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Yayın Kurulundan
“Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir Denetim” sorusuna cevap aradığımız konferansımızı TBMM çatısı altında gerçekleştirdik.
Kitap haline de gelecek olan konferansın açılış konuşmalarına dergimizin bu sayısında yer verdik.
Kimse denetlenmekten hoşlanmaz gibi bir cümleyi
hep duyarız.
Ama hesapverilebilir sistemleri kuran ve işletenleri
belki bu cümleden istisna tutabiliriz.
Amacımız Kamuda daha hesapverilebilir sistemlerin oluşumuna katkı sağlamak.
Bunun için denetim ve danışmanlık fonksiyonunu
ifa etmeye yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Hatta sistemlerini iyileştirmeyi düşünen idarelere
kolaylaştırıcı rolümüz ile de destek oluyoruz.
Bu sayımızda iç denetçilerin iç kontrol uygulamalarının hayata geçirilmesinde kolaylaştırıcı rol üstlenmeleri için sahip olmaları gereken Kontrol Öz
Değerlendirme Sertifikası hakkında bilgilendirme
yapıyoruz. Derneğimizin bu alanda da eğitimler vermeye başladığının müjdesini de vermek istiyoruz.

Türkiye'de ve Belediyelerde denetimin bütün yönleri ile ele alındığı makaleyi sizlerle paylaşıyoruz.
Bilgi Yönetimi konusunda detaylı hazırlanmış bir yazıyı da bu sayımızda bulabileceksiniz.
Avrupa Birliği’nde İç Denetim ve İç Denetim Birim
Başkanlıklarının kurulması konuları iki Denetim Birim Başkanımız tarafından sizler için kaleme alındı.
İç Denetim yetkinlik çerçevesi ve performansın ölçümü konusunda çeviri derlemesini ve Kalite Güvence Geliştirme Programı hakkındaki makaleyi sizlerin istifadesine sunuyoruz.
Belediyelerin vergi gelirlerinden aldıkları paylar ile
muayene kabul komisyonlarının işleyişi konularının
mevzuat dağarcığımıza önemli katkılar sunacağını
düşünüyoruz. Güncel olması yönü ile de Hazine'ye
gelir sağlayan tarım arazileri satışının detaylarının
da ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
2015 yılında da yeni yazılar ve güzel haberlerle birlikte olmayı umuyor,
Daha şeffaf, özgür ve demokratik bir ülkenin denetim elemanları olmak için gayret sarfedeceğimiz
sağlık ve huzur dolu nice yıllara temennisi ile sizleri
saygı ile selamlıyoruz.
Yayın Kurulundan
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KAMU İDARELERİNDE
DAHA ETKİLİ BİR
YÖNETİM İÇİN NASIL
BİR İÇ DENETİM?
TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
“Dünya Saydamlık Örgütü’nün
yayınladığı ülke sıralamasına
baktığım zaman içim kararıyor.
Bunu kendime de milletimize
de yakıştıramıyorum. Geçen
sene 65. sıradaymışız 52. sıraya
gelmişiz. Önümüzde 51 tane
ülke var. Niye biz şeffaf, açık,
dürüst yönetim noktasında ilk
10’a giremiyoruz?”

“Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir
İç Denetim?” başlıklı Konferans TBMM Genel Sekreterliği ev sahipliğinde Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)
ve Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) işbirliği ve İç
Denetim Koordinasyon Kurulu’nun desteğiyle TBMM
Büyük Grup Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binasındaki Büyük
Grup Toplantı Salonu’nda 29 Eylül 2014 tarihinde
TBMM Genel sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı İlhan
Hatipoğlu, TİDE Başkanı Gürdoğan Yurtsever ve KİDDER Başkanı Faruk Uysal’ın açılış konuşmalarıyla başlayan konferansta alanında uzman kamu ve özel sektör
yöneticileri ve iç denetçileri kamu idarelerinde daha
etkili bir yönetim için nasıl bir iç denetim gerektiği
konusunda değerlendirmelerde bulundu. Konferansa
TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek, TBMM Genel Sekreteri Sayın İrfan Neziroğlu, İDKK Başkanı Sayın İlhan HATİPOĞLU, İDKK üyeleri Sayın Burhanettin AKTAŞ, Sayın
Erhan USTA, Sayın Murat KOCA, bakanlıkların yöneticileri, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.
TBMM Büyük Grup Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta bir konuşma yapan Meclis Başkanı
Cemil Çiçek, kamu idarelerinde iç denetimin ve iç denetçilerin yaptığı işin önemine dikkat çekti.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Dünya Saydamlık
Örgütü’nün yayınladığı ülke sıralamasına baktığım zaman içim kararıyor. Bunu kendime de milletimize de
yakıştıramıyorum. Geçen sene 65. sıradaymışız 52.
sıraya gelmişiz. Önümüzde 51 tane ülke var. Niye biz
şeffaf, açık, dürüst yönetim noktasında ilk 10’a giremiyoruz?” diye sordu.
Çiçek, Konuşmasında, TBMM’nin 3 tane önemli görevi bulunduğunu ifade ederek, bunları, “yasama, denetim ve parlamenter diplomasi faaliyetleri” olarak
sıraladı.
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"Devlete güvenin en önemli unsuru da çıkarılan yasaların
usulünce, adil, eşit herkese uygulanmasıdır."
Türkiye’nin birçok problemi bulunduğunu, bunlardan
bir tanesinin de “vatandaşın devlete güven meselesi” olduğunu kaydeden Çiçek, şöyle devam etti:
“Devlete güvenin en önemli unsuru da çıkarılan yasaların usulünce, adil, eşit herkese uygulanmasıdır.
Kabul etmek gerekir ki bu noktada vatandaşın devlete güveni açısından epey sıkıntılarımız var. Bunu ortadan kaldırmak için de vatandaşa şu güveni vermek
lazım. Yasalar çıkıyor, bunlar usulüne uygun uygulanıyor, herkese eşit, adil uygulama yapılıyor tarzındaki
bir güveni vermektir. Bu güven verilmiyorsa devlet
bir başka şekilde yıpratılmış oluyor. İşte bunun adına
biz kamuoyunda yolsuzluk iddiaları diyoruz. Bu devlete gerçekten çok büyük yaradır. Toplumun güvenini
büyük ölçüde sarsıyor. buna imkan vermemek için
denetim faaliyeti bence çok önemli, çok zaruri, çok
kutsal bir faaliyet.”

DENETİŞİM / 2014-15

"Denetimi yaparken bir dedektif
mantığıyla işi yapmak var, bir de yol
gösterici olmak var. İcraatların hepsinde
bütün kamu görevlileri görevini yaparken
suiistimal oluyor, yolsuzluk yapıyor,
nerede ne açığı var ön kabulle hareket
edildiği takdirde o zaman vatandaşın
işi yürümüyor."
Bunu yaparken kamu yönetiminde birkaç hususa da
dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Çiçek, “Elbette
denetimi yapacaksınız. Denetimi yaparken bir dedektif mantığıyla işi yapmak var, bir de yol gösterici olmak
var. İcraatların hepsinde bütün kamu görevlileri görevini yaparken suiistimal oluyor, yolsuzluk yapıyor, ne-
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rede ne açığı var ön kabulle hareket edildiği takdirde
o zaman vatandaşın işi yürümüyor. Bugün git, yarın
gel. Bu bize iki türlü sıkıntı getiriyor. Bunlardan bir
tanesi siyasetçinin yükü artıyor. Vatandaş, memurun
çekingenliği, teftiş korkusu sebebiyle en ufak bir işi
için bile buralara kadar geliyor. Bu vatandaşa zaman
kaybına, bir kısım kaynak israfına sebebiyet veriyor.”
dedi.
Çiçek, yasama faaliyeti bakımından 10 maddelik bir
kanunun 40 madde, 50 madde olarak geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Halbuki parlamentolar yasa çıkarır. Tüzük, yönetmelik, genelge çıkarmaz. Genelgeyle, tüzükle, yönetmelikle halledilecek iş kanun metnine dolduruluyor.
Bu neden oluyor? Teftiş korkusundan. İmza yetkisine sahip arkadaşlarımız, kamu görevlileri başıma bir
iş gelmesin, ne olur ne olmaz, sıkıntıya girmeyeyim
diye aklında ne varsa, neyi kafasından geçirebiliyorsa
bunun hepsi kanun maddesi haline getiriliyor. Şurayı
da, burayı da, yazalım. Bu da olsun. ‘Niye böyle yapılıyor?’ denildiğinde, ‘kanun da böyle yazıyor.’ Bu
kanun meselesi değil aslında siz 10 maddelik kanunu
40 madde olarak çıkardığınızda işiniz gücünüz kanun
fabrikası gibi kanun çıkarmak oluyor. Bu da yasamanın, yasal faaliyetin kalitesini bozuyor hem de kanunun esnekliğini ortadan kaldırıyor. Kanunu bugün
çıkaracağız, bu kanun 20 sene, 30 sene belki 40, 50
sene… Biz oraya genel ilkeleri koyacağız. Geri kalan
kısım tüzükle, yönetmelikle değişikliklerle halledilir.
Halbuki burada Meclis’in 1 saatlik mesaisini şu an ben
bile hesap edemem. Milyarlarca liraya malolmuştur.
Bu da neden kaynaklanıyor? Teftiş korkusundan.
Yakın siyasi tarihimizde bu konular bir itham konusu
olunca dosyayı alan ‘efendim bizim dairemizde bir
yolsuzluk var, falanca yerde yolsuzluk var.’ Nerede
yazıyor? Teftiş raporunda. Halbuki orada yol gösterici
ifadeler bile yolsuzluk olarak iddia edildiği için birçok kamu görevlisi hakim, savcı huzuruna çıktı. Göz
korkunca da hiçbir iş yapamaz hale geldi. Devlet 4, 5.
viteste hızla gitmesi gerekirken ister istemez birinci
vitese düştü. Bu da vatandaşın işini zorlaştırdı. Türkiye’deki kalkınma çabaları sekteye uğradı.”
Her sene dünya saydamlık örgütünün yayınladığı ülke
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sıralamasına değinen Çiçek, geçen yıl 65. sırada olan
Türkiye’nin 52. sırada bulunduğunu söyledi.
Bu sıralamaya baktığı zaman içinin karardığını ifade
eden Çiçek, şöyle konuştu:
“Bunu kendime de milletimize de yakıştıramıyorum.
52. sıraya gelmişiz. Bu hakikaten bize yakışmıyor. Önümüzde 51 tane ülke var. Niye biz şeffaf, açık, dürüst
yönetim noktasında ilk 10’a giremiyoruz? Türkiye’nin
2023 vizyonu var. Birçok rakamlar açısından ilk 10’a
girmeyi hedefliyoruz. Gelin bir hedef daha koyalım.
Dürüst, şeffaf, usulüne uygun, etkin, verimli yönetimde 2023’e geldiğimizde de ilk 10’u hedefleyelim ki
ecdadımızın da ruhu şad olsun, millet olarak da bize
yakışan bir noktayı bulalım. 52. sırada olmak hakikaten benim bir yerde kanıma dokunuyor. Niye? Tarihte
daha dün ortaya çıkmış ülkeler, devletler bile sıralamada 10’a, 15’e girerken köklü bir tarihi var, köklü bir
geleneği var, bir ülke 52. sırada olsun. Bir iyileşme var
65’ten 52’ye ama bu tempoyla gidersek herhalde 21.
asrın sonuna doğru bu şeyi yakalamış olacağız.”
Bunların yatırımlara tesiri olacağını dile getiren Çiçek,
bir ülkeye yatırım yapmak isteyenlerin evvela hukuk
güvenliğine baktığına dikkati çekti. Çiçek, “Yani saydamlık, şeffaflık. Sizi 52. sırada görüyorsa yatırımı
daha güvenli yere söğüşlenmeyeceği yere götürmeye çalışıyor. Bu da Türkiye’nin kalkınma hızını büyük
ölçüde düşürür” diye konuştu.
Tasarruf oranlarına da değinen Çiçek, Çin’de yüzde
52, Hindistan’da yüzde 35, AB’de ülkeye göre yüzde
22, 23, 24 olan tasarruf oranlarının Türkiye’de ise halen yüzde 13-14 olduğunu vurguladı.
Bu tasarruf oranıyla büyümenin yüzde 3 veya 4 olabileceğine işaret eden Çiçek, “Efendim niye yüzde 5,
6 ya da 7 büyümüyoruz. Büyümek istiyorsak tasarruf
yapacağız, kaynakları verimli kullanacağız, haksız, hukuksuz, kanunsuz, yolsuzluk yapmayacağız. Adam gibi
devlet yöneteceğiz, adam gibi bir toplum olacağız. ‘Bu
işin kestirme yolu yok mudur’ arayışından vazgeçeceğiz. Bunun da yolu denetimden geçiyor” dedi.
Konferansın sabahki oturumunda bir konuşma yapan
TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, TBMM’nin ya-
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"Kamu kurumları arasındaki iletişim
eksikliği ve bunun beslediği kurumsal
taassup iyi bir kamu yönetiminin
önündeki en önemli engellerden
bir tanesidir."
Sivil toplum kuruluşlarına da, yasama ve denetim süreçlerine daha etkin katılım sağlanması için TBMM’de
çeşitli eğitimler düzenlendiğini sözlerine ekleyen Neziroğlu şöyle konuştu:
sama ve parlamenter denetim gibi asli görev alanlarının dışında pek çok konuda konferans, sempozyum
ve çalıştaylara ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimi sempozyumu,
idari yargı kararlarının hukuk düzenindeki etkileri ve
uygulamadaki sorunlar çalıştayı, onuncu yılında bilgi
edinme çalıştayı” gibi toplantıları örnek verdi.
Bu toplantıların tutanaklarının yayınlandığı ve TBMM
web sayfasından sunumlara erişilebileceği bilgisini
veren Neziroğlu, bugünkü konferansa ev sahipliği
yapıyor olmaktan ve katılımcıları bir araya getirmiş
olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Neziroğlu şunları kaydetti:
“TBMM olarak diğer kamu kurumlarıyla ve sivil toplum örgütlerimizle iletişimi ve iş birliğini geliştirmek
için çaba sarf ediyoruz. Kamu kurumları arasındaki iletişim eksikliği ve bunun beslediği kurumsal taassup iyi
bir kamu yönetiminin önündeki en önemli engellerden
bir tanesidir. Biz TBMM olarak tecrübe ve birikimlerimizi bütün kamu kurumlarımızla paylaşmaya hazırız.”
TBMM’nin tecrübe ve birikimlerini diğer kamu kurumları ile paylaşma konusunda çokça faaliyet gerçekleştirdiğini belirten Neziroğlu, en son iki hafta
önce bütün bakanlıklardan katılımcılarla birlikte beş
günlük bir yasama eğitimi düzenlendiğini anımsattı.
Neziroğlu, bu eğitimin yıllık olarak ve talebe bağlı
olarak yılda iki defa devam ettirileceğini belirterek,
“Meclis’te kurumunuzda hatta bireysel olarak işinize
yarayabilecek ne tür bilgi belge varsa biz bunu paylaşmaya hazırız” dedi.
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“Bugüne kadar bakanlıklarla kamu kurumlarında aynı
görevi ifa eden üst düzey yöneticileri çeşitli vesilelerle bir araya getirdik. Hukuk müşavirlerini bir araya
getirdik, strateji geliştirme başkanlarını, dış ilişkiler
yöneticilerini, bilgi işlem yöneticilerini, kütüphane
yöneticilerini, insan kaynakları yöneticilerini ve basın,
yayın, halkla ilişkiler yöneticilerini bir araya getirdik.
Bundan kasıtımız şu: Kamuda inanılmaz bir tecrübe
var. Bu tecrübeyi paylaşmamız lazım. Bizim de başka
kurumlardan şüphesiz öğreneceğimiz şeyler var. Her
kurumun belki belli bir anlamda göreceli olarak üstünlüğü var. O zaman herkesin aynı yollardan tekrar
tekrar geçmesi yerine bu tecrübeleri paylaşmamız
gerekir.”
Kütüphanelerin dijitalleştirilmesi ile ilgili bir örnek
veren Neziroğlu, bütün kurumların aşağı yukarı aynı
sorunları yaşadığının altını çizerek, “Oysa bu işi belki
iyi yapan bir kurumla irtibat halinde olunsa, görüşülse sonraki kurumlar da o tecrübelerden faydalanacaktır” ifadelerine yer verdi.
“Biz bu toplantıları yaparken şuna da dikkat ettik.
Doğrusu orada bir kurumsal alınganlık olmaması için
de maksimum hassasiyet gösterdik” şeklinde konuşan Neziroğlu, “Hangi kurum toplantılara ev sahipliği
yapıyorsa o kurumun yöneticisi toplantıya başkanlık
yaptı, ayrıca gündemin belirlenmesini sağladı” dedi.
Neziroğlu şunları kaydetti:
“Bir kamu kurumlarından bilgi istenildiği zaman ilgili
kamu kurumunun en üst düzey yöneticisi çoğu defa
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diğer kamu kurumunun en üst düzey yöneticisi ile temasa geçiyor. Ancak orada belki zaman zaman talep
edilen şeyin karşılanmasında sorunlarla karşılaşılabiliyor. Onun için biz yasama eğitimi düzenlediğimizde
bakanlıklardan gelen arkadaşları burada, yasamada
görev alan arkadaşlarla tanıştırdık, kanun tasarılarını inceleyen, havalesini yapan, genel kurulda görev
alan arkadaşlarla. Burada amacımız şuydu: Nereden
bilgi isteniliyorsa doğrudan orayla temas kurulması,
bunun kurumlar arasında sağlanması. İnşallah iç denetimde de bu başarılı bir şekilde uygulanır.”
Dünyada yaşanan hızlı ve çok yönlü değişimin özellikle yönetim anlayışında ve klasik bürokratik yapılarda
köklü bir yeniden yapılanmayı beraberinde getirdiğini kaydeden Neziroğlu, “Ülkemizde son yıllarda kamu
yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasına, kamu kaynağı kullanan
kurum ve kuruluşların hesap verilebilirliğinin sağlanması ile ilgili önemli yapısal ve kurumsal reformlar
gerçekleştirilmiştir” dedi.
Bu reformların en önemlisinin 2006 yılından itibaren
uygulanmasına başlanan 5018 Sayılı Kamu Maliye Yö-
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netimi ve Kontrol Kanunu olduğunu ifade eden Neziroğlu, 5018 Sayılı Kanun’un en önemli yönlerinden
birisinin fonksiyonel bağımsızlığa sahip ve kendi faaliyetlerinin de hesabını veren bir iç denetim anlayışı
getirmesi olduğunu söyledi. İç denetimin, 5018 Sayılı
Kanun’da “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla
yapılan bağımsız, nesnel, güvence sağlayan bir danışmanlık faaliyeti olarak tanımlandığını kaydeden Neziroğlu, bu tanımın içinde iç denetimin en önemli unsurunun faaliyetlerin kamu idarelerinin çalışmalarına
değer katmak ve geliştirmek amaçlı olarak yerine getirilmesi olduğunu söyledi. Neziroğlu şunları kaydetti:

Neziroğlu; "Bizim başkanlarla yaptığımız
bütün toplantılara İç Denetim Birimi
Başkanımız da katılmakta ve orada
görüş ve öneriler getirmektedir."
Sözleriyle iç denetimin önemine bir
kez daha dikkat çekti.
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“İdarelerimizde önemli bir teftiş geleneği bulunmaktadır. Ancak kurumlarımızdaki teftiş uygulamaları
idarenin çalışmalarına değer katma ve geliştirme
faaliyetlerinden ziyade ortaya çıkan usulsüzlükleri
tespit etme ve raporlamayı içermektedir. Bu açıdan
bakıldığında iç denetim ve teftişin çalışma alanlarının
farklılaştığı bu nedenle idarelerimizin iç denetim bakış açısı ile teftiş bakış açısının da farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Olması gereken bu farklı bakış
açısının henüz yakalanamaması nedeniyle iç denetim
kurumunu idarelerin benimsemesinde de zorluklar
yaşanmaktadır.”

liştirme fonksiyonunu göz önünde bulundurarak,
iç denetimin teşkilatımızda kurumsallaşmasını
önemsiyorum.”diyen Neziroğlu, bu çerçevede iç denetim birimlerinin fiziki imkânları ve insan kaynağını
geliştirmek için her türlü desteği sağladıklarını belirtti. Üst yönetici olarak en çok önem verdiği birimlerden birinin İç Denetim Birimi olduğunu da sözlerine
ekleyen Neziroğlu; “Bizim başkanlarla yaptığımız
bütün toplantılara İç Denetim Birimi Başkanımız da
katılmakta ve orada görüş ve öneriler getirmektedir.”
sözleriyle iç denetimin önemine bir kez daha dikkat
çekti.

Denetimin amacının “cezalandırmaktan ziyade yanlışın düzeltilmesine vesile olmak” olduğunu kaydeden
Neziroğlu, “Dolayısıyla denetçi açık aramamalıdır. Yıkıcı değil, yapıcı bir konumda olmalıdır” dedi.

TBMM Genel Sekreteri Neziroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Neziroğlu: “İç Denetim Alanında Önemli Mesafe Kat
Ettik”
Meclis Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu TBMM
İdari Teşkilatı olarak iç denetim alanında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi: “TBMM İdari Teşkilatı’nın
üst yöneticisi olarak, idareye değer katma ve ge-
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“TBMM İdari Teşkilatı olarak hedefimiz örnek alınan
bir kamu kurumu olmaktır. Doğrusu iç denetim alanında da idari teşkilatımız önemli mesafe kat etmiştir.
TBMM İdari Teşkilatının üst yöneticisi olarak, idareye
değer katma ve geliştirme fonksiyonunu göz önünde
bulundurarak iç denetimin teşkilatımızda kurumsallaşmasını önemsiyorum. Bu çerçevede iç denetim
birimimizin fiziki imkânlarıyla insan kaynağını geliştirmek için her türlü desteği sağlıyoruz. Geçtiğimiz gün-
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lerde Başkanlık Divanı’ndan çıkardığımız bir karar ile
Meclis’teki iç denetçi kadrosu sayısını dörtten altıya
çıkardık ve bu kadroların tamamına da atama yaptık. Üst yönetici olarak benim en çok önemsediğim
birimlerden bir tanesi Strateji Geliştirme Başkanlığı,
bir tanesi de İç Denetim birimidir. Bizim başkanlarla
yaptığımız bütün toplantılara İç Denetim birimi başkanımız da katılmakta ve orada görüş ve öneriler getirmektedir.”

BÜMKO Genel Müdürü ve İç Denetim Koordinasyon
Kurulu Başkanı Sayın İlhan Hatipoğlu Açılış Konuşmasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulu olarak bu tür
konferans ve etkinliklerin Ülkemizde gerek iç denetim
gerekse iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim
alanındaki birikimlerin, paylaşılması ve iyi uygulama
örneklerinin yaygınlaştırılması adına önemli olduğunun altını çizerek, gerek kamuda ve gerekse özel
sektörde benimsenen çalışma kültürü dolayısıyla iç
denetimin uygulamada bir takım farklılıklar gösterebileceği ancak bu farklılıkların her iki sektör açısından
da dikkate alınması gereken bir tecrübe zenginliği
olarak algılanmasının iç denetimin etkinliğinin artırılmasında önemli bir kazanım olacağına inandığını
ifade etmiştir.
İDKK Üyesi ve Kalkınma Müsteşar Yardımcısı Sayın Erhan Usta “Yönetimin Performans Hedefini Sağlamada
İç Denetimin Rolü ve Sorumlulukların Kapsamı” konulu Oturumda Oturum Başkanlığı yaptığı Konferansta, İDKK Üyesi ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın
Burhanettin Aktaş “Kurumsal Risk Yönetimi Sürecinde İç Denetimin Yönetime Katkısı” konulu Oturumda
bir konuşma gerçekleştirmişlerdir.

10

İDKK Başkanı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
Sayın İlhan Hatipoğlu “Kamu İdarelerinde İç Denetimin 10 Yıllık Geçmişi ve Özel Sektör Karşılaştırmalarıyla Geleceğe İlişkin Değerlendirmeler” konulu Panelde,
Panel Başkanlığı yapmışlardır. Panel Başkanlığı konuşmalarında Sayın Hatipoğlu, Kurul olarak 2013 ve 2014
yıllarında Kamu İç Denetim Rehberi ile Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberini yayımladıklarını, 2015 yılında ise Performans Denetimi Rehberini yayımlamayı
hedeflediklerini ifade etmiştir. Ayrıca, iç denetim faaliyetlerinin planlamadan izlemeye kadar tüm süreçlerini kapsayan Kamu İç Denetim Yazılımını (İçDen) geliştirdiklerini ve 2015 yılı itibariyle kamu iç denetçilerinin
%76’sının İçDen'i kullanacağını belirtmiştir. 2015 yılının kamu iç denetimi açısından performans denetimi, kalite güvence ve eğitim yılı olacağının vurgulayan
Sayın Hatipoğlu; iç denetim yüksek lisans programı ile
uluslararası iç denetim sertifika programlarının öncelikli konuları arasında yer aldığını açıklamıştır.

KİDDER Başkanı Faruk UYSAL ise yaptığı konuşmada
öncelikle dernek faaliyetleri hakkında kısa bilgiler
verdi. Uysal konuşmasında;
“Ülke olarak maalesef hep geçmişle, olanla, ilgileniyoruz. Olması muhtemel olanı ihmal ediyoruz. Olandan daha çok olması muhtemelle ilgilenseydik, acaba
Soma maden faciası olur muydu? O asansör düşer
miydi? ” diye sordu.
Klasik yasal uygunluk denetiminden bir adım daha
öteye geçerek, performans hedefini sağlamada ve
risk yönetimi konusunda yönetime daha fazla katkıda
bulunmak, üst yöneticiler ve siyasi otoriteler nazarında daha fazla farkındalık oluşturmak için bu konfe-

DENETİŞİM / 2014-15

KONFERANS

ransı düzenleme gereği duyduklarını belirten Uysal,
üst yöneticilerin desteği olmadan iç denetçilerin pozitif bir şeyler ortaya koymasının çok zor olduğunu
belirtti ve konferansın düzenlenmesine destek verenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

olduğunu ifade eden Yurtsever, “İç denetimin değer
katma fonksiyonunun kamu idareleri için de geçerli
olduğunu, kamu idarelerindeki risklerin azaltılması,
olası zararların önlenmesi, kaynakların etkili ve verimli kullanılması için iç denetim faaliyetinin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesinin büyük önem
taşıdığını” vurguladı.
Panelde ayrıca İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma
Daire Başkanı Sayın Halis Kıral merkezi uyumlaştırma
fonksiyonu kapsamında kamu iç denetimin geleceğine ilişkin bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Konferansın hem açılışında hem de Panel kısmında
konuşan bir diğer isim; TİDE Başkanı Gürdoğan Yurtsever, dünyada ve ülkemizde iç denetimin öneminin
giderek arttığını ifade ederek “Türkiye’deki iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlara yükseltilmesi için çaba gösterdiklerini ve TİDE bünyesinde
pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini” belirtti. “İç denetimin temel amacının kurumlara değer katmak”
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Konferansın kamu kurumlarının deneyimli iç denetçileri ile reel sektörün önemli şirketlerinde görev yapan
iç denetçilerin konuşmacı olarak yer aldığı oturumlarında, iç denetimin işletmelerin performans hedeflerini yakalama ve risk yönetiminde rol ve sorumlulukları
tartışılarak konu özel sektör ve kamu sektörü işletmeleri açısından ele alındı. Konferansın öğleden sonraki
kısmında düzenlenen panelde ise, kamu idarelerinde
iç denetimin 10 yıllık geçmişi masaya yatırıldı, özel sektör karşılaştırmalarıyla iç denetim mesleğinin geleceğine dair önemli değerlendirmeler yapıldı.
Konferans gerçekleşen oturumların ardından plaket
töreni ile sona erdi.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE
İÇ DENETİM BİRİMİ
2001 yılından beri Avrupa
Birliği’nin İç Denetim Birimi,
Avrupa Komisyonuna bağlı
bağımsız bir birim olarak, kırkın
üzerindeki genel müdürlük
ve başkanlıkta denetim ve
danışmanlık faaliyetlerini
sürdürmektedir. İDB başkan
ile yaklaşık 100 iç denetçinin
çalıştığı 2 müdürlükten
oluşmaktadır. Avrupa
Komisyonuna bağlı harcama
birimlerinde, işlem ve faaliyet
bazlı denetim yaparak 2012
yılında, denetim, danışmanlık ve
izleme kapsamında toplam 88
rapor düzenlenmiştir.

A. Kuruluşu
Avrupa Birliği (AB), birliğin en önemli kurumları olan Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından yönetilir. Birliğin yürütme organı
olan Avrupa Komisyonu, Parlamentoya ve Konseye yeni
mevzuat için öneriler sunarak yasama sürecini başlatır.
Ayrıca AB politikalarını uygular ve bütçeyi yönetir. Avrupa Komisyonu, her üye devletten bir kişinin yer aldığı 28
üyeden oluşur. Bu kişilere “komiser” adı verilir.
Avrupa Komisyonu, Çevre, Enerji, Ticaret, Bütçe ve Rekabet gibi 33 genel müdürlük ile Yolsuzlukla Mücadele
Bürosu, Yayın Ofisi ve Yasal Hizmetler gibi 10 hizmet biriminden oluşmaktadır. “İç Denetim Hizmeti (Birimi)” de
bu 10 birimden biridir. Yani AB İç Denetim Birimi Avrupa
Komisyonuna bağlı olarak çalışmaktadır.
AB “İç Denetim Birimi (İDB)” Avrupa Komisyonu içinde
bağımsız bir birim olarak 4 Temmuz 2001 yılında kurulmuştur.1 Avrupa Komisyonu ve AB kurumları için iç kontrol sisteminin önemli bir parçasıdır. İDB’nin temel fonksiyonu, Komisyonun faaliyetlerini geliştirmek ve faaliyetlerine değer katmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence
ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktır.
B. Organizasyon Yapısı
2010 yılından beri, İç Denetim Biriminden sorumlu Komiser, eski Litvanya Maliye Bakanı Algirdas Semeta’dır.
Semeta aynı zamanda Bütçe, Gümrük Birliği, İstatistik ve
Yolsuzlukla Mücadele’den de sorumlu Komisyon üyesidir.
Merkezi Brüksel’de bulunan İç Denetim Birimi Başkanlık
ile Başkanlığa bağlı 2 müdürlükten (Komisyon Denetim
Müdürlüğü ve AB Kurumlarında Denetim ve Yatay İşler
Müdürlüğü) oluşmaktadır.

Kerem YEŞİLYURT
İç Denetçi, CGAP,
Dışişleri Bakanlığı
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İç Denetim Birimi, Avrupa Komisyonu’nun 11 Nisan 2000 tarihli kararına göre kurulmuştur.
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İDB’nin başkanlığını Mart 2012’den beri, önceki görevi
Avrupa Komisyonu baş muhasebecisi olan Philippe Taverne yapmaktadır. İDB iç denetçi, büro ve diğer personel dahil yaklaşık 100 kişi ile hizmet vermektedir.2
Komisyon Denetim Müdürlüğü, Mart 2014 tarihi itibariyle 40’ı bayan olmak üzere toplam 92 iç denetçi3
ile denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.
AB bütçesinden ödenek alan tüm AB kurumlarını (yukarıda bazıları belirtilen 33 genel müdürlük ve 10 hizmet
birimi) denetlemektedir. Kendi içinde uzmanlaşmış 5 alt
denetim biriminden oluşur.
AB Kurumlarında Denetim ve Yatay İşler Müdürlüğü ise
AB kurumlarının Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi, Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Sayıştay’ı
ile işbirliği ve iletişiminden sorumlu bir müdürlüktür. İşbirliği ve İletişim, AB Düzenleyici Birimler ile Diğer AB Birim ve Organları olmak üzere 3 alt birime ayrılmıştır.
Bu iki ana hizmet birimlerine ilave olarak Denetim İlerleme
Komitesi Sekretaryası, Denetim Yardımcısı ve İdari Yardımcı doğrudan başkanlığa bağlı olarak çalışmaktadırlar.
C. İç Denetimle ilgili Diğer Kurumlar
İç Denetim Birimi, Avrupa Komisyonu’nda iç kontrolün
önemli bir parçadır. Denetim İlerleme Komitesi (DİK) ve
İç Denetim Yetenekleri (genel müdürlük ve birimlerdeki
denetim ekipleri) Avrupa Komisyonu’nun iç kontrol yapısındaki önemli diğer iki parçadır.
İDB, raporlarını Denetim İlerleme Komitesi’ne sunar. DİK,
denetim raporlarının izleme faaliyetini yürütür ve izleme
ile ilgili yıllık raporu Avrupa Komisyonuna sunar. Ayrıca
İDB’nin bağımsızlığını korumasında önemli bir fonksiyon
görür. İç denetimden sorumlu Komiser Semeta, Denetim
İlerleme Komitesine de başkanlık eder. Komitenin başkanla birlikte 10 üyesi (İç Denetimden sorumlu komiser,
7 diğer komiser ve 2 denetim konusuyla ilgili dış uzman)
vardır. Denetim İlerleme Komitesi’nin ülkemizdeki İç Denetim Koordinasyon Kurulu’na benzer bir fonksiyonu ol2
3

Avrupa Komisyonunun toplam çalışan sayısı Mart 2014 tarihi itibariyle 23.635 kişidir.
İç Denetim Biriminde her AB üyesi ülkeden farklı sayıda iç denetçi
görev yapmaktadır. Örneğin Belçika’nın 17, İtalya’nın 9, İspanya ve
Polonya’nın 8 vatandaşı iç denetçi olarak görev yaparken, İsveç, Danimarka, Estonya, Kıbrıs ve Lüksemburg kökenli iç denetçi bulunmamaktadır.
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makla birlikte daha bağımsız bir yapısı vardır ve üyeleri
daha üst düzeydeki görevlilerden oluşur.
İç kontrolün diğer önemli parçası olan İç Denetim Yetenekleri, Avrupa Komisyonundaki Tarım, Bütçe, Genişleme, İstatistik gibi kırkın üzerindeki genel müdürlüklerdeki iç denetim ekiplerinden oluşur. Denetim ekiplerinin görevi bulundukları genel müdürlüklerde, riskleri
kontrol etmede ve iç kontrol standartlarını izlemede
genel müdüre yardımcı olmaktır. İç kontrol standartları
ile yönetimin niteliği konusunda Güvence Beyanı ile bağımsız ve objektif görüş sağlarlar. Çeşitli genel müdürlüklerde görev yapan denetim ekipleri kendi aralarındaki koordinasyonu AUDITNET adlı iç denetçilerin bilgi ve
yeteneklerinin paylaşıldığı ve tartışıldığı bir forum aracılığıyla sağlarlar.
Ç. Çalışma Usul ve Esasları
İç Denetim Biriminin Çalışma Usul ve Esasları en son 6
Haziran 2013 tarihinde güncellenen “Avrupa Komisyonu İç Denetim Birimi Görev Tüzüğü” ile belirlenmiştir.4
Tüzük 6 bölümden oluşmaktadır.
a. Misyon ve Amaçlar: İç Denetim Biriminin misyonu,
Avrupa Komisyonunun faaliyetlerini geliştirmek ve bu
faaliyetlerine değer katmak amacıyla bağımsız, nesnel
güvence ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktır.
İDB’nin temel amacı, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim sürecinin etkin ve etkililiği hususunda Komisyona
güvence sağlamaktır.
b. Sorumluluk (Hesap Verebilirlik): İç Denetim Birimi,
Avrupa Komisyonu Üyesinin (Komiser) otoritesi altında
denetimden sorumludur. İDB, denetim faaliyetleri ve
raporları bakımından Denetim İlerleme Komitesine karşı sorumludur.
c. Bağımsızlık ve Nesnellik: Hiçbir otorite, İç Denetim
Biriminin denetim faaliyetlerine müdahale edemez ve
denetim raporlarının içeriğinde değişim talep edemez.
İDB iç denetçileri, nesnelliği sağlamak ve çıkar çatışmasından kaçınmak için, denetledikleri işlem ve faaliyetleri
ile ilgili bağımsızlıklarını muhafaza etmek zorundadırlar.
4

İç Denetim Birimi ile ilgili ilk yasal düzenleme 31 Ekim 2000 tarihinde
kabul edilen tüzüktür. Bu tüzük, 2008 yılında hazırlanan yeni bir tüzük ile değiştirilmiştir.
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İÇ DENETİM BİRİMİNİN ORGANİZASYON YAPISI
İç Denetim Hizmetleri (Birimi) Başkanı

Denetim Yardımcısı
Denetim İlerleme
Komitesi Sekretaryası
İdari Yardımcı
AB Kurumlarında Denetim ve
Yatay İşler Birimi

Komisyon Denetim Birimi

İşbirliği ve İletişim

Denetim Birimi 1

AB Düzenleyici Birimler

Denetim Birimi 2

Diğer AB Birim
ve Organları

Denetim Birimi 3

Denetim Birimi 4

Denetim Birimi 5

d. Görev ve Yükümlülük: İç Denetim Birimi Başkanının
görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
 İDB denetim prosedürlerini kurmak ve geliştirmek,
 3 yıllık denetim planı ve yıllık denetim programı
oluşturmak ve uygulamak,
 Sayıştay denetçileri ile koordinasyon sağlamak,
 İç denetçiler tarafından önerilen hususların uygulanmasını takip etmek amacıyla izleme süreci oluşturmak ve düzenli olarak Denetim İlerleme Komitesini bu hususta bilgilendirmek,
 Bütün iç denetçilerin faaliyetlerini kapsayan kalite
güvence programı oluşturmak,
 Yıllık iş planının gereksinimlerini karşılayacak yeterli, etkin ve uygun kaynak sağlamak,
 Önerileri denetlenen birimle tartışmak,
 Eylem Planına alınan önerilerin kalitesi ve bulgularla ilişkisini sağlamak için, denetlenen birimle devamlı diyalog içinde olmak,
 Denetim faaliyetleri ile ilgili sonuçları etkili ve za-
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manında denetlenen birim yetkilisi ve Denetim İlerleme Komitesi ile paylaşmak,
 Şüpheli dolandırıcılık işlemlerini OLAF5, ilgili birim
yetkilisi ve Denetim İlerleme Komitesine raporlamak,
 Komisyona yıllık iç denetim raporunu sunmak,
 Komisyondaki mali yönetim durumu ile ilgili görüş
sunmak,
e. Yetkiler: İç Denetim Birimi başkanı ve iç denetçiler
denetim görevi ile ilgili Komisyonun tüm işlemlerine,
bilgi sistem, personel ve kayıtlara herhangi bir sınır olmaksızın erişim hakkına sahiptir. Ancak İDB Başkanı, Avrupa Komisyonu adına icrai faaliyette bulunmaya, mali
bir işlem yapmaya ve Komisyon personelinin faaliyetlerini yönlendirmeye yetkisi yoktur.

5

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi.
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İç Denetim Birimi tarafından hazırlanan Yıllık İç Denetim Faaliyet Raporu, Komisyon tarafından Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyine sunulmaktadır.
2012 yılında aşağıdaki faaliyet ve konularda ilgili genel
müdürlüklerde denetim yapılmıştır.













Yatay Denetimler7
Yıllık Faaliyet Raporu Süreci
İstihdam Edilen Personelin İzlenmesi ve Yönetimi
Chargeback (ters ibraz) ve İç Fatura Sistemleri
Tarım, Doğal Kaynaklar ve Sağlık
Uyum Fonu
Araştırma, Enerji ve Ulaşım
Dış Yardım, Kalkınma ve Genişleme
Eğitim ve Vatandaşlık
Ekonomik ve Finansal İşlemler
Genel Hizmetler ve İnsan Kaynakları
Bilgi Teknolojileri Denetimi

2012 yılında; 63 görevlendirme (denetim, danışmanlık ve izleme konularında) yapılmış ve toplam 88 rapor
hazırlanarak İDB tarafından Komisyona sunulmuştur.8
2012 yılında yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında
hazırlanan 88 raporda, toplam 192 öneri geliştirilmiş,
denetlenen birimler bu önerilerin 191’ni kabul etmiştir.

6
7

8

AB kurumlarının dış denetimi Avrupa Sayıştay’ı tarafından yürütülmektedir.
Yatay Denetim, bir faaliyet veya işlemin bir kurumdaki birden çok birimde değerlendirilmesidir. Bu denetim, benzer faaliyet veya işlemi
yürüten birimlerin etkin ve verimliliğini ölçmek amacıyla yapılır.
Birden fazla genel müdürlük veya birimi kapsayan görevlendirme, iç
denetçinin birden fazla denetim raporu düzenlenmesine olanak sunabilmektedir.
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Görevlendirme

Rapor

Görevlendirme

Rapor

2012

Rapor

İç Denetim Birimi, her yıl güncellenen 3 yıllık plan dahilinde faaliyetlerini yürütür. Plan risk bazlı yöntem kullanılarak geliştirilir. Ayrıca plan çerçevesinde denetim
programı hazırlanır ve heryıl Avrupa Sayıştay’ına6 sunulur.

2011

Görevlendirme

D. İç Denetim Faaliyetleri

2010

İç Denetim Birimi

f. Denetim Faaliyet ve Etiğinin Standartları: İç Denetim
Birimi, İç Denetim Enstitüsü tarafından düzenlenen İç
Denetimin Tanımı, Etik Kurallar ve İç Denetim Mesleğinin Uluslararası Standartlarını içeren zorunlu rehberi
kabul etmiştir.

Denetim

24

28

20

23

29

49

Danışmanlık

6

6

1

1

2

2

İzleme

44

50

41

50

32

37

TOPLAM

74

84

62

74

63

88

Tablo: 2010-2012 yılları arasında iç denetim faaliyetleri
kapsamında yapılan görevlendirme ve İDB tarafından
Avrupa Komisyonuna sunulan rapor sayısı.
E. Sonuç
2001 yılından beri Avrupa Birliği’nin İç Denetim Birimi,
Avrupa Komisyonuna bağlı bağımsız bir birim olarak,
kırkın üzerindeki genel müdürlük ve başkanlıkta denetim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir. İDB
başkan ile yaklaşık 100 iç denetçinin çalıştığı 2 müdürlükten oluşmaktadır. İDB’nin görev ve sorumlulukları ile
yetkileri AB tüzüğü ile belirlenmiştir.
Avrupa Komisyonuna bağlı harcama birimlerinde, işlem
ve faaliyet bazlı denetim yaparak 2012 yılında, denetim,
danışmanlık ve izleme kapsamında toplam 88 rapor düzenlenmiştir. Uluslararası İç Denetim Enstitüsü tarafından belirlenen etik kurallar ve standartlar çerçevesinde
hazırlanan raporlar, Avrupa Komisyonu ve Denetim İlerleme Komitesine sunulmaktadır.
Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/
index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/index_
en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/about/
organisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/about/figures/
index_en.htm
Governance Statement of the European Commission,
Commission of the European Communities, Brüksel,
30 Mayıs 2007.
Report from the Commission to the European
Parliament and the Council, Com (2013) 606 Final,
Brüksel, 29 Ağustos 2013.
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BELEDİYELERDE
DENETİM
Yönetimin olduğu, planlamanın
olduğu her yerde denetim olmalıdır.
Denetimin olmaması bir risktir;
ancak doğru ve kıvamında olmayan
denetim de risktir.
Hangi sistem yerleştirilirse
yerleştirilsin, hangi model
benimsenirse benimsensin
meslektaşlar ve organlar/birimler
arasında diyalog, dayanışma ve
işbirliği anlayışının yerleşmesi formel
düzenlemelerin etkilerinden hiç de az
değildir. Aslında ihtiyacımız bir kültür
ve anlayış değişikliğidir.

1. GİRİŞ
Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarınıkarşılamak üzere kurulan ve karar
organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,
idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir.
Son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda yaşanan değişim ve dönüşümler kurumların yapısının da değişimini gerekli kılmıştır. Özellikle merkezi idarenin, yerel
yönetimlerin yetki ve görevini artırması şeklinde kendini gösteren kurumsal yapı değişimleri de denetimin
faaliyet alanının ve kapsamının genişlemesine yolaçmıştır (Gedik, 2012:1). Yeni yasal düzenlemeler kapsamında, yerel yönetimlerin kuruluş ve teşkilatlanmaları, görev ve yetkileri ile denetimleri konularından
daha önceki hukuki düzenlemelere göre yerel yönetimlerin özerkliğini güçlendirici nitelikte hükümler getirilmiştir (Şensoy, 2010:I). Bu doğrultuda 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’ndaki denetim yaklaşımı üzerine
bina edildiği görülmektedir.
Yönetimin olduğu, planlamanın olduğu her yerde denetim olmalıdır. Denetimin olmaması bir risktir; ancak doğru ve kıvamında olmayan denetim de risktir
(Akyel, 2011:6) anlayışından hareketle, bu çalışmada
denetim türleri ve belediyelerde denetim konuları incelenecektir.
2. DENETİM TÜRLERİ

Atila TÜRKYILMAZ
İç Denetçi,
Ankara Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü
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Denetim, yönetimin işlevlerinden biridir. Dolayısıyla
yönetim ve denetim arasında birbirinden bağımsız
ele alınamayacak bir ilişki söz konusudur. Yönetim sürecinin bir unsuru olması nedeni ile denetim kurumlara önceden belirlenen hedeflere ulaşılmasında bir
etkenlik olarak ifade edilmektedir (Güredin, 2000:6)
Son yıllarda Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşüm
süreci, toplumsal hayatı ilgilendiren kamusal nite-
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likli tüm hizmetleri değiştirmekle kalmamakta aynı
zamanda farklı nitelikli oluşumları hayatımıza dâhil
etmektedir. Toplumsal örgütlenme bazında demokratik bir yönetim yapılanması olduğu belirtilen belediyelerde yaşanan değişiklikler bu teşkilatın daha da
farklılaşmasına neden olmaktadır. Esasında küçülen
ve düzenleyici bir rol atfedilen devlet, başka bir deyişle, hakem olma statüsüne gittikçe yakınlaştırılmaktadır. Bu nedenle merkezin, vesayet makamı olarak
hizmet sunmaktan çok, sunulan hizmeti denetlemek
ve gerektiğinde düzenleyici tedbirler alarak hizmet
sunumunun daha rasyonel bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak gibi temel nitelikli bir görevi ortaya çıkmaktadır (Kızılboğa ve Alıcı, 2011).
Gerek Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin gerekse
uluslararası örgütlerin büyük önem atfettikleri ve
yerel yönetimlerle ilgili söylemlerinde kullandıkları
“yerindenlik” ilkesi, yerel yönetimlere ve bölgesel
yönetimlere daha çok yetki, görev ve sorumluluk ile
kaynak verilmesini öngörmektedir (Arıkan, 2004:39).
Denetim sisteminin de işlerliği, yönetime pozitif yansımakta ve yönetimi daha şeffaf hale getirebilmektedir (Kuluçlu, 2006:5). Her ne kadar yerel yönetimlerin
özerk olduğu ifade edilse de bu özerklik hususu yerel
yönetimlerin denetlenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Denetim ve özerklik arasında ters orantılı
bir ilişki olsa bile esasında her iki kavram birer denge
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
Belirlenen amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını ölçen en iyi
araç denetimdir. Denetim sadece kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, yönetimin hukuka
uygunluğu, saydam ve hesap verilebilir bir kurumsal yapının kurulması ve işletilmesi için değil, en az
bunun kadar yönetimin keyfiliğine karşı, vatandaşın
hukukunun korunmasında da önemli bir araçtır (Güredin, 2000:11). Bir süreç olan denetim; önceden belirlenmiş standartlara göre, idarenin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını ölçme ve değerlendirmeyi, hataları
önlemeyi ve yönetimi geliştirmeyi hedeflemektedir
(Güredin, 2000:5).
Genel anlamda değerlendirildiğinde yeni kamu yönetimi anlayışının denetim konusunda ortaya koyduğu yaklaşım üç boyutta ele alınmaktadır. Buna göre
(Eren, 2006:263);
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1. Siyaset ve yönetim ilişkisinde, yönetimin siyaset
tarafından performans ve etkinliğe dayalı bütçe,
politik sözleşmeler ve raporlama yoluyla denetlenmesi ve yönetilmesi söz konusu olmaktadır.
2. Yönetimde başarı ve ekonomikliğin adem-i merkeziyetçi kaynak sorumluluğunda, maliyet performans muhasebesi temelinde idari sözleşme
ve iç denetim aracılığıyla yükseltilmesi hedeflenmektedir.
3. Yönetim vatandaş ilişkisinde rekabet ve müşteri
anketleri gibi araçların devreye sokulması sağlanmaktadır.
Değişen teşkilat yapıları dışında artan görev, yetki ve
sorumluluklar kamu yararı ilkesi kapsamında belediyelerin kaynaklarını daha etkili ve verimli bir şekilde kullanmasını gerektirmektedir. Bunun için etkili,
ekonomik ve verimli bir yönetim sürecine ek olarak
yönlendirici, rehber ve danışman olma vasfı taşıyan
iç denetim sistemi kamu yönetimine kazandırılmıştır.
(Kızılboğa ve Alıcı, 2011).
Türkiye’de yerel yönetimler üzerindeki denetimin
özelliği, vesayet niteliği taşımasıdır. Vesayetin amacı,
yerel yönetimleri gözetim altında tutma ve merkezle
ilişkilerinde merkezi yönetimin egemenliğini korumaktır (Sanal, 2002:34).
Yerel yönetimler, parlamento, yargı organları, merkezi yönetim, kamu denetçileri ve kamuoyu ile kendi
denetim birimleri tarafından denetlenmektedirler.
DENETİM TÜRLERİ

Siyasal
Denetim

Yargısal
Denetim

Yönetsel
Denetim

Kamu
Denetçiliği
Denetimi

Kamuoyu
Denetimi

2.1. Siyasal Denetim
Siyasal denetim, yasama organı tarafından yapılan bir
denetim biçimidir. Bunun yöntemi Anayasa ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Hükümet ve bakanlar, yasama organına karşı sorumludurlar. Yerel yönetimlere
tanınacak görev ve yetkiler konusunda parlamento
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karar vererek, bunların faaliyet alanlarını da belirlemiş olur (Sanal, 2002:34).

2.3. Yönetsel Denetim

Parlamentonun yerel yönetimler üzerindeki siyasal
denetiminin en önemli şekli, belediyelerin zamanla
değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yasal düzenlemeler yapmasıdır. Ayrıca milletvekilleri T.B.M.M.’de
soru, meclis araştırması, meclis soruşturması, genel
görüşme ve gensoru ile de denetim görevleri yerine
getirirler.

Yönetsel denetim; yönetimle ilgili eylem ve işlemlerin ya da hukuksal nitelikli kararların yönetsel birimler tarafından, yönetsel araç ve yöntemlerle yapılan
denetimidir (Balta:137). Bu denetim biçimi, ilgili birimin kendi görevini, sahip olduğu hukuksal, teknik
ve beşeri araçlarla uygun biçimde yapıp yapmadığını
karşılaştırmaya yarar. Yönetimin iyi ve doğru işlemesini sağlamaya yönelik bir çeşit oto kontroldür (Tortop,
1974:33).

Siyasi denetim araçlarının çoğu yerel yönetimler
üzerinde direkt bir denetim temin etmez. Zira parlamentonun siyasi denetiminde muhatap esas itibariyle hükümettir. Yani parlamento, yerel yönetimleri
hükümet kanalıyla denetleyebilir. Bu dolaylı denetim
özellikle yönetsel denetimi harekete geçirme şeklinde kendini gösterir (Karanfiloğlu, 2000:4).

Yönetsel denetim yetkisi yasayla belirlenir. Ancak yasadan doğmayan genelge, sirküler, sorulan sorulara görüş
bildirme ve merkezi yönetimin önerilerde bulunması
gibi şekillerle düzenlemeler yapılabilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi yapısı içinde cereyan eden
denetimlere “İç Yönetsel Denetim” denir. Ancak bunun
“İç Denetim” ile karıştırılmaması gerekmektedir.

2.2. Yargısal Denetim

2.4. Kamu Denetçiliği (Ombudsman) Denetimi

İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı
yolu açıktır (Anayasa 125). Yönetimin yargısal denetimi hukuk devleti anlayışının zorunlu bir sonucudur.
Bu denetimin amacı yönetimi hukuk sınırları içerisinde tutmaktır (Gözübüyük, 1981:235). Sonuçları bakımından ele alınırsa, yargı denetimi bir bakıma en
etkili yol olup; düzenlediği toplumsal ilişkiler alanına
kesinlik ve istikrar getirir (Akıllıoğlu, 1990:4).

Ombudsmanı Türk hukuk sistemine henüz girmeye başlayan yargı öncesi çözüm usulleri (müzakere,
uzlaştırıcılık, arabuluculuk gibi) ile birlikte yargı dışı
denetim olarak değerlendirebiliriz (Odyakmaz, Bostancı, Güzel, 2012:4).

Yönetim ile yönetilenler arasında çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi için yargı yerlerinin işe karışarak yönetimin eylem ve işlemlerini denetlemeleri gerekebilir. Demokratik bir toplumda yönetimin hatalı eylem
ve işlemlerinden dolayı bir yaptırım ile karşı karşıya
kalması, hukuk devleti anlayışının zorunlu bir unsuru
ve doğal bir sonucudur (Sanal, 2002:27).

•

Yargı denetimi, bazı kişilerin veya makamların başvurusu üzerine harekete geçen ve devamlı olmayan
bir denetim şeklidir. Bunun istisnası Sayıştay’ın mali
alanda yaptığı tek taraflı denetimdir (Karanfiloğlu,
2000:8). Yönetsel yargı denetimi Danıştay, adli denetim Yargıtay, mali denetim ise Sayıştay tarafından
yapılmaktadır (Sanal:117).

•
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Kamu denetçiliği kurumunun öngörülme amaçlarını
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

•
•
•

•

Ülkenin yönetiminin kamunun büyümesi ve yetkilerin devredilmesi ile beraber gücün yanlış kullanımının engellenmesi amacı,
Kamu yönetiminin ve bürokrasinin gücünün artması ile birlikte bireysel hakların korunması ihtiyacının ortaya çıkması,
Yargının şikayetleri çözmede yetersiz kalması,
Kamu denetçiliği kurumunun varlığının psikolojik
etkisi,
Kamu denetçiliği kurumunun vatandaşlara herhangi bir maliyeti olmaksızın bağımsız ve tarafsız
bir uzman desteği sağlaması,
Kamu denetçiliği kurumu yasama organınca
kabul edilmiş yasaların uygulanıp uygulanmaması noktasında denetimi sağlaması (Abdioğlu,
2007:83)
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Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin her türlü eylem
ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve
önerilerde bulunmak üzere TBMM’ye bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli olarak kurulmuş bir kurum olup (6328/1-5 Geçici md.), mahallî idarelerin
eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları hakkında
da uygulama başlamıştır.
Ombudsman, iyi bir şekilde görevini yerine getirdiği
ve saygın konumunu koruduğu takdirde, vatandaşların başvurabileceği ve haklarını onlar yerine savunacak bir kurumdur. Ombudsmanın ülkede işler halde
olması ve güvenirliği, Ombudsman kadar idarenin de
tutumuna bağlıdır (Demir, 2013:14).
2.5. Kamuoyu Denetimi
Kamuoyu, yönetsel kuruluşlar hakkındaki tepkilerini
veya takdirlerini, çeşitli kitle iletişim araçları ile aktarmak isterlerse de bu her zaman mümkün olamayabilir. Bu durumda çeşitli baskı gruplarını devreye sokmak isterler. Baskı gruplarının kullandığı yöntemler
genellikle; kulis, propaganda, gösteri, boykot, grev
vb. uygulamalardır. Bunların etkisi, yönetsel sistemin
özellikleri yanında, baskı grubunun büyüklüğü, maddi gücü, merkezi hükümete yakınlığı, toplumsal itibarı gibi özelliklere bağlıdır (Turan, 1976:131-154).
Yerel yönetim hizmetlerinin yerel topluluğu gereksinimlerine uygun olup olmadığının denetlenmesi siyasal bir olgudur ve bu yetki yerel topluluğa ait
olmalıdır (Yalçındağ, 1992:3-11). Yerel yönetimlerin
kaynaklarını verimli, etkili ve tutumlu kullanmaları
sadece merkezi yönetimin denetimi ile sağlanamaz.
Bu aşamada yerel kamuoyunun denetimi önemlidir.
Yerel yönetimler kamuoyu denetimine karşı daha
hassas ve dikkatlidirler. Yasama, yargı ve yönetsel
denetimlerin etkilerini belki, belli yollarla azaltmak
mümkün olabilir. Ancak kamuoyu tarafından verilen
kötü bir notun kolay kolay düzeltilemeyeceğinin bilincindedirler. Bundan dolayı yerel yönetimler, her
zaman halkın tepkisini çekmeyecek, tersine onları
hoşnut edecek ve iktidarını sağlamlaştırıp sürdürecek
nitelikte kararlar almayı, eylem ve işlemlerde bulunmayı tercih ederler (Karanfiloğlu, 2000:19).
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Kamuoyunun denetim sürecine katılımının sağlanması amacıyla, idare faaliyet raporları (5018/4, 5393/54)
ve denetim raporlarının kamuoyuna açıklanması ve
kent konseylerinin oluşturulması (5393/76) gibi yeni
yasal düzenlemeler de getirilmiştir.
3. BELEDİYELERDE DENETİM
Son yıllarda yerel yönetimlerin ülke yönetiminde üstlendiği rol gittikçe artmaktadır. Yerel idarelerin personel sayısı ve mali yapısı değerlendirildiğinde özellikle
bazı Büyükşehir Belediyelerinin, merkezi yönetimlerden çok daha fazla bir büyüklüğe ulaştığı görülecektir.
Görev ve yetkileri ve bununla birlikte bütçeleri artan
Belediyelerin denetimi de ayrı bir önem kazanmaktadır (Tütüncü, 2011:231).
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında, yerel yönetimlerin kuruluş ve teşkilatlanmaları, görev ve yetkileri ile
denetimleri konularından daha önceki hukuki düzenlemelere göre yerel yönetimlerin özerkliğini güçlendirici
nitelikte hükümler getirilmiştir (Şensoy 2010: I). Yapılan
reformlarla idari vesayet denetiminin, sadece hukukilik
denetimi ve idari yargıyı harekete geçirme yetkisiyle sınırlı kalması sağlanması istenmiş, ancak diğer yandan
da yerel yönetimler üzerinde, kendilerine verilen yetkileri kötüye kullanmamaları için rasyonel bir denetim
kurulmaya çalışılmıştır (Şensoy, 2010: 227).
Değişim, yaşamsal bir zorunluluktur; ancak, her değişim sorunlarını da beraberinde getirir. Değişime direnen yapılar gelişimi engellediği gibi, yeterince geliştirilememiş, mevcudu yıkma üzerine kurulu bir yeni
anlayış da eskiyi aratabilir. Esas olan yapıcı bir yaklaşımla sistemin geliştirilebilmesidir. En önemli husus
da değişim yönetiminin teori ve uygulamasıyla dünyadaki gelişimi ve mevcut durumu kavrayan bütünlükçü bir vizyonla yürütülmesidir (Okur, 2010:582).
Yönetim ve denetim birbirini besleyen süreçlerdir. İyi
kurgulanmış sağlıklı bir yönetim sisteminin olduğu
ortamda denetimin de kendinden beklenen fonksiyonları ifa etmesi kolaylaşmaktadır (Tortop, 1998:15).
Denetim, faaliyet ve uygulamalarla ilgili gerçekleşmiş sonuçları önceden belirlenmiş standartlara ve
amaçlara göre objektif olarak analiz etmek suretiyle
kanıtlara dayanarak değerlendirmek; gelecekle ilgili
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risk analizlerinin yapılmasına yardımcı olmak; kurum
ve kişilerin gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen sonuçları ilgililere
duyurmak için uygulanan sistemli, planlı ve programlı
bir süreçtir (Karaaslan, 2006:303). Başka bir deyişle
denetim; örgütün yapısının, işlerliğinin ve uğraşlarının yasalar, tüzükler, kararlar ve kurallar çerçevesinde
değerlendirilmesi için yapılan tüm faaliyetlerdir (Bozkurt, Ergun, Sezen, 1998:62).
Belediye Kanununa göre belediyelerin denetiminden
amaç; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine
yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilatının
gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını
mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere,
performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre
tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde
edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (5393/24).

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ıncı maddesinde
“Faaliyet Raporu” 57’inci maddesinde “Hizmetlerde
aksama” durumu düzenlenmiş olup, 58’inci maddesinde; “denetimin yapılması ve faaliyet raporunun
hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümlerinin uygulanacağı” belirlenmiştir.
Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim çalışmasında; raporlama bakımından Türk teftiş ve denetim
sisteminin genel bir özelliği olarak tüm dönemlerin
verileriyle birlikte, soruşturma ve bununla ilgili raporlamanın ağırlıkta olduğu sonucuna varılmıştır (Akbulut vd, 2012:61).
Belediyelerde denetim; iç denetim, dış denetim, belediye başkanının denetimi, belediye meclisin denetimi, yürütme dışı denetim ve/veya merkezden denetim başlıkları altına incelenecektir.
BELEDİYELERDE DENETİM

Nitekim madde gerekçesinde;
•

•
•

•
•

Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak, halen uygulanmakta olan ve işleyiş itibariyle etkinliği kalmayan denetim sistemi ve tekniklerinin değiştirilerek denetimin yeniden düzenlendiği,
Öngörülen yeni denetim sistemi ile idarenin ve
çalışanların hatalarını bulma yönünde yoğunlaşan denetim anlayışına son verildiği,
Yapılacak denetim faaliyetleri ile muhtemel hata
alanları tespit edilerek belediye yönetimi ve çalışanlarının hata yapmadan önce eğitileceği ve
uyarılacağı,
Denetimin daha çok gelecek yönelimli ve hizmetlerin yürütülmesindeki süreçlerin kontrolü şeklinde olacağı,
Denetimlerde, faaliyetlerin ve sonuçlarının mevzuata, kurumsal strateji ve başarı ölçütleriyle hedeflere; ulusal politika ve standartlara uygunluk
açısından değerlendirilmesinin ve raporlanmasının amaçlandığı,

Belirtilmektedir.
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İç Denetim

Dış Denetim

Belediye
Başkanının
Denetimi

Belediye
Meclisinin
Denetimi

Merkezden
Denetim

İç Denetim
Birimi

Sayıştay
Başkanlığı

Teftiş Kurulu
Başkanlığı
veya
Müdürlüğü

Belediye
Meclisi
Üyeleri

Cumhurbaşkanlığı
Devlet
Denetleme
Kurulu

İçişleri
Bakanlığı

Sıralı
Amirler

Belediye
Meclisi
Denetim
Komisyonu

Başbakanlık
Teftiş Kurulu
Başkanlığı

Mülkiye
Teftiş
Kurulu

Mahalli
İdareler
Kontrolörleri

Kamu
Denetçiliği
Kurumu

İlgili Kamu Kurum
ve Kuruluşu
Denetim Birimleri

3.1. İç Denetim
Belediye Kanununda; belediyelerde iç ve dış denetim
yapılacağı, denetimin, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsayacağı, iç
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ve dış denetimin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılacağı, ayrıca,
belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetleneceği,
belediyelere bağlı kuruluş ve işletmelerin de yukarıdaki esaslara göre denetleneceği, denetime ilişkin
sonuçların da kamuoyuna açıklanacağı ve meclisin
bilgisine sunulacağı (5393/55) hükme bağlanmıştır.
Madde gerekçesinde,
•

•

•
•

Denetimin kapsam ve türlerini düzenleyen bu
madde ile, denetimin kapsamının iş ve işlemlerin
hukuka uygunluğu, mali kontrol ve performans
ölçümü olarak belirlendiği, bu üç unsuru içeren
denetimin ise iç denetim ve dış denetim olarak
yapılacağı,
İç denetimin, belediye başkanı veya görevlendireceği iç denetçiler tarafından; dış denetim ise,
Sayıştay tarafından yapılacağı,
Mali iş ve işlemler üzerinde İçişleri Bakanlığınca
uygulanan mevcut denetimin kaldırıldığı,
Dış denetimin ikinci boyutu olan mali işlemler
dışında kalan diğer idari işlemlerin ise idarenin
bütünlüğü ve hukuka uygunluk açısından İçişleri
Bakanlığı tarafından denetleneceği,

Belirtilmektedir.
Ülkemizde “iç denetim” kavramına yasal olarak ilk kez
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda
yer verilmiştir. Buna 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 faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.
Bu faaliyetlerin, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile
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 gerçekleştirileceği belirtilmekte ve iç denetimin iç denetçilerce
yapılacağı hüküm altına almaktadır (5018/63).
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Bu çerçevede; geçmişin, olmuşun, bitmişin tespiti şeklinde yürütülmekte olan denetim anlayışı terk
edilmiştir. Bunun yerine, faaliyetlerin daha etkili ve
verimli ya da ekonomik sürdürülebilmesine yönelik
öngörüler geliştirmek, hedeflerden sapmalara neden
olabilecek riskleri belirlemek, risklerin yönetilebilir
olmasına, hatta risklerin fırsatlara dönüştürülebilmesine imkan verebilecek yaklaşımları ortaya koyması beklenmektedir. İç denetimin bu yaklaşımı, diğer
denetim ve teftiş yaklaşımlarından ayrılan en önemli
farklarından birisidir. Mevcudu incelemek ve değerlendirmekten ziyade değer katma ve faaliyetleri geliştirmeye yönelik öneriler sunma fonksiyonu öne
çıkmıştır (Gökmen, 2009:14).
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda; iç denetçilerin görevleri sayılmış, iç denetçilerin bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getireceği, iç
denetçilerin görevlerinde bağımsız olacağı ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemiyeceği
ve yaptırılamayacağı (5018/64) hükme bağlanmıştır.
İç denetimin doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ve
düzenlemelerde zorunlu hale gelmesi, tabii ki mesleğin yaygınlaşması açısından son derece önemlidir…
Yapılan düzenlemeler sonucunda, kurumların artan
iç denetim ihtiyacı, yetkin işgücü ve uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilemediği takdirde,
iç denetimin beklenen katma değeri yaratamama
riski mevcuttur. Bu durumda, gerek düzenleyici otoritelerin gerekse kurumların iç denetime olan inançları
azalacak ve sonucunda, ya düzenlemeler revize edilecek ya da kurumla sadece uyuma yönelik göstermelik
iç denetim uygulamalarına yöneleceklerdir ki bu da
iç denetimin varlığına ve itibarına yönelik önemli bir
tehdittir (İğdelipınar, 2014:13).
Yayınlanan bazı araştırmalarda ülkemizde son zamanlarda denetim alanına yönelik yapılan bazı düzenlemelerin İç Denetim ile Teftiş fonksiyonu arasındaki görev ve yetki karmaşasını derinleştirdiği ve mükerrer iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ihtimalini arttırdığı, bu sebeplerle de iç denetim ve teftişe
ilişkin düzenlemelerin oldukça karmaşık bir hal aldığı
noktasındaki eleştirilerin en azında belediyelerde söz
konusu olamayacağını düşünmekteyim.
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5393 sayılı Belediye Kanunu’nda “Belediyelerin Denetimi” kısmının, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’ndaki denetim yaklaşımı üzerine
bina edildiği görülmektedir. Belediye Kanunu’nda
belediye teftiş kurullarına/müdürlüklerine ve/veya
müfettişlere dolaylı da olsa herhangi bir atıf yapılmamıştır. Bu çerçevede norm kadroya göre teşkilatlarında teftiş kurullarına yer verilen belediyelerde idari
denetimin herhangi bir dayanağı olmadığı sonucuna
ulaşılır. Belediye Başkanları denetim yetkisini (inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş) her zaman için
müfettişler aracılıyla kullanabilir.
Nitekim bir kamu idaresinin Teftiş Kurulu Yönetmelik
çalışmalarında ilgili bakanlığın incelenen yönetmelik
taslağının “Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri” maddesinin “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu uyarınca iç denetçilerin görev alanına giren işler hariç …her türlü faaliyet ve işlemleriyle,
personele ait hususların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirler uygunluğu yönünden
teftiş etmek, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yapmak” şeklinde düzenlenmesini önerdiği görülmüştür. Bu tür düzenlemeler yapılmadığı takdirde
Teftiş Kurulları veya Müdürlükleri belediyelerin dış
denetimlerinde, niçin idarenin tamamının denetimini yapmadınız sorularına muhatap olabileceklerdir.
Her iki denetim biriminde görev alan kişilerin ve ilgililerin, sorun ve sıkıntıların aşılması noktasında sorumluluk üstlenmesi ve kısır çatışmaların sonlandırılması, kamu yararına olacaktır. Bu sorunların çözülmesi,
hem denetim elemanları, hem denetlenen kurum ve
personeli açısından hem de kıt olan kamu kaynaklarının etkin kullanılması açısından büyük önem arz etmektedir (Bilge, 2014:45).
İç denetim konusundaki bilgi eksikliği veya algı farklılığı, iç denetimin değeri önündeki en büyük engellerden birini oluşturmaktadır… Rol ve sorumluluklarını
ve katma değer yaratmadaki işlevlerini yönetime anlatacak, onları bu konuda bilgilendirecek, farkındalık
yaratacak olan iç denetçilerdir. İç denetçilerin bunu
yapabilmeleri ise yetkinlikleri, teknoloji ve metodolojilerinin yeterliğine bağlıdır (Uzun, 2014:66)
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3.2. Dış Denetim
Dış denetim; denetlenen kurumun fonksiyonel ve örgütsel hiyerarşisi ile ilgisi olmayan ve ondan bağımsız
olan, denetim elemanlarınca ve kurumlarınca ilgili
kurumun mali tabloları ile hesap ve işlemlerinin yasallığı, düzenliliği ve yönetimin verimlilik, tutumluluk
ve etkinliği hakkında görüş bildirmeye yönelik olarak
yapılan denetimdir (Anonim, 2000:15). Daha dar bir
tarifle dış denetim; bir kamu idaresinin kendi dışında
başka bir kamu idaresi veya kurum tarafından denetlenmesi işidir. Denetleyen kişiler ne özlük hakkı ve ne
de sicil gibi hususlarda denetledikleri kuruma bağlı
değildirler. Denetledikleri kurumun üst yöneticisinden emir ve talimat almazlar. Dış denetimin yapılmasında veya yapılmamasında denetlenen kurumun
en üst otoritesinin bir inisiyatifi de yoktur (Güngör,
2007).
Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki denetimi, esas itibarıyla bir dış denetimdir. Bu denetim,
genelde merkezi yönetime bağlı denetim birimleri
aracılığıyla yürütülür (Sanal:111). Güçlü bir iç denetim, dış denetimin de gücünü ve etkisini artıracaktır.
Dolayısıyla etkin, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilirbir kamu yönetiminin inşasında denetime ayrı bir
önem atfeden KMYKK, kamu yönetimi reformununen
önemli halkasını oluşturmaktadır. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle bu reformun
önemli saç ayaklarından birisi daha tamamlanmıştır
(Akyel, 2011: 6)
3.2.1. Sayıştay Denetimi
Bilindiği gibi Belediye Kanunu’nun 55’inci maddesine
göre; iç ve dış denetimin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılacağı,
denetimin kapsamının iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu, mali kontrol ve performans ölçümü olarak
belirlendiği, bu üç unsuru içeren denetimin ise iç denetim ve dış denetim olarak yapılacağı, iç denetimin,
belediye başkanı veya görevlendireceği iç denetçiler
tarafından; dış denetimin ise, Sayıştay tarafından yapılacağı açıktır.
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre; Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış de-
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netimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde,
yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük
Millet Meclisine raporlanmasıdır (5018/68).
Sayıştay Anayasa’ya göre; merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve
hükme bağlama işlerini yapmakla (md.160), Sayıştay
Kanunu’na göre ise; kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu
idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına yapılacak denetimleri, sorumluların hesap ve
işlemlerinin kesin hükme bağlanmasını ve kanunlarla
verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla (6085/1) görevlidir.
Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve
kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır
(Anayasa 160/3). Sayıştay; merkezi yönetim bütçesi
kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahalli idareleri…, denetler (6085/4-1a).
Sayıştay denetiminin, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsadığı, düzenlilik denetiminin;
kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara
ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara
dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve
doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi ile mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirileceği, performans denetiminin ise;
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce
belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirileceği,
bu denetimler sonucunda denetimle ilgili olan veya
denetimden kaynaklanan ve açıklanması gerekli gö-
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rülen diğer hususlar da rapor edilebileceği hükme
bağlanmıştır (6085/36)
Sayıştay Başkanlığı 2006 yılında; merkezde (80), mahallinde (86), olmak üzere toplam (168) belediyenin
dış mali denetimini gerçekleştirmiştir. Sayıştay belediyeler % 05’ini denetleyebilmiştir (Güngör, 2007).
3.2.2. İçişleri Bakanlığı Denetimi
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin örgütlenme modeli
olan üniter devlette, merkezi yönetimin, idari âdemi
merkeziyet kuruluşları ile kendi taşra teşkilatını kontrol altında tutabilecek, bunlar arasında uyum ve işbirliğini sağlayacak olan “idari vesayet” ve “hiyerarşik denetim” gibi hukuki araçların kullanılması için
gerekli mekanizmaların başında teftiş ve denetim
birimleri gelmektedir (Çilesiz, 2011:22)
İdari vesayet, devletin, yerinden yönetim kuruluşlarının yürütmeye ilişkin kararlarını ve yönetsel eylemlerini denetleme ve bozabilme yetkisidir (Tortop,
1999:13). İdari vesayet; kısaca yerinden yönetim
idarelerinin kararları, işlem ve eylemleri, organları
ve personeli üzerinde, kamu yararı amacıyla merkezi idarenin uyguladığı denetimdir” (Aktan, 1976: 3).
Devletin bu denetim yetkisini kullanmasındaki amaç,
verilen yetkilerin kötüye kullanılmaması, hizmetlerin
tarafsız bir şekilde tüm mahalli halka ulaştırılması ve
en önemlisi de yönetimde birliğinin sağlanmasıdır
(Yılmaz, 2007:VIII).
Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde
yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması,
toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların
gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen
esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir (Anayasa 127/IV).
Yerel yönetimler açısından vesayet denetimi, en genel tanımıyla, yerel yönetimlerin kendilerinin dışındaki, başka bir yönetsel kuruluş tarafından yasaların
öngördüğü sınırlar içerisinde denetlenmesidir (Gözübüyük, 1989:230).
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Vesayet makamının yerinden yönetim kuruluşlarının
işlemleri üzerindeki yetkisi, hiyerarşik üstün astının
işlemleri üzerinde olan denetleme yetkisine göre oldukça sınırlıdır ve kanunda açıkça sayılan şu yetkilerden ibarettir: onama, onamama, uygulamasını erteleme, idari yargıda dava açma (Nohutçu 2006: 243).
Prof. Onar eylem ve işlemler ile personel üzerindeki
vesayetin teftiş, yani fiili denetim ile yapılacağını, yönetsel tasarrufların ise onaylama, kaldırma ve erteleme şeklinde olacağını ifade etmektedir (Karanfiloğlu,
2000:13).

birliklerin yıllık normal teftişleri ile iş, işlem ve personeli hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma
yapmakla görevlidirler (Yönetmeliğin 5,19 ve 20.
maddeleri).

Yeni yerel yönetimler reformuyla merkezin idari vesayet yetkisi büyük oranda değişerek, yerindelik denetimini de kapsayan onaylama, yürürlüğünü durdurma
ve değiştirme gibi yetkiler yerine hukuka uygunluk
denetimi olan yargı denetimi harekete geçirilmiştir
(Şensoy 2010: 228). Bilindiği gibi; belediyenin mali
işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka
uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir (5393/55).

Ayrıca Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na
göre; mali 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 mahalli idarelerin tüm mali yönetim ve
kontrol sistemlerini, mali karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirileceği, bu teftişler
sonucunda düzenlenecek raporların bir örneğinin İç
Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneğinin de
gerekli işlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına gönderileceği (5018/77), Belediye Kanununda ise; belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur
ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin
İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yetkili sulh hukuk
hakimi tarafından belirlenmesi durumunda İçişleri
Bakanı, hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir süre
vererek belediye başkanından isteyeceği, aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini
o ilin valisinden isteyeceği, bu durumda vali, aksaklığı
öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer
kaynaklarıyla gidereceği, mümkün olmadığı takdirde
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarını da
kullanabileceği, ortaya çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirileceği ve İller Bankasınca o
belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri
tahsilatı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderileceği, İçişleri Bakanlığının
talebi üzerine sulh hukuk hakimi tarafından alınan
karara karşı ilgili belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebileceği (5393/57) hükme bağlanmıştır.

Kamu denetim elemanlarının yerel yönetimleri denetimleri sonrasında düzenledikleri teftiş raporları ve
layihalar, bu yönetimlerin işlemlerin hukuka uygun
olup olmadığının incelenmesiyle sınırlıdır. Bu raporlar, yerel yönetimlerin kararlarını bozma, kaldırmak
veya erteleme gibi bir sonuç doğurmaz (Karanfiloğlu,
2000:12).
İçişleri Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanuna göre; İçişleri Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın
emri ve onayı ile mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve
bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş
birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve
hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve
soruşturma yapmak, mahalli idarelerin seçilmiş veya
tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer
kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmakla görevlendirilmiştir (3152/15-a,c).
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri
Yönetmeliği’ne göre; Mahalli İdareler Kontrolörleri;
Bakan adına mahalli idareler ile bunlara bağlı özel
kanunla veya Belediye Kanununa göre kurulmuş katma bütçeli işletme ve idarelerle, döner sermayeli
kuruluşların ve bunların kurdukları veya katıldıkları
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Belediyelerde idarelerin bütünlüğü bakımından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan dış denetim uygulaması büyükşehir, il ve büyük ilçe belediyelerinde
mülkiye müfettişleri diğer belediyelerde ise mahalli
idareler kontrolörleri tarafından gerçekleştirilmektedir (Çöpoğlu :8).
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Belediye Kanunu’nun 57’inci maddesi gerekçesinde
ise; “tasarı ile getirilen yeni bir denetim ve kontrol
yöntemi de müdahale sistemi olduğu, halen merkezi
idare tarafından yürütülen ve çıkarılacak kanunlarla
belediyelere devredilecek olan hizmetlerle diğer belediye hizmetlerinin ciddi bir şekilde aksatıldığı ve bu
aksamanın halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati
derecede olumsuz etkilediğinin ilgili bakanlığın talebi üzerine yetkili hukuk hakimince tespit edilmesi
durumunda İçişleri Bakanlığına aşağıda belirtilen
müdahale yetkisi verildiği, İçişleri Bakanlığı aksatılan
hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek aksamanın giderilmesini ilgili belediyeden isteyeceği, verilen bu süreye rağmen herhangi bir olumlu gelişme
sağlanamadığı takdirde Bakanlık, belediyenin bulunduğu ilin valisini görevlendirerek aksayan hizmetin
görülmesini isteyeceği, vali öncelikle belediyenin ve
ihtiyaca göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarını kullanarak aksamayı ortadan kaldıracağı,”
bilgisi verilmiştir.
Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici
bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir
(Anayasa 127/IV).
Belediyelerin organları üzerinde de yargı denetimi
söz konusudur. Belediye meclisleri kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder
ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, belediyeye verilen görevlerle ilgisi
olmayan siyasi konularda karar alırsa, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 30’uncu ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu’nun 12’inci maddeleri gereğince,
İçişleri Bakanlığı’nın bildirmesi üzerine Danıştay kararıyla feshedilir.
Belediye Kanunu’nun 44 ve 45’inci maddeleri ile
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun
18’inci maddesi uyarınca, Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla
sona erer.
Yine Belediye Kanunu’nun 26’ıncı maddesi uyarınca
belediye meclisi, faaliyet raporu görüşmeleri sonrasında Belediye Başkanının yetersizliğine kanaat geti-
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rirse Danıştay’ın uygun görmesi ile Belediye Başkanı,
başkanlıktan düşer.
Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye
başkanları; Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında ön inceleme sonucu soruşturma izni İçişleri Bakanı tarafından verilir
(4483/3-a). Yapılacak ön incelemenin konusunun mali
veya idari olması ön incelemeyi yapacak makamı değiştirmez. Diğer bir ifade ile ön inceleme mali ve idari
işlem ayırımı yapılmaksızın yapılır (Güngör, 2007).
Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim çalışmasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nun arşivinde 1980-2000 yılları arasını kapsayan çalışmada;
teftiş/denetim sayıları açısından büyük ölçüde taşra
denetimin gerçekleştirildiği, ayrıca bu birimin bağlıilgili kuruluşlar ile yerel yönetimler üzerindeki denetim etkinliğinin yoğunluğu ile dikkat çektiği, soruşturma sayıları açısından büyük ölçüde yönetsel vesayet
kapsamında denetim faaliyetinin yürütüldüğü, incelemelerde de, vesayete yönelik denetimin ağırlığının
dikkat çektiği görülmüştür (Akbulut vd, 2012:240253).
Kanunda dış denetim ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve
Sayıştay’ın görev alanları belirtilmekle birlikte fiili
durumda hangi faaliyetlerin idari hangi faaliyetlerin
mali olduğu konusunda herhangi bir açıklık getirilmemiştir. Her idari işlemin bir mali sonucu, her mali
işlemin idari bir karar sonucu ortaya çıktığı düşünüldüğünde dış denetimle ilgili olarak bir görev çakışmasının kaçınılmaz olacağı açıktır (Tütüncü, 2011:229).
3.3. Belediye Başkanının Denetimi
İç denetim sisteminin bütünüyle işler hale getirilmesi
için üst yöneticilerin farkındalığını sağlayacak ve önemini fark ettirecek çalışmalar yapılmalıdır (Arslan,
2013:20).
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve
bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara,
kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile
hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve
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kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda
belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine
karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun
gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi
ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler (5018/11).
Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler
ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. Yeterli
ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için;
mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve
yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş
standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim
anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve
sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle
gerekli önlemler alınır (5018/57).
Bu kapsamda üst yöneticiler, iç denetim faaliyetlerinden beklenen faydanın elde edilebilmesi için özellikle
ilgili mevzuatında belirlenen her türlü katkıyı sağlamakla sorumludurlar.
Belediyelerde; Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade
edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar
ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile
kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren
en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare
amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmeyecektir(5393/23).
5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu, belediye başkanlarına ve büyükşehir belediye başkanlarına; belediye ve bağlı kuruluş
ile işletmelerini denetleme görevi ve yetkisi vermiştir
(5393/38-k, 5216/18-i). Belediye Başkanı bu yetkisini
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamın-
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da iç denetçilere vermek zorunda iken, bu kapsam
dışındaki teftiş, inceleme, araştırma ve özellikle soruşturma işlemleri için yayımladıkları yönetmelikler
çerçevesinde müfettişlere ya da disiplin amirlerine
verebilirler.
İç denetim ile iç yönetsel denetim birbirinde tamamen ayrıdır. Belediyelerin iç yönetsel denetimi denildiğinde, bunların kendi örgütsel yapıları içindeki Teftiş Kurulu Başkanlığı veya Müdürlüğü ile sıralı amirlerince yapılan hiyerarşik denetim anlaşılmalıdır.
3.3.1. Teftiş Kurulu Başkanlığı/Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu, “Teftiş” kelimesini “denetim” kavramı
ile açıklamaktadır. Teftiş, Arapça “fetş” kökünden gelmekte olup, “bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi
yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan inceleme” anlamında kullanılmaktadır (Okur, 2010: 573).
Genel olarak günümüzde teftiş kavramı; denetim
(audit), soruşturma (investigation), yönetim (management) ve danışmanlık (counseling) fonksiyonlarının tamamını kapsadığı ileri sürülmektedir (Okur,
2010:574). Öte yandan Türk Kamu Yönetiminde teftiş
faaliyetinin uygulama bakımından dört temel unsurdan oluştuğu, bunların da; denetim, soruşturma, inceleme ve araştırma olduğu belirtilmektedir. Son unsur olan araştırmanın belli koşullarda ihmal edilebilir
bir niteliğinin olduğunu da belirtmek gerekir (Akbulut, vd. 2012:5).
Teftiş denilen denetim türü genel olarak soruşturmalar yoluyla faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun
denetlenmesini esas alırken, denetim, yönetime önderlik ederek ve onun gelişmesine yardımcı olarak
etkenliğini arttırıcı yöndeki faaliyetleri kapsayan bir
anlam taşımaktadır (Tortop ve İspir, 1987:167).
Teftiş Kurulu Başkanlıklarında çalışan ve direkt belediye başkanı adına soruşturma, inceleme, araştırma ve
teftiş yapan müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları Teftiş Kurulu Başkanlıklarının yönetmeliklerinde
düzenlenmektedir.
Belediye Kanunu’nda belediye teftiş kurullarına/müdürlüklerine ve/veya müfettişlere dolaylı da olsa her-
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hangi bir atıf yapılmamıştır. Bu çerçevede norm kadroya göre teşkilatlarında teftiş kurullarına yer verilen
belediyelerde idari denetimin herhangi bir dayanağı
olmadığı sonucuna ulaşılır.
Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun iç denetime ilişkin hükümlerine bakıldığında iç denetim birimlerinin
görev alanına, kişi ve olaya özgü yapılacak inceleme
ve soruşturmalar ile kurum dışı işyeri, mükellef ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek denetim ve incelemelerin girmediği görülecektir. Bir başka anlatımla, kişi
ve olaya odaklı yapılan inceleme ve soruşturmalar
ile kurum dışı işyeri, mükellef ve kuruluşlar nezdinde yürütülen denetim ve incelemeler açısından Kanunun getirdiği bir değişiklik söz konusu değildir. İç
denetçi, denetim sırasında veya denetim sonuçlarına
göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma
rastladığında, gerekli kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri temin ederek durumu üst yöneticiye bildirecektir. 5018
sayılı Kanun ve Yönetmelikte, iç denetimin kapsamı
açıkça belirlendiğinden, iç denetçilerin görevleri tek
tek sayıldığından ve sayılan bu görevlerin dışında bir
görevi yürütmeleri de hukuken mümkün bulunmadığından dolayı, iç denetçilerin idari veya cezai bir
soruşturmayı (ön inceleme dahil) bizzat yürütmeleri
mümkün bulunmamaktadır (Güler:8).
İç denetim ile en çok benzerlik kurulan ve kurumların
organizasyon şemalarında en denk olanı müfettişlik
görevidir (Uzun, 2014:58). Müfettişliğin temel görevleri arasında yer alan hile ve suiistimallerin soruşturulması ve incelenmesi bir iç denetim faaliyeti değildir. Uluslararası İç Denetim Standartları’na göre, iç
denetim yöneticisi hile ve suiistimallere yönelik riskleri faaliyet gösterdiği kurumun üst yöneticisine raporlar. Hile ve suiistimallerin tespiti ve soruşturulması müfettişler tarafından yürütülür (Uzun, 2014:59).
Teftişe konu ve müfettişlik soruşturma ve incelemesini gerektiren olaylar işlem odaklı, geçmişe yönelik
tespitleri içeren, reaktif ve cezalandırma esaslı bir
yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. İç denetime
konu olan ve iç denetçilerin faaliyet konusunu oluşturan alanlar, süreç odaklı, geleceğe yönelik, proaktif ve
risk esaslı yaklaşım gerektirmektedir (Uzun, 2014:59)
İç denetim birimleri ile teftiş kurullarının farklı görev
ve fonksiyonları üstlenerek, aynı hedefe yönelik ola-
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rak dayanışma içinde kendilerine yönlendirilen farklı
görevleri yürütmeleri halinde, hem kaynak israfı yaşanmamış olacak, hem de ifa edilen görevler neticesinde kamusal faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi sağlanmış olacaktır (Hacıcaferoğlu:4).
Belediyelerde İç Denetim ile Teftiş fonksiyonu arasındaki görev ve yetki karmaşasını nedeniyle, bu birimler arasında görev çakışması ve/veya çatışması
olabileceği düşüncelerinin, bu kadar açık mevzuat
düzenlemelerinden sonra söz konusu olamayacağını
düşünmekle birlikte, daha etkin ve etkili bir çalışma
için Güler’in belirttiği gibi, aşağıda sıralanan önerilerin faydalı olacağı kanaatindeyim:
•

•

•

•

Teftiş Kurulu Başkanlığı veya Müdürlüğü Yönetmelikleri güncellenirken Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununda belirlenen iç denetim görev
ve fonksiyonlarının dikkate alınması,
Belediye Başkanlarının iç denetim ve eğer yapılması gerekiyorsa teftiş programlarının hazırlanması ve onaylanmasında, görev ayrışmalarına
özellikle dikkat etmesi,
Üst yönetici ve sıralı amirlerin iç denetim ve teftiş arasında farkları anlamaları ve ihtiyaçlarını bu
doğrultuda belirleyebilmeleri için üst yönetimde
farkındalık oluşturulması,
Teftiş, denetim, inceleme, değerlendirme gibi
kavramların bir hukuksal metinde tanımlanması.

Diğer yandan ise, görev ve yetkileri farklı olsa da denetim birimlerinin tamamen bağımsız farklı birimler
şeklinde örgütlenmeleri, aynı denetim evreninde kapalı ve verimsiz sistemlerin kurulması anlamına da
geldiği (Arslan 2013: 210) unutulmamalıdır.
Yapılan değerlendirmeler kontrol, denetim, teftiş ve
soruşturma gibi kavramların farklı ama birbirleriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Farklılıkları
abartmak ne kadar yanlışsa, bu kavramların birbirlerini tamamlayıcı yönlerinin yok sayılması da o kadar
yanlıştır…Hangi sistem yerleştirilirse yerleştirilsin,
hangi model benimsenirse benimsensin meslektaşlar
ve organlar/birimler arasında diyalog, dayanışma ve
işbirliği anlayışının yerleşmesi formel düzenlemelerin
etkilerinden hiç de az değildir. Aslında ihtiyacımız bir
kültür ve anlayış değişikliğidir (Yörüker, 2004:45).
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3.3.2. Sıralı Amirler
Bu denetim biçimi; yerel yönetimlerin eylem ve işlemleri üzerinde hem mülki idare amirlerinin (vali,
kaymakam) hem de ilgili yerel yönetim organlarının
(meclis, encümen, başkan) denetimini ifade eder.
Hiyerarşik ilişki, sadece merkezi yönetime özgü bir
kavram olmayıp, yerel yönetimlerde de söz konusudur. Herhangi bir yönetsel kuruluş içinde yetki ve
sorumluluk dağılımında bütünlük sağlamayı amaçlar
(Sanal:112).
Hiyerarşik denetimde vesayet denetimi gibi idari bir
denetim olduğu halde aralarında önemli farklılıklar
vardır.
•

•

•

•

Hiyerarşik denetimde, denetimi yapan ile denetleyen kişiler aynı kurum içinde bulunmaktadırlar.
Aynı tüzel kişilik içerisinde görev yapan üstün, hiyerarşik bir kademeleşme içerisinde astını denetlemesi söz konusudur. İdari vesayet denetiminde
ise denetimi yapan kurum ile denetlenen kurum
ayrı kamu tüzel kişilerdir.
Hiyerarşik denetim için açıkça yasal bir yetkiye
ihtiyaç yoktur. Üst, astı her zaman için denetleyebilir. Üstün astlarını denetlemesi, üstün görevleri
içindedir. Vesayet denetimi için ise, vesayet denetimi uygulayacak olan makamların yasa koyucu tarafından açıkça belirtilmesi gerekir. Yasa ile
belirtilmeyen bir konuda vesayet denetimi uygulanamaz.
Hiyerarşik denetimde, denetim yetkisini elinde
tutan üst, astın kararlarını her zaman degiştirebilir, geciktirebilir, ne yönde karar alması gerektiğini bildirebilir. Astın görev konusu dışındaki
konularda da astın yerine geçerek karar alabilir.
Vesayet denetiminde ise ilke olarak vesayete tabi
yönetimin işlemi onaylanır, geciktirilir veya değiştirilir. Ayrıca vesayete tabi yönetimin yerine geçip
karar alma söz konusu değildir.
Hiyerarsik denetimde alınan kararlara karşı husumet makamı, ortada tek bir kamu tüzel kişiliği olduğundan bu kamu tüzel kişisidir. İdari vesayette
ise, karar tasdik edilmiş olsa bile, tasdik işlemin
unsuru olmadığı için, uyuşmazlıkta husumet yerel yönetim idaresine yönelir (Özay, 1986:168169).
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Kişiler üzerinde hiyerarşik denetim şu şekilde sağlanır:
•
•
•
•

Üst, astın memuriyet durumuna ilişkin işlemler
(atama, sicil, terfi vb.) yapabilir.
Üst, astını disiplin bakımından denetleyip gerekirse disiplin cezası verebilir.
Üst, astları arasında görev bölüşümü yapabilir.
Üst, astlarına emir ve talimat verebilir.

İşlemler üzerinde hiyerarşik denetim ise şu şekildedir:
•
•

Üst, astın işlemlerini hem hukukilik hem de yerindelik (rasyonellik, verimlilik, isabetlilik) bakımından denetleyebilir.
Üst, astın işlemlerini ilga edebilir, geri alabilir, düzeltebilir veya uygulamasını geciktirebilir.

Hiyerarşik denetimde genel olarak astları denetim
yetkisi için, hukuki bir dayanağa ihtiyaç yoktur. (Gözübüyük, 1971:76). Hiyerarşik denetim, üstün astını
yönlendirmesini, buyruklar vermesini, yasaklar getirmesini içerir ve bunlar ast için bağlayıcıdır. Ancak, hiyerarşik denetim, üste, astının yetki ve görev alanındaki bir konuda, astının yerine geçerek işlem yapıp
kararalma hakkını vermez (Gedik, 2012:42).
Vali ve Kaymakam merkezi idarenin taşradaki en üst
temsilcileridir. Mahalli en büyük mülki amir olmaları
dolayısıyla il ve ilçe sınırları içindeki mahalli idareler
üzerinde vesayet yetkisini kullanan makamlardır…
5393 sayılı Kanun da mülki idare amirlerinin vesayet makamı statülerini sürdürmektedir. Ancak, yeni
kanun mülki idare amirlerinin vesayet yetkilerini bir
miktar daraltmaktadır. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığından sonra mahalli idareler üzerindeki en yoğun
vesayet yetkisini vali ve kaymakamların kullandığı
söylenebilir. Çünkü yerel yönetim birimine en yakın
olan merkezi idarenin temsilcileri, mülki amirlerdir ve
yerel yönetim birimlerinin kararlarını denetleyebilecek uygun makamlar onlardır. Mülki idare amirlerinin
vesayet yetkilerine bakıldığında belediyelerin kurulmasından hizmetlerin performansına kadar geniş bir
alana yayıldığını görmekteyiz (Yılmaz, 2007:53).
Mahalli idarelere verilen özerklikler ve yerel alandaki yetkiler arttıkça şüphesiz bunların bir üst otorite
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tarafından denetlenmesine her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Bu açıdan durum değerlendirmesi yapıldığında denetimsiz bir yönetimin ve otoritenin olması demokrasinin varlığıyla paralel algılanmamalıdır.
Elbette ki güçlü ve entelektüel yerel idarecilerin çoğalması ve sistemin ahlak dışı değerlerden arındırılmasıyla mahalli idarelerin önlerinin daha da açılması
bölgesel-ulusal kalkınma ve demokrasi-özgürlükler
açısından gerekli ve önceliklidir. Fakat bu durum bile
mahalli idarelerin denetimden uzak bir konumda dilediği gibi hareket edebileceği anlamına gelmez (İnal,
2012:137).
3.4. Belediye Meclisinin Denetimi
Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini;
faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır
(5393/26).
3.4.1. Belediye Meclis Üyelerinin Denetimi
“Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek
belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru
sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir
konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek
meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme
alınır.
Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla
ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam
sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse,
yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak,
meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir. Yetersizlik kararı,
Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.
Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki
üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru
önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve
üç tam gün geçmedikçe görüşülemez.”(5393/26).
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Madde gerekçesinde; “bu madde ile belediye meclisinin, faaliyet raporunu değerlendirme, denetim
komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla
bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanmasının şartları düzenlenmiş ve faaliyet raporunun reddedilmesi durumunda uygulanacak prosedür belirlenmiştir”
denilmektedir.
Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici,
harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek
kamuoyuna açıklar. Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri
Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları
esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahalli idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay’a ve
Maliye Bakanlığına gönderilir (5018/42).
Faaliyet raporları; belediye, bağlı kuruluş, işletme ve
ortaklıklarını kapsamaktadır. Faaliyet raporu, stratejik plan ve performans programına göre yönetilen
faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre
hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen
sapmaların nedenleri ve belediye borçlarının durumu, belediye, bağlı kuruluş ve ortaklıklarla ilgili bilgileri ve değerlendirmeleri içerir.
3.4.2. Denetim Komisyonu
Belediye Kanununda; il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu
10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki
yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve
işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından
gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak
üzere, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin
meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanmasıbir denetim komisyonu oluşturacağı, komisyonun, belediye başkanı tarafından belediye binası
içinde belirlenen yerde çalışacağı ve çalışmalarında
kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman
kişilerden yararlanabileceği, komisyonun belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve bel-
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geyi isteyebileceği, çalışmanın kırk beş işgünü içinde
tamamlanacağı ve buna ilişkin raporunu mart ayının
sonuna kadar meclis başkanlığına sunulacağı, konusu
suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacağı hükme bağlanmıştır (5393/25).
Madde gerekçesinde, bu Kanun ile getirilen en önemli
yeniliklerden biri de nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara
ilişkin hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere
denetim komisyonu kurulmasıdır. Böylece, meclis
üyelerinin özel idare işleriyle ilgili olarak daha iyi bilgi
edinmeleri ve bunun sonucunda elde edilen verilerle meclisin bilgi edinme ve denetim yollarının daha
etkili bir şekilde işletilmesi de mümkün olabilecektir.
3.5. Yürütme Dışı Denetin ve/veya Merkezden Denetim
Belediyeler bir çok merkezi kurum ve kuruluş tarafından da denetlenmektedir. Bu kurum ve kuruluşların
bir kısmı denetim faliyetlerini yoğun bir şekilde yerine getirirken, bir kısmı ya daha az, ya da hiç denetim
yapmaktadır.
3.5.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Denetimi
Parlamentonun yerel yönetimler üzerindeki denetiminin en önemli biçimi, yerel topluluğun zaman
içinde değişen ihtiyaçlarını karşılayacak yasal düzenlemeleri yapmaktır. Bunun dışındaki denetim yolları
ise; soru, meclis araştırması, meclis soruşturması,
genel görüşme ve gensorudur. Bu denetim araçları,
parlamentonun yerel yönetimler üzerinde dolaylı denetimini de sağlar. Hükümet aracılığıyla yapılan denetim ise özellikle yönetsel denetimi harekete geçirme biçiminde kendini gösterir (Sanal:107).
3.5.2. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu
Devlet Denetleme Kurulu, idarenin/yönetimin hukuka
uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin
ve gelişmesinin sağlanması amacı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kuruluş olup, Cumhurbaşkanının isteği
üzerine, tüm kamu kuruluş ve kurumlarında… her
türlü inceleme, araştırma ve denetlemeler yapmak
üzere görevlendirilmiştir (Anayasa 108 ve 2443/1-2).
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3.5.3. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı Başbakan’ın veya yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Başbakan
adına bütün kamu kurum ve meslek kuruluşlarında…,
teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her
türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak veya yaptırmakla görevlidir (3056/20-a,b).
3.5.3. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
TC Anayasası’na göre; idarenin işleyişiyle ilgili
şikâyetleri incelemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği
Kurumu’na herkes başvurma hakkına sahiptir (Anayasa 74).
Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin her türlü eylem
ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak
ve önerilerde bulunmak üzere TBMM’ye bağlı kamu
tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli olarak kurulmuş bir
kurumdur (6328/1-5 Geçici md.).Mahallî idarelerin
eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları hakkında
da uygulama başlamıştır.
3.5.4. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Denetim Birimleri
Belediyeler, faaliyetlerinden dolayı işveren ve vergi
mükellefi olmaları, ayrıca iş güvenliği, halk sağlığı vb.
sorumlulukları kapsamında çeşitli yasaların doğrudan muhatabı olmaktadırlar. Bu sebeblerle belediyeler faaliyetleri gereği vesayet yetkisi dışında Kamu
İhale Kurumu, Kamu Görevlileri Etik Kurumu, Maliye
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknolojiler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı gibi bazı kamu kurum ve kuruluşlarının denetimleri ile de karşı karşıya kalmaktadırlar.
4. SONUÇ
Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, idarî ve

DENETİŞİM / 2014-15

MAKALE

malî özerkliğe sahip kamu tüzel kuruluşlarıdır. “Yönetimin, planlamanın olduğu her yerde denetim olmalıdır. Denetimin olmaması bir risktir; ancak doğru ve kıvamında olmayan denetim de risktir (Akyel, 2011:6).
Bu nedenle her idare gibi belediyeler de; parlamento, yargı organları, merkezi yönetim, kamu denetçileri ve kamuoyu ile kendi denetim birimleri tarafından denetlenmektedirler. Makalemizde bu denetim
biçimleri Belediye Kanunu esas alınarak; iç denetim,
dış denetim, belediye başkanının denetimi, belediye meclisin denetimi, yürütme dışı denetim ve/veya
merkezden denetim başlıkları altına incelenmiştir.

"Üst yönetici, uygun bir iç denetim
sistemini kurup işler hale getirmediği
taktirde yönetsel sorumluluğun
gereklerinden birini yerine
getirmemiş demektir."
Üst yönetici, uygun bir iç denetim sistemini kurup işler hale getirmediği taktirde yönetsel sorumluluğun
gereklerinden birini yerine getirmemiş demektir. Bilindiği gibi 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu, belediye başkanlarına
ve büyükşehir belediye başkanlarına; belediye ve
bağlı kuruluş ile işletmelerini denetleme görevi ve
yetkisi vermiştir. Belediye Başkanı bu yetkisini Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında iç denetçilere vermek zorunda iken, bu kapsam dışındaki
teftiş, inceleme, araştırma ve özellikle soruşturma işlemlerini, yayımladıkları yönetmelikler çerçevesinde
müfettişlere ya da disiplin amirlerine verebilirler.
Belediyelerde iç ve dış denetim olmak üzere iki tür
denetim yapılmaktadır. Bu denetim, hukuka uygunluk denetimi ile malî denetim ve performans denetimini kapsamaktadır. Belediyelerde iç denetim
iç denetçiler tarafından yapılmalıdır. Belediyelerin
dış denetimi ise, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Yasası hükümlerine göre; eylem ve işlemlerin
hukuka uygunluğunu, malî konuları ve performans
ölçümünü kapsayacak biçimde yapılmakta; hesap ve
işlemlerin denetimi ile kesin hükme bağlanması ise
Sayıştay tarafından yürütülmektedir. Bunların malî iş-
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lemler dışındaki yönetsel işlemleri, hukuka uygunluk
ve yönetimin bütünlüğü açılarından İçişleri Bakanlığı
tarafından denetlenmektedir. Buna Belediye Başkanının faaliyet raporlarının meclise sunulması, İçişleri
Bakanlığına gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması
ile Meclis tarafından oluşturulan denetim komisyonun raporunun meclise sunulması da eklendiğinde,
meclisin (siyasal) ve kamuoyunun denetimi de söz
konusu olmaktadır. Ayrıca bu listeye yürütmenin dışında olan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Kamu İhale Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimlerini
de ilave etmek gerekmektedir.
Denetim olumlu ve olumsuz yönleri olan bir kavramdır. Olumlu yönünde idarecilere yetkiler verilmekte,
olumsuz yönünde ise verilmiş olan yetkiler kısılmaktadır. Bu bakımdan denetimin olumlu ve olumsuz
yönlerinin çok iyi ayarlanması, arada bir denge kurulması gerekir. Denetimin çok sıkı olması, insanların çalışma sevkini kırabileceği gibi, sorumluluk almalarını
da güçleştirebilir. Yine denetimin çok gevşek olması
verilmiş yetkilerin kötüye kullanılmasına yol açabilir
(Aktan, 1989:137).

"Denetim olumlu ve olumsuz yönleri
olan bir kavramdır. Olumlu yönünde
idarecilere yetkiler verilmekte, olumsuz
yönünde ise verilmiş olan yetkiler
kısılmaktadır. Bu bakımdan denetimin
olumlu ve olumsuz yönlerinin çok
iyi ayarlanması, arada bir denge
kurulması gerekir. Denetimin çok sıkı
olması, insanların çalışma sevkini
kırabileceği gibi, sorumluluk almalarını
da güçleştirebilir. Yine denetimin çok
gevşek olması verilmiş yetkilerin kötüye
kullanılmasına yol açabilir"
Değişim, yaşamsal bir zorunluluktur; ancak, her değişim sorunlarını da beraberinde getirir. Değişime dire-

31

MAKALE

nen yapılar gelişimi engellediği gibi, yeterince geliştirilememiş, mevcudu yıkma üzerine kurulu bir yeni
anlayış da eskiyi aratabilir. Esas olan yapıcı bir yaklaşımla sistemin geliştirilebilmesidir. En önemli husus
da değişim yönetiminin teori ve uygulamasıyla dünyadaki gelişimi ve mevcut durumu kavrayan bütünlükçü bir vizyonla yürütülmesidir (Okur, 2010:582).
Farklılıkları abartmak ne kadar yanlışsa, bu kavramların birbirlerini tamamlayıcı yönlerinin yok sayılması
da o kadar yanlıştır…Hangi sistem yerleştirilirse yerleştirilsin, hangi model benimsenirse benimsensin
meslektaşlar ve organlar/birimler arasında diyalog,
dayanışma ve işbirliği anlayışının yerleşmesi formel
düzenlemelerin etkilerinden hiç de az değildir. Aslında ihtiyacımız bir kültür ve anlayış değişikliğidir (Yörüker, 2004:45).
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TÜRKİYE’DE DENETİM
KURUMLARI
Bu makale Paşa Bozkurt tarafından hazırlanan Nisan 2013 tarihli
ve Kamu İç Denetçilerinin Performansının Belirlenmesine Etkisi
Açısından Dış Değerlendirme başlıklı Türkiye ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (İ.Ö.)
dönem projesinden yararlanılarak yazılmıştır.

Dış denetim ve iç denetim
şeklindeki denetim kurumları
özde aynı amaç için var
olmaktadır. Bu nedenle
önümüzdeki yıllarda denetim
kurumlarının birbirleri ile ilişkileri
ve koordinasyonu hususu
üzerinde durulması gereken
önemli bir konudur.

Giriş
Denetim anlayışı ve denetim kurumları dış dünyada
ve dış dünyadaki değişimden de etkilenerek ülkemizde sürekli gelişim göstermektedir. Bu makalede ülkemizdeki denetim kurumları irdelenecektir. Çalışma
tarama-değerlendirme yöntemi ile yapılmıştır. Ülkemizdeki denetim kurumlarını farklı açılardan sınıflandırabiliriz, ancak bu çalışmada iki ana başlık altında;
dış denetim-iç denetim şeklinde ikili sınıflandırma yapılarak ele alınmıştır.
1.Dış Denetim
Dış denetimi, kamu kurumlarının kendi dışından başka bir kamu kurumu tarafından denetlenmesi olarak
tanımlayabiliriz. Türk kamu yönetiminde dış denetim
fonksiyonu üstlenen çeşitli kurumlar mevcut olup,
belli başlı dış denetim kurumları aşağıda açıklanmıştır.
1.1. Yasama Denetimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan denetimdir.
Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı
Anayasanın1 74. Maddesinde Dilekçe, bilgi edinme
ve kamu denetçisine başvurma hakkı düzenlenmiştir.
Buna göre;

Paşa BOZKURT
İç Denetçi, CGAP,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
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Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla
Türkiye’de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya
kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

1

1982 Anayasası, T.C. Resmi Gazete, 09.11.1982/ 17863.
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Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum
ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet
anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu
oluşturmak amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu
Kanunu5 çıkarılmıştır.

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.
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.
•

•

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü3 ile dilekçe hakkının kullanılması ve Meclis Dilekçe Komisyonu hakkında detaylı düzenleme yapılmıştır.

2

Dünya’da ve ülkemizde insan haklarına saygı ve
bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak ve
başvuruları incelemek üzere Türkiye Büyük Millet
Meclisinde bir İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu4 çıkarılmıştır.

•

Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin
bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle,

2

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, T.C. Resmi
Gazete, 10.11.1984/18571
Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü, T.C. Resmi Gazete,
13.04.1973/14506
3686 saylı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu, T.C. Resmi
Gazete, 05.12.1990/20719

3
4
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
Anayasanın 98. 99. Ve 100.maddesinde düzenlenen
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları ise aşağıdaki gibidir:
Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması,
genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır.
Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak
cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan
bilgi istemekten ibarettir.
Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek
için yapılan incelemeden ibarettir.
Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili
önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri
Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.
Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu adına veya
en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.
Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde
bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından itibaren
on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri,
siyasi parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar
Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabilir.
5

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, T.C. Resmi Gazete,
29.06.2012/28338
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Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli edilir; ancak gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten
başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi
günden sonraya bırakılamaz.
Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya
Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.
Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylamada
yalnız güvensizlik oyları sayılır.
Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi
amacına ve yukardaki ilkelere uygun olmak kaydıyla
gensoru ile ilgili diğer hususlar içtüzükle belirlenir.
Meclis soruşturması, Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının
en az onda birinin vereceği önerge ile, soruşturma
açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay
içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona
verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad
çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon
tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma
sonucunu belirtilen raporunu iki ay içinde Meclise
sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir.
Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına teslimi zorunludur.

Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
1.2. Yargı Denetimi
Türkiye’de yargı adli, idari ve askeri yargı şeklinde
üçlü yapıda örgütlenmiştir. Bu üçlü yargı yapısında ilk
derece mahkemelerinin yanında yüksek mahkemeler
olarak Anayasada Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay,
ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık
Mahkemesi yer almaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi Anayasada yer alan bir diğer yüksek mahkeme
olarak yargısal denetimde önemli bir yere sahiptir.
Sayıştay ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68.maddesinde kamu yönetiminde
dış denetim organı olarak yer almıştır. Sayıştay Aynı
zamanda Anayasanın Yargı bölümünde yer almakta
ve yargısal kararları nedeniyle yargısal denetim kurumu olarak da görev yapmaktadır. Bu niteliği itibariyle
Sayıştay bir hesap mahkemesidir.
1.3. Sayıştay Denetimi
Sayıştay Anayasanın 160.maddesinde yer almaktadır.
Ayrıca Anayasanın 164.maddesinde Kesinhesapla ilgili düzenleme mevcuttur. Buna göre;
Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki
kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet
Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve
işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini
yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş
gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün
içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde
görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce
Divana sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı
ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır.

Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.

Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile alınır.

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri,
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Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve
kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.
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hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan
ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.
Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir
süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar
Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunar.
Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe Komisyonu gündemine alınır.
Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe
kanunu tasarısıyla beraber görüşerek karara bağlar.
Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması,
ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim
ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara
bağlandığı anlamına gelmez.
Ayrıca 5018 sayılı kanunun 68.maddesinde Dış Denetim ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Buna göre;
Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde,
yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük
Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler
esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin gelir,
gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara
ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
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b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından
değerlendirilmesi,
Suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu
idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen
cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim
genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunar.
Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması;
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir,
gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına
karar verilmesidir.
1.4. Devlet Denetleme Kurulu Denetimi
Anayasanın 108.maddesine göre;
İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli
şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan
Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği
üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki
işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı
derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma
ve denetlemeleri yapar.
Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme
Kurulunun görev alanı dışındadır.
Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler
arasından, Cumhurbaşkanınca atanır.
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Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla düzenlenir.

halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Çekimser oy kullanılmaz.

Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanuna6 göre;

Kurul adına hazırlanan raporlar, Kurulda konuşulur ve
Cumhurbaşkanına arz edilmek üzere karara bağlanır.

Devlet Denetleme Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bu
üyeler, yüksek öğrenimlerini bitirdikten sonra en az
oniki yıl Devlet hizmetinde başarı ile çalışmış ve temayüz etmiş olan tecrübeli kimseler arasından Cumhurbaşkanınca atanır. İki yılda bir Kurul üyelerinden
üçte biri yenilenir.
Devlet Denetleme Kurulu Başkanını üyeler arasından
Cumhurbaşkanı seçer. Başkanın görev süresi iki yıldır.

Kurul raporları Cumhurbaşkanının onayı alındıktan
sonra Başbakanlığa gönderilir.

Kurul Başkanlığının ve Kurul üyeliğinin boşalması halinde, yeni seçilenler eskilerinin sürelerini tamamlarlar.

Cumhurbaşkanı gerek gördüğünde önemli konularla
ilgili raporları doğrudan adli ve idari mercilere intikal
ettirir.

Görev süresi biten başkan ve üyeler yeniden seçilebilirler. Bu Kanunda belirtilen süreleri dolmadan atamalarındaki usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler.
Kurulun idari hizmetleri Kurul Sekreterliğince yürütülür. Kurul Sekreterliği idari personelinin atanmaları
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterince yapılır.
Devlet Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve
sürelerde sözleşmeli olarak uzman çalıştırabilir.
Kamu kurum ve kuruluşları, Kurul tarafından gerek
görülecek müfettiş, araştırmacı ve diğer uzman personeli Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin isteği
üzerine Kurul Başkanlığı emrine geçici olarak göndermek ve gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdürler.
Kurul; inceleme, araştırma ve denetimini bir ya da
birden çok üyesinin sorumluluğu altında yürütür. Gereken hallerde ve konunun niteliğine göre sözleşmeli
ve geçici uzmanlardan yararlanır, inceleme, araştırma
ve denetleme komisyonları kurar.
Kurul üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği

Kurul raporlarında; incelenmesi, teftişi, tahkiki veya
dava açılması istenilen konular en geç kırkbeş gün
içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça yetkili
mercilere intikal ettirilir. Sonuçtan Başbakanlık aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına bilgi verilir.

Kurul tarafından yapılacak inceleme, araştırma, denetlemelerde, ilgili kuruluş ve kişiler, istenecek her
türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.
Devlet Denetleme Kurulu üyeleri bu kanunla düzenlenen hususlar dışındaki konularda Devlet Memurlarına ilişkin hükümlere tabidirler. Bu üyeler 70 yaşını
dolduruncaya kadar görev yapabilirler.
Kurulun teşkilat ve çalışma düzeni Cumhurbaşkanınca onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir.
1.5. Başbakanlık Teftiş Kurulu Denetimi
3056 sayılı Kanuna7 göre; Başbakanlık Teftiş Kurulu
Başkanlığı Başbakan’ın veya yetkili kılması üzerine
Müsteşarın emri veya onayı ile Başbakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi
teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi
hususunda genel prensipleri tesbit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini
geliştirmek,
7

6

2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, T.C.
Resmi Gazete, 03.04.1981/17299
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3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, T.C. Resmi Gazete,
19.10.1984/18550
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b) 1. (a) bendinde sayılan kuruluşlarla bunların iştirak
ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak veya yaptırmak,
2. Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her seviyedeki işveren teşekküllerinde teftiş, denetim veya
bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve
sorumluluklarını haiz olarak gerektiğinde her türlü
inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak
veya yaptırmak,
3. Gerektiğinde, imtiyazlı şirketlerle, özel kuruluşları
da mali yönden teftiş ve denetlemek,
c) Başbakanlık merkez teşkilatında araştırma, inceleme
ve soruşturma ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında her türlü
inceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma yapmak.
d) Avrupa Birliğinden sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma
yapmak veya yaptırmak, bu konulara ilişkin inceleme
ve soruşturmalarda uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
2. İç Denetim
“İç denetim” kavramını genişletilmiş anlamda kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarının kendi personeli olan ve mevzuatında kurum içi denetim, teftiş vb.
görevler verilmiş olan iç denetçi, müfettiş vb. tüm
denetim elamanlarının denetim faaliyeti anlamında
kullanılabiliriz.
Polat’a göre (2003:74) ilgili kurum veya kuruluşun
bünyesinde oluşturulan bağımsız yapılarla gerçekleştirilen denetime iç denetim, kurum veya kuruluşun
işlevsel ve örgütsel hiyerarşisi ile ilgisi bulunmayan
ve onun dışında kalan kişi veya kurumlarca yapılan
denetime de dış denetim adı verilmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi denetim personeli ile söz konusu kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdiği denetim faaliyeti genişletilmiş anlamda iç denetim olarak tanımlanabilir. İç denetimi dar anlamda
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ise 5018 sayılı kanuna göre atanmış olan iç denetçiler
tarafından yapılan iç denetim faaliyeti olarak ifade
edebiliriz.
2.1. İç Denetimin Amacı
Kuruluşlarındaki özel amaçlar, çalışma yöntemleri ve
görev alanları ne denli birbirinden farklı olursa olsun,
bütün denetim kuruluşları özde aynı amaca hizmet
ederler. Bu ana amaç ise, demokratik hukuk devleti
ilkeleri doğrultusunda her türlü kamu kaynaklarının
en iyi biçimde toplanması ve en rasyonel biçimde
kullanılmasını sağlayarak, kamu yönetiminin, topluma daha iyi hizmet götürmesinde yardımcı olmasıdır
(İnan, 1992: 147,148).
Türkiye’de kamu kurumlarında “İç Denetim” ile ilgili ilk düzenleme 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile olmuştur. Kanunu müteakip ikincil
ve üçüncül düzey mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır.
Kamu İç Denetim Birim Yönergesinin8 4.maddesinde iç denetimin amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “İç
denetim faaliyeti; kamu idarelerinin faaliyetlerinin
amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara,
stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini;
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını;
bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında
elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.”
2.2. İç Denetimin İşlevleri
5018 sayılı kanunun 63.maddesinde 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 ifade edilmiştir. Bu faaliyetlerin ise;
idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde
sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel
kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
8

Kamu İç Denetim Birim Yönergesi, İDKK, 2007
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5018 sayılı kanunun 64.maddesi ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in
15.maddesi ile Kamu İç Denetim Birim Yönergesinin
11.maddesi hükümleri dikkate alındığında iç denetçiler, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

dirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar
üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en
geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna
gönderilir.

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.
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.
h) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu
denetlemek.
ı) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde
performans göstergelerini belirlemede yardımcı
olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
i) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst
yöneticiye bildirmek.

Yukarıdaki açıklamalardan iç denetimin iç kontrol sisteminde önemli işlevlere sahip olduğu anlaşılmaktadır9. Şekil 1’de de görüldüğü üzere mali yönetim ve
iç kontrol alanında merkezi uyumlaştırma görevi Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülmektedir. İç denetim sistemlerinin
düzenlenmesi, izlenmesi, geliştirilmesi, uyumlaştırılması ve koordine edilmesi görevleri, Maliye Bakanlığı
İç Denetim Koordinasyon Kuruluna verilmiştir. Şekil
2’ de görüldüğü üzere COSO modeline göre iç kontrolün bileşenleri kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izlemedir. İç
denetim ise idarenin kontrol, yönetim ve risk yönetimi süreçlerini değerlendirmek şeklinde üç işleve sahiptir. Şekil 1’de görüldüğü gibi iç denetim iç kontrol
sisteminin çok önemli bir parçasıdır.

İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon
Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul
görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.

Şekil 1: Kamu İç Mali Kontrol Sistemi
Kaynak: Mehmet Bülbül, İç Denetçi Adayları
KMYKK Eğitimi Ders Notları, 2009

İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli
görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.
İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye
sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlen-
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Bkz. Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi, İDKK, 2006
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5018 sayılı kanunun 67.maddesine göre İç Denetim
Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim
sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ
olarak hizmet vermek üzere aşağıdaki görevleri yürütür:

Şekil 2: COSO Piramidi, İç Kontrol Bileşenleri
Kaynak: Mehmet Bülbül, İç Denetçi Adayları İKS ve
KİKS Eğitimi Ders Notları, 2009

2.3. İç Denetim Koordinasyon Kurulu
5018 sayılı kanunun 66. ve 67. maddelerinde İDKK
hakkında düzenleme yapılmıştır. Maliye Bakanlığına bağlı olan İç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi
üyeden oluşmaktadır. Üyelerden biri Başbakanın, biri
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakanın, biri İçişleri Bakanının, başkanı dahil üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine beş yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bunların 67 nci maddede belirtilen görevleri yapabilecek niteliklere sahip
olması şarttır. Maliye Bakanı tarafından önerilecek
adaylardan birinin ekonomi, maliye, muhasebe, işletme alanlarından birinde doktora derecesine sahip
öğretim üyeleri arasından olması şartı aranır. Üyeler,
bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler.
Gerekli görülen hallerde İç Denetim Koordinasyon
Kurulu, oy hakkı olmamak kaydıyla teknik yardım almak ve danışmak amacıyla uzman kişileri de toplantılara davet edebilir.
İç Denetim Koordinasyon Kurulunda görevlendirilenlerin asli görevleri devam eder.
İDKK’da görevlendirilenlerin asli görevlerinin devam
etmesi şeklindeki düzenlenme eleştirilebilir. Çünkü
Türkiye’de iç denetim sisteminin etkin bir şekilde
kurulması ve faaliyet göstermesi için İDKK başkan ve
üyelerinin asli görevlerinin İDKK olması, ayrıca sekretaryasının güçlendirilmesi ihtiyacı vardır.
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a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek.
b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme yöntemlerini geliştirmek.
c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini
sağlamak.
d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak.
e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı
özel denetim yaptırılması için kamu idarelerine
önerilerde bulunmak.
f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.
g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.
h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek
sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor
halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna
açıklamak.
i) İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri
için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek.
j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek.
k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.
l) Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek.
2.4. İç Denetim Personeli (İç Denetçiler)
5018 sayılı kanunun 63. maddesine göre iç denetim,
iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç
Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi
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başkanlıkları kurulabilir. İDKK tarafından 19.04.2013
tarih ve 28623 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kamu
İç Denetim Genel Tebliğinde; atanan iç denetçi sayısı
üç ve üzerinde belirlenen idarelerin iç denetim birimi
başkanlığı kurmalarına Kurul tarafından genel uygun
görüş verilmiştir. Bu hususta ayrıca Kurulun görüşünün sorulmasına gerek bulunmamaktadır. Kamu
idarelerinde 10.08.2014 tarihi itibariyle toplam
865 iç denetçi görev yapmaktadır (www.idkk.gov.tr,
17.09.2014).

(Kebeli, 2012: 23). İç denetim evreni dışında kalan
kamu idareleri şekil 3’te görülmektedir.

5018 sayılı kanunun 65.maddesine göre iç denetçi
olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

Şekil 3: İç Denetim Dışında Kalan Kamu İdareleri
(Kaynak: Zekeriya Aslan, İç Denetim Sunum, 21.12.2009,

a) İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim
görmüş olmak.
b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az
beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca
belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.
c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.
d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımak.
Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, İç
Denetim Koordinasyon Kurulu koordinatörlüğünde,
Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tâbi tutulur. Eğitim programı, iç denetçi adaylarına denetim,
bütçe, malî kontrol, kamu ihale mevzuatı, muhasebe,
personel mevzuatı, Avrupa Birliği mevzuatı ve mesleki diğer konularda yeterli bilgi verilecek şekilde hazırlanır. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika
verilir.
İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst
yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından
atanır ve aynı usûlle görevden alınır.
5018 sayılı kanun kapsamında olmayan idarelerin
yanı sıra bazı idareler gerek 5018 sayılı kanuna eklenen maddelerle gerekse Teşkilat Kanunlarına eklenen maddelerle iç denetim kapsamı dışında kalmıştır
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Aktaran: Kebeli, 2012: 24)

2.5. İç Denetim Süreci
Kamu iç denetim rehberinde10 iç denetimin beklenen
katma değeri sağlaması bakımından aşağıda yer verilen sürece uygun olarak yerine getirilmesinin esas
olduğu ifade edilmiştir.
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
II.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PLANLAMA
Denetim evreninin tanımlanması
Denetim alanlarının belirlenmesi
Risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi
Denetim alanlarının öncelik sırasına konulması
Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi
Planın hazırlanması ve onaylanması
İç denetim programının hazırlanması ve onaylanması
Denetçi ve denetlenecek birimlere bildirim
DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ
Ön çalışma ve bireysel çalışma planı
Çalışma kağıtları ve formlar
Denetim amaçlarının belirlenmesi
Bilgi toplama/ön araştırma
Açılış toplantısı
Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi (risk
değerlendirmesi)
Bireysel çalışma planının hazırlanması

10 Kamu İç Denetim Rehberi, İDKK, 2008
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B. Saha çalışması
1. Denetim testlerinin uygulanması
2. Bulguların elde edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi
3. Bulguların denetlenen birimle paylaşılması
4. Kapanış toplantısı
III. RAPORLAMA
A. Taslak denetim raporunun hazırlanması ve gönderilmesi
B. Nihai denetim raporunun hazırlanması ve sunumu
IV.
A.
B.
C.

DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ
Denetim sonuçlarının izlenmesi
Denetimin değerlendirilmesi
Denetçinin değerlendirilmesi

İç denetim sürecini şekil 4’teki gibi özetleyebiliriz.

3. Sonuç
Denetim kurumları dış dünyada ve ülkemizde gelişim
göstermektedir. Dış denetim ve iç denetim şeklindeki denetim kurumları özde aynı amaç için var olmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda denetim
kurumlarının birbirleri ile ilişkileri ve koordinasyonu
hususu üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Dağınık bir yapıda ve bazen benzer konularda
denetim faaliyetleri gösteren denetim kurumlarının
görevleri iç içe girmeyecek bir şekilde belirlenmeli veya gerekirse benzer alanlarda denetim faaliyeti
gösteren kurumların birleştirilmesi üzerinde durulmalıdır. Böylece daha az maliyetle daha etkin bir denetim faaliyeti yapılabilmesi sağlanabilir. Denetimin
önemi ve yararları gerek kamuoyu gerekse de kamu
yöneticileri tarafından gün geçtikçe daha da anlaşılır
hale gelmektedir. Dolayısıyla denetim kurumlarının
bir bütün olarak değerlendirilerek yeniden yapılandırılması üzerinde çalışılmalıdır.

Şekil 4: İç Denetim Faaliyet Süreci
(Kaynak: Zekeriya Aslan, İç Denetim Sunum, 21.12.2009, Aktaran:Kebeli, 2012, 30)
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TS ISO/IEC 27001
BİLGİ GÜVENLİĞİ
YÖNETİMİ STANDARDI
KAPSAMINDA
BİLGİ GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİNİN
KURULMASI VE BİLGİ
GÜVENLİĞİ RİSK
ANALİZİ
Kurumsal bilgi güvenliğinde en
önemli ve etkili önlem kurum
çalışanlarının bilgi güvenliği
konusunda farkındalıklarının ve
bilinç düzeyinin arttırılmasıdır.
Bu nedenle kurumsal bilgi
güvenliğinin sağlanmasında
yapılacak olan teknolojik
yatırımlar yanında kurum
çalışanlarının da bu konuda
eğitilmesi önem taşımaktadır.
Hasan YILMAZ
İç Denetçi,
İstanbul Üniversitesi
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ÖZET: Makalede bilgi güvenliğinin önemine vurgu
yapmak, kurumlarda bilgi güvenliğini tehdit eden
unsurlar ve buna karşı alınabilecek önlemlerin ortaya konulması, bu itibarla TS ISO/IEC 27001 Standardı
kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS)
kurulmasına ve son olarak süreç tabanlı bir model üzerinden bilgi güvenliğini tehdit eden risklerin analizine
yönelik bir çalışmaya yer verilmesi amaçlanmıştır.
Makalenin I inci bölümünde Bilgi güvenliği kavramsal çerçevesi, II nci bölümünde Kurumsal bilgi güvenliğinin önemi, III üncü bölümünde TS ISO/IEC 27001
Standardı kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, Bilgi güvenliği yönetim sistemi için
risk analizi başlığını taşıyan IV üncü bölüm altında ise
modellenmiş olan bir süreç üzerinden risk analizi çalışmasına yer verilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: Veri, enformasyon, bilgi, bilgi
güvenliği, siber saldırı, sosyal mühendislik, mahremiyet artırıcı teknolojiler, elektronik imza, akıllı kartlar,
bilgi güvenliği yönetim sistemi, TS ISO/IEC 27001,
PUKÖ döngüsü, bilgi güvenliği risk analizi,
GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz 21 inci yüzyılın ilk çeyreğinde bilişim sistemlerinin, ağ teknolojilerinin kullanım
alanlarının hızla artması ve özellikle bulut bilişimin
birçok işletmede, kamu kurum ve kuruluşunda kullanılıyor olması, üretilen ve işletilen bilginin güvenliğinin sağlanmasını da zorunlu hale getirmiştir. Kurum
ve işletmelerde bilgi güvenliğinin önemi ve tüm paydaşların bu yöndeki bilinç düzeyi de her geçen gün atmakla birlikte, “Kurumuma/şirketime ait bilgiyi nasıl
korumalıyım, bilgi güvenliğimi nasıl sağlayabilirim?”
vb. gibi sorular halâ güncelliğini korumaktadır. Makalemizde bu sorulara cevap olabilmek amacıyla, TS
ISO/IEC 27001, etkili bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulması ve yönetilmesi için gerekli adım-
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lara ve özellikle atılması gereken en önemli adım olan
risk analizi yapılmasına yönelik olarak bir risk analiz
modeli önerilmektedir.
I. BİLGİ GÜVENLİĞİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE
A. Bilgi ve Bilgi Güvenliği Tanım
Bilgi güvenliğinin tanımını yapmadan önce ‘Bilgi’ kavramının önemli olduğu ve hızla arttığı gerçeğinden
yola çıkarak, bilginin tanımının açık ve anlaşılır bir şekilde verilmesi gerekir. Bilgi, kağıt veya başka ortamlar üzerine kaydedilmiş, anlaşılabilen ve iletilebilen
veriler topluluğudur veya zihinde herhangi bir biçimde resmi veya gayri resmi olarak iletilen, kaydedilen,
yayınlanan fikirlerin gerçek ve hayali ürünleridir.1
Bilgi, enformasyon ve verinin üst seviyesidir. Bilgi kısaca “anlamlandırılmış enformasyon” olarak tanımlanmaktadır. Enformasyonu kullanılabilir ve işe yarar
bir faaliyete dönüştürme işlemi yaptığımız takdirde
enformasyon bilgi halini almaktadır. Örnek olarak, telefon numaralarını veri olarak düşünürsek, bu telefon
numaralarından oluşturulmuş anlamlı bir telefon rehberi bir enformasyondur. Bu telefon rehberinde gördüğümüz bir numarayı tanıyarak, bu numaranın bir
arkadaşımıza ait olduğunu ve bu kişiyi uzun zamandır
aramadığımız gerektiğini düşünmemiz ise bir bilgidir.
Enformasyonu tanımlayıp, inceleme, değerlendirme,
sentezleme ve sonunda bir karar verme sürecinden
geçirip uygulayarak bilgiye ulaşılmış olunur.2
Veri
Veri
Veri
Veri

Bilgi

Enformasyon
Veriyi tanımlama,
inceleme,
değerlendirme
ve sentezleme

Enformasyonu
kullanılabilir
duruma getirme

Bilgi güvenliği ise, elektronik ortamlarda verilerin
veya bilgilerin saklanması ve taşınması esnasında
bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir bilgi işleme platformu oluşturma çabalarının tümüdür.3 Bir diğer tanıma
göre bilgi güvenliği, diskte, iletişim ağında, yedekleme ünitelerinde ya da başka bir yerde tutulan verilerin, programların ve her türlü bilginin korunmasıdır.4
Bilgi güvenliği ile ilgili tanımları çoğaltmak mümkün
olmakla birlikte bu tanımların bir kaçını aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz.
Bilgi güvenliği, iş devamlılığı, kaçınılmaz felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesi, firmaların yapı taşları
sayılan kaynakların her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün korunması amaçlarını taşır.5
Bilgiye sürekli olarak erişilebilirliğin sağlandığı bir ortamda, bilginin göndericisinden alıcısına kadar gizlilik
içerisinde, bozulmadan, değişikliğe uğramadan ve
başkaları tarafından ele geçirilmeden bütünlüğünün
sağlanması ve güvenli bir şekilde iletilmesi süreci bilgi güvenliği olarak tanımlanabilir.6
Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması
için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlar. Bilgi birçok biçimde bulunabilir. Bilgi, kâğıt üzerinde yazılı olabilir, elektronik olarak saklanıyor olabilir,
posta ya da elektronik posta yoluyla bir yerden bir
yere iletilebilir ya da kişiler arasında sözlü olarak ifade edilebilir. Bilgi hangi formda olursa olsun, mutlaka uygun bir şekilde korunmalıdır. Bilgi güvenliğinin
sağlanabilmesi bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve
kullanılabilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesi
ile mümkündür.
3

Şekil 1. Verilerin bilgiye dönüşmesi (Kaynak: Yazar)

1

2

SAĞSAN, Mustafa, Gelişmişliğin Vazgeçilmez Unsuru: Ulusal Bilgi
Politikası,http://www.baskent.edu.tr/~msagsan/ downloads/UBP.
pdf, Erişim tarihi:24/05/2014
OK, Kerem, Bilgi ve Bilgi Yönetimine Giriş, 1. Baskı, Papatya Yayıncılık
Eğitim, İstanbul, Ekim 2013, s.21

46

4
5

6

CANBEK Gürol, SAĞIROĞLU Şeref, Bilgi, Bilgi Güvenliği ve Süreçleri
Üzerine Bir İnceleme, Politeknik Dergisi, Cilt: 9, Sayı:3, 2006, s.165
Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı, Sürüm
1.0, Ankara, Mayıs 2006, s.3
ÇETİNKAYA, Mehtap, Kurumlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin
Uygulanması, Akademik Bilişim 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak- 01 Şubat 2008, s.511
VURAL Yılmaz, SAĞIROĞLU Şeref, Kurumsal Bilgi Güvenliği ve Standartları Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 23, No 2, Ankara, 2008, s.509
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Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler:
•
•
•

Gizlilik (Confidentiality)
Bütünlük (Integrity)
Kullanılabilirlik (Availability)

Bu kavramları biraz daha açacak olursak;
Gizlilik; bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olması şeklinde tanımlanabilir. Bir diğer tarif ile gizlilik
bilginin yetkisiz kişilerce açığa çıkarılmasının engellenmesidir. Bütünlük; bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesi, silinmesi ya da herhangi bir şekilde tahrip
edilmesi tehditlerine karşı içeriğinin korunmasıdır.
Bütünlük; Bilginin doğruluğunun ve tamlığının sağlanmasıdır. Bilginin içeriğinin değiştirilmemiş ve hiçbir
bölümünün silinmemiş ya da yok edilmemiş olmasıdır. Kullanılabilirlik; bilginin her ihtiyaç duyulduğunda
kullanıma hazır durumda olması demektir. Herhangi
bir sorun ya da problem çıkması durumunda bile bilginin erişilebilir olması kullanılabilirlik özelliğinin bir
gereğidir. Bu erişim kullanıcının hakları çerçevesinde
olmalıdır. Kullanılabilirlik ilkesince her kullanıcı erişim
hakkının bulunduğu bilgi kaynağına, yetkili olduğu
zaman diliminde mutlaka erişebilmelidir.7
Bunun dışında sorumluluk, erişim denetimi, güvenilirlik ve emniyet etkenleri de bilgi güvenliğini destekleyen unsurlardır. Sorumluluk; belirli bir eylemin
yapılmasından, kimin veya neyin sorumlu olduğunu
belirleme yeteneğidir. Erişim denetimi; bir kaynağa
erişmek için belirli izinlerin verilmesi veya alınması
olarak tanımlanabilir. Güvenilirlik; bir bilgisayarın, bir
bilginin veya iletişim sisteminin şartnamesine, tasarım gereksinimlerine sürekli ve kesin bir şekilde uyarak çalışması ve bunu çok güvenli bir şekilde yapabilme yeteneğidir. Emniyet; bir bilgisayar sisteminin
veya yazılımın işlevsel ortamına gömülü olduğunda,
kendisi veya gömülü olduğu ortam için istenmeyen
potansiyel veya bilfiil tehlike oluşturacak etkinlik
veya olayları önleme tedbirleridir. 8
Bilgi güvenliğinin sağlanması için bilgi varlıklarının
korunması gerekmektedir. Bir kurum veya kuruluşun
7
8

http://www.belgelendirme.com.tr/belgelendirme-standartlari/iso27001-standart/175-bilgi-guvenligi-nedir, Erişim tarihi: 14/05/2014
CANBEK Gürol, SAĞIROĞLU Şeref, a.g.e., s.170
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kâr etmek, katma değer sağlamak, rekabet oluşturmak ve kurumsal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sahip olduğu veya sahip olması gereken ürün,
pazar, teknoloji ve organizasyona ait bilgilerin tümü
bilgi varlıkları olarak tanımlanabilir. Bu bilgi varlıklarının fiziksel olarak korunması için, fiziksel güvenliğin,
transfer edilmesi gereken bilgilerin sağlanması için
iletişim güvenliğinin, bilgisayar sistemlerine erişimlerin kontrol edilmesi için bilgisayar ve ağ güvenliğinin
sağlanması gerekmektedir.9
B. Kişisel ve Kurumsal Veri (Bilgi) Güvenliği ve Tehditlere Karşı Alınabilecek Önlemler
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek
kişiyle ilgili her türlü veri olarak tanımlanmaktadır. Bu
bağlamda adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi
bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik
numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, cihaz kimlikleri, hobiler, tercihler,
etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır.
Kişisel verilerin korunması hakkı, temel insan hak ve
özgürlükleri arasında yer almakta olup, insanın şahsiyetinin korunması, hukuk devleti ilkesi ve demokrasinin derinlik kazanması açısından hayati öneme
sahiptir. Kişisel veriler dâhil, özel hayatın anayasal
güvence ile koruma altına alınmasında temel amaç,
insan kişiliğinin serbestçe gelişmesine imkân vermek,
kişiye kendisi ve yakınları ile baş başa kalabileceği,
devlet veya başkaları tarafından rahatsız edilemeyeceği özerk bir alan sağlamaktır.
Kişisel verilerin korunması hakkı son kırk yılda büyük
önem kazanmıştır. Bunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte veri toplama ve bunları
otomatik olarak işleme kapasitelerindeki artış ile bu
artışa dayalı olarak kişilerin özel hayat mahremiyet
9

BAYKARA Muhammet, DAŞ Resul, KARADOĞAN İsmail, Bilgi Güvenliği Sistemlerinde Kullanılan Araçların İncelenmesi, 1st International
Symposium on Digital Forensicsand Security (ISDFS’13), Elazığ, 20-21
May 2013, s.238
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alanının daha savunmasız hale gelmesi önemli bir etkendir. Özellikle, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler
sonucunda;

•
•
•

•

Tüm bu siber saldırı türleri bilinmeli, kişisel farkındalık ve bilgi güvenliği bilinci geliştirilmeli ve bu gibi
saldırılar için gerekli korumayı sağlayan yazılımsal ve
donanımsal destek üniteleriyle kişisel bilgi güvenliği
sağlanmalıdır.11

•
•

•
•

•

•

Geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan çok
sayıda verinin toplanabilmesi,
Daha önce dağınık yapılarca toplanan ve birbirinden ilişkisiz şekilde tutulan pek çok verinin merkezi olarak bir araya getirilmesi,
Verilerin ileri teknolojik imkânlarla ve veri eşleştirme (data matching) ve veri madenciliği (data mining) gibi tekniklerle analize tabi tutulmak suretiyle,
veriden yeni veriler üretme kapasitesinin artması,
Verilere erişim, paylaşım ve transferin kolaylaşması ve maliyetinin düşmesi,
Kişisel verilerin ticari işletmeler için kıymetli bir
varlık ve ticari meta niteliği kazanması neticesinde özel sektör unsurlarınca yaratılan risklerin
daha yaygın ve önemli boyutlara ulaşmış olması,
Yabancı ülke istihbarat birimlerinin, terör ve suç
örgütlerinin kişisel verileri ele geçirme veya bu
sistemlere zarar verme yönündeki faaliyet ve saldırılarının artması,
Banka ve kredi kartı dolandırıcılıkları başta olmak
üzere, kişisel verileri hedef alan veya bunlar kullanılmak suretiyle işlenen suç olaylarının artması
gibi hususlar kişilerin mahremiyet alanını önemli
derecede daraltmış ve kişisel verilerin korunması
ihtiyacını en üst noktaya taşımıştır.10

Kişisel bilgi güvenliği önlemi olarak aşağıda maddeler
halinde verilen siber saldırı türlerine karşı çeşitli güvenlik önlemlerinin alınması tavsiye edilebilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program manipülasyonu,
Sahtekârlık ve taklit,
Erişim araçlarının çalınması,
Kimlik çalma,
Ticari bilgi çalma,
İstihbarat amaçlı faaliyetler,
Takip ve gözetleme,
Hackleme,
Virüsler, solucanlar (worms), truva atları (Slammer, MsBlaster, Sobig vb.),

10 T.C. Cumhurbaşkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, 27/11/2013,
2013/3 sayılı Denetim Raporu, s.778,779
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Ajan yazılım (spyware),
Spam,
Hizmeti durduran saldırılar

Yukarıdaki siber saldırı türleri dışında kişisel ve kurumsal bilgi güvenliğini tehdit eden “Sosyal mühendislik saldırıları” ciddiye alınması gereken önemli bir
tehdittir. Bir kurumdaki güvenlik seviyesini belirlemek
için en zayıf halkaya bakılır. Bilgi güvenliği konusunda
en zayıf halka ise insan faktörüdür. Teknik olarak ne
kadar önlem alınırsa alınsın, bilinçsiz bir kullanıcının
bulunduğu bir ortamda güvenlik sağlamak pek kolay
olmayacaktır. İnsan faktörünü kullanan saldırı tekniklerinden ya da kişiyi etkileme ve ikna yöntemlerinden
faydalanarak normal koşullarda bireylerin gizlemeleri
/ paylaşmamaları gereken bilgileri bir şekilde ele geçirme sanatı Sosyal mühendislik olarak ifade edilir.12
Kişisel veri hırsızlıkları, fiziksel ve bilgi işlem güvenliğine yeterince önem verilmemesi, dizüstü bilgisayar
hırsızlıkları, korsan faaliyetler, şirket çalışanlarının veri
sızdırması gibi farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir.
Siber suç ve veri hırsızlıklarında farkındalığı artırmaya
yönelik olarak son yıllarda önleyici, caydırıcılığı artırıcı
ve koruyucu birtakım önlemler alınmaktadır. Bu tedbirlerden önleyici nitelikte olanların başarısı, yalnızca
bilgi teknolojileri okuryazarlığının artırılması ile mümkün değildir. Bireyin farklı ortamlardaki davranışlarının
mahremiyete yönelik etkilerinin farkında olabilmesi
ve tehlikeleri öngörebilmesi oldukça önemlidir. Bu sebeple, kişilerin mağduriyete uğramadan önce neler
yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri ve
bilinçlendirilmeleri faaliyetleri önleyici niteliktedir.
Mahremiyet artıcı teknolojiler, kimlik doğrulamada
sağladığı avantaj nedeniyle mahremiyetin korunmasında elektronik imza ve güvenlik ve veri gizliliğinin
11 BAYKARA Muhammet, DAŞ Resul, KARADOĞAN İsmail, a.g.e., s.238
12 http://www.bilgimikoruyorum.org.tr/?b321_sosyal_muhendislik_
giris, Erişim tarihi:11/06/2014
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sağlanmasında akıllı kartlar koruma ve özellikle maddi zararın azaltılmasında günümüzde yaygınlaşmaya
başlayan tedbirlerdendir. Koruyucu nitelikteki bu
tedbirler aşağıda incelenmektedir.
Mahremiyet artırıcı teknolojiler: Temel amacı, mahremiyet kanunlarının ya da ilkelerinin uygulanmasına yardımcı olmak, kişiyi belirlenebilir kılan verilerin
toplanması veya bu verilerin daha ileri düzeylerde
işlenmesini mümkün olduğunca aza indirgemek olan
teknolojik çözüm araçlarına mahremiyet artırıcı teknolojiler denilmektedir. Bu teknolojiler, kullanıcıya
verilerinin çevrimiçi ortamda ifşa edilmesi, yayılması
ve kullanılması riskine karşı kontrol imkânı sağlamaktadır. Bu kontrol, herhangi bir ağ üzerindeki tarayıcılarda veya e-postalarda kişisel verilerin belirli durum
ve şartlarda anonim hale getirilmesi, çerezlerin veya
diğer izleme teknolojilerinin filtrelenmesi, verinin yayılması şartlarının belirlenmesi, verilerin şifrelenmesi
vb. seçenekler ile gerçekleşmektedir.
Elektronik imza (e-İmza): Kimlik doğrulama, neredeyse bütün hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesinde ilk adımı oluşturmaktadır. Bu nedenle elektronik
hizmet sunumunda kimlik doğrulama araçlarından
sağlıklı olanlar tercih edilmelidir. Elektronik imza; bilginin, orijinalliği bozulmadan, tarafların kimliğini de
belirleyebilecek şekilde elektronik ortamda karşı tarafa aktarılmasını garanti eden bir teknolojidir.
Akıllı kartlar: Akıllı kartlar, elektronik imza altyapılarında ve gizliliğinin korunması gereken bilgilerin taşınmasında sıklıkla kullanılan donanımlardır. Bu kartlar, gizli bilgilerin taşınması amacıyla kullanılabileceği
gibi, şifreli yayınlara erişim gibi elektronik şifreleme
vb. bazı özel fonksiyonları yerine getirmede veya
GSM telefonları veya kredi kartlarında kullanılabilir.
Akıllı kartlar, gizli bilgilerin korunması ve bu bilgilerle
işlem yapılması konusunda güvenli yapılardır. Bu nedenle söz konusu kartlar, elektronik imzanın gizliliğinin korunması gereken bazı uygulamalarında (örneğin, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma
amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler,
kriptografik gizli anahtarlar gibi verilerin korunmasında) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kartlar, kimlik
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tespiti gerektiren hizmetlerin sunumunda da oldukça
güvenli araçlar olarak kabul edilmektedir.13
Kurumsal bilgi güvenliği ise, kurumların bilgi varlıklarının tespit edilerek zafiyetlerinin belirlenmesi ve
istenmeyen tehdit ve tehlikelerden korunması amacıyla gerekli güvenlik analizlerinin yapılarak önlemlerinin alınması olarak düşünülebilir. Kurumsal bilgi
güvenliği insan faktörü, eğitim, teknoloji gibi birçok
faktörün etki ettiği tek bir çatı altında yönetilmesi
zorunlu olan karmaşık süreçlerden oluşmaktadır. Kurumsal bilgi güvenliği insan faktörü, eğitim, teknoloji gibi birçok faktörün etki ettiği tek bir çatı altında
yönetilmesi zorunlu olan karmaşık süreçlerden oluşmaktadır. 14
Bilgi güvenliğinin sağlanması için bilgi varlıklarının
korunması gerekmektedir. Bir kurum veya kuruluşun
kâr etmek, katma değer sağlamak, rekabet oluşturmak ve kurumsal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sahip olduğu veya sahip olması gereken ürün,
pazar, teknoloji ve organizasyona ait bilgilerin tümü
bilgi varlıkları olarak tanımlanabilir. Bu bilgi varlıklarının fiziksel olarak korunması için, fiziksel güvenliğin,
transfer edilmesi gereken bilgilerin sağlanması için
iletişim güvenliğinin, bilgisayar sistemlerine erişimlerin kontrol edilmesi için bilgisayar ve ağ güvenliğinin
sağlanması gerekmektedir.
Bilgisayar güvenliği, elektronik ortamlarda verilerin
veya bilgilerin saklanması ve taşınması esnasında
bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir bilgi işleme platformu
oluşturma çabalarının tümüdür. Bunun sağlanması
için duruma uygun güvenlik politikasının belirlenmesi ve uygulanması gereklidir. Bu politikalar;
•
•
•
•

Etkinliklerin sorgulanması,
Erişimlerin izlenmesi,
Değişikliklerin kayıtlarının tutulup değerlendirilmesi,
Silme işlemlerinin sınırlandırılması gibi bazı kullanım şekillerine indirgenebilmektedir.

13 KARİMİ Oldouz, KORKMAZ Adem, Kişisel Verilerin Korunması, inettr.org.tr/inetconf18/bildiri/63.doc, , s.6-7, Erişim tarihi: 14/05/2014
14 VURAL Yılmaz, SAĞIROĞLU Şeref, a.g.e., s.509
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Bilgisayar teknolojilerinde yer alan bilgisayar güvenliğinin amacı ise: «Kişi ve kurumların bu teknolojileri
kullanırken karşılaşabilecekleri tehdit ve tehlikelerin
incelemelerinin yapılarak gerekli önlemlerin önceden alınmasıdır». Bilgi ve bilgisayar güvenliği daha
genel anlamda, güvenlik konularını detaylı olarak ele
alan «Güvenlik Mühendisliği»nin bir alt alanı olarak
görülmektedir. Bilgisayar güvenliği geniş anlamda bir
koruyucu mekanizma olarak düşünüldüğünde, kişisel
veya kurumsal bilgisayarlar için genel olarak aşağıdaki maddelerin hepsinin veya bazılarının uygulanması
gerekmektedir:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kötücül yazılım (virüs, backdoors vb.) koruma yazılımlarının kurulu olması
Bu yazılımların ve işletim sistemi hizmet paketlerinin ve hata düzeltme ve güncellemelerinin düzenli aralıklarla yapılması
Bilgisayarda şifre korumalı ekran koruyucu kullanılması
Kurmuş olduğunuz yazılımların paylaşıma açık
olup olmadığının kontrol edilmesi
Bilgisayar başından uzun süreliğine ayrı kalındığında sistemden çıkılması
Kullanılan şifrelerin tahmininin zor olacak şekilde
belirlenmesi
Bu şifrelerin gizli tutulması ve belirli aralıklarla
değiştirilmesi
Disk paylaşımlarında dikkatli olunması
İnternet üzerinden indirilen veya e-posta ile gelen dosyalara dikkat edilmesi
Önemli belgelerin parola ile korunması veya şifreli olarak saklanması
Gizli veya önemli bilgilerin e-posta, güvenlik sertifikasız siteler gibi güvenli olmayan yollarla gönderilmemesi
Kullanılmadığı zaman internet erişiminin kapatılması
Önemli bilgi ve belgelerin düzenli aralıklarla yedeklerinin alınması
İşletim sistemi güncelleştirmelerinin yapılması
gibi önlemler, basit gibi gözükebilecek ama hayat
kurtaracak önlemlerden bazılarıdır. 15

15 BAYKARA Muhammet, DAŞ Resul, KARADOĞAN İsmail, a.g.e., s.238

50

II. KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
Bilgisayar ağlarının ve internetin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla Bilgi Güvenliği oldukça önemli
hale gelmiştir. Kurumların çoğunlukla bilgiye, teknolojiye ve sistemlere bağımlı olmasından dolayı bilgi
güvenliği yaşamsal önemdedir ve bilgi varlıklarının
zarar görmekten korunması gereksinimi de bundan
kaynaklanmaktadır. Ayrıca bilgi güvenliğinin bir kurumsal yönetim unsuru olması ve bilgi teknolojileri
güvenliği, fiziksel güvenlik, risk yönetimi, iş sürekliliği
ile yasa ve yönetmeliklere uyum gibi unsurlarla yakından ilgili olması ve böylece çalışanlara, iş ortaklarına,
müşterilere ve topluma yönelik çeşitli yükümlülükleri
desteklemesi nedeniyle de önceliğinin yüksek olması
gerektiği daha net anlaşılabilir. Bilgi güvenliği bazen
riskli olabilecek durumlara, iş ilişkilerine ve pazarlara
adım atarken ve bunları sürdürürken de daha güvenli
olmamızı olanak tanır. Bilgi güvenliği kaynaklı olaylardan doğan kayıpların minimum seviyeye indirilmesi
mali sonuçları olumlu yönde etkiler. Ayrıca güvenilir,
açık ve dürüst kurum imajını da destekler.16
Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young’ın 2008 yılında yaptığı Küresel Bilgi
Güvenliği anketine, Türkiye’nin de içinde bulunduğu
50 ülke ve 1.400 kuruluş katıldı ankette, bilgi güvenliğinin doğru uygulanmasının kurum itibarını doğrudan etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların
yüzde 85’i bir bilgi güvenliği ihlali durumunda ortaya
çıkan durumun, marka kimliği ve itibarına zarar verdiğini savunurken, yüzde 72’si gelir kaybına neden
olduğuna değinmiştir.17
Bilgi güvenliği konusundaki en yakın örnek ise Sony
Play Station ağına sızan hackerların uç güvenlik duvarlarını da aşıp 77 milyon kullanıcının, kullanıcı adını
ve şifrelerini çalmasıdır. Yaşanan bu olayın zararının
170 milyon dolar olduğu bildirilmiştir.
16 SÜDERBAY, Gökhan, Bilgi Güvenliği Neden Bu kadar Önemli ve Gerekli,
http://www.tubiyad.org/ PublicationsDetail.aspx?PublicationID=56,
Erişim tarihi:27/05/2014
17 CAN, Murat,ISO ve Standartlara Genel Bakış, ISO 27001’ye göre
Bilgi ve Bilgi Güvenliği-Bölüm 1http://www.cozumpark.com/
blogs/cobit-itil/archive/2012/06/02/ts-iso-iec-27001-2005-bilgiguvenligi-yonetim-sistemi-ve-puko-modeli-bolum-2.aspx, Erişim tarihi:28/05/2014
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Ernst & Young›ın yıllık anket sonuçlarına göre, şirketler bilgi güvenliği hakkındaki risk ortamının değiştiğinin farkında. Ankete yanıt verenlerin yüzde 80’i dış
tehditlerin artmasıyla risk faktörünün de yükseldiği
konusunda hemfikir. Buna ek olarak katılımcıların
yüzde 31’i bilgi güvenliklerini tehdit eden vakaların
geçen yıla göre artış gösterdiğini, yüzde 59’u aynı
oranda kaldığını, yüzde 10’u da düşüş gösterdiğini
belirtti. Bilgi güvenliğine yönelik tehditlerin sıklığı ve
güvenlik vakalarının artması bu konuda şirketlerin
görebileceği potansiyel zararın da arttığına işaret ediyor. ABD›nin resmi rakamları da kişisel tanımlanabilir
bilgilerin izinsiz paylaşımı, 2011 yılında yüzde 19 arttığını belirterek bilgi sızıntısının vardığı boyutu ortaya
koymaktadır. 18

Teknolojisi- Güvenlik Teknikleri-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gereksinimler” olarak yapılmıştır.21
Teknik bir standart olmayan ISO/IEC 27001 kurum,
kuruluş ve işletmelerin güvenlik gereksinimlerini tanımlar, ancak gerçekleştirme şeklini onlara bırakır.
Başka bir deyişle, kurum içi veya dışı yanlış ve kötü
amaçlı kullanıma karşı bilginin korunması için gerekli beklentileri tanımlar. TSE’nin yayınlamış olduğu TS
ISO/IEC 270001 adlı kitapçıkta bu standardın hazırlanış amacı; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (BGYS)
kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden
geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için bir model
oluşturmak olarak açıklanmıştır.22

Yukarıda verilen anket ve örnekler, bilgi güvenliği zafiyetinin ortaya çıkardığı itibar ve gelir kaybının düzeyini ortaya koyması ve bilgi güvenliğinin önemini
vurgulaması açısından son derece çarpıcı veriler sunmaktadır.

İletişim ortamlarının yaygınlaşması ve kullanımının
artması sonucunda bilgi güvenliğinin sağlanması ihtiyacı her geçen gün katlanarak artmıştır. Sadece teknik önlemlerle (güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri, antivirüs yazılımları, şifreleme, vb.) kurumsal
bilgi güvenliğinin sağlanmasının mümkün olmadığı
görülmüştür. Bu nedenle teknik önlemlerin ötesinde,
insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve
üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sisteminin gerekliliği ortaya çıkmıştır.

III. TS ISO/IEC 27001 STANDARDI KAPSAMINDA BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI
1.TS ISO/IEC 27001 Standardı Nedir?
ISO19 27000 ailesinden olan ve ISO/IEC20 17799’un
yerine geçen ISO/IEC 270001Standardı, bilgi güvenliği standardı, bilgi güvenliği yönetiminin daha
verimli hale getirilmesi için tasarlanmıştır. Orijinal
ismi “Information Technology - Security Technigues
- Information Security Nanagement Systems - Requirements” olan bu standardın Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) tarafından Türkçeye çevirisi “Bilgi
18 ERNST&YOUNG, 27/12/2012 tarihli Basın Bülteni, http://www.
ey.com/Publication/vwLUAssets$FILE/Bilgi Guvenligi%20BB_EB.pdf,
Erişim tarihi:28/05/2014, s.1
19 ISO: (International Organization for Standardization); Uluslararası
Standartlar Teşkilâtı, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi
çalışmalarını yürütmek gayesiyle 1946'da Cenevre'de kurulan uluslararası teşkilât. (Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/ISO_standart,
Erişim tarihi:03/06/2014)
20 IEC:(International Electrotechnical Commission);1906 yılında elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler konusunda uluslararası standard
hazırlama çalışmalarına başlayan ve halen 51 üyesi bulunan IEC
(www.iec.ch)’ye TSE 1956 yılında üye olmuştur.(Kaynak:http://
inndustry.blogcu.com/iso-ve-iec-nedir/5279272
(Erişim
tarihi:03/06/2014)
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2. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tanım

Kurum veya kuruluşların üst düzeyde bilgi güvenliğini
ve iş sürekliliğini sağlamaları için, teknik önlemlerin
yanında teknik olmayan (insan faktörü, prosedürel
faktörler, vb.) önlemlerin ve denetimlerin alınması,
tüm bu süreçlerin devamlılığının sağlanması ve bilgi
güvenliği standartlarına uygun olarak yönetilebilmesi
amacıyla yönetim tarafından desteklenen insanları,
iş süreçlerini ve bilişim teknolojilerini kapsayan bilgi
güvenliği standartlarına uygun olarak Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi (BGYS) kurmaları gerekmektedir. Bilgi güvenliği standartları kurumların kendi iş süreçlerini bilgi güvenliğine yönelik risklerden korumaları ve
önleyici tedbirleri sistematik biçimde işletebilmeleri
21 ISO/IEC 27001 Uluslararası gösterim şeklidir. TS ISO/IEC 27001 ise
TSE’nin resmi olarak kabul edip yayınladığı Türkçe versiyonu belirtir.
İkisi arasında içerik farkı yoktur. 27001, ISO/IEC 27001 ve TS ISO/IEC
27001 aynı standardı ifade eder. ISO/IEC 27001:2005 bu standardın
Temmuz 2007’den itibaren kullanılan ismidir. Makalemizde bu yazım
çeşitleri birbirinin yerine kullanılmıştır.
22 ERSOY, Eren Veysel, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Standardı, ODTÜ
Yayıncılık, Ankara, Şubat 2012, s.14,15
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ve standartların gereğini yerine getiren kurum veya
kuruluşların belgelendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir.23
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS); Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve kesintisiz kullanılabilirliğini
(erişilebilirliğini) sağlamak üzere sistemli, kuralları
koyulmuş, planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir, dokümante edilmiş, yönetimce kabul görmüş ve uluslararası güvenlik standartlarının temel alındığı faaliyetler
bütünüdür.24

iyileştirmek için genel prensipleri ve yönlendirici bilgileri ortaya koyar. ISO/IEC 27002:2005 rehber edinilerek kurulan BGYS’nin belgelendirmesi için “ISO/IEC
27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gereksinimler” standardı kullanılmaktadır.26
Tüm dünyada kabul edilen standart yaklaşımla bilgi
güvenliğinin sağlanabilmesi için üç ana şartın yerine
getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar; gizlilik (confidentiality), bütünlük (Integrity), kullanılabilirlik/erişilebilirlik (Availability) olarak sıralanabilir.

BGYS kurumun hassas bilgilerini yönetebilmek
amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistemin temel amacı hassas bilginin korunmasıdır. Bu sistem çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) sistemlerini kapsar.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi deyimi ilk kez 1998
yılında BSI (British Standards Institute) tarafından yayınlanan BS 7799-2 standardında kullanılmıştır. Daha
sonra bu standart Uluslararası Standartlar Kurumu
ISO tarafından kabul edilmiş ve ISO/IEC 27001:2005
olarak yayınlanmıştır. BSI tarafından yayınlanan
bir diğer standart BS 7799-1 ise bilgi güvenliğinin
sağlanmasında kullanılacak kontrollerden bahsetmektedir. Bu da yine ISO tarafından kabul edilmiş
ve ISO/IEC 27002:2005 olarak yayınlanmıştır. ISO/
IEC 27002:2005 bu standardın Temmuz 2007’den
itibaren kullanılan ismidir, bu tarihe kadar standart ISO/IEC 17799:2005 olarak adlandırılıyordu.
Bilgi güvenliği yönetimi konusunda en yaygın olarak kullanılan standart, “ISO/IEC 27002:2005 Bilgi
Güvenliği Yönetimi İçin Uygulama Prensipleri” standardıdır. Bu standart, en iyi uygulamaları temel alan
bir dizi standarttır ve organizasyonlara bilgi güvenliği
programlarını uygularken ve yönetirken uymaları gereken kuralları temin eder.25

Gizlilik (confidentiality): Önemli ve hassas bilgilerin
istenmeyen biçimde yetkisiz kişilerin eline geçmesi
önlenmelidir ve sadece erişim yetkisi verilmiş kişilerce erişilebilir olduğu garanti altına alınmalıdır.

Standart, işletmeler içerisinde bilgi güvenliği yönetimini başlatmak, gerçekleştirmek, sürdürmek ve

b) Uygula (BGYS’nin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi):
BGYS politikası, kontroller, süreçler ve prosedürlerin
gerçekleştirilip işletilmesidir.

23 VURAL Yılmaz, SAĞIROĞLU Şeref,Kurumsal Bilgi Güvenliği: Güncel
Gelişmeler, Bildiriler Kitabı Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve
Kriptoloji Konferansı, Ankara, 2007,s.196
24 ERSOY, Eren Veysel, a.g.e., s.8
25 ÖZBEK, Çetin, Kurumsal Yönetim-Risk Yönetimi-İç Kontrol, Türkiye İç
Denetim Enstitüsü Yayınları, Yayın no:3, Cilt no:2, 1. Baskı, İstanbul,
Ekim 2012, s.1071
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Bütünlük (Integrity): Bilginin bir kısmının veya tümünün yetkili olmayan kişilerce değiştirilmesinin, silinmesinin ve bozulmasının önlenmesi gerekmektedir.
Kullanılabilirlik/erişilebilirlik (Availability): Bilgi
veya bilgi sistemleri sürekli kullanıma hazır ve erişilebilir olmalıdır.27
TS ISO 27001 BGYS teknik bir süreçten daha çok bir
yönetim sürecidir. BT Risklerinin mümkünse ortadan
kaldırılmasını, değilse etkisinin düşürülmesini hedefler ve sürekli iyileştirme metodu olarak Planla, Uygula,
Kontrol et, Önlem al (PUKÖ) döngüsünü temel alır.28
Döngünün her bir bileşeninin ne anlam geldiği aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.
a) Planla (BGYS’nin kurulması): BGYS politikası,
amaçlar, hedefler, süreçler ve prosedürlerin geliştirilmesidir.

26 http://www.belgelendirme.com.tr/belgelendirme-standartlari/iso27001-standart/182-iso-27001-nedir:, Erişim tarihi:28/05/2014
27 ERSOY, Eren Veysel, a.g.e. s.10
28 http://www.boydakbilisim.com/2014/05/ts-iso-iec-270012005bilgi-güvenligi-yönetim-sistemi-denetimi-basari-ile-tamamlandi/,
Erişim tarihi: 29/05/2014
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c) Kontrol Et (BGYS’nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi): BGYS politikası, amaçlar ve süreç performansının değerlendirilmesi, uygulanabilen yerlerde ölçülmesi ve sonuçların rapor edilmesidir.
d) Önlem al (BGYS’nin sürekliliğinin sağlanması ve
iyileştirilmesi): Yönetimin gözden geçirme sonuçlarına dayalı olarak, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin
gerçekleştirilmesidir.
Bilgi güvenliği yönetimi, sürekli devam eden bir gelişim süreci olarak düşünülmelidir. PUKÖ modelinde
gösterildiği gibi bir döngü içinde durmaksızın sürekli
devam etmelidir. PUKÖ modeli özet olarak ne yapılacağına karar verilmesi, kararların gerçekleştirilmesi,
çalıştığının kontrol edilmesi hedefine uygun çalışmayan kontroller için önlemlerin alınmasıdır.29

BGYS’nin kurulması
PLANLA

BGYS’nin sürekliliğinin
sağlanması ve iyileştirilmesi

ÖNLEM
AL

UYGULA

BGYS’nin gerçekleştirilmesi
ve işletilmesi

KONTROL
ET

BGYS’nin izlenmesi ve
gözden geçirilmesi

2) Bilgi güvenliği organizasyonu: Bu bölümde kurum
içi ve üçüncü taraflarla olan erişim güvenliği organize
edilmelidir. Yönetim kurum içinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini aktif olarak desteklemeli, bilgi güvenliği ile ilgili hedefler belirlenmeli ve sorumluların
atanması yapılmalıdır. Ayrıca organizasyon içerisindeki uygulama ile güvenlik politikası esaslarının aynı
olduğu, güvenlik politikasının etkin ve uygulanabilir
olduğu düzenli bir şekilde bağımsız bir kurum veya
kuruluş tarafından denetlenmelidir. Yine bilgi sistemlerine üçüncü tarafların erişiminden kaynaklanacak
riskler belirlenmeli ve erişim hakkı verilmeden önce
bununla ilgili tedbirler alınmalıdır.
3) Varlık yönetimi: Tüm bilgi varlıklarını içeren bir
varlık envanteri tutulmalıdır. Bu envanter hazırlanırken aşağıda belirtilen varlık türlerinin tamamı göz
önünde bulundurulmalıdır.
Bilgi: Veri Tabanı, sözleşme ve anlaşmalar, sistem dokümantasyonu vb.
Yazılım varlıkları: Uygulama yazılımları, sistem yazılımları ve yazılım geliştirme araçları.
Fiziksel varlıklar: Bilgisayarlar ve iletişim araçları.

Şekil 2. PUKÖ döngüsü modeli (Kaynak: Yazar)

3. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulumu Aşamaları
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak isteyen
bir kurumda yapılması gerekenleri, aşamalar halinde
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1) Güvenlik politikası: Üst yönetim tarafından onaylanmış bir bilgi güvenliği politikası oluşturulmalıdır.
Bu politika üst yönetimin bilgi güvenliği yönetimi ile
ilgili taahhüdünü ve kurumsal yaklaşımını yansıtmalıdır.

29 MARTTİN Vedat, PEHLİVANİhsan, ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetimi Standardı ve Türkiye’deki Bazı Kamu Kuruluşu Uygulamaları
Üzerine Bir inceleme, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım DergisiCilt:1
Sayı:1,2010, s.50
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Hizmete dönük varlıklar: Bilgisayar ve iletişim hizmetleri, ısıtma, aydınlatma, güç vb.
Personel: Nitelik ve tecrübeleri ile birlikte.
Soyut varlıklar: Kuruluşun itibarı ve imajı gibi.
Varlık envanteri herhangi bir afetten sonra normal
çalışma şartlarına dönmek için gereken (varlığın türü,
formatı, konumu, değeri gibi) tüm bilgileri içermelidir.
4) İnsan kaynakları güvenliği: Kurumun bilgi güvenliği politikası uyarınca personele düşen güvenlik rol ve
sorumlulukları belgelenmeli; işe alınacak personele
yüklenecek rol ve sorumluluklar açıkça tanımlanmış
ve işe alınmadan önce personel tarafından iyice anlaşılması sağlanmış olmalıdır. Kurum çalışanlarının
gizlilik ve açığa çıkarmama anlaşmalarını işe alınma
şartının bir parçası olarak imzalamaları istenmelidir.
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5) Fiziksel ve çevresel güvenlik: Bilgi işleme servisini
korumak amacıyla herhangi bir fiziksel sınır güvenliği (kart kontrollü giriş, duvarlar, insanlı nizamiye vb.)
tesis edilmelidir. Fiziksel sınır güvenliği, içindeki bilgi
varlıklarının güvenlik ihtiyaçları ve risk değerlendirme sürecinin sonucuna göre oluşturulmalıdır. Kurum
içerisinde belli yerlere sadece yetkili personelin girişine izin verecek şekilde kontrol mekanizmaları oluşturulmalı ve ziyaretçilerin giriş-çıkış zamanları ve ziyaret sebepleri kaydedilmelidir. Yangın, sel, deprem,
patlama ve diğer tabii afetler veya toplumsal kargaşa
sonucu oluşabilecek hasara karşı fiziksel koruma tedbirleri alınmış olmalı ve uygulanmalıdır.
6) İletişim ve işletme yönetimi: İşletme prosedürleri
yazılmalı ve güncellenmelidir. Bilgi işlem ve iletişim
ile ilgili sistem açma/kapama, yedekleme, cihazların
bakımı, sistem odasının kullanılması, gibi sistem faaliyetleri prosedürlere bağlanmalıdır. İşletme prosedürlerine, ihtiyacı olan tüm kullanıcılar erişebilmeli ve bu
prosedürler resmi belge gibi ciddiye alınmalıdır. Bilgi
işlem sistemlerinde yapılan değişiklikler denetlenmeli ve yapılan değişiklikler için kayıtlar tutulmalıdır.
Yedekleme politikası uyarınca bilgi ve yazılımların yedeklenmesi ve yedeklerin test edilmesi düzenli olarak
yapılmalıdır. Bir felaket veya sistem hatasından sonra
gerekli tüm bilgilerin ve yazılımların kurtarılmasını
sağlayacak yedekleme kabiliyetleri kuruma kazandırılmalıdır.
7) Erişim kontrolü: Erişimle ilgili iş ve güvenlik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak erişim denetimi
politikası oluşturulmalı ve belgelenmelidir. Erişim
denetimi hem fiziksel, hem işlevsel boyutları ile değerlendirilmeli ve erişim denetimi politikası bütün
kullanıcılar veya kullanıcı grupları için erişim kurallarını ve haklarını açıkça belirtmelidir. Erişim haklarının
“Yasaklanmadıkça her şey serbesttir” değil “İzin verilmedikçe her şey yasaktır” prensibine göre verilmesine dikkat edilmelidir.
8) Bilgi sistemleri tedariki, geliştirme ve bakımı: Yeni
sistemlerin geliştirilmesi veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ile ilgili ihtiyaçlar belirlenirken güvenlik
gereksinimleri göz önüne alınmalıdır. Uygulama sistemlerinin girdilerinin doğru ve uygun olduğuna dair
kontroller yapılmalı; doğru girilmiş bilginin işlem sıra-
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sında hata sonucunda veya kasıtlı olarak bozulup bozulmadığını kontrol etmek için uygulamalara kontrol
mekanizmaları yerleştirilmelidir. Uygulamalar, işlem
sırasında oluşacak hataların veri bütünlüğünü bozma
olasılığını asgari düzeye indirecek şekilde tasarlanmalıdır. Bilginin korunması için kriptografik kontrollerin kullanılmasını düzenleyen politika geliştirilmiş ve
uygulamaya alınmış olmalıdır. Çalışan sistemlere yazılım yüklenmesini -bozulma riskini asgariye indirmek
için- düzenleyen prosedürler olmalı ve bilgi sistemleri
üzerinde yapılacak değişiklikler resmi kontrol prosedürleri aracılığı ile denetlenmelidir.
9) Bilgi güvenliği olayları yönetimi: Güvenlik olaylarını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlamak
ve kurum çalışanlarının sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri
bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulmalıdır. Personel ve üçüncü taraf çalışanları zafiyetlerin varlığını kanıtlamak için test ve girişimler
yapmaktan kaçınmalıdır. Aksi halde sistemde hasar
oluşabileceği gibi testi yapan personelin de suçlu
durumuna düşebileceği personele anlatılmalıdır. Bilgi güvenliği olaylarını ortaya çıkarmak için sistemler,
sistemlerin açıklıkları ve üretilen alarmlar izlenmelidir. Bilgi sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi,
gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilgi sisteminin
kötüye kullanılması gibi istenmeyen olaylarda deliller
toplanmalı ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Açığı
kapatmak ve hataları düzeltmek için gereken çalışmalar yapılırken canlı sisteme sadece yetkili personelin
erişmesine, acil düzeltme çalışmalarının dokümante
edilmesine, çalışmaların düzenli olarak yönetime bildirilmesi ve yönetim tarafından gözden geçirilmesine
ve bilgi sistemlerinin bütünlüğünün asgari gecikme
ile sağlanmasına dikkat edilmelidir.
10) İş sürekliliği yönetimi: Kurum bünyesinde bilgi güvenliği ihtiyaçlarına yer veren iş sürekliliği için geliştirilmiş bir süreç oluşturulmalı. Bu süreç iş sürekliliği ile
ilgili olarak kuruluşun yüz yüze olduğu riskleri, kritik
iş süreçleri ile ilgili varlıkları, bilgi güvenliği olayları
yüzünden gerçekleşebilecek kesintilerin etkisini, ilave önleyici tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasını, bilgi güvenliğini de içeren iş sürekliliği planlarının
belgelenmesi konularını içermelidir.
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11) Uyum: Her bir bilgi sistemi için ilgili bütün yasal,
düzenleyici ve sözleşmeye bağlı gereksinimler ve gereksinimleri sağlamak için kullanılacak kurumsal yaklaşım açık şekilde tanımlanmış ve belgelenmiş olmalı
ve bu gereksinimleri karşılamak amacıyla kontroller
ve bireysel sorumluluklar tanımlanmalı ve belgelenmelidir. Kullanılmakta olan yazılım ve diğer her türlü
materyal ile ilgili olarak yasal kısıtlamalara uyulması
açısından kopya hakkı, düzenleme hakkı, ticari marka
gibi hakların kullanılmasını güvence altına alan prosedürler yürürlüğe sokulmalıdır.30
BGYS’nin kurulma (kontrolleri) aşamalarını organizasyonel ve operasyonel boyutları aşağıdaki gibi şematize edilebilir.

•
•
•
•
•
•
•
•

Organizasyonel

•
Güvenlik Politikası
Organizasyonel Güvenlik
Varlık Sınıflandırma
ve Denetim

•

Erişim Kontrolü

Uygunluk

Operasyonel

Personel Güvenliği

Sistemlerin Geliştirilmesi
ve Sürekliliği

Fiziksel ve Çevresel
Güvenlik

İletişim ve Operasyonel
Yönetim

İş Sürekliliği Yönetimi

Olay Yönetimi

Şekil 3. BGYS Kontrolleri Şeması
(Kaynak: MARTTİN Vedat, PEHLİVAN İhsan, a.g.e, s.51)

4. ISO/IEC 27001 BGYS’nin Kuruma Katkıları
•
•
•

Kurum güvenlik politikalarını ve buna bağlı olarak
bilgi güvenliğini yönetir.
Bilgi varlıklarının farkına varılıp korunmasını sağlar.
Kurumsal bilgi varlıklarının uygun bir şekilde korunmasını sağlar ve bu sayede, şirketin iş, zaman,
para ve itibar kayıplarının önüne geçer.

30 ŞEN Şenol, YERLİKAYA Tarık,ISO 27001 Kurumsal Bilgi Güvenliği Standardı, ab.org.tr/ab13/bildiri/216.doc, Erişim tarihi:02/06/2014
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Bilgi kaynakları denetimiyle bilginin, gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlüğünün korunması sayesinde
bilgi güvenliğini sağlar.
Tehdit ve riskleri yöneterek iş sürekliliğini sağlar.
Yasa ve yönetmeliklere uyum sayesinde yasal takipleri önler.
Kurumun, çalışanlarının ve birlikte iş yapılan 3.
taraflarının güvenlik risklerini minimuma indirir.
Eğitim ve sözleşmeler ile personel, yönetici ve
üçüncü kişilerin bilgi güvenliği farkındalıklarını
arttırır.
Kurumum prestijini yükseltip rekabet avantajı
sağlar.
Güvenlik politikaları sayesinde, sistemlerin kötü
amaçlar için kullanımını ve suistimalleri engeller.
İş sürekliliğini sağlamak için geliştirilen kontroller
ile kurumun iş ve finans kaybını minimize eder.
Bilgi güvenliği ihlal olaylarını etkili bir şekilde yönetip kurumun iç-dış tehditlerden zarar görme
risklerini minimize eder.
Her türlü hukuka ve yasal düzenlemelere uyum
sayesinde, kurumu olası hukuki yaptırımlara karşı
korur.31

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulması;
varlık envanterinin yapılması, bu varlıklara karşı olası
risk ve tehditlerin tespit edilmesi, güvenlik politikalarının oluşturulması, denetimlerin ve uygulamaların
kontrolü, uygun çözümlerin geliştirilerek sistemin iyileştirilmesi gibi birbirini izleyen ve tamamlayan denetimlerin gerçekleştirilmiş olması demektir.32
5. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemiyle İlgili Yanlış Algılamalar ve Olması Gerekenler
Bilgi güvenliği yönetişimi konusunda yasal bir düzenleme ve zorunluluk olmaması Ülkemizde faaliyet gösteren kamu kurumları ve özel sektörde bilgi güvenliği yönetişiminin çok az sayıdaki kurumda uygulanmasına yol açmaktadır. Yasal eksiklik, bilgi güvenliği
yönetiminin uygun bir şekilde yapılandırılmasına da
engel olmaktadır. Bu durumda, Bilgi Güvenliği Yöne31 http://www.boydakbilisim.com/2014/05/ts-iso-iec-270012005bilgi-guvenligi-yonetim-sistemi-denetimi-basari-ile-tamamlandi/,
Erişim tarihi:29/05/2014
32 ŞEN Şenol, YERLİKAYA Tarık, a.g.e.

55

MAKALE

tim Sistemi kurmak isteyen kurumlarda görev yapan
yönetici ve personelde genellikle aşağıdaki yanlış algılamalar olmaktadır: 33
Yanlış Algılamalar
BGYS’nin kapsamı bilgi işlem
birimidir.
BGYS’yi kurmaktan ve
yürütmekten sorumlu üst
düzey yönetici bilgi işlem birimi
başkanıdır.
BGYS bir bilgi teknolojileri
projesidir.
BGYS’nin sadece ve doğrudan
bilgi işlem birimi ile bağlantısı
vardır.
BGYS’nin sadece ve doğrudan
güvenlik teknolojileri ile
bağlantısı vardır.

Olması Gerekenler
BGYS’nin kapsamı nihai olarak
kurumun tamamıdır.
BGYS’yi kurmaktan ve yürütmekten
sorumlu yönetici kurumun en üst
düzey yöneticisidir.
BGYS bir bilgi teknolojileri
projesi değildir. Bir bilgi güvenliği
projesidir.
BGYS’nin kurumun tüm birimleri ve
süreçleri ile ilişkisi vardır.
BGYS kapsamında güvenlik
teknolojilerinden faydalanılır.

BGYS kapsamında yazılım/
BGYS bir yazılım/donanım/servis
donanım/ servis tedariki yapılabilir.
tedarik projesidir.
BGYS, tamamen başka bir
kuruma yaptırılabilen bir
projedir.

BGYS kurulması için başka bir
kurumdan danışmanlık hizmeti
alınabilir. Ancak BGYS’yi asıl
kurması gereken kurumun
kendisidir.

IV. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM
SİSTEMİ İÇİN RİSK ANALİZİ
Risk önceden bilinen somut bir değer değil, bir olasılık değeridir. Bu nedenle risk analizi bir olasılık hesabıdır ve karmaşık bir süreç olabilmektedir. Bilgi teknolojileri söz konusu olduğunda, risk analizi sürecinin
karmaşıklığı daha da artmaktadır. 34
Temel olarak, nitel ve nicel olmak üzere iki tür risk
analizi yöntemi vardır. Nitel yöntemlerde analiz; riski düşük, orta, yüksek şeklinde sıfatlar kullanarak
sınıflandırmayla yapılır. Nicel yöntemlerde ise, matematiksel ve istatistiki ifadeler kullanılır ve sayısal değerler ortaya konur. Risk analizinde bu iki temel tür
üzerinde geliştirilmiş çeşitli yöntemler kullanılır. Ayrıca bazı yöntemler, karma yapıdadır, yani iki yapıyı bir
33 MARTTİN Vedat, PEHLİVAN İhsan, a.g.e., s.51,52
34 KARABACAK Bilge, ÖZKAN Dr. Sevgi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
için Süreç Tabanlı Risk Analizi, http://www.emo.org.tr/ekler/fa22e2c8eca438e_ek.pdf, Erişim tarihi 03/06/2014
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arada kullanmaktadır. Karma yapıdaki yöntemlerde
bile, nitel veya nicel özelliklerden bir tanesi daha ağırlıklı olmakta, yöntem bu özelliğiyle daha nicel veya
daha nitel olarak sınıflandırılabilmektedir. Kullandığı
yöntem ister nitel, ister nicel olsun, genel olarak bütün risk analiz yöntemlerinin ana hedefi, toplam risk
değerini tahmin etmektir. Birçok risk analizi ve yönetimi yöntemi olmasına karşın bunların genel anlamda
birbirlerine üstünlükleri bulunmamakta ancak uygulayan organizasyonun ihtiyaçları çerçevesinde o organizasyon için en iyi olan yöntemin bulunması (önem
taşımaktadır.) 35
Bu makalemizde modellenmiş olan bir süreç üzerinden risk analizi yapılmaya çalışılacaktır. Bilgi teknolojileri açısından risk, basit bir olasılık değeri değildir.
Risk, bir varlıktaki bir açıklığın bir tehdit tarafından
kullanılma olasılığıdır. Böylece risk; varlık, açıklık ve
tehdit olmak üzere üç adet girdiye bağımlıdır.
Risk = f (Varlık, Açıklık, Tehdit)
Formüldeki f fonksiyonu, risk modelini ifade etmektedir. Bu modelin üç adet temel girdisi vardır ve bu
fonksiyonun (modelin) çıktısı da risk değeridir.
Risk analizi çalışmaları belirlenmiş olan BGYS kapsamı dâhilinde gerçekleştirilir. BGYS’nin kapsamı aynı
zamanda risk analizinin de kapsamıdır. Aynı kapsamın, varlık envanterinin oluşturulması esnasında da
dikkate alınması gerekir. Birçok BGYS çalışmasında
kapsamın belirlenmesinin ardından, varlık envanteri oluşturulmasına geçilmektedir. Önerilen metotta,
BGYS kapsamının belirlenmesinin ardından, varlık
envanterine geçilmeden önce bu kapsam içerisinde
yer alan süreçlerin ortaya konulması ve modellenmesi önerilmektedir. Süreçleri oluşturan yapıtaşları varlıklardır. Bu nedenle, süreçlerin belirlenmesi ve yazılı
hale getirilmesi varlıkların daha sağlıklı ve eksiksiz bir
şekilde belirlenmesini de sağlayacaktır. BGYS kapsamının belirlenmesinin ardından doğrudan varlık envanterinin oluşturulması aşamasına geçilmesi, bilgi
işlem personelinin sadece donanım ve yazılımlara
odaklanmasına yol açmaktadır. Önerilen metotta ise,
35 AKTAŞ F. Özden, SOĞUKPINAR İbrahim, Bilgi Güvenliğinde Uygun
Risk Analizi ve Yönetimi Yönteminin Seçimi İçin Bir Yaklaşım, http://
eski.tbd.org.tr,Erişim tarihi:10/06/2014
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Bir bilgi işlem aktivitesini veya bilgi işlem altyapısını
kullanan bir bilgisayar kullanıcısının yaptığı işlemi modellemek akış diyagramları ile oldukça kolay olmaktadır. Akış diyagramları en çok bilinen ve uygulama
kolaylığı olan süreç modelleme yöntemidir. Sistemin
bütüncül yapısını göstermede ve bu yapı içerisinde işlerin ve bilginin akışını izlemede faydalıdır. Şekil-2’de
bir bilgisayar kullanıcısının veri girişi modellenmiştir.
Birçok kurumda, kurumun kritik bilgisini içerdiğinden
dolayı veritabanları en kritik varlıklardır. Veritabanlarına veri girişi genellikle kurum personeli tarafından
yapılan günlük bir iş sürecidir. Şekil 5’de bu kritik işlem yedi adet süreç kutusu kullanılarak akış diyagramı metodu ile basit bir şekilde modellenmiştir. Bu basit modelleme, veri giriş sürecinde hangi bilgi işlem
elemanlarının kullanıldığını ortaya koymuştur.

RİSK ANALİZİ RAPORU

6. Riskin belirlenmesi

5. Tehditlerin Belirlenmesi

4. Açıklıkların belirlenmesi

3. Varlıkların belirlenmes

2. Süreçlerin belirlenmesi ve
modellenmesi

1. BGYS
kapsamının belirlenmesi

modellenmiş süreçlerden yola çıkılarak belirlenmiş
olan varlıklardaki açıklıklar ve bu açıklıklar kullanan
tehditler ortaya konmaktadır. Risk analizinin son adımında ise, belirlenmiş olan varlık, açıklık ve tehditlere
değerler verilerek risk hesaplanmakta ve risk analizi
süreci tamamlanmaktadır. Önerilen risk analizi metodunun genel akış diyagramı Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Öngörülen yöntemin genel akışı

2.

3.

Ekranı açık
bırakmak
Şifreyi
korumamak,
başkalarına
vermek
Basit şifre
kullanımı

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

Eksik veri
Yanlış veri

Girişte şifre girmeye
zorlamaması
Web uygulamasının
yavaş çalışması
Veri kontrolü
yapılmaması
Gizlilik ve bütünlük
kontrollerinin
yapılmaması
İşlemin
tamamlandığının teyit
edilmemesi
Gerekli hata ve
uyarı mesajlarının
verilmemesi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.İletişim
Hattı

4.Bilgisayar

1.
2.
3.

Antivirüs yüklü olmaması
Lisanssız kullanım
İşletim sisteminde yüklü
yetkilendirilmemiş programlar
İşletim sistemi yönetici
şifresinin olmaması
Bilgisayarın merkezi olarak
yönetilememesi
Bilgisayarın işletim sisteminin
güncel olmaması
Güvenlik duvarının aktif
olmaması

6.Uygulama
Sonucu

Şifreleme yapılmaması
İletişim hattında
yaşanan zorluklar
İletişim hattında
yedekleme olmaması

7.Veritabanı

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.

Lisanssız kullanım
Veritabanı ve işletim
sistemi yamalarının
yapılmamış olması
Veritabanının
topolojideki yerinin
yanlış olması
Veritabanının yedeğinin
alınmaması
Veritabanının Kurulu
olduğu işletim
sistemindeki eksik
yamalar
Veritabanının kurulu
olduğu donanımın
fiziksel güvenliğinin zayıf
olması

Uygulama sunucusunun, işletim
sisteminin ve uygulamanın
yamasının yapılmaması
Uygulama sunucu ile
veritabanının aynı ağda olması
Yedeğinin olmaması
Fiziksel güvenliğin yetersiz
olması

(Gizlilik, bütünlük ve süreklilik, ihlalleri sonucu)
İş sürecinin gerçekleşmemesi, eksik/yanlış gerçekleşmesi veya geç gerçekleşmesi

Sayısal İşlem
(İş Süreci)
Varlık

Açıklıklar ve Tehditler

1.

3.Web
Uygulaması

2.Veri

RİSK

1.Bilgisayar
Kullanıcısı

Şekil 5. Örnek bir süreç modeli ve modelin kullanılarak risk analizi yapılması
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Akış diyagramındaki her bir süreç kutusu aslında bir
varlığa işaret etmektedir. Böylece akış diyagramı kullanarak hem varlıklar listelenmiş hem de bu varlıkların birbirleri ile olan ilişkileri ortaya konulmuştur.
Özetlemek gerekirse, bilgisayar kullanıcısı, evraktaki
veriyi bilgisayarındaki web uygulamasını kullanarak
sayısallaştırır, bu aşamada, veri iletişim hattından
geçerek uygulama sunucusuna gelir, uygulama sunucusu da yine iletişim hattını kullanarak veritabanına
verinin yazılmasını sağlar. Bu işlemde bilgisayar kullanıcısı da dahil olmak üzere adı geçen her şey birer
varlıktır. Varlıkların süreç içerisinde gösterilmesi ve
listelenmesinin ardından ikinci aşama olarak bu varlıklardaki açıklıklar ve bu açıklıkları kullanabilecek
tehditler ortaya konur. Bu da yine akış diyagramı kullanılarak yapılır. Makalenin başında bahsedildiği gibi
klasik varlık envanteri oluşturulurken yapılan önemli hatalardan birisi olan, varlık envanterinde sadece
teknik bileşenlerin geçmesi hatası tekrarlanmadığı
için bilgisayar kullanıcısından, girilen verinin doğruluğuna ve kullanıcının bilgisayarına kadar birçok alanda
açıklık ve tehditler saptanmış olur. Belirlenmiş olan
her bir açıklık ve tehdit Şekil 5’de de gösterildiği gibi
akış diyagramı kullanılarak modellenmiş olan sürecin
gerçekleşmemesi, eksik/yanlış gerçekleşmesi veya
geç gerçekleşmesi gibi birer sebep olacaktır. O halde, iş sürecinin her aşamasında varlıkları etkileyen
tehditleri ve bu varlıklardaki açıklıkları engellemek
gereklidir.
Şekil 5’de gösterilen adımların kapsam dahilindeki
tüm süreçler için tamamlanması ile beraber, Şekil
4’deki genel akış diyagramındaki 2, 3, 4 ve 5 numaralı
adımlar da gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu aşamadan
sonra, birçok kaynakta önerilen ve standart olarak
kullanılan aşağıdaki formül ile risk değeri hesaplanır
ve risk analizi tamamlanır.

ISO 27001 standardı BGYS kurmak isteyen kuruluşun
risk analizi çalışmasının ardından çeşitli kontrolleri
devreye sokarak mevcut riskleri tedavi etmesini ve
kabul edilebilir risk seviyesinin altına indirmesini şart
koşmaktadır.37
IV- SONUÇ
Bilişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler,
bilginin bu teknolojiler sayesinde üretilmesi, işlenmesi, kullanılması ve paylaşılmasının saniyeler içerisinde
gerçekleşebilmesi, buna paralel olarak bilgi güvenliğinin kontrolünün ve güvenliğinin sağlanmasını da
zorunlu kılmaktadır. Bilgi güvenliği risklerinin tespit
edilerek bilgi güvenliğinin sağlanmasında, bilgi teknolojileri alanında yatırım yapmak, korunma amaçlı
birçok teknolojileri, yöntemlerinin kullanılması, TS
ISO/IEC 27001 vb. gibi standartlar kapsamında Bilgi
güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) kurulması önem
taşımaktadır.
Bunun yanında bilinmesi gereken bir husus var ki,
o da Kurumsal bilgi güvenliğinde en önemli ve etkili
önlem kurum çalışanlarının bilgi güvenliği konusunda
farkındalıklarının ve bilinç düzeyinin arttırılmasıdır.
Bu nedenle kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında yapılacak olan teknolojik yatırımlar yanında
kurum çalışanlarının da bu konuda eğitilmesi önem
taşımaktadır. Ancak bu sayede güvenlik teknolojileri
yerinde ve zamanında kullanılabilecek ve bilgi güvenliğine ilişkin artık riskler kabul edilebilir düzeye çekilebilecektir.

Risk = Tehdidin etki derecesi x tehdidin gerçekleşme
ihtimali
Risk analizi sürecinin bu son aşamasının da tamamlanması ile birlikte Şekil 5’deki 6 ve 7 numaralı adımlar tamamlanmış olacaktır. 36
36 KARABACAK Bilge, ÖZKAN Dr., a.g.e
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37 ÇALIKUŞU Faruk, KARAMEHMET Bilge, DENİZCİ Dr.Ömer Mert,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında Risk Yönetimi Modeli,
http://www.farukcalikusu.com/Bilgi-Guvenligi-Yonetim-Sistemi_
BGYS.pdf, Erişim tarihi:10/06/2014
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Giriş
Bu uygulama rehberi, üst yönetimin ve yönetim kurulunun, bir iç denetim başkanının (CAE-İDBB) atanması, değerlendirilmesi veya görevine son verilmesi konusundaki düşünce türlerini tartışmaktadır. İDBB da
kendilerinin performansını değerlendirirken ve görevi
esnasında kuruma nasıl destek oldukları hakkındaki
düşüncelerini iyi bir şekilde anlamak isteyebilirler.
Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nin (UMUÇIPPF) Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartları (Standartlar), etkin bir İDBB’nin niteliklerini
ve becerilerini belirlemeye yardımcı olacak nitelik ve
performans standartlarını içermektedir.
Yönetici Özeti
Bugünün artan bir şekilde yönetişim, risk yönetimi
ve kontrole odaklanıldığı çalışma ortamında, herhangi bir kurum için İDBB’nın atanması kritik bir öneme
sahiptir. Bu zorunlu faaliyet kurumun kurulunun temel sorumluluklarından birisidir. İDBB üst yönetim ve
kurulla yüksek dereceden bir etkileşime sahip olması
nedeniyle, konumu için doğru nitelikler ve becerilerin
gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
İDBB’nın benzersiz görevi bağımsızlık ve nesnelliği
gerektirirken, aynı zamanda faaliyetlerinde değer
katmak üzere kurum içerisinde ortaklarına kabiliyetini de göstermelidir. Bağımsızlık ve nesnellik, kişinin
hem üst yönetime hem de kurula zor meseleleri gündeme getirmesinden ve hatta bunun çok da popüler
olmamasını kanıtlarcasına mecbur olmasından dolayı, İDBB’nın görevinin temelini oluşturmaktadır. Güvenilirliğini sürdürmek üzere, CAE-İDBB’nin zor meselelerin yeterince tespit edilmiş olduğunu ve bunları
uygun düzeydeki yetkililere taşıyabilecek beceriye
sahip olduğunu göstermesi gerekmektedir. Ek olarak,
CAE-İDBB dürüstlük, entelektüel merak ve denetim
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kalitesine odaklanma niteliklerini göstermelidir. İDBB
için temel vasıf kategorileri teknik, iş, iletişim ve insan yönetimi becerilerini içerir.
İDBB’nın atanması ve periyodik değerlendirmeleri
süreci esnasında, üst yönetim ve kurul genellikle bu
nitelikleri ve becerileri dikkate alacaktır. Bir İDBB kendisinin sahip olduğu performansını değerlendirdiğinde ve gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğunda bunları dikkate almak isteyebilir.
Bir İDBB-CAE Atanması
Bir İDBB işe alınmak istendiğinde, kurul ve üst yönetim muhtemelen bireysel olarak güçlü yönetim ve liderlik becerilerine sahip olup olmadığını araştıracaktır.
İDBB’nın atanması sırasında güçlü iç denetim bilgisi,
teknik beceriler ve deneyim bir avantaj olurken, iç denetim personelinin, iç denetim hizmetlerini Standartlara uygun olarak sunmak üzere, toplu olarak gerekli
bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları gerekmemektedir. Bununla birlikte, tüm CAE-İDBB’larının atanmadan önce veya atandıktan sonra makul bir süre içerisinde iç denetimin görev ve sorumluluklarını, UMUÇ’u
iyi bir şeklide anladığını ve CIA (Certified Internal Auditor) belgesini alarak denetim teknik becerilerine sahip
olduğunu göstermesi şiddetle teşvik edilmektedir. Bu
konum için temel mesleki ve kişisel nitelikler ayrıntılı
biçimde iş tanımlarında olabilmektedir ve genellikle
kurul ve üst yönetimle raporlama ilişkisini açık hale getirecektir. Kurul İDBB adaylarıyla nihai işe alma kararını
vermeden önce bir toplantı talep edebilir.

•

İDBB’ları bugünün dinamik ortamı içerisinde aşağıda
belirtilen temel niteliklere ve yetkinliklere sahip olmalıdır.
Nitelikler (Attributes)
Bağımsızlık, objektiflik ve Etik (Independent, Objective, and Ethical)
•

İDBB hem kurumun etik ve operasyonel ortamının izlenmesinde üst yönetime paydaş hem de
kurul adına yönetim iş sonuçlarının değerlendirilmesinde, bağımsız ve nesnel bir profesyoneldir.

•

CAE-İDBB tüm şartlar altında bu iki sorumluluğu
dengelemek ve tarafsız ve eşit biçimde sunmak
zorundadır. Etikten ödün vermeyen, açık bir zihinle dinleme yetkinliği ve baskı altında güçlü ve
dürüstlükte sağlam olmak, İDBB’nı kurula ve üst
yönetime raporlamada, gerçekleştirilen iç denetim faaliyet bulgularının kanıta dayalı ve nesnelliğini sağlayacaktır.

Entelektüel merak (Intellectually Curious)
•

Potansiyel İDBB’nı, şu becerileri içeren iyi ayarlanmış
sosyal becerilere de sahip olduğunu göstermelidir:
•

Karşıtlık ve çatışma karşısında durumları yeterince değerlendirme ve içgüdüsel olarak doğru şeyleri yapabilme

•

İyi yargı ve güçlü bir karakterin gösterilmesi ve
dengeli bir şekilde meseleleri ortaya koyma

•

Kendisini, mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerileri, açık ve analitik düşünebilen, iyi bir kolaylaştırıcı ve uzlaşı sağlayıcı, yapıcı sorun-çözücü ve
fikir üreticiliğiyle zeki bir kişi olarak sunması
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Oldukça üst düzey dürüstlükte faaliyet gösterdiğine ve potansiyel sonuçlarına bakmaksızın, kendi
kanaatlerine dayanarak hareket ettiğine, daima
güvenilen etik bir profesyonel olarak davranması

İDBB-CAE, görevi keşfetmek, yorumlamak, sorgulamak ve meydan okumak olan meraklı bir kâşif,
araştırmacı bir gazeteci ve hırslı bir analist olmalıdır. Bu yine İDBB’nın kurumun tüm kademelerine, değer katmasını, bağımsız ve nesnel güvence
ve danışmanlık sağlamasını mümkün kılar.

Kalite Odaklılık (Quality Focused)
•

CAE-İDBB yüksek düzeyde profesyonelliğe ulaşmak üzere, iç denetim faaliyetinin kalitesi konusunda güçlü bir odaklanmaya sahip olmalıdır. Bu,
bir kalite ve güvence geliştirme programı oluşturulmasını ve iç ve dış kalite değerlendirmelerine
maruz kalmayı gerektiren UMUÇ’a bağlı olmayı
içerir.
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Beceriler (Skills)
Sıkı İş, Teknik ve Süreç Becerisi (Solid Business, Technical, and Process Skills)
•
Riski etkin bir biçimde değerlendirmek, kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek, süreç iyileştirme
fırsatlarını belirlemek ve üst yönetim ve kurulla etkin
bir biçimde iletişim kurmak üzere, İDBB kurumun iş
süreçlerini ve bu süreçlerin sunumunda kullanılan
yapıları iyi bir şekilde anlama yetkinliğine sahip olmalıdır. Ek olarak, IT’nin temel bir iş süreci olduğu
bugünün ortamında, İDBB’ları kurumun yüz yüze geldiği IT ile ilgili sorunların büyüklüğünü belirlemek ve
değerlendirmek üzere, kurumun IT ortamını anlaması gerekmektedir.
İletişim ve Dinleme Becerisi (Communication and
Listening Skills)
•

•

İDBB, riskleri ve fırsatları, kurulu, üst yönetimi,
dış denetçileri ve düzenleyici kurumları içeren
paydaşların geniş bir aralığına açıklarken, etkin
olmak üzere kısa ve profesyonel şekilde iletişime
sahip olmalıdır.
İDBB aynı zamanda, çeşitli paydaşlarla bilgi alış
verişi esnasında mükemmel dinleme becerisini
de gösterebilmelidir.

İnsan Yönetimi (People Management)
•

Başarılı bir iç denetim ekibi oluşturmak ve sürdürmek üzere ki bu aynı zamanda dış hizmet sağlayıcılardan oluşan eş kaynak profesyonellerini
de içerebilir ya da meydana gelebilir, İDBB etkin
bir lider olmalı ve uzman yönetim becerilerini
göstermelidir. İDBB profesyonel gelişme, seyahat
ve kişisel hayatın farklı olan ihtiyaçlarını dengelerken insanlar içerisinde en iyisi olabilmelidir.

Atanmadan önce, İDBB adayı kurumun uygun bir biçimde oluşturulmuş bir kurulunun olup olmadığını
öğrenmek ve İDBB pozisyonunun görevlerini yerine
getirmek üzere uygun koruyucu önlemlerin yerinde olup olmadığının belirlenmesini isteyebilir. Bu
İDBB’nın misilleme korkusu olmaksızın görevlerini
nesnel bir biçimde yerine getirmesine ve gerekliyse
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kurul tarafından eyleme geçileceğini bilmesine imkân
verir. Bu koruma olmaksızın, İDBB bertaraf olmuş,
baskı altında kalmış, sansürlenmiş veya üst yönetim
tarafından kendi kapsam ve kaynakları uygun olmayan bir şekilde azaltılmış olabilmektedir.
İDBB-CAE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Etkin bir iç denetim faaliyeti, kurul ve üst yönetimin
İDBB’nı düzenli aralıklarla (en azından yılda bir) yerinde resmi bir performans değerlendirmesine tabi tutmasını da içerecektir Bu değerlendirme İDBB’nın gerekli nitelik ve becerileriyle ilgili ölçütleri içerecektir.
İDBB’nın, iç denetim faaliyet yönergesine ve İDBB’nın
iş tanımına bağlı olan, bir puan çizelgesiyle ölçütlerin
değerlendirilmesi gerekmektedir. İDBB’ları aşağıda
açıklanan ölçütleri içeren kendi performanslarının
değerlendirilmesine hazırlıklı olmalıdırlar.
Nitelikler (Attributes)
Bağımsızlık, Objektiflik ve Etik (Independent, Objective, and Ethical)
•
•
•

•
•

İDBB eylemlerini nesnel biçimde gösterir ve açık,
tam ve önyargıdan uzak sözel ve yazılı raporlar
sağlar.
İDBB sorunları, böyle yaptığında orada zıtlık ve çatışma olsa bile doğru biçimde ve zamanında iletir.
İDBB kurumsal riskler ve maruziyet gibi konularda dengeli bir bakış açısı sağlar ve yaygın ve güçlü
fikirlere ters düşseler dahi toplantılarda duruşunu sürdürür.
İDBB kurulla açık ve doğrudan iletişim içerisinde
bulunur ve idari toplantılarda görüşlerini içtenlikle ifade eder.
İDBB ve onun ekibi, iç denetim faaliyetinin kapsamıyla çatışan kurumun operasyonel görevlerinin
gerçekleştirilmesinde doğrudan yetkisi bulunmamaktadır.

Entelektüel Merak
•

İDBB kurumu ve onun çevresini düzenli olarak
izler ve risk ortamındaki değişikliklere (örneğin,
yeni ürünler ve hizmetler, düzenlemelerdeki değişiklikler) proaktif ve denetim tepkilerini sağlar.
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•

İDBB yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrollerle
ilgili en son gelişmeleri ve yeni fikirleri uygun olduğunda uygulamak üzere dâhil eder.

Kalite Odaklılık
•
•

•
•

•

İDBB işin UMUÇ’un tüm bileşenleriyle uyumlu biçimde gerçekleştirilmesini sağlar.
İDBB hem iç ve dış kalite güvence girişimiyle sürekli ve periyodik kalite gözetimini kolaylaştırır,
hem de izlenen eylem planlarıyla performans
boşluklarını belirler.
İDBB, sağlanan iç denetim hizmetlerinin kalitesini geliştirmek üzere, kuruldan gelen geri beslemeleri uygun olduğunda kullanır.
İDBB, düzenli olarak iç denetim hizmetini geliştirmek üzere, paydaşlardan gelen önemli geri
beslemeleri toplar ve paydaş beklentilerinin sürekli olarak değerlendirilmesini ve karşılanmasını
sağlar.
İDBB tercihen CIA belgesine, uygun profesyonel
belgelere sahiptir ve tüm iç denetim personelinin
söz konusu profesyonel niteliklere sahip olmasını
ve sürdürmesini aktif olarak teşvik eder.

•

•

•
•

İletişim ve Dinleme Becerisi (Communication and
Listening Skills)
•

•
•

Beceriler (Skills)
Sıkı İş, Teknik ve Süreç Becerisi (Solid Business, Technical, and Process Skills)

•

•

•

•

•

•
•

Yeterli denetim kapsamı, kurumsal amaçlar ve
dokumante edilmiş yıllık ve uzun vadeli denetim
planlarıyla uyumlu olmalıdır.
İç denetim planları, doğru alanlara odaklanılmasını, doğru periyotta ve doğru kapsamla gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bir risk tabanlı
yöntem kullanılarak geliştirilmiş ve dokumante
edilmiştir.
İDBB iş ve ilgili riskleri tam ve dikkatli kavrayışa sahip olmalı ve kaynakların yıl boyunca plan
dâhilinde uygun risk kapsamında kalmasını sağlar.
İDBB kurul ve üst yönetimden iç denetim planına
uygun tavsiye getirmelerini talep eder.
İDBB dış denetçi ve diğer paydaşlarla, yeterli ve
etkin risk kapsamı sağlamak üzere etkin bir biçimde çalşır.
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Planlar iş ortamı ve risk değişikliklerinde izlenir
ve değiştirilir ve kurul ve üst yönetim söz konusu
değişiklikler konusunda uygun şekilde bilgilendirilir.
İDBB, dâhil edilen risklerle ilgili uygun mülahazalardan sonra üst yönetim ve/veya kurulun talebi
üzerine, özel projeler ve danışmanlık hizmetleri
için zaman tahsis eder.
İDBB planlanmış iç denetim kapsamının başarısı
konusunda sorumlu tutulur.
Denetimin kapsam ya da kalitesindeki eksikliği
gösteren denetim işinden sonra, önemli kontrol
hususlarının ortaya çıkmaması.

İDBB kurulla düzenli, kısa ve öz iletişim (resmi
toplantılarla, idari oturumlarla ve özel konuşmalar için kurul üyelerine ulaşarak) talebinde bulunur.
İDBB kurumsal yönetişim, risk ve iç kontrol meseleleri gibi konularda dengeli bir bakış açısı sağlar.
Eylemi gerektiren meseleler belirlendiğinde,
İDBB etkin çözümlere yardımcı olmak üzere üst
yönetimle çalışır ve zamanında olacak şekilde uygun düzeltici eylemi teşvik eder.
İDBB üst yönetime görüşlerini açık yürekle ifade
eder ve toplantılarda duruşunu onlar yaygın olan
görüşün karşısında olsalar bile sürdürür.
İDBB bilgi almak, bilgi paylaşmak ve sürekli eşgüdümü sağlamak üzere diğer paydaşlarla düzenli
toplantılar düzenler.

İnsan Yönetimi (People Management)
•
•
•
•

İDBB sorumluklarını yerine getirmek ve ekipten
ayrılışları uygun düzeylerde tutmak üzere yeterli
kaynaklara sahip olunmasını sağlar.
İDBB denetim planını gerçekleştirmek üzere, gerekli mesleki etkinlik ve gerekli iş planı kaynaklarına sahip olabilir veya edinir.
İDBB gerekli olduğunda diğer birimlerin hukuk,
uygunluk, yolsuzluk ve IT uzmanlarını etkin biçimde kullanır.
İDBB iç denetim personelini, kurumu tüm yönden kontrol farkındalığının önemine teşvik et-
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•

•

mek üzere, yönetim içerisinde ve dışında ve ara
kademe pozisyonlarda sırayla çalışması konusunda destekler.
İDBB’nın dış denetçilere olan güveni ve eşgüdümü, gösterilen çabalarda mükerrerliği en aza
indirirken, makul bir maliyette uygun denetim
kapsamıyla sonuçlanmasında en iyi duruma getirilmelidir.
İDBB uygun performans değerlendirmeleriyle
personel sağlamalıdır.

İDBB’NIN GÖREVİNE SON VERİLMESİ
İDBB’nın hizmetlerine son verilmesi İDBB tarafından
zorunlu ya da zorunlu olmayabilir.
İDBB’nın İstifa Etmesi, İşten Ayrılması veya Sözleşmesinin Sona Ermesi
İDBB pozisyonundan herhangi bir zamanda, sözleşme şartlarına bağlı olarak (eğer bir sözleşme varsa)
işverene uygun bildirimde bulunarak istifa edebilir ya
da emekli olabilir. İDBB bir nedenler aralığı içerisinde istifa etmek isteyebilir ve işveren kurul içerisinde
İDBB’nın istifasının nedenini ortaya koymak ve daha
fazla dikkat edilmesi gereken herhangi bir husus olup
olmadığını belirlemek üzere, bir çıkış toplantısı ve/
veya bir anket gibi bir sürece sahip olabilir. Bir sözleşme olduğunda ve süresi dolduğunda fakat yenilenmediğinde, kurul sözleşmenin yenilenmemesinin
uygun olduğuna dair güvence arzu edebilir. Kurulun
dikkate alabileceği sorular şunlar olabilir:
•

•
•
•
•

İDBB’nın istifa etmesi yönetim tarafından onun
görevleri veya faaliyetlerinin kapsamı üzerinde
uygun olmayan sınırlamalardan mı kaynaklanıyor?
İDBB yönetimin kontrol ettiği ücret/ikramiye meselelerinden mi kaynaklanıyor?
İDBB kurul ve yönetimden Standartlarla uyumu
sağlama konusunda yeterli desteği alıyor muydu?
İDBB iç denetim faaliyetinin gerekliliklerini yerine
getirmek üzere yeterli kaynaklara sahip miydi?
İDBB’nın tavsiye edebileceği geleceğe yönelik iyileştirmeler için fırsatlar var mı?
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İDBB’nın İşinin İşveren Tarafından Sonlandırılması
Genellikle kurul İDBB’nın işine son verilmesine nezaret eder. Kurullar işe son verilmesinin uygun ve haklı
olduğunun belirlenmesini isteyecektir. Yönetimce
hassas konuların veya kanuna aykırı uygulamaların
belirlenmesi, bir kurulun genellikle İDBB’nın işine
son verilmesinde dikkate alacağı nedenlerden değilken, gönüllü veya zayıf performansın dikkate alınmasından kaynaklanan işe son verme kabul edilebilir.
Kurul muhtemelen çoğunlukla işe son verilmesinin
görünüşte gönüllü değil, gerçekten gönüllü olmasının
sağlanmasını isteyecektir.
Şu durumlar İDBB için işine son verilmesinde, kurul
tarafından yeterli bir kanıta dayandırıldığını düşünmesine yol açan hususları kapsar:
•
•
•

Şart koşulan profesyonel performans gereklilikleri karşılanmamıştır.
İç Denetçiler Enstitüsü’nün Etik İlkeler veya kurumun taahhüt edilen iç meslek ahlak kurallarına
yönelik önemli bir ihlal.
UMUÇ’un mevcut Standartlarıyla önemli uyumsuzluk.

İstenmeden işe son verme durumunda, İDBB’nın şu
konulardaki durumu kurul için hazırlanmalıdır:
•
•
•

Performans konularıyla ilgili dokumanın değerlendirilmesi.
İşe son verme önerisinden sorumlu üst yönetim
üyeleriyle toplantı.
Yukarıda ortaya atılan soruları içeren performans meselelerini doğrulamak/tartışmak üzere
İDBB’yla özel toplantı.

Kaynaklar
IPPF – Practice Guide Chief Audit Executives —Appointment, Performance Evaluation, and Termination, May
2010, IIA
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KAMUDA
YÜRÜTÜLEN
İÇ DENETİM
FAALİYETLERİ VE
KALİTE
Genel olarak düzenlemelere
baktığımızda iç denetim
faaliyetinin tasarım amacının
hesap verme sorumluluğunda
olanların gerçekleştirdikleri
faaliyetleri, kullandıkları
kaynakları mevzuatta belirlenen
genel esaslar çerçevesinde
kullanımlarını, en önemlisi tüm bu
faaliyetlerin kaliteli yürümesine
yönelik öneri geliştirmek, gibi
fonksiyona sahip olduğunu
söyleyebiliriz.

Semih EROĞLU
İç Denetçi, CGAP,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
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Giriş
Demokratik yönetim kuralları devlet faaliyetlerinin gelişimi doğrultusunda gelişirler. Liberal ekonomistlerin görüşlerinin aksine devlet faaliyetlerinin çeşitliliği zamanla
azalmamış aksine artmıştır, yine devletlerin bütçelerinin
gayri safi hasılalarına oranları devletlerin aslında küçülmediklerini büyüdüklerini sonucuna ulaştırır bizleri. Dolayısıyla daha çok kaynak kullanımı söz konusu olacaktır.
Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak herhangi bir kamu
kaynağının idaresinde sorumlu olanın bu kaynağı idare
etmeleri sonucu hesap verme yükümlülüklerinin önemi
daha da artmıştır. Ülkemizde Avrupa Birliğine katılım müzakerelerinin “Mali kontrol” başlığı doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu kamu kaynağının kullanımın genel
esasları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiştir. Yine aynı yasa ile iç denetim faaliyeti şekillendirilmiş, özel sektörde devam eden iç denetim
faaliyeti benzeri kamuda kurgulanmıştır. Öncelikle iç denetçi atamaları yapılmış iç denetim birimleri kurulmuştur.
Genel olarak düzenlemelere baktığımızda iç denetim faaliyetinin tasarım amacının hesap verme sorumluluğunda
olanların gerçekleştirdikleri faaliyetleri, kullandıkları kaynakları mevzuatta belirlenen genel esaslar çerçevesinde
kullanımlarını, en önemlisi tüm bu faaliyetlerin kaliteli yürümesine yönelik öneri geliştirmek, gibi fonksiyona sahip
olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir önemli bir faaliyeti gerçekleştiren iç denetim birimlerinin kendi kalitelerini nasıl
sağladıkları ve kalite değerlendirmesinde ortaya çıkması
muhtemel durumlar ele alınacaktır.
İç Denetim Faaliyetinin Tanım ve Standartlar
Uluslararası İç Denetim Enstitüsünün (IIA) Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesinde iç denetim; “İç
denetim, 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 etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına
yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.” şeklinde
tanımlanmıştır.
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Ülkemizdeki İç Denetimin dayanağını aldığı 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ise iç denetimin; “İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer
katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik,
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla
yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve
kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek
ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli
bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.” Şeklinde tanımlandığını görmekteyiz.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun getirdiği İç Denetim tanımının Uluslararası İç Denetim Enstitüsünün
tanımı ile uyumlu görülmektedir. Tanımdan anlaşılacağı
üzere kanunda, iç denetimin genel kabul görmüş standartlara uygun yerine getirileceği belirtilmiştir. Böylece
iç denetim faaliyetinin uluslararası alanda genel kabul
görmüş standartlar çerçevesinde yapılabilmesinin yasal
zemini oluşturulmuştur.
Her iki tanımı birleştirdiğimizde iç denetim faaliyetini
aşağıdaki unsurlardan meydana geleceğini söylemek
mümkün olabilecektir;
•
•

•
•

Güvence ve danışmanlık fonksiyonunun olması,
İdarenin yönetim ve kontrol yapıları ile risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerini bir bütün olarak
ele alması,
Bağımsız ve objektif olması,
Sistematik ve disiplinli bir yaklaşım olması, genel
kabul görmüş standartlara dayanması,

İç denetim faaliyetinin fonksiyonları güvence sağlama
ve danışmanlık olarak tanımlarında geçmektedir. Güvence kavramı Türk Dil Kurumunun sözlüğünde;

Kamu iç denetim standartları ve uluslararası iç denetim
standartlarından güvence fonksiyonundan anlaşılan; bir
bütün olarak idarenin risk yönetimi, kontrol ve yönetişimine dair bağımsız bir değerlendirme ve bu çerçevede
ulaşılan bulguların objektif bir şekilde değerlendirmesi,
idare açısından doğabilecek riskleri karşılayabilecek önlemlerin alınmasının sağlandığına dair üst yönetime bir
güvence verilmesidir. Ancak buradaki güvenceden anlaşılması gerek mutlak değil makul güvence güvencedir.
İç Denetim faaliyeti güvence fonksiyonu ile idarenin risk
yönetimi, mevcut kontrolleri ve yönetişimini değerlendirerek risklerin azaltılmasına katkı sağlayıcı raporlamalar yapacaktır.
Yönetişim kavramına birçok tanım getirilmiştir. DPT
bünyesinde oluşturulan komisyonca kabul edilen tanım;
merkezi otoritenin yukarıdan aşağıya doğru hakimiyetini esas alan klasik hiyerarşik yönetim anlayışı yerine
tüm toplumsal aktörlerin karşılıklı işbirliği ve uzlaşmasına dayanan, katılımcılığı ve sivil toplum kuruluşlarını ön
plana çıkaran, saydamlığı, açıklığı, hesap verme sorumluluğunu, yetki devri ve yerindenliği esas alan bir anlayışı anlatmak için kullanılan bir kavramdır.1 şeklindedir.
Danışmanlık fonksiyonu ise; denetlenecek birim ile karşılıklı yapılacak bir protokol ile idarenin talebini karşılamaya yönelik olup bu fonksiyonda yönetim; iç denetimin bilgi görüş ve becerilerinden yararlanma yoluna giderek geliştirdiği/geliştireceği faaliyet veya süreçleri için
idare içinde olmayan dolayısıyla bağımsız ve objektif
olan iç denetim faaliyetinden katkı alır. Bu fonksiyonun
tatbiki sırasında iç denetim faaliyetinin bağımsızlığının
muhafazasına devam edilmesi ve icrai rol üstlenmemesi
gerekir.
İç denetimin gelişmesi kendine ait bazı standartlara
ulaşmasını sağlamıştır. İç denetim faaliyeti, Uluslararası
İç Denetim Enstitüsünün öncülüğünde uluslararası çapta genel kabul görmüş standartlara sahiptir.
Standartların amaçları şunlardır2:
•

“1. isim Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu
üzerine alması, inanca, teminat, garanti
2. Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey
3. Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı
söz, teminat” şeklinde tanımlanmıştır.
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•

1
2

İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak.
Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye
ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve sağlamak.
Kamuda İyi Yönetişim,T.C. Başbakanlık DPT, Yayın No:2721, ÖİK
674,2007, s:11
http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=Standartlar(izlen
me24.05.2014)
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•
•

İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak.
Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak.

KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI
Nitelik ve Çalışma
Standartları Tüm
İç Denetim
Faaliyeti İçin

Ülkemizde Kamu İç Denetim Standartları Uluslararası İç
Denetçiler Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası İç Denetim
Mesleki Uygulama Standartları” esas alınarak hazırlanmış olup bu standartlara iç denetim yöneticilerinin ve iç
denetçilerin uyma zorunluluğu bulunmaktadır.
Kamu İç Denetim Standartları; iç denetimin uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri tanımlamak, uygulamaya yönelik bir çerçeve oluşturmak, iç denetimin kalitesinin değerlendirilmesi için gereken ölçütleri belirlemek, kurumsal işlem ve süreçlerin gelişimini desteklemek suretiyle
iç denetimin katma değerinin artırılmasını amaçlar3.
Standartlar, nitelik standartları ve çalışma standartlarından oluşmakta; nitelik standartları iç denetim birimleri
ve iç denetçilerin sahip olması gereken özellikleri, çalışma
standartları ise iç denetim faaliyetinin performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Standartları görsel aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür;

ÇALIŞMA STANDARTLARI

NİTELİK STANDARTLARI

İç denetim faaliyetinin
planlanması,
yürütülmesi,
raporlanması ve
sonuçlarının
izlenmesine yönelik

İç denetim faaliyeti ve
iç denetçilerin sahip
olması gereken
özellikler

UYGULAMA

Kalite Güvence ve Geliştirme
Uluslararası İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim
Standartları iç denetim birimlerine bir kalite programı
yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Kamu Denetim Koordinasyon Kurulunca yürürlüğe konulan idarelerin iç denetim birimlerinin hazırlayacakları kalite güvence ve geliştirme programına yönelik bir çerçeve niteliği amacını
taşıyan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programında; “Kalite güvence ve geliştirme, özetle sunulan bir
hizmet veya ürünün kalitesinin “olması gereken haliyle”
karşılaştırılarak değerlendirilmesine imkân sağlayan bir
sistem olarak tanımlanabilir. Kurum faaliyetlerine değer
katması ve kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına
yardımcı olması için, öncelikle, iç denetim faaliyetlerinin güvenilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Denetim
faaliyetlerinin güvenilirliğine duyulan ihtiyaç ise, denetimin kalitesini arttırma çabalarının temelini oluşturmaktadır. İstenilen kalite düzeyine erişilmesi ve bu kalitenin arttırılması çabaları, iç denetimde kalite güvence
ve geliştirme programının oluşturulması ile mümkün
olmaktadır.”4 Denilmektedir.

3
4

Kamu İç Denetim Standartları,16.08.2011 tarih 28027 sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanmıştır.
15.10.2011 Tarih ve 28085 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.
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Güvence/Denetim

Danışmanlık

Güvence/Denetim
veya danışmanlık
faaliyetlerine
uygulanabilecek
gereklilikleri
belirterek, Nitelik
ve Çalışma
Standartlarını
geliştirmek için
hazırlanmıştır.

Şekil 1- İç Denetim Standartları

Uluslararası İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartlarının kalite güvence ve geliştirme programına ait düzenlemeleri genel olarak aynıdır.
Uluslararası İç Denetim Standartları

Kamu İç Denetim Standartları

1300 - Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı

1300 - Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı

1310 - Kalite Güvence ve Geliştirme
Programının Gereklilikleri

1310-Kalite Güvence ve Geliştirme
Programının Gereklilikleri

1311 - İç Değerlendirme

1311 - İç Değerlendirme

1312 - Dış Değerlendirme

1312 - Dış Değerlendirme

1320 - Kalite Programı Hakkında
Raporlanma

1320 - Kalite Programı Hakkında
Raporlanma
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1321 - Standartlara Uygundur
İbaresinin Kullanımı

1321 -- “Kamu İç Denetim
Standartlarına Uygundur” İbaresinin
Kullanılması

1322 -Aykırılıkların Açıklanması

1322 - Aykırılıkların Açıklanması

uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce
yapılan dönemsel değerlendirmeleri
kapsamak zorundadır.
1312 – Dış Değerlendirmeler

Şekil 2- KGGP Karşılaştırma Tablosu

Gerek Uluslararası İç Denetim Standartları gerekse
Kamu İç Denetim Standartlarında; “İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamak ve bunu
sürdürmek zorundadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.
İç Denetim faaliyetinin bir kalite güvence ve geliştirme
programın yapılmasının amacının;
ü İç Denetim Faaliyetinin Güvenirliliğinin sağlanması,
ü Denetimin kalitesinin artırılması
ü Denetimin kurum faaliyetine değer katması için
olanak sağlanması,
ü İç Denetim faaliyetinin geliştirilmesi,
ü Standartlara ve etik kurallara uyum için güvence
Olarak sıralayabilmemiz mümkündür.
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları Standartlarında kalite güvence ve geliştirme5;
“1300 – Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme programı
hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır.
1310 – Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri
Kalite güvence ve geliştirme programı, hem iç hem de
dış değerlendirmeleri ihtiva etmek zorundadır.
1311 – İç Değerlendirmeler
İç değerlendirmeler:
•
•
5

iç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlenmesini,
özdeğerlendirmeleri veya kurum içinde, iç denetim

Dış değerlendirmeler, kurum dışından vasıflı ve bağımsız bir değerlendirme uzmanı veya ekibi tarafından en
azından beş yılda bir yapılmak zorundadır. İç denetim
yöneticisi aşağıdaki hususları Yönetim Kurulu ile tartışmak ve değerlendirmek zorundadır:
•

Dış değerlendirmenin şekli ve sıklığı, ve Menfaat
çatışması ihtimali de dikkate alınarak dış değerlendirme uzmanı veya ekibinin sahip olması gereken
vasıflar ve bunların bağımsızlığı meseleleri,

1320 – Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında
Raporlama
İç Denetim Yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliştirme programının sonuçlarını üst yönetime ve yönetim kuruluna iletmek zorundadır.
1321 – “Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama
Standartlarına Uygundur” İbaresinin Kullanılması
İç Denetim Yöneticisi, yalnızca Kalite Güvence ve Geliştirme Programının sonuçları desteklerse, iç denetim
faaliyetinin (biriminin) Uluslararası İç Denetim Meslekî
Uygulama Standartlarına uygun olduğunu belirtebilir.”
Şeklindedir.
Buna göre kalite güvence ve geliştirme programı her bir
iç denetim yöneticisinin hazırlaması ve bunu sürdürmesi
zorunludur. Kalite güvence geliştirme programı iç ve dış
değerlendirmelerden oluşacaktır. İç Değerlendirme denetim biriminin kendi değerlendirmesi(özdeğerlenirme)
yahut bu konuda yeterli bilgiye sahip kurum içindeki kişilerce de yapılabilecektir. Örneğin uluslararası geçerliliğe haiz iç denetçi sertifikasına sahip ancak iç denetçi
olarak görev yapmayan birinin iç deneti faaliyetini değerlendirmesi uygun olabilecektir. Uluslararası İç Denetim Enstitüsü kalite güvence ve geliştirme programı
örneği şekildeki gibidir;

http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=Standartlar(izlen
me24.05.2014)
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1312 - Dış Değerlendirmeler

İç Denetim süreçlerinin
sürekli iyileştirilmesi

•

Raporlama & İzleme
Bulgular, Gözlemler, &
Öneriler

İç Denetim Faaliyeti

Dış Değerlendirme

Dönnemsel
İç değerlendirme

Devamlı Ġzleme

Ġletişim

Mesleki Uyugulama

KGGP Sürekli
İyileştirme

Yönetişim

•

Kalite değerlendirmeleri
Tüm İç Denetim Faaliyetini
Kapsayan KGGP

Şekil 3 – Uluslararası İç Denetim Enstitüsü Kalite
Güvence ve Geliştirme Çerçevesi6

İç Denetim Koordinasyon Kurulunca kabul edilen Kamu
İç Denetim Standartlarında kalite güvence ve geliştirme;
“1300 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme programı
hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır.
1310 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri
Kalite güvence ve geliştirme programı, hem iç hem de
dış değerlendirmeleri içermek zorundadır.
1311 - İç Değerlendirmeler
İç değerlendirmeler;
•
•

6

İç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlenmesini,
Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme)
yoluyla veya kurum içinde iç denetim uygulamaları
hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan dönemsel gözden geçirmeleri kapsamak zorundadır.

•
•

Dış değerlendirmelerin en az beş yılda bir, İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından idare
dışından nitelikli ve bağımsız bir gözden geçirme
uzmanı veya ekibine yaptırılması zorunludur.
İç denetim yöneticisi, üst yönetici ve Kurul ile aşağıdaki hususları tartışmak zorundadır:
Dış değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik
ihtiyaç.
Menfaat çatışması ihtimali de dikkate alınarak dış
gözden geçirme uzmanı veya ekibinin bağımsızlığı.

1320 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında
Raporlama
İç denetim yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliştirme programının sonuçlarını üst yöneticiye ve Kurula
iletmek zorundadır. Ayrıca, iç denetim yöneticisi, dış değerlendirme sonuçlarını bakanlıklar ve bağlı idarelerde
bakana sunmak zorundadır.
1321 - “Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur”
İbaresinin Kullanılması
İç denetim yöneticisi raporlamalarında, iç ve dış kalite
değerlendirmelerini kapsayacak Kalite Güvence ve Geliştirme Programı sonuçlarının desteklemesi şartıyla, iç
denetim faaliyetlerinin Kamu İç Denetim Standartlarına
uygun olduğunu belirtebilir.
1322 - Aykırılıkların Açıklanması
İç Kalite Değerlendirmesi sonuçlarına göre; İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ya da Standartlara aykırılık, iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve
faaliyetini etkilediği belirlendiğinde, aykırılık ve etkileri
iç denetim yöneticisi tarafından üst yöneticiye ve Kurula
açıklanmak zorundadır.” Şeklindedir.
Kamu Denetim Standartlarında ilk dikkati çeken dış değerlendirmenin İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yapılması ile raporlamadaki farklılıklardır. Bu standartların
bu şekilde düzenlemiş olması, tartışmaya açık olmakla
birlikte kamu yönetiminin kendine özel yapısal farklılık
olarak değerlendirmek mümkündür.

https://na.theiia.org /services/quality/Public_Documents/
Quality%20Assessment%20Manual%20Chapter%202.
pdf(izlenme:22.05.2014)
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•
•
•

İdkk’ca yaptırılır.
En az 5 yılda bir
İdare Dışından bağımsız
gözden geçirme Uzmanı
veya ekibine yaptırılır.

Dış Değerlendirme
İç Değerlendirme
İç Denetim
Faaliyeti

•

Devamlı İzleme

•

Öz Değerlendirme

•

Dönemsel Gözden Geçirme
Şekil 4 – Kamu İç Denetim Standartlarında Kalite Değerlendirme

Değerlendirme ve Sonuç
İç denetim faaliyetinin tasarım amacının hesap verme
sorumluluğunda olanların gerçekleştirdikleri faaliyetleri, kullandıkları kaynakları mevzuatta belirlenen genel
esaslar çerçevesinde kullanımlarını değerlendirmek,
kamunun kalite standartları olarak da değerlendirebileceğimiz kamu iç kontrol standartlarına yönelik almış oldukları aksiyonları değerlendirmek, tüm bu faaliyetlerin
kaliteli yürümesine yönelik öneri geliştirmek, olduğunu
çalışmamızın başında belirtmiştik. Faaliyeti gerçekleştiren iç denetim birimlerinin kendi kalitelerini nasıl sağladıkları konusuna girildiğinde iç denetim faaliyetinin
kalite çerçevesinin iç denetim standartlarının oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Kalite değerlendirme sistemlerinde önemli bir adım
olan dış değerlendirme; İç Denetim Koordinasyon Kurulunca seçilen değerlendirme uzmanlarınca yapılmaktadır. Bu değerlendirmelerde esas alınan kriterler; Kamu
İç Denetim Standartlarına uyum düzeyi olmaktadır. Dış
değerlendirmenin en büyük olası olumsuz sonucu bunun bir kalite değerlendirmesi olarak algılanmayıp bir
dış denetim olarak algılanma olasılığıdır. Bu riskin bertaraf edilmesinde kurula ve dış değerlendirmekle görevlendirilen uzmanlara önemli bir görev düşmektedir.
İç Değerlendirme ise her iç denetim biriminin kendi kuracağı kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yürütülecektir. Bu husus oldukça önemli olmaktadır.
İç denetim birimlerinin kurulca yapılan dış değerlendirmemeyi denetim olarak değerlendirip kalite güvence
geliştirme programlarını bu denetime hazırlık programları gibi hazırlamaları, iç denetim faaliyetinin niteliksel
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kalitesinin artırtılması, denetçi yetkinliklerinin değerlendirilip çıkan ürünün daha etkili olmasından ziyade
şekilsel olarak kalite geliştirme ve güvence programı
oluşturmalarına neden olabilecektir.

"Faaliyeti gerçekleştiren iç denetim
birimlerinin kendi kalitelerini nasıl
sağladıkları konusuna girildiğinde iç
denetim faaliyetinin kalite çerçevesinin
iç denetim standartlarının
oluşturduğunu söyleyebiliriz."
Dış değerlendirme ve iç değerlendirme sisteminin olası
olumsuz durumlarını bertaraf edilmesine yönelik detaylı çalışma ve araştırmaların gerekliliğinin altını çizmekte
yarar bulunmaktadır. Bunun haricinde önerimiz; Kurulca yürütülen dış değerlendirmenin bir dış denetim olmadığı, standart bir kalite değerlendirmesi olduğu hususunda değerlendirilecek iç denetim birimlerinin bağlı
olduğu üst yöneticiler nezdinde farkındalık oluşturmaya
yönelik çalışmaların yapılması. Yine iç denetim birimlerince kurulan kalite güvence ve geliştirme programlarının dış değerlendirmeye hazırlık programları veya
usulen yapılması gereken zorunluluk olmaktan olarak
değerlendirilmemesi için iç değerlendirmeleri teşvik
edici mekanizmanın kurgulanmasıdır.
Kaynaklar
1.

Kamuda İyi Yönetişim,T.C. Başbakanlık DPT, Yayın
No:2721, ÖİK 674,2007, s:11
2. http://www.tdk.gov.tr/
3. http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=Standartlar
(izlenme24.05.2014)
4. Kamu İç Denetim Standartları (16.08.2011 tarih
28027 sayılı Resmi Gazete)
5. Uluslararası İç Denetim Standartları(http://www.tide.
org.tr/uploads/UMUC_2013.doc)
6. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı(15.10.2011 Tarih ve 28085 Sayılı Resmi
Gazete)
7. http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=Standartlar
(izlenme24.05.2014)8
8. https://na.theiia.org/services/quality/Public_
Documents/Quality%20Assessment%20Manual%20
Chapter%202.pdf
9. www.tide.org.tr
10. www.idkk.gov.tr
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İÇ DENETİMLE
İLGİLİ MÜZMİN
MUĞLAK ÜÇ ÖNEMLİ
SORUYA CEVAP
DENEMESİDİR
İdari işleyişin üç temel
fonksiyonu olan planlama,
yürütme ve denetim
fonksiyonları açısından
bakıldığında, yeni kamu mali
yönetim ve kontrol sistemi
iç denetimi yeni sistemin
denetim fonksiyonu olarak
kurgulamıştır.

Halil İbrahim ABANOZ
İç Denetim Birim Başkanı,
Emniyet Genel Müdürlüğü
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SORU 1: KAMU KURUMLARDA İÇ DENETİM ZORUNLU MUDUR?
A-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Temel “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistem
Kurgusu” İç Denetimi Zorunlu Kılmaktadır.
1- 5018 sayılı yasanın “bakanlar ve üst yöneticilerin
hesap verme sorumluluğu” başlıklı I. Kısım 4. Bölümün “üst yöneticilerin sorumluluğu” başlıklı 11.
Maddesi aşağıdaki gibidir:
“Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en
üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde
belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma
Bakanlığında üst yönetici Bakandır.
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve
bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara,
kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile
hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve
kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının
önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin
işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden
Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.
           
Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama
yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.”
Görüleceği üzere, 5018 sayılı Kanun sistematiğinde
üst yöneticilerin sorumluluklarının gereklerini yerine getirebilmesindeki unsurlardan birisi olarak “iç
denetçiler” belirtilmiştir. Dolayısıyla, idare içerisinde
iç denetçilerin olmaması ve denetim yapmaması üst
yöneticinin hesap verme sorumluluğunu yerine geti-
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rebilmesindeki unsurlardan birinin eksik olması; idari
ve mali açıdan yeterli seviyede hesap verememesi
anlamına gelmektedir. Aynı Kanunun 1. Maddesinde,
“hesap verme” sorumluluğunu temel amaç olarak
ortaya konulduğu dikkate alındığında bu durumun
ehemmiyeti daha iyi anlaşılabilecektir.
2- 5018 sayılı yasanın “iç kontrol sistemi” başlıklı 5.
Kısım 55. Maddede aşağıdaki hüküm yer almaktadır:
“(Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) İç
kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara
ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan
malî ve diğer kontroller bütünüdür.”
Yine Kanunun aynı kısmında yer alan “ kontrolün yapısı ve işleyişi” başlıklı 57. Madde hükmü aşağıdaki
gibidir:
“(Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)
Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri;
harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön
malî kontrol ve iç denetimden oluşur.”
Görüleceği üzere, 5018 sayılı Kanunun kamu idareleri
için öngördüğü geniş anlamdaki iç kontrol mekanizmasının unsurlarından birini iç denetim teşkil etmektedir. Kamu kurumlarında iç denetim mekanizmasının bulunmaması; aynı kurumlarda, 5018 sayılı Yasanın öngördüğü iç kontrol sisteminin bir sütununun
eksik olması anlamına gelir. İç kontrolün mali ve diğer
kontroller bütünü olduğu nazarı itibare alındığında,
kurumsal tüm işletişi kapsadığı görülecektir. Bu noktada iç denetimin eksik olması kurumlarda, iç işleyiş
sisteminin eksik kurulması anlamına gelecektir.
3- 5018 sayılı yasanın 5. Kısmının “iç denetçilerin görevleri” başlıklı 63. Maddesi aşağıdaki gibidir:
“Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler
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tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.
İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
         
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.(1)
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.
İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon
Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul
görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.
İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye
sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar
üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en
geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna
gönderilir.”
Bu madde çerçevesinde, 5018 sayılı Yasa ile oluşturulan “kamu mali yönetim ve kontrol” sistemi denetlenmektedir. Kurumlarda iç denetim mekanizmasının
kurulmaması durumunda, oluşturulan kamu mali yönetim ve kontrol sistemin denetim mekanizması da
eksik kalacak, dolayısıyla sistemde ciddi bir boşluk
oluşacaktır.
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B-Maliye Bakanlığı Kamu Kurumlarında İç Denetim
Sistemini Gerekli Görmektedir.
1-İç Denetim Koordinasyon Kurulunun iç denetçi ataması yapmamış olan kurumlara gönderdiği
19.11.2011 tarih ve 10831 sayılı yazısı
İç Denetim Koordinasyon Kurulu bu yazı ile kısaca;
“Kadro tahsis edilmiş olmasına rağmen (o tarih itibariyle) iç denetçi ataması yapılmadığı ortaya konmuş;
Sayıştay Başkanlığı ile yaptıkları işbirliği kapsamında iç
denetçi ataması yapılmaması (iç denetim mekanizması
kurulmaması) mali yönetim ve kontrol sistemi açısından büyük bir eksiklik olarak nitelendirilmiş; Sayıştay’ın
yapacağı denetimlerde, iç denetim atamama durumunun tenkit edilerek TBBM’ne raporlanacağı belirtilmiş;
kurumlarda iç denetçi atamalarıyla, 5018 sayılı Yasa
kapsamında kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin
tüm unsurlarıyla hayata geçirilerek sağlıklı bir yapının
kurulmasının zorunlu olduğu dile getirilmiştir.”
2- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 02.12.2013
tarih ve 10794 sayılı genelgesi
İç Denetim Koordinasyon Kurulu, bu genelge ile kısaca;
“idarelerin kendilerine tahsis edilen iç denetçi kadrolarına atama yaparak iç denetim faaliyetine işlerlik kazandırması; iç denetim faaliyetinin yönetiminde etkinliğin artırılması amacıyla, üç ve üzeri iç denetçi ataması
yapılmış olan idarelerde iç denetim birimi başkanlıklarının kurulması; iç denetim faaliyetlerinin sistematik,
sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve ‘kamu iç denetim
standartları ve kamu iç denetim rehberine’ uygun olarak yürütülmesi gerektiği belirtilmiş; ayrıca, iç denetçi
atamalarının bir an önce yapılarak iç denetim faaliyetine işlerlik kazandırılması ve 5018 sayılı Kanunun öngördüğü modern denetim sisteminin tüm unsurlarıyla
birlikte hayata geçirilerek idarelere katma değer sağlayacak sağlıklı bir iç denetim yapısının tesis edilmesinin
zorunlu olduğu belirtilmiştir.
C- Sayıştay Başkanlığı Kamu Kurumlarında İç Denetim Sisteminin Kurulmasını Gerekli Görmektedir
1-Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanarak
TBBM’ne sunulan “2012 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunda” özetle; kadro tahsisi ya-
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pılmasına rağmen bazı idarelerde hiç iç denetçi atamasının yapılmadığı, kamu idarelerinin bir kısmında
iç denetim birimlerinin oluşturulmadığı, iç denetim
plan ve programlarının onaylanması ve uygulanmasında sorunlar yaşandığı, iç denetim birimlerinin
kendilerinden beklenen fonksiyonları icra edemediği
şeklinde tespitlere yer verilerek bu konudaki aksaklıklar eleştiri konusu yapılmıştır.
Sayıştay Başkanlığının müteakip raporlarında da bu
husus tenkide konu edilmektedir.
DEĞERLENDİRME
5018 sayılı kanunun kamu yönetimimize getirmiş
olduğu mali yönetim ve kontrol sistemi iç denetimi
yasal olarak ve fiilen zorunlu kılmaktadır. Sisteme
baktığımızda, kendi denetim mekanizmasını da kurguladığı görülmektedir. İdari işleyişin üç temel fonksiyonu olan planlama, yürütme ve denetim fonksiyonları açısından bakıldığında, yeni kamu mali yönetim
ve kontrol sistemi iç denetimi yeni sistemin denetim
fonksiyonu olarak kurgulamıştır. Yine Yasanın getirmiş olduğu geniş anlamdaki iç kontrol mekanizmasının en önemli parçalarından birisini iç denetim oluşturmaktadır. Öte yandan sistemin hesap verme sorumluluğu mekanizmasının önemli bir unsurunu da
yine iç denetim oluşturmaktadır. Dolayısıyla, “yeni
kamu mali yönetim ve kontrol” sisteminin vazgeçilmez unsurlarından birisini iç denetimin oluşturduğu
açıkça görülmektedir.
Öte yandan, iç denetim ve iç kontrol istemini merkezi uyumlaştırma bağlamında koordine eden Maliye
Bakanlığı, kamu kurumlarında iç denetim sisteminin
oluşturulmasını ve işletilmesini, kamu mali yönetim
ve kontrol sisteminin tam anlamıyla yerleşmesi ve
eksik unsurunun kalmaması açısından zorunlu görmektedir. Dolayısıyla Bakanlık, iç denetim sisteminin
olmamasını, kurumlarda kamu iç mali kontrol sistemi açısından önemli bir eksiklik olarak değerlendirmektedir.
Yine, TBMM adına denetim yapmakta olan Sayıştay
Başkanlığı, kamu kurumlarında iç denetim sistemi ve
birimlerinin oluşturulmasını ve işlemesini gerekli görmekte, aksi durumu tenkit konusu yapmaktadır.
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SORU 2: İÇ DENETİM BİRİMİ (BAŞKANLIĞI) GEREKLİ
VE/VEYA ZORUNLU MUDUR?
A-Yasal Çerçeve
1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu’nun 63. Maddesi son fıkrası hükmü aşağıdaki gibidir:
‘’(Düzenleme ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)
İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. (Ek cümle:
22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin yapısı
ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine,
doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.’’
2-İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 13. Maddesi aşağıdaki gibidir:
(1) İç denetim birimi, birim faaliyetleri hakkında üst
yöneticiye düzenli olarak bilgi verir ve denetlenen birimlerle uzlaşılamayan hususlar ile izleme sonuçlarını
üst yöneticiye ayrıca raporlar. İç denetim faaliyetinin
denetim standartları ve etik kurallara uygun ve etkili
bir şekilde yürütülmesi için üst yönetici ve iç denetim
birimi başkanı tarafından gerekli önlemler alınır.
(2) İç denetim birimlerinde, özellikli alanlarda yapılacak denetim faaliyetleri kapsamında idare içinden ya
da diğer idarelerden teknik veya uzman personel ge-
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çici süreli görevlendirilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
(3) İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer usul
ve esaslar, Kurulun uygun görüşü alınarak iç denetim
birimleri tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından yürürlüğe konulan iç denetim yönergesiyle
belirlenir. İç denetim yönergesi, dönemsel olarak
gözden geçirilir ve yönerge ve değişikliklerinin bir örneği Kurula gönderilir. Yönergede, plan ve program
harici iç denetçilere yaptırılacak danışmanlık ve benzeri görevlerin nitelik ve süreleri denetim standartlarına uygun olarak açıkça belirtilir.
3-Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin “iç denetim
birimi başkanlıklarının kurulması ve yönetimi” başlıklı 8. maddesi 1, 2, 4, 7 ve 9. fıkraları hükümleri
aşağıdaki gibidir:
“(1) Kanunun 63 üncü maddesinin son fıkrasında
“Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate
alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye
bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.” hükmü yer almıştır. Buna göre, kamu idarelerinde iç denetim birimi başkanlıklarının kurulabilmesi Kurulun
uygun görüşüne bağlıdır. Atanan iç denetçi sayısı üç
ve üzerinde belirlenen idarelerin iç denetim birimi
başkanlığı kurmalarına Kurul tarafından genel uygun
görüş verilmiştir. Bu hususta ayrıca Kurulun görüşünün sorulmasına gerek bulunmamaktadır.
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(2) Atanan iç denetçi sayısı üç ve üzerinde olan idarelerde doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim
birimi başkanlıklarının kurulması; Kamu İç Denetim
Standartlarının yeterli ve etkin bir şekilde hayata
geçirilmesi açısından önemlidir.
(4) İç denetim birimleri, üst yönetici dışında başka birim veya yöneticilerle ilişkilendirilemez ve üst yöneticiler, iç denetim faaliyetlerine ilişkin rol ve sorumluluklarını astlarına devredemezler.
(7) İç denetim birimlerine idarelerin teşkilat şemalarında yer verilir.
(9) İç denetim birimleri, idare içi ve idare dışı yazışmalarda iç denetim birimi başlığını kullanacaklardır.”
B-İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Diğer Düzenlemeleri
1-İç Kontrol Ve İç Denetime İlişkin Üst Yönetici Rehberi:
Rehberin IV. Bölümünde “İç Denetimin Özellikleri”
Başlığı Altında; “İç denetim, iç denetim birimi (başkanlığı) tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından onaylanan risk odaklı denetim plan ve programlarına göre yapılır.” İfadesi yer almaktadır.
Yine Aynı Rehberin “İç Kontrol ve İç Denetim Alanındaki Aktörler” Başlığı Altındaki VI. Bölümde; “İç Denetim Birimi Yöneticisi (Başkanı): İç denetim birimi,
Başbakanlık ve bakanlıklarda müsteşara, Milli Savunma Bakanlığında Bakana, il özel idarelerinde valiye,
belediyelerde belediye başkanına, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiye doğrudan bağlıdır.
İç denetim birimi yöneticisi (başkanı), iç denetçiler
arasından usulüne uygun olarak atanır veya üst yönetici tarafından görevlendirilir. Bu atama veya görevlendirme İç Denetim Koordinasyon Kuruluna bildirilir.
İç denetim birimi yöneticisi (başkanı), iç denetim
faaliyetinin, bağımsız ve tarafsız olarak, mevzuata,
standartlara ve rehberlere uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olup, iç denetçi ile üst yönetici
arasındaki çözülemeyen görüş ayrılıklarını Kurula bildirir.” İfadeleri yer almaktadır.
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2-Kamu İç Denetim Standartlar
İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre (md.9), iç denetim yöneticileri ve iç
denetçilerin “kamu iç denetim standartlarına” uymaları zorunludur. Bu standartlardan, 1110, 1111, 1300,
1312, 1320, 1321, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040,
2050, 2060, 2330, 2421, 2431, 2440, 2500 ve 2600
No’lu standartlar “iç denetim yöneticisine” atfen, iç
denetim sisteminin bir birim çerçevesinde olması gerektiğini işaret etmektedir.
3-Kamu İç Denetim Rehberi, Kamu BT Denetim Rehberi ve İçDen Yazılımı
Bu rehberler ve İçDen yazılımı tamamıyla “iç denetim
birimi başkanlığı” yapısı temelinde hazırlanmış ve düzenlenmiştir. Yani bu rehberler ve İçDen otomasyon
yazılımı iç denetim birimi (başkanlığı) olmadan işletilemez ve yürütülemez.
4- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 02.12.2013
Tarih Ve 10794 Sayılı Genelgesi
İç Denetim Koordinasyon Kurulu, bu genelge ile kısaca; “iç denetim faaliyetinin yönetiminde etkinliğin
artırılması amacıyla, üç ve üzeri iç denetçi ataması
yapılmış olan idarelerde iç denetim birimi başkanlıklarının kurulması; iç denetim faaliyetlerinin sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve ‘kamu iç
denetim standartları ve kamu iç denetim rehberine’
uygun olarak yürütülmesi gerektiği” belirtilmiştir.
C- Sayıştay Başkanlığı Kamu Kurumlarında İç Denetim Sisteminin Kurulmasını Gerekli Görmektedir
1-Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanarak
TBBM’ne sunulan “2012 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunda” özetle; kamu idarelerinin
bir kısmında iç denetim birimlerinin oluşturulmadığı, iç denetim plan ve programlarının onaylanması
ve uygulanmasında sorunlar yaşandığı, iç denetim birimlerinin kendilerinden beklenen fonksiyonları icra
edemediği şeklinde tespitlere yer verilerek bu konudaki aksaklıklar eleştiri konusu yapılmıştır.
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DEĞERLENDİRME
İç denetimin yürütülmesi, yönetimi, koordinasyonu,
temsili, denetim plan ve programlarının oluşturulması, denetim strateji ve politikalarının belirlenmesi ve
denetimin yönlendirilmesi, iç denetimin ve iç denetçilerin geliştirilmesi, kalite güvence programının uygulanması, idari büronun işletilmesi ve yönetimi v.b.
gibi pek çok unsur, idare içerisinde iç denetim biriminin kurulmasını fiilen zorunlu kılmaktadır.
Yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere; hem konu ile
ilgili yasal çerçeve, hem Maliye Bakanlığının düzenle-

SORU 3: İÇ DENETİM BİRİMİ, İDARE ORGANİZASYON YAPISI İÇERİSİNDE NEREDE KONUMLANDIRILMALIDIR?
A-Yasal Çerçeve
1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu’nun 63. Maddesi son fıkrası hükmü şöyledir:
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meleri ve yönlendirmeleri topluca değerlendirildiğinde, kurumlarda iç denetim birimlerinin kurulmasının
bir zorunluluk teşkil ettiği açıkça görülebilecektir.
Öte yandan, TBMM adına denetim yapmakta olan
Sayıştay Başkanlığı, kamu kurumlarında ve kurumumuzda iç denetim sistemi ve birimlerinin oluşturulmasını ve işlemesini gerekli görmekte, aksi durumu
tenkit konusu yapmaktadır. Dolayısıyla kamu kurumlarında iç denetim sisteminin oluşturulması ve işletilmesi bu açıdan da bir zorunluluk olarak karşımıza
çıkmaktadır.

‘’(Düzenleme ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.)
İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. (Ek cümle:
22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin yapısı
ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine,
doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.’’
2-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu’nun 64. Maddesi birinci fıkrası ile son fıkrası
hükümleri aşağıdaki gibidir:
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“Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler
tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.”
“İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye
sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar
üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en
geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna
gönderilir.”
3-İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 13. Maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki
gibidir:
(1) İç denetim birimi, birim faaliyetleri hakkında üst
yöneticiye düzenli olarak bilgi verir ve denetlenen birimlerle uzlaşılamayan hususlar ile izleme sonuçlarını
üst yöneticiye ayrıca raporlar. İç denetim faaliyetinin
denetim standartları ve etik kurallara uygun ve etkili
bir şekilde yürütülmesi için üst yönetici ve iç denetim
birimi başkanı tarafından gerekli önlemler alınır.
4-İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin “İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı”
Başlıklı 6. Maddesi Hükmü Aşağıdaki Gibidir:
“Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra dahil tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan
ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun
olarak iç denetime tabi tutulur.” Dolayısıyla, bu kapsamda bir denetim ancak en üst yönetim kademesine
bağlı olunması durumunda gerçekleştirilebilir.
5-Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin “İç Denetim Birimi Başkanlıklarının Kurulması ve Yönetimi” Başlıklı 8.
Maddesi 1, 2, ve 4. Fıkrası Hükümleri Aşağıdaki Gibidir:
“(1) Kanunun 63 üncü maddesinin son fıkrasında
“Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate
alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye
bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.” hükmü yer almıştır. Buna göre, kamu idarelerinde iç de-
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netim birimi başkanlıklarının kurulabilmesi Kurulun
uygun görüşüne bağlıdır. Atanan iç denetçi sayısı üç
ve üzerinde belirlenen idarelerin iç denetim birimi
başkanlığı kurmalarına Kurul tarafından genel uygun
görüş verilmiştir. Bu hususta ayrıca Kurulun görüşünün sorulmasına gerek bulunmamaktadır.
(2) Atanan iç denetçi sayısı üç ve üzerinde olan idarelerde doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi
başkanlıklarının kurulması; Kamu İç Denetim Standartlarının yeterli ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi açısından önemlidir.
(4) İç denetim birimleri, üst yönetici dışında başka
birim veya yöneticilerle ilişkilendirilemez ve üst yöneticiler, iç denetim faaliyetlerine ilişkin rol ve sorumluluklarını astlarına devredemezler.
B-Kamu İç Denetim Standartları
İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre (md.9), iç denetim yöneticileri ve iç
denetçilerin “kamu iç denetim standartlarına” uymaları zorunludur. Kamu iç denetim standartlarından, iç
denetimin olması gereken konumuna işaret eden bir
kısım standartlar aşağıdaki gibidir:
“1100 - Bağımsızlık ve Tarafsızlık
İç denetim faaliyeti bağımsız olmak zorundadır ve iç
denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız davranmak zorundadır.
1110 - İdare İçi Bağımsızlık
İç denetim yöneticisi, doğrudan üst yöneticiye raporlama yapmak zorundadır.
1110.G1 - İç denetim faaliyeti, iç denetimin kapsamının belirlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlarının paylaşılması ve raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak ve serbest olmak zorundadır.
1111 – Üst Yöneticiyle Doğrudan İletişim
İç denetim yöneticisi üst yönetici ile doğrudan iletişim ve etkileşimde olmak zorundadır.”
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C-İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun Faaliyet Raporu
1-İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun Faaliyet Raporunda, iç denetimin idari teşkilat yapısındaki yeri ile ilgili ortaya koyduğu model aşağıda yer almaktadır:

İç Denetimin İdare Teşkilat Yapısındaki Yeri

MÜSTEŞAR/BAKAN/
GENEL MÜDÜR/
VALİ/REKTÖR/
BELEDİYE BAŞKANI

MALİYE BAKANI

İÇ DENETİM BİRİMİ
MÜSTEŞAR YRD
BAŞKAN YRD/ GENEL
MÜDÜR YRD/VALİ YRD
GENEL SEKRETER/
BELEDİYE BAŞKAN YRD

İÇ DENETİM
KOORDİNASYON
KURULU

MÜSTEŞAR
X DAİRE BAŞKANI

Y DAİRE BAŞKANI

DEĞERLENDİRME
Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler ve standartlardan açıkça anlaşılmaktadır ki; iç denetim biriminin,
ide organizasyonu içerisinde, arada başka bir idari
kademe olmadan doğudan üst yöneticiye bağlı olması bir zorunluluktur. Denetimin temel fonksiyonu
ve mantığı düşünüldüğünde başka türlü bir konumlandırmanın da mümkün olmadığı bir gerçektir. Nite-
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kim, Türkiye’deki kamu idarelerinde yer alan teftiş ve
denetim birimlerinin tamamı ya doğrudan Bakana,
Müsteşara ya da müstakil bir idare ise (başkanlık, genel müdürlük v.b.) o idarenin en üst yöneticisine bağlı
olduğu görülecektir. Diğer türlü, denetimin bağımsız
ve etkin öneri geliştirebilmesinin en önemli garantisi
olan, denetimin bağımsızlığını ve tarafsızlığını garanti
etme olanağı bulunmamaktadır.
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

•

Yukarıda iç denetime ilişkin müzmin muğlak (kronik
şekilde tam netleşmemiş) vasfıyla niteleyerek cevaplarını vermeye çalıştığım üç (3) “sorunun”, Ülkemizdeki iç denetçiler için, hâlihazırda birer SORUN olarak varlığını devam ettirmekte olduğunu söylemek de
mümkündür. İç denetim mekanizmasının kamu mali
yönetim sistemimize dahil edilmesi sürecinde bu üç
(3) SORU(N) için net ve kesin bir çözüm ortaya konamamıştır.

•
•

Kamu kurumlarında “iç denetim mekanizmasının” oluşturulması ZORUNLUDUR.
Üç ve üzeri iç denetçi ataması yapmış olan kamu
kurumlarında “iç denetim birimi başkanlığı” kurulması ZORUNLUDUR.
İç denetim birimlerinin (başkanlık) üst yöneticiye
doğrudan bağlı olması ZORUNLUDUR.

Bir açıdan bakıldığında, iç denetim birimleri (başkanlık), teşkilat Yasalarına dahil edilmiş olsaydı sorunların tamamı çözülmüş olabilirdi. Yani bir taşla 3 kuş
vurulabilirdi. Ancak bu noktada geçmişi tenkit etmenin ve kötü niyet aramanın bize sağlayacağı bir fayda
olmadığı da bariz bir durumdur.
İç denetim birimlerinin doğrudan üst yöneticiye bağlı
birimler (başkanlık) olarak teşkilat yasalarına konulması gerektiği müsellem bir durum olmakla birlikte iç
denetimin hâlihazırdaki yapısı itibariyle;
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IIA KÜRESEL İÇ
DENETİM YETKİNLİK
ÇERÇEVESİ
İç denetçilerin bir kurumda iç
denetim görevlerini sunmak
ve gelişim ve yenileşme
sağlamak üzere, “İletişim”,
“İkna Gücü ve İşbirliği”
ve “Eleştirel Düşünme”
konularında yetkin olmaları
gerekmektedir.

IIA Küresel İç Denetim Yetkinlik Çerçevesi Hakkında
Küresel İç Denetim Yetkinlik Çerçevesi (Çerçeve) iç
denetim mesleğinin başarısı için Uluslararası Mesleki
Uygulama Çerçevesinin (UMUÇ) gerekliliklerini karşılanmasında gerekli olan yetkinlikleri tanımlayan bir
araçtır.
Yetkinlik, bir iş ya da görevin, bir takım belirlenmiş bilgi, beceri ve davranışla birlikte gerektiği gibi gerçekleştirilmesindeki kişisel kabiliyettir. Çerçeve, bireysel
olarak iç denetçilerin yetkinliklerinin belirlenmesini,
değerlendirilmesini ve geliştirilmesini mümkün kılan
yapısal bir rehberlik sağlar.
Çerçeve, iç denetim personeli, iç denetim yönetimi
ve iç denetim birimi başkanları olarak adlandırılan
her bir geniş iş düzeyinde tavsiye edilen on temel
yetkinliği ortaya koymaktadır. Her bir temel yetkinlik,
daha fazla temel yetkinlik durumunu açıklayan daha
ayrıntılı yetkinlik listesiyle desteklenmektedir. Temel
yetkinlikler kişisel olarak tanımlanmışsa da, tüm yetkinlikler arasında bağlantı ve birbirine bağımlılığın olduğu şeklinde anlaşılmalıdır.
Çerçeve şunların kullanımı için tasarlanmıştır:
•
•

Mürsel ÇUKUR
İç Denetçi,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Murat ANDAÇ
İç Denetçi,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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•

Bireysel kariyer hedeflerinin karşılanmasında onlara yardımcı olacak yetkinliklerinin geliştirilmesinde iç denetçilere,
Gerekli yetkinlikleri geliştirmek ve yeterince değerlendirmek üzere mesleğe yönelik kurslar ve
sertifikasyonlar sağlayan kurs geliştiricilere ve
sertifikasyon gruplarına,
Kendi yetkinlik çerçeveleriyle mukayese ya da
kıyaslama amacıyla bir referans noktası olarak
kullanmak veya iç denetçilerce gerekli görülen
uzmanlık düzeylerinin açık ve ayrıntılı bir bakışını
kazanmak üzere işverenlere, diğer mesleklere ve
halka,

DENETİŞİM / 2014-15

ÇEVİRİ / DERLEME

•

Standart oluşturmayla ilgili uluslararası toplulukta kendi konumlarını desteklemek üzere strateji
geliştiren IIA ve ona bağlı Enstitülere,

•

Başarılı iç denetçiler olunmasının gösterilmesinde ihtiyaç duyacakları yetkinliklerin anlaşılmasında ve kendi kariyer gelişim planlarının değerlendirilmesinde onlara yardımcı olmak üzere öğrencilere,

•

Mesleğe girecek öğrencilerin hazırlanmasında,
kurs geliştirilmesinde dikkate alınacak önemli
mesleki yetkinliklerin bir listesini sağlamak üzere
akademik topluluğa,

•

Uygun iş tanımları geliştirmek ve uygun nitelikte personel alma konusunda personel alımıyla
meşgul olanlara ve İK profesyonellerine.

Çerçevenin Çıktısı
Çerçeve aşağıda listelenen on temel yetkinlikten
meydana gelmektedir:
I. Mesleki etik: Mesleki etiği teşvik eder ve uygular
II. İç denetim yönetimi: İç denetim işini geliştirir ve
yönetir
III. UMUÇ: Uluslararası Meslek Uygulama Çerçevesini (UMUÇ-IPPF) uygular
IV. Yönetişim ve risk kontrol: Kuruma uygun yönetişim, risk ve kontrolü tam bir kavrayışla uygular
V. Keskin iş zekâsı: İş çevresi, endüstri uygulamaları
ve özel kurumsal faktörleri korur
VI. İletişim: Etkili iletişim kurar
VII. İkna kabiliyeti ve işbirliği: Birlikte çalışma ve işbirliğiyle diğerlerini ikna ve motive eder
VIII. Eleştirel düşünme: proses analizini, iş zekasını ve
problem çözme tekniklerini uygular
IX. İç denetimin sunumu: İç denetim görevlerini ortaya koyar
X. Gelişme ve yenileşme: Değişimi kabul eder ve gelişim ve yenileşmeyi kovalar
Aşağıdaki tablo Çerçevenin yapısını ve temel yetkinliklerin her birinin diğeriyle nasıl ilgili olduğunu göstermektedir:
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Şekil. Çerçevenin yapısını ve temel yetkinliklerin
her birinin diğeriyle İlişkisi
(Kaynak: 2013 Institute of Internal Auditors, Inc.)

“Mesleki etik” ve “İç Denetim Yönetimi” iç denetim
hizmeti için sağlam bir temel sağlar. Etkin bir hizmet
sağlayabilmek için, iç denetçilerin yüksek etik standartlara göre faaliyet göstermesine ve iç denetim
işlevinin kaynaklarının ve faaliyetlerinin eşgüdüm halinde götürülmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Bir iç denetçinin uzmanlığının temel odak noktaları, UMUÇ, yönetişim, risk ve kontrol ve iş zekâsıdır.
“UMUÇ” IIA’nin dünya genelinde tüm iç denetçilere
sağladığı, iç denetim mesleki standartların temel kaynağıdır. Ek olarak, iç denetçilerin işlerinde bilgilendirmek ve kurumların hedeflerine ulaşmasında yardımcı
olmak üzere, “Yönetişim, Risk ve Kontrol” konularında teknik uzmanlığa sahip olmaları gerekmektedir.
“İş Zekâsı” müşterinin kurumunu, kültürünü, çalışma
biçimini, faaliyet gösterdiği sektörü ve iç denetçilerin
etkin güvence ve danışmanlık hizmetleri sağlamasını
ve böylece kuruma değer katmasını mümkün kılan
diğer temel şarta uyması üzerinde etkin olacak yerel
ve küresel etkenleri kavrama şeklidir.
İç denetçilerin bir kurumda iç denetim görevlerini
sunmak ve gelişim ve yenileşme sağlamak üzere, “İletişim”, “İkna Gücü ve İşbirliği” ve “Eleştirel Düşünme”
konularında yetkin olmaları gerekmektedir.
Not:
Bazı yetkinlik modellerinde (önceki IIA çerçevesi
dâhil) farklı yetkinlik düzeyleri arasında ayrım yapıl-
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mıştır. Bu temel farkındalıktan daha büyük yetkinlik
derecesine doğru bir hareketi gösteren nitel ya da nicel ölçü olabilir. Diğerleri bir moda gibi kişisel olarak
yetkin ya da (henüz) yetkin olmayan olarak tanımlanarak ifade edilirken, bazı bilimsel çalışmalar farklı
yetkinlik evrelerini tanımlamaktadır.
Gözden geçirilen IIA Küresel İç Denetim Yetkinlik Çerçevesi (“Çerçeve”) geliştirilirken çalışma grubu her iki
yaklaşım türünü dikkate almış ve şu nedenlerden dolayı bu modellerden ikincisinin lehine tercihte bulunmuştur: bu oldukça basit bir modeldir ve bu yüzden
de çok fazla kolayca iletilmekte ve potansiyel olarak
daha büyük faydası bulunmaktadır. Çerçevenin en
önemli rolü, ekip ve bireysel olarak mesleki gelişimi bildirmek üzere, iç denetime özel temel yetkinlik
alanlarını iletmesidir.
•

•

•

•

Çerçeve, uygulayıcılar, ara kademe yöneticiler, İK
profesyonelleri, eğiticiler ve diğerlerince uyarlanacak ve uygulanacak şekilde temel bir biçim
oluşturmayı amaçlamaktadır. Mesleki uygulamanın küresel farklılığı göz önünde tutulduğunda, hem tamamen etkin hem de evrensel olarak
uygulanabilir olan bir çerçeve planlamanın pratik
zorlukları bulunmaktadır.
Bir iş görevinin etkin performansına ilişkin yetkinlikle ilgili açıklama yapmanın kavramsal zorlukları bulunmaktadır çünkü bir kişi sadece temel
farkındalığın gösterilmesini söylemiş olabilir. Bir
kişinin gerekli standardı gerçekleştirebildiği ya da
gerçekleştiremediğini söylemek çok daha uygun
gibi görünmektedir.
Söz konusu herhangi bir model, herhangi bir durumda, verilmiş herhangi bir yetkinlik düzeyinden diğerine hangi noktadan bir hareket olduğunun belirlenmesinde gelişigüzel bir dereceye
sahip olacaktır.
Karmaşıklığın bir derecesi olarak, eğer bu faydalı
bir gelişim olarak kabul edilirse, Çerçevenin takip
eden yinelemelerine yönelik, yetkinliğin değişen
düzeylerini oluşturmak daima mümkün olacaktır.

Çerçeve, meslek gelişim gösterdikçe gelişecek yaşayan bir dokumandır.
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ON TEMEL YETKİNLİK
Personel

Yönetici

İDBB

1

IIA’nin Etik İlklerini destekler ve
teşvik eder

I. MESLEKİ ETİK

X

X

X

2

Etik ilkeler ve değerleri denetlenen
faaliyetlere uygular

X

X

3

Etik ilkelerin ve değerlerin
denetlenen faaliyetlerde
kullanımını savunur

4

Kurumun temel politikalarına,
uygulamalarına ve prosedürlerine
bağlı kalır

5

Kurumun temel politikalarını,
uygulamalarını ve prosedürlerini
yetkiliyle konuşur

6

Kurumun etik iklimiyle ilgili olarak
iç denetimin faaliyet alanını açıklar

7

Kurul ve yönetimin etik iklimini
değerlendirir ve geliştirir

8

Diğerlerine ayrımcılık yapmaksızın
dürüstçe davranır

9

X

X

X

X

X

X

X

X

Görünüşte ve gerçekte
tarafsızlığını korur

X

X

X

10

İDBB ile etik çatışmaları tartışır

X

X

11

Uygun görüldüğü şekilde kurul
ve CEO ile önemli etik çatışmaları
tartışır

12

Etik meseleleri inceler ve çözüm
için tedbirler önerir

X

X

X

13

Etik ilkeler suistimal edildiğinde
hassasiyetle hareket eder

X

X

X

14

Bir karar alırken kamu çıkarını
dikkate alır

X

X

15

Mesleki özeni gösterir

X

X

II. İÇ DENETİM YÖNETİMİ
1

Kurum içerisinde iç denetim
işlevini ve onun değerini savunur

2

Ekip üyeleri için yüksek
performans örneği sergileyerek bir
rol model olarak hareket eder

3

Kuruma kişisel katkısını en üst
düzeye çıkarmak üzere, kendi
güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder

4

X

X

X

X

Personel

Yönetici

İDBB
X

X

X

X

X

Personel problemlerini, kaygılarını
ve sorunlarını hassasiyetle
önceden görür ve karşılık verir

X

X

5

Beklentilerini ve iş amaçlarını
açık seçik ifade edebilir ve bunu
kurumsal stratejiye bağlar

X

X

6

İç denetçiler ve iç denetim işlevi
için açık performans standartları
oluşturur

7

Kalite ve mükemmellik için çaba
gösterir ve diğerlerini de aynısı
yapması için teşvik eder

8

Görevleri yapıcı ve destekleyici bir
tarzda dağıtır

9

Sorumluluk alanlarında dağıtılmış
sonuçlarla ilgili kişisel hesap
verebilirliği üstlenir

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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8

İç denetim ekibinin gerekli
mesleki özen ve dikkatine örnek
oluşturur ve izler

X

9

İç denetim yönergesinin
geliştirilmesine, uygulanmasına
ve gözden geçirilmesine önderlik
eder ve kuruldan onay alır

X

10

İç denetim işlevinin bağımsızlığını
sağlar

X

X

11

Bir kalite güvence ve geliştirme
programı oluşturur ve sürdürür

X

X

X

12

Bir kalite güvence ve geliştirme
programını yönetir ve destekler

X

X

13

Üst yönetim ve kurulla Etik
İlkeler ve Uluslararası İç Denetim
Mesleki Uygulama Standartları’yla
uyumsuzluğu ortaya koyar

X

X

Personel performansını ve iş
yükünü izler ve diğerlerinin kendi
amaçlarına ulaşmasına yardımcı
olmak üzere, yapıcı ve zamanlı geri
beslemeyi sağlar

X

11

Diğerlerine kendi yetkinlikleri
ve mesleki gelişimlerini
güçlendirmeleri konusunda koçluk
yapar

X

12

İç denetim işlevi üyeleri için
mesleki gelişimleri açısından bir
plan geliştirir ve uygular

X

13

Mesleki gelişimi sürdürür ve ilgili
öğrenme fırsatlarını kullanır

14

Diğerlerinin gelişim ve kariyer
ihtiyaçlarında fırsatlar ve proaktif
girdi sağlar

15

Öz gelişimi ve kariyer ihtiyaçlarını
değerlendirir ve kişisel ve mesleki
büyüme için yeni zorlukların
avantajlarını fırsatlar olarak alır

16

Etkin iç denetim hizmet sunumu
için gerekli güncel yetkinlikleri
devam ettirir

17
18

10

X

X

X

IV. YÖNETİŞİM, RİSK VE KONTROL

X

X

Personel

Yönetici

İDBB

X

1

Yönetişim, risk ve kontrolde, en
iyi uygulamalar konusunda, üst
yönetimi ve kurulu eğitir

İç denetim ekibinin ortak ve farklı
becerilerini kurumun hedeflerine
ve risklerine göre ayarlar

X

2

Kurumun yönetişim, risk ve kontrol çerçevelerinin uygunluğunu
değerlendirir

Tutarlı bir şekilde yetkin kişilerin
işe alınmasıyla sonuçlanacak işe
alım sistemi oluşturur

X

3

Kurum içerisinde risk odaklı kültürün gelişmesine katkıda bulunur

X

4

Kurumun mevcut ve ortaya çıkan
risk profiline yönelik etkin bir
kavrayışı sürdürür

X

5

Politik, ekonomik, sosyal, çevresel,
yasal veya teknolojik faktörlere ve
bunların potansiyel etkisine dayanan kuruma yönelik gelecekteki
risk değişikliklerini izler

X

X

6

Kurumun yönetişim, risk ve kontrol
çerçevesi içerisinde hareket eder

X

X

X

7

Risk ve onun kuruma yönelik
etkisine dayanan denetim görev
planları oluşturur

X

X

8

Denetim faaliyetleri esnasında
kontrollerin içeriğini uygular

X

X

9

IT yönetişimi değerlendirir

X

X

10

İç denetim faaliyetlerinin kurumun
kurumsal risk yönetim stratejisi
ve risk profiliyle paralel olmasını
sağlar

X

X

11

İç kontrollerin iyileştirilmesine
yönelik önerilerin, kurumun
hedefleri ve kapasitesiyle dengeli
olmasını sağlar

X

12

Kurul ve üst yönetime, kurumun
risk profili hakkında bir açıklamada
bulunur

13

İlgili taraflara iç denetim görevinin
risk profili hakkında bir açıklamada
bulunur

X

X

14

Kurumun tüm düzeylerinde yolsuzluk riski farkındalığı kültürünü
destekler

X

X

X

15

Yolsuzluk riski potansiyelini değerlendirir ve açıklar ve kurumla ilişkili
ortak yolsuzluk türlerini belirler

X

X

16

Yolsuzluk riski potansiyelini değerlendirir ve açıklar ve iç denetim
göreviyle ilişkili ortak yolsuzluk
türlerini belirler

X

X

17

Yolsuzluk incelemelerini desteklemekte kullanılan süreçlerde bir
anlayışı sürdürür

X

X

19

Adayların kabiliyet ve yetkinliğini
değerlendirmek üzere çeşitli
değerlendirme araçları ve testleri
kullanır

20

İç denetim işlevi içerisinde
personel alım sürecini destekler ve
katkı verir

21

Düzenli olarak güncellenmiş
planlama stratejisini devam ettirir

22

Farklı bakış açılarını ve kültürel
hassasiyetlere değer verir ve teşvik
eder

23

Diğerlerini desteklemek ve
yönlendirmek üzere insan
kaynakları süreçleri ve liderlik tarzı
bilgisini uygular

III. UMUÇ

X

X

X

X

X

X

Bir iç denetim planlarken ve
yürütürken UMUÇ’un gereklerine
bağlı kalır

X

7
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X

X

3

Denetim görevlerinin
yürütülmesinde gerekli mesleki
özen ve dikkate örnek oluşturur
ve izler

X

X

Uygulanabilirliği açık değilse
istişare ile UMUÇ’un uygun
kullanım ve yorumlanmasını
gösterir

İç denetimin tüm sistemlere,
süreçlere ve insanlara ulaşmasını
sağlar

X

İDBB

İç denetim işlevinde UMUÇ’un
uygulanmasına önderlik eder

6

X

Yönetici

2

5

X

Personel

Mevcut UMUÇ bilgisini korur

Yıllık denetim planı için UMUÇ’a
uygun olarak risk bazlı yaklaşımı
kullanır ve ihtiyaç olduğunda
ayarlamalar yapar

X

X

1

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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V. KESKİN İŞ ZEKÂSI
1

Kurum ve onun riskleri hakkında
bilgisini korur

2

Denetim görevlerine uygun
endüstri özel bilgisini korur

3

Kuruma uygun endüstri özel
bilgisini korur

4

Denetim görevlerine ilişkin
temel makro ve mikro ekonomik
faktörleri değerlendirir ve dikkate
alır

5

Makro ve mikro ekonomik
faktörlerin kurum üzerindeki
etkilerini değerlendirir ve dikkate
alır

6

En son küresel gelişmeler,
düzenleyici ve yasal gereklilikler
hakkında güncel bir anlayışı
sürdürür ve denetim görevleriyle
ilişkilendirir

Personel

Yönetici

İDBB

X

X

X
X

X

Aktif olarak dinler, kendi anlayışını
kontrol etmek üzere gerekli
olduğunda sorular sorar

X

X

X

9

İletişimin etkinliğini
değerlendirmek üzere hedef
kitleden geri besleme talep eder

X

X

X

10

İletişime yönelik tepkileri önceden
tahmin edebilir ve işin başında
verilecek cevapları planlar

X

X

X

11

Denetim bulgularını ve onların
etkilerini, kurumun uygun olan
düzeylerinde profesyonelce
kendinden emin bir şekilde tartışır

X

X

X

12

İletişimi güçlendirmek üzere vücut
dilini yorumlar ve kullanır

X

X

X

13

Süreçleri ve diğer karmaşık bilgiyi
iletmek üzere grafiksel yöntemleri
kullanır

X

X

X

14

Hedef kitle üyeleri arasında
öğrenmeyi ve gelişimi beslemek
üzere yapılandırılmış bir şekilde
bilgiyi sunar

X

X

X

15

Görüşmelerde uygun iletişim
becerilerini uygular

X

X

X

X

X

X

X

7

Kurumun faaliyetlerine yönelik
olarak en son küresel gelişmeler
ve düzenleyici ve yasal çerçeve
hakkında güncel bir anlayışı
sürdürür

8

Denetim görevine uygun mali,
yönetsel ve maliyet muhasebesi
kavramlarını, standartlarını,
sistemlerini ve raporlama süreçleri
hakkında bilgisini sürdürür

9

Kuruma uygun mali, yönetsel ve
maliyet muhasebesi kavramlarını,
standartlarını, sistemlerini ve
raporlama süreçleri hakkında
bilgisini sürdürür

10

IT’nin kurumsal hedeflere nasıl
katkı verdiğini, IT ile ilgili riskleri
değerlendirir ve dikkate alır ve
denetim görevleriyle ilişkilendirir

X

X

11

Denetim görevlerine ilişkin kalite
kontrol çerçevelerine yönelik sıkı
çalışma bilgisini gösterir

X

X

12

Kurum tarafından idare edilen
kalite kontrol çerçevelerini
değerlendirir

13

Kurumun kültürel yönlerini dikkate
alır

X

X

X

14

Kurumun misyonunu, stratejik
hedeflerini ve işin doğasını dikkate
alır

X

X

X

VI. İLETİŞİM

Personel

Yönetici

İDBB

1

İletişimi pozitif kullanarak
diğerlerinin güvenini sağlar

X

X

X

2

Açık iletişimi teşvik eder

X

X

X

3

Diğerlerine saygı gösterir ve hedef
kitlenin ihtiyaçlarına yansıtacak
şekilde mesajlarını uyarlar

X

X

X

4

Diğerlerini etkilemek üzere
fikirlerini açıkça ve güvenle
organize eder ve ifade eder

X

X

X

5

İletişimi desteklemek üzere, bir
kaynaklar çeşitliliği içerisinden
temel bilgiyi bulup çıkartır

X

X

X

6

Uygun iletişim şekillerini (sözlü,
sözel olmayan, görsel, yazılı) ve
medyayı (yüz yüze, elektronik,
kâğıt esaslı) seçer

X

X

X

7

Dilin teknik usullerini (heceleme,
noktalama, gramer vb.) kullanır

X

X

X
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8

X

X

X

X

X

Not: Temel yetkinliği desteklemek üzere gerekli olan
beceriler tüm çalışanlar düzeyinde ortaktır. Bununla
birlikte bu beceri ihtiyaçları şu durumlarda kıdemle
birlikte artmaktadır:
•
•
•
•

X

•
•

Çok fazla karmaşık olan bilginin elde edilmesi
Çok çeşitli olan bilgi kaynaklarına ulaşma
İletilen mesajların stratejik öneminin çok büyük
olması
Hizmet sunulan hedef kitle çok büyük, çok farklı
ve daha kıdemli olması
Hizmet sunulan hedef kitlenin çok fazla uğraştırıcı ve ısrarcı olması
Çok kısa hazırlık süresi içerisinde, hızlı düşünüp ani
karar verme derecesinin oldukça büyük olması
Personel

Yönetici

İDBB

1

VII. İKNA KABİLİYETİ VE İŞBİRLİĞİ
Hizmet odaklı tavrı destekler

X

X

X

2

İletişim ve ilişkiler kurarken,
diğerleri üzerindeki kendi
kişilerarası tarzının etkisini
önceden tahmin eder ve bunu
hesaba katar

X

X

X

3

Müzakere ve uyuşmazlıkları
çözerek çatışmayı yönetir

X

X

X

4

Kurumun politikalarını dikkate alır
ve buna göre hareket eder

X

X

X

5

Başkalarıyla ilişkiyi girişkenlikle
dengeler

6

İnsanların rahat olmasını sağlar ve
tüm taraflarla açık, yapıcı ilişkiler
tesis eder

X

X

7

Sonuçlara ulaşmak üzere, denetim
görevinin müşterileriyle etkin
ortaklıklar oluşturur

X

X

X
X
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8

Sonuçlara ulaşmak üzere temel iç
ve dış paydