum yönetimi veya Beyaz Saray tarafından faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacak ölçüde bütçeleri
kısıtlandığı takdirde GM’in konuya ilişkin görüşlerini bütçe metni içinde kongreye sunabilmelerine
imkan sağlayan yasa hükmü,
• GM’in kurumdan bağımsız bir şekilde hukuk müşaviri istihdam etme yetkisi
• GM’in nakit ödül veya bonus almasını yasaklayan
hükümler
Taslakta yer alan GM’lerin belirli süre için atanmalarını öngören hükümle birlikte görevden alınmalarını
ancak belli bazı nedenlere bağlayan hükümler Beyaz
Sarayın karşı çıkması nedeniyle yasadan çıkartılmışlardır.
Federal Devlette GM Sayıları
I- GM Kadroları -Başkan Tarafından Atananlar
(Yalnızca en büyük 10 idareye yer verilmiştir.)
İdare
Sağlık Bakanlığı
Savunma Bakanlığı
Vergi İdaresi
Kentleşme ve Emlak Bakanlığı
Sosyal Güvenlik İdaresi
İç Güvenlik Bakanlığı
Tarım Bakanlığı
Çalışma Bakanlığı
Gaziler Bakanlığı
Adalet Bakanlığı

Bütçe
(Bin ABD Doları)
222.000
206.772
131.953
104.940
91.476
82.187
80.336
71.445
70.174
68.000

Kadro
1.445
1.370
838
646
608
520
598
450
464
411

16 Başyazı.“Sticker Shock and Awe at the Pentagon” 30.05.2008;
New York Times
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II- Kurum Yöneticileri Tarafından Atananlar (Yalnızca
en büyük 10 ve en küçük iki idareye yer verilmiştir.)
İdare
Posta İdaresi
Irak Özel GM’liği
Amtrak
Ulusal Bilim Vakfı
ABD Merkez Bankası
Basım ve Yayım İdaresi
Emeklilik Sandıkları Garanti
işletmesi
Peace Corps(ABD Yardım
Kurulusu)
Federal İletişim Komisyonu
SEC (ABD Sermaye Piyasası
Kurulu)
Federal İşçi İlişkileri İdaresi
Tüketici Ürün Güvenlik Komisyonu

Bütçe
(Bin ABD Doları)
158.000
34.000
16.984
11.500
5.119
4.950
4.038

Kadro
916
115
87
62
33
23
21

3.064

19

2.597
2.507

20
10

0,28
0,24

1
2

Kaynak: 11.07.2007 tarihli ABD Sayistay Raporu
Government Accountability Office Report: GAO-071089T
III - GM SİSTEMİ VE TÜRKİYE’DEKİ DENETİM
SİSTEMİ ARASINDAKI FARKLAR
Genel müfettişlik sisteminin tam olarak anlaşılabilmesi için bu sistem ile Türkiye’deki mevcut denetim
sistemi arasındaki önemli farklılıklara aşağıda değinilecektir. 17
Kurumsal Farklılıklar
1. Kongrenin Güçlü Desteği
Genel Müfettişlik sistemine Kongre başlangıçtan bu
yana çok güçlü destek vermiştir. Ayrıca yasal hükümler gereği GM ler 6 ayda bir yürüttükleri faaliyetler
ile ilgili olarak Kongreyi düzenli olarak bilgilendirmektedirler. Ülkemizde teftiş kurulları/denetim birimleri
ile Yasama organı arasında böyle bir organik bağ söz
konusu değildir. Zaman zaman kurulan meclis komisyonlarında uzman olarak denetim elemanlarının çalışması söz konusu ise de bu faaliyet geçici niteliktedir. Yasama organının denetim faaliyetlerine ilgisi çok
sınırlıdır.
17 Farklılıklar sadece bu başlık altında sıralanan unsurlarla sinirli
değildir, tüm farklılıkları ele almak için ABD’deki federal kamu yönetimi ile Türkiye’deki kamu yönetimini birlikte değerlendirmek
gerekmektedir ki böyle bir değerlendirme bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır.
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2. Sayıştay’ın Yakın İlgisi ve Gözetimi
GM ofisleri tarafından yürütülen denetimler ABD
Sayıştay’ı tarafından çıkartılan standartlara uygun
olarak yapılmaktadır. Sayıştay da GM’lerce yapılan
denetimlerde söz konusu standartlara uyulup uyulmadığını incelemektedir. Ayrıca Kongre de faaliyetlerini yetersiz bulduğu Genel Müfettiş Ofislerini Sayıştaya denetletmektedir. Diğer taraftan Sayıştay, Genel
müfettiş ofisleriyle yakından çalışma isteğini sık sık
belirtmekte ve bu işbirliğinin yasal temele oturtulması için Kongreden istekte bulunmaktadır. Ülkemizde
Sayıştay’ın kurumlardaki denetim birimleriyle yakın
bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ayrıca Sayıştay’ın denetim birimleri üzerinde gözetim yapması söz konusu
değildir.
3. Başkanlık Bütçe Ofisi
ABD’de bütçe sürecinde ülkemizde olduğu gibi Maliye Bakanlığı değil doğrudan Başkana bağlı Yönetim ve
Bütçe ofisi en önemli rolü oynamaktadır. Genel Müfettiş ofisleri de özellikle bütçeden sorumlu yöneticisi
ile yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır.
Genel Müfettiş Ofisleri Arasındaki ilişki
1. Kalite Güvence Programları Kapsamında Yapılan
Denetimler
Genel Müfettişlik Ofislerinin faaliyetleri, kalite güvence standartlar gereği diğer genel müfettiş ofislerince,
standartlara uygun yapılıp yapılmadığı yönünden incelenmektedir. Ülkemizde teftiş ve denetim birimlerinin denetlenmesi gibi bir anlayış bulunmamaktadır.
Aşağıda önümüzdeki yıllarda bu program kapsamında Bakanlıklar ve Kuruluşlarda yapılacak denetimleri
gösteren tablo yer almaktadır 18

18 Office of Inspector General Peer Review Schedule: Offices of
Investigations Fiscal Years 2010-2014. http://www.ignet.gov/
pande/standards/oipeergrpb.pdf ve büyük kuruluşlar için http://
www.ignet.gov/pande/standards/oipeergrpc.pdf
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Denetlenen İdare

Denetleyen İdare

Dönem

Genel Hizmetler İdaresi

Enerji Bakanlığı

Mayıs - Haziran
-Temmuz 2010

İçişleri Bakanlığı

Hazine Bakanlığı

Ağustos – Eylül- Ekim
2010

Cevre Koruma Ajansı

Ulaştırma Bakanlığı

Kasım – Aralık - Ocak
2011

Eğitim Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Şubat – Mart - Nisan
2011

Hazine Bakanlığı

Küçük İşletmeler
Yardım İdaresi

Şubat – Mart - Nisan
2011

NASA

Tasarruf Mevduatını
Koruma Id.

Mayıs – Haziran Temmuz 2011

Enerji Bakanlığı

Cevre Koruma Ajansı

Mayıs – Haziran Temmuz 2011

Küçük işletmeler Yardım
İdaresi

Gaziler Bakanlığı

Ağustos – Eylül- Ekim
2011

Denetlenen İdare

Denetleyen İdare

Dönem

Adalet Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Kasım – Aralık - Ocak
2010

Tarım Bakanlığı

İç Güvenlik Bakanlığı

Şubat – Mart - Nisan
2010

Sosyal Güvenlik İdaresi

Posta İdaresi

Mayıs – Haziran –
Temmuz 2010

Çalışma Bakanlığı

Vergi İdaresi

Mayıs – Haziran Temmuz 2010

Savunma Bakanlığı

Çalışma Bakanlığı

Mayıs – Haziran Temmuz 2010

Kentleşme ve Emlak
Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Kasım – Aralık - Ocak
2011

Posta İdaresi

Adalet bakanlığı

Mayıs – Haziran Temmuz 2011

Vergi İdaresi

Sosyal Güvenlik İdaresi

Ağustos – Eylül- Ekim
2011

Büyük İdareler

2. Başkanlık Konseyi
Başkan tarafından atanan Genel müfettişler, 1982 yılında Başkanlık Talimatı ile oluşturulan ve 2008 yılında yasal statüye kavuşan Başkanlık Konseyinin üyesidirler. Bu konsey genel müfettişlerin bir araya gelerek
ortak sorunlarına ortak çareler aradıkları bir platform
niteliği taşımaktadır. Federal yöneticiler, Başkanlık
Konseyinin Genel müfettişler için adeta bir sendika
gibi çalıştığını ifade etmişler ve GM in artan güçlerinin arkasında yatan nedenlerden birinin bu konsey
olduğunu belirtmişlerdir.19 Ülkemizde ise denetim
birimleri arasında işbirliğini sağlayacak herhangi bir
resmi platform bulunmamaktadır.

19 LIGHT. Ibid s.186
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Genel Müfettiş Ofislerinin örgütlenmesi
1. Genel müfettiş ve Denetim Birimi Başkanı/Teftiş
Kurulu başkanlarının Yetkileri
Mevcut haliyle soruşturma ve denetim faaliyetleri
tamamen GM’in şahsında temsil edilmektedir. Yasa
GM’e birimini kurma; işe alma ve işten çıkarma ve
yetkileri tanımıştır. Genel müfettiş performansını
yetersiz bulduğu personeli görevden alabilmektedir.
GM'lere, 2008 yılında yapılan değişikliklerle, idare
içinde görev yapan hukuk müşavirleriyle herhangi
bir organik bağı olmayacak ve yalnızca GM'e bağlı
olarak çalışacak hukuk müşaviri istihdam etme yetkisi de tanınmıştır. Bağımsızlık birey olarak denetçiye
veya soruşturmacıya tanınmamıştır. İdareye karşı bağımsız olan Genel Müfettiştir. GM ofislerinde belli bir
hiyerarşik yapı vardır ve personel – denetçi ve soruşturmacılar – GM'in görevlendirdiği yöneticilere bağlı olarak çalışmaktadırlar. Ülkemizde denetim birimi
başkanlarının yetkileri çok daha kısıtlıdır. İdari birim
oluşturma yetkileri ve performansa dayalı olarak görevden alma yetkileri bulunmamaktadır.
2. Uzmanlaşma ve Açık Kariyer Sistemi
Genel müfettiş ofislerinde yapılan işe göre uzmanlaşma esastır ve soruşturma ve denetim faaliyetleri
temel olarak iki farklı kariyer grubu tarafından yürütülür; denetçiler ve soruşturmacılar. Bu kariyer gruplarının yanında içinde bulunulan bakanlık veya kuruma göre Bilgi Sistemleri Uzmanı, İstatistikçi, Analist,
İhale Uzmanı, Avukat, Ekonomist ve diğer meslek
gruplarından elemanlar çalıştırabilmektedirler.20 Bu
kadrolara doğrudan, federal düzenlemeler dahilinde,
atama yapılabilmektedir. Boşalan bir pozisyon için
aşağıdan yukarıya doğrudan atama yapılmamaktadır Daha üst pozisyonlar için GM ofisinde çalışanların
da diğer başvuranlar gibi gerekli şartları sağlaması
ve mülakat süreci gibi aşamalardan geçmesi gerekir.
Ülkemizde farklı meslek dallarından gelseler de müfettiş, kontrolör, denetçi gibi tek ad altında örgütlenmiş müfettişler/denetçiler tarafından denetim/teftiş
yapılmaktadır. Uzmanlaşma resmi olarak bulunmamaktadır. Ayrıca kapalı kariyer sistemi gereğince üst
20 “Survey Of Inspection And Evaluation Operations At Federal
Offices Of Inspector General” http://www.ignet.gov/pande/
ie/2007IEsurveyfinal.pdf
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kadrolara ancak daha önce denetim biriminde görev
yapmış kişilerden atama yapılabilmektedir.
Yakin Tarihli Bir Olay - GM’ler Üzerinde Senato Gözetimi
Genel Müfettişlerle ilgili yaşanmış yakın tarihli bir
olay farklı denetim sistemlerinin işlemesine ilişkin aydınlatıcı olacaktır:’
Washington’da çalışan kamu görevlilerine yönelik trafik sıkışıklığını azaltmak için yürürlüğe konan programa göre toplu taşım araçlarıyla gelen kamu görevlilerine aylık 100 ABD doları civarında ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeden yararlananların kendi araçlarıyla
değil toplu taşım araçlarıyla gelmeleri gerekmektedir.
Ancak yapılan incelemelerde Hazine Bakanlığında
bazı görevlilerin ödemeden yararlanmasına rağmen
kendi arabalarıyla gittikleri tespit edilmiştir. Bunun
üzerine Hazine GM Ofisi tarafından konu incelemeye
alınmıştır. İnceleme başladıktan sonra GM ofisinde
görevli üst yöneticiler – kendileri de bu programdan
yararlandıkları halde arabalarıyla geldikleri için konunun daha fazla büyütülmemesini istemişler ve- baskı
yaparak görevli soruşturmacı tarafından soruşturmanın kapatılmasını sağlamışlardır. Konu bir şikayet
konusu yapılarak Hazine GM’den işlem yapılması
istenilmiştir. Hazine GM şikayetin kendine bağlı üst
yöneticilerle ilgili olması nedeniyle şikayetle ilgili soruşturmanın Çalışma Bakanlığı GM Ofisi tarafından
yapılmasına karar vermiş ve çalışma Bakanlığı GM’i
tarafından görevlendirilen soruşturmacılar yaptıkları
inceleme sonrasında hazırladıkları raporu Hazine GM
Ofisine sunmuşlardır. Ancak bu raporu ağır bulan Hazine Genel Müfettişi açık kaldığını ileri sürdüğü bazı
konularda ek soruşturma yapmak üzere Hazine GM
Ofisinden soruşturmacılar görevlendirmiştir.
Bu noktada Senato devreye girerek Hazine GM ofisinde görevli üst yöneticilerle ilgili işlem yapılmasında gecikme yaşanmasını eleştirmiştir. İlgili senatör
daha sonra konuyu Senato Genel Kurulu gündemine
getirmiş ve yaptığı uzun konuşmada GM’lerin kendi
davranışlarıyla diğer kamu görevlilerine örnek olması
gerektiğini, GM’in soruşturmayı geciktirdiğini ve vazifesinde ihmali olduğunu, söz konusu iki üst düzey
yöneticinin işten atılmaları gerektiğini belirtmiştir.
Bu olayla ilgili olarak üç nokta dikkatimizi çekmektedir.
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1. Hazine GM’i kendi personeliyle ilgili soruşturmanın
daha objektif olmasını sağlamak için soruşturmanın
bir başka denetim birimince yapılmasını istemektedir.
2. Senato’da iktidar partisine mensup bir senatör, yönetimi zora düşürecek şekilde bakanlıklarda yaşananları kamuoyunun dikkatine sunabilmektedir.
3. Senato, GM ofisiyle ilgili en küçük iddiaları –iddialar aylık 100 ABD doları civarında yapılan ödemelerle
ilgilidir- bile dikkate almakta, GM ofislerini yakından
izlemekte ve işlemlerinden dolayı hesap vermesini
istemektedir.
Kaynak: Friedman, Dan. “Senator slams Treasury IG
for not firing cheating investigators”. http://www.govexec.com/story_page.cfm?articleid=40407&dcn=to
daysnews (Erişim 28.12.2010)
Ülkemizdeki GM sistemine atıf yapılan denetim tartışmalarına ilişkin bir not
Ülkemizde denetim konularında yapılan güncel tartışmalarda GM’lerin geniş yetkilerine ve güçlü pozisyonlarına atıf yapılarak ülkemizde de denetim birimlerine daha fazla yetki verilmesi gerektiği sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu ifadelerin yer aldığı yayınlarda* GM
hakkındaki bilgi yanlışlarının yanında dikkat çeken bir
diğer husus GM’lerin yetkilerine geniş bir şekilde yer
verilirken hesap verme sorumlulukları adına mevcut
mekanizmalara hiç değinilmemesidir. Halbuki hesap
verme sorumluluğu yetki ile beraber bulunması gereken bir unsurdur. ABD’de Kongre GM’e geniş yetkiler
tanımış ancak bu yetkilerin kullanımında herhangi
bir sorun gördüğünde ilgili GM’i yaptığı işlemlerden
dolayı saatlerce basın önünde sorgulamaktan çekinmemiştir. Kongrenin yanında Sayıştay’ın gözetimi ve
kalite güvence programları çerçevesinde GM’in birbirlerini denetledikleri de göz önünde bulundurulduğunda ABD’de GM in etkili hesap verme mekanizmalarına sahip oldukları görülmektedir. Hesap verme
sorumluluğuna ilişkin benzer yapılar önermeden yalnızca GM’in yetkilerine atıf yapılarak yeni yetki istenmesi güç kazanma isteği olarak değerlendirilebilecektir. Faaliyet raporlarında yer alan rapor sayılarının ve
incelemelere ilişkin anlamlı olmayan bazı rakamların
şeffaflık sağladığı ve böylece hesap verme sorumluluğunu yerine getirdiği iddia edilemez. Denetim faaliyetinin daha etkili yürütülebilmesi için yetki isteniyorsa
bunun yanında bu yetkinin kamu yararı doğrultusun-
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da kullanıldığına ilişkin sistematik bir şekilde kamuya
nasıl hesap verileceği üzerinde de durulmalıdır.
*Örneğin
Bkz.
http://www.mtk.gov.tr/Detay.
aspx?contentID=182. (Erişim 29.12.2010) Bu yayında
GM’lerin görevden alınmasında açık hukuki gerekçelere dayanılması gerektiği belirtilmektedir. Bu bilgi
doğru değildir. Kanunun 3 üncu maddesinin b fıkrasında görevden alma durumunda Başkana yalnızca
bu işlemin nedenini Kongreye bildirme yükümlülüğü
getirilmiştir. Bu nedenin hukuki olması gerekmemektedir. Nitekim Obama kendi seçim kampanyasına destek veren iş adamlarının üzerine giden bir GM’i görevden almış ve gerekçe olarak da yalnızca ilgili GM’e
güven duymamasını göstermiştir. Kongre tarafından
eleştirilmesi üzerine daha sonra Genel Müfettişin
“kafasının karışık” ve “dağınık” olduğu gibi gerekçeler
göstermiştir. Bu nedenlerin hukuki olmadıkları açıktır.
Bkz http://www.washingtontimes.com/news/2009/
jun/15/walpin-gate/ve http://www.realclearpolitics.
com/articles/2009/06/18/interview_with_fired_inspector_gerald_walpin_97080.html
IV - Genel Müfettişlik Modeli – İmkansızı İstemek mi
Geriye Dönüş mü?
1978 yılından itibaren genişleyerek tüm federal kamu
yönetiminde faaliyet göstermeye başlayan genel müfettişler şu anda geçmişe kıyasla çok daha fazla yetki ve güç sahibidirler. Zaman içindeki bu gelişme bir
anlamda genel müfettişlerin başarısını ve değerini
gösterdiği, bu nedenle denetim, soruşturma ve teftişin bir arada olduğu ve güçlü yetkilerle mücehhez bir
yapının Türkiye için de uygulanmasının yararlı olacağı
savunulabilir.
Konu iki farklı perspektiften değerlendirilmelidir. Birinci olarak Genel Müfettişlik sistemi, ABD siyasal
sisteminin bir ürünüdür ve mevcut haliyle çeşitli kurumlar arasındaki uzlaşmanın ve güç ilişkilerinin bir
sonucu olarak ortay çıkmıştır. ABD’deki federal yönetim sistemi ve katı güçler ayrılığı ilkesi ve her şeyden önce kamu denetim sistemi içindeki Kongre ve
Sayıştay gibi diğer önemli aktörlerin sistem içindeki
rolleri göz önünde bulundurulmadan genel müfettişlerin durumunun tek başına değerlendirilmesi doğru
değildir. Genel müfettişliğin kısa tarihinin gösterdiği
gibi bu kurum Kongrenin ortaya çıkardığı ve zaman
zaman yürütmenin itirazlarına karşılık koruduğu bir
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sistemdir. Parlamenter sistemlerde yürütme organlarının sıcak bakmadığı bu tür bir yapının oluşturulması
ve devam ettirilmesi kanımızca mümkün değildir ve
bu yapının bu haliyle ülkemize model olması düşünülemez.
İkinci olarak ve daha da önemlisi genel müfettişlik
sisteminin ABD’de kamu yönetiminin iyileştirilmesine ve kamu hizmetlerinin sunumuna ne ölçüde katkı
sağladığı ve yapılan denetim ve soruşturmalarla kamudaki yolsuzluk ve kaynak israfının ne kadar önüne
geçebildiğidir. Daha fazla yetki ile donatılarak kamu
idaresi içinde önemli bir aktör haline gelmek tek başına bir amaç değildir. Önemli olan bu yetkinin bu
amaçlar doğrultusunda kullanılmasıdır.
Bu noktada vurgulamamız gereken önemli bir durum
ABD’de GM’lerin etkinliğinin ve performanslarının giderek daha fazla sorgulanması ve eleştirilmesidir. Nitekim ülkenin önde gelen gazetelerinin birinde, genel
müfettişlere daha fazla yetki verilmesi durumunda
genel müfettişlerin kurumları içinde tamamen adeta
bir savcıya dönüşerek kamu yönetiminde bir kaosa
neden olacakları belirtilmiştir. 21 Genel müfettişler
hakkında bir başka değerlendirme de genel müfettişlik sisteminin tamamen kaldırılması istenmektedir.22
Konuyu daha ayrıntılı değerlendiren akademik değerlendirmelere bakıldığında New York Üniversitesinde
Kamu Yönetimi profesörü olan Paul Light genel müfettişlerin performansları ve genel olarak genel müfettişlerin kamu yönetimindeki etkileri ile ilgili olarak
aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur:
yy Soruşturma ve denetim fonksiyonlarının bir arada

olması, zamanla denetim fonksiyonun ihmal edilmesine ve soruşturmalara ağırlık verilmesine yol
açmıştır.
yy Genel müfettişler genel olarak önemsiz sorunlarla

uğraşarak kamu idaresinin karşı karşıya olduğu ve
neticede küçük ölçekli birçok soruna yol açan sistemsel sorunlarla ilgilenmemişlerdir.23
21 Başyazı.“Prosecutors General”. Wall Street Journal.  New York, Dec 9,
2010.

22 Başyazı. “Abolish The Inspector General” ; Wall Street Journal.  New
York, June 25, 2009.

23 LIGHT Ibid ss. 220-223
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Harvard Üniversitesi Kamu yönetimi Bölümü profesörü Steven Kellman da yukarıdaki görüşlere destek
vererek genel müfettişler tarafından yürütülen faaliyetlerin kontrol odaklı olduğu ve genel olarak “ceza”
odaklı bu yaklaşımının geçmiş yüzyılın kamu yönetimi anlayışını yansıttığını ve bu haliyle kamu hizmetlerinin sunumunu güçleştirdiğini, kamu personelini
demoralize ettiğini, personelin eleştiriden kaçınmak
için herhangi bir girişimde bulunmaktan kaçındığını ve bu durumun nitelikli personel istihdamını
güçleştirerek(talent deficit) kamu kurumlarının üzerinde uzun dönemli olumsuz etkileri olduğunu ifade
etmiştir. 24
Kellman’ın değerlendirmeleriyle 1963 yılında ülkemizdeki teftiş sistemini değerlendiren aşağıdaki satırlar arasındaki benzerlik özellikle dikkat çekmektedir:
“… Teftişin veya müfettişin baskısı, çekingenlik ve
korku yaratmakta, bu durum ise, idarede atalet doğurmaktadır. Buna karşılık, “dürüst kimse teftişten
korkmaz” denilmekte ise de, zamanımızda mevzuat
o kadar karışık ve tefsirde hataya düşmek o derece
mümkündür ki; memurlar karşılaştıkları meselelerde
mümkün olduğu kadar amirlerine danışmak, karar
vermekten kaçınmak veya tehlikesiz kararlar vererek
kendilerini korumak eğilimindedirler.” 25
Daha önce ülkemizde eleştiri konusu yapılan hususlar
ABD’de de eleştirilmektedir. Benzer yapıların benzer
sorunlar doğurduğu görülmektedir. Bu durum denetim ve soruşturmanın birlikte bulunduğu bir denetim
yapısının faaliyetlerin yürütülmesine istenen ölçüde
katkı sağlamayacağını göstermektedir. Kamu personelinde zaten güçlü bir şekilde var olan riskten kaçınma arzusu soruşturma eksenli bir denetim yaklaşımının baskısı ile daha da güçlenmekte ve kamu hizmetlerinin sunumunda aksamalara neden olmaktadır.

ancak kamu faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılmasına
destek vermesi beklenen denetim fonksiyonu soruşturma fonksiyonun gölgesinde kalmış ve bu beklentileri karşılayamamıştır.26
Bu durum bir açıdan şaşırtıcı değildir, GM'ler daha zor
olandan ziyade daha kolay olana ve daha sansosyenel
olana odaklanmışlardır. Mevcut bir faaliyetin daha etkin ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere geleceğe yönelik öneriler ortaya atmak, geçmişte
yaşanan bir olay ile ilgili eldeki deliller ışığında karar
vermeye kıyaslandığında her zaman daha zor ve daha
tartışmalıdır. Genel müfettişler bu anlamda kendilerini bu tür tartışmaların uzağında tutmak istemişler ve
yolsuzluk ve su-i istimal olaylarını tespit edip kamuoyunun önüne çıkarmak gibi Kongre ve kamuoyunun
daha fazla dikkatini çekecek soruşturma faaliyetlerine ağırlık vermişlerdir.
Kanımızca, ABD Genel müfettişlik sistemi özellikle
denetim faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde
başarılı bir model değildir. Bu modelden bir ders çıkartılacaksa, denetim faaliyetlerinin farklı bir denetim yaklaşımı ve felsefesi ve buna paralel olarak farklı
nitelikte insan kaynağı gerektirdiği, bu nedenle - iki
faaliyetin birleştirilmesi durumunda soruşturma faaliyetinin baskın olması gerçeği karşısında – denetim
ve soruşturma faaliyetinin ayrı birimler olarak faaliyetlerini sürdürmelerinin daha etkin ve verimli olacağıdır.

ABD’deki Genel Müfettişlik sistemi aslında denetim
ve soruşturma birimlerinin niye bir arada olmamaları gerektiğine ilişkin güzel bir örnek sunmaktadır. Bir
taraftan hayli etkin olan soruşturma fonksiyonu genel
olarak hedef gurubu olan Kongreyi memnun etmiştir
26 Savunma Bakanligi GM Ofisinde sorusturmalardan sorumlu yone24 KELMAN, Steve. “The IG Ideology”. Washington Post. April 4, 2007.
25 Merkezi Hükümet Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri, Merkezi Hükümet
Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulu Raporu, TODAİE yayını.1963 s .98
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tici olarak gorev yapan James Ives’te sorusturma agirlikli denetim
yaklasiminin hakim oldugunu bunun da ilk zamanlarda yapilan bazi
tercihlerin etkisinin kirilamamsina baglamaktadir. kabul etmektedir.
Bkz IVES, James R.” Inspectors General: Prioritizing Accountability”.
Journal of Public Inquiry. Fall-Winter 2009-2010. s.25-31
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2010 D-SİGMA RAPORU YAYIMLANDI
Avrupa Birliği ile OECD’nin ortak kuruluşu olan SİGMA tarafından 2010 yılı değerlendirmelerini içeren
Rapor yayımlandı. Söz konusu raporun mesleğimizi
ilgilendiren bölümlerinin gayri resmi çevirisinde;
“- İç denetim alanında çok az ilerleme kaydedilmiş
ve toplam iç denetçi sayısında kısmi azalma görülmüştür. İdarelerde iç denetim birimlerinin oluşturulması bağlamında önemli bir eksiklik bulunmaya
devam etmektedir.

HABERLER

- Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER), iç denetim merkezi uyumlaştırma dairesini prosedürlerin
oluşturulmasında, eğitimler verilmesinde, farkındalık arttırıcı seminerler düzenlenmesinde ve dergi çıkartılması hususlarında desteklemeye devam
etmektedir.
- Gerek MUB/İç denetim birimi ile İDKK arasında
gerekse de teftiş ve iç denetim arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına dair birçok teklif hazırlanmışsa
da bunların hiç biri sonuçlandırılmamıştır.
- Bazı birimlerde hala iç denetçilerin atanmasına
karşı direnç vardır ve ek personelin atanması konusu kabul edilmiş olmakla birlikte, bu kurumlarda hala iç denetimin üst yönetime raporlama yapma ile ilgili rolü genel olarak kabul edilmiş değildir.
Önemli bir husus da, birimlerin hala Kamu İç Mali
Kontrol sisteminin gerektirdiği şekilde iç kontrol
ve iç denetim konusunda yeterli ve gerekli desteği
göstermemesidir.
- 	 İç kontrol kavramı ile teftiş ve iç denetim arasındaki görev ve sorumluluk farkı ile ilgili anlayış eksikliği bulunmaktadır. MUB/iç denetim birimi kaliteli
iç denetçilerin işe alınması ile güçlendirilmeli ve
İDKK’nın teknik işler ile denetim politikasını birbirinden ayırması ile ilgili rolü gözden geçirilmelidir.
- Bazı kurumlar arasında ve hatta kurum içerisinde
bilgiyi paylaşma konusunda gösterilen direnç devam etmektedir. Ek olarak, iç denetçiler daha fazla
deneyim ve mevcut proje ile verilenden daha fazla
eğitime ihtiyaç duymaktadır.
- 	 Mevcut karışıklığı gidermek ve faaliyetlerin çakış-
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masını engellemek için iç denetim ile teftiş birimlerinin rol ve sorumluluklarının tanımlanması ve
görevlerinin çerçevesinin çizilmesi gerekmektedir.
Bu iki alan ayrı ayrı güçlendirilmelidir.” Denilmiştir.
TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU
AB Komisyonu tarafından 9 Kasım 2010 tarihinde
açıklanan “Türkiye 2010 İlerleme Raporu”nun “Mali
Kontrol” başlıklı 32 nci faslının mesleğimizi ilgilendiren bölümü (ABGS-Gayriresmi Tercüme) aşağıdaki
gibidir:
“AB müktesebatına uyumun ileri düzeyde olduğu
kamu iç mali kontrolü (KİMK) konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Bütçe harcama birimleri, geçen yıl
yayımlanan rehber doğrultusunda, mali yönetim ve
kontrol merkezi uyumlaştırma birimine (MYK MUB),
kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planlarını
sunmaya başlamıştır.
2002 kamu iç mali kontrol (KİMK) politika belgesinin
ve ilgili eylem planının güncellenmesi gerekmektedir,
bunu müteakip Kamu Mali Yönetim ve Kontrol (KMYK)
Kanununda değişiklik yapılması gerekecektir. Bu belgelerde, yönetsel hesap verebilirlik, kontrol, denetim
ve teftiş görevlerinin tarif edilmesi ve iç denetim için
daimi bir merkezi uyumlaştırma biriminin (İD-MUB)
kurulması gibi konuların düzenlenmesi gerekecektir.
İD-MUB’nin yeri, kamu iç denetimi mesleğinin en
uygun şartlar altında gelişebilmesini sağlamak açısından çok önemlidir. Maliye Bakanlığının reform sürecini yönlendirme rolünün daha fazla güçlendirilmesi
gerekmektedir.
Dış denetim konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.
Sayıştay Kanunundaki değişiklik 2005 yılından bu
yana TBMM’de beklemektedir. Bu kanun, sorumluluk
alanı genişleyen kuruma hukuki ve yapısal zemin sağlayacak ve denetim uygulamalarını ilgili uluslar arası
standartlarla uyumlaştıracaktır.
Ayrıca sayfa 11’de (ABGS-Gayriresmi Çevirisi) “Kamu
Yönetimi” başlığı altında da şöyle bir eleştiri getirilmiştir:
“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun uygulanması konusunda, tüm devlet kurumları içerisinde
özerk birimler şeklinde etkili bir iç denetim sistemi
henüz hayata geçirilememiştir.”
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KİDDER YÖNETİMİNDEN ÖNEMLİ ZİYARETLER
İç denetim faaliyetlerine ve iç denetçilere vermiş oldukları güçlü destekten dolayı, Bayındırlık ve İskan
Bakanı Sayın Mustafa DEMİR ve Müsteşar Sayın Önder KIRAÇ, 20 Ekim 2010 tarihinde Yönetim Kurulumuzca ziyaret edilmiştir.
Ziyarete; Dernek Başkanı Cüneyt GÜLER, Başkan Yardımcıları Mustafa KURNAZ ve Ömer GEÇGİL ile Üye
Süleyman TÜTÜNCÜ katılmışlardır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı İbrahim KÜÇÜKER de ziyarette hazır bulunmuştur.
Ziyarette Sayın Bakan ve Müsteşara ayrıca, iç denetim
sisteminin genel sorunları da aktarılmıştır
Ayrıca, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt
GÜLER, Başkan Yardımcıları Sevgi YILMAZ ve Mustafa
KURNAZ ile Üye Erdal DAYIOĞLU, 30 Eylül 2010 Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın
Ömer DİNÇER’i ziyaret etmişlerdir. Ziyarete anılan Bakanlık Müsteşarı Sayın Birol AYDEMİR ile İç Denetim
Birimi Başkanı Sayın Cengiz ULUTAŞ da katılmışlardır.
Ziyaret sırasında Sayın Bakana, kamudaki iç denetim
faaliyetlerinde gelinen seviye ile Dernek faaliyetleri
hakkında genel bir bilgi verilmiş ve sonrasında özellikle;
- Reformun ve özelde de iç denetimin Siyasi İrade
tarafından sahiplenilmesi,
- Üst yöneticilerin farkındalıklarının artırılması,
- İç denetim ve teftiş arasındaki görev ayrıştırmasının yapılması,
- İDKK’nın yeniden yapılandırılması,
- AB müzakereleri kapsamında yapılabilecekler,
- Teşkilat kanunlarında iç denetim birimi başkanlıklarına yer verilmesi, konularında kendileriyle
faydalı bir görüş alış verişinde bulunulmuştur.
Sayın Bakan, iç denetim sisteminin mevcut sorunlarını not ettiğini ve ayrıca bundan böyle çıkarılacak yeni
teşkilat kanunlarında iç denetim birimi başkanlıklarına da yer verilmesi hususunda gerekli ilgiyi göstereceğini (Başbakanlık ile konuyu görüşeceğini ve
teşkilat kanunu tasarılarını imzalamadan önce anılan
hususa dikkat edeceğini) ifade etmişlerdir.
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KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ YAYIMLANDI
Kamu idarelerinde; yeterli bilgi ve tecrübeye sahip iç
denetçilerin yetiştirilmesi ve iç denetim uygulamalarının kalitesinin artırılması suretiyle uluslararası standartlara uygun bir iç denetim faaliyetinin hayata geçirilmesi amacı ile 2011-2013 Kamu İç Denetimi Strateji
Belgesi İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından
yayımlanmıştır.
'KAMU SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİM VE İÇDENETİMİN
BAŞARIYLA UYGULANMASINDA ROL OYNAYAN
FAKTÖRLER' ADLI KİTAP YAYIMLANDI

Kamu iç denetim sisteminin başarıyla uygulanabilmesi için uygulama sürecinde etkili olan faktörlerin,
bu işin uygulayıcısı olan kamu iç denetçilerinin bakış
açısıyla tespit edilmesini sağlamak amacıyla Eskişehir
Osmangazi Üniversitesinden iki öğretim üyesi, Yrd.
Doç. Dr. Semih BİLGE ile Yrd. Doç. Dr. Murat KİRACI,
tarafından “İç Denetim Sisteminin Türk Kamu Sektöründe Başarıyla Uygulanabilmesi İçin Gerekli Faktörlerin Tespiti ve Kamu İç Denetçileri Üzerinde Bir Araştırma” isimli bir proje yürütülmüş ve sonuçları anılan
yazarlar tarafından, “Kamu Sektöründe İç Denetim ve
İç Denetimin Başarıyla Uygulanmasında Rol Oynayan
Faktörler (Kamu İç Denetçileri Üzerine Bir Araştırma)”
isimli bir kitap halinde yayımlanmıştır.
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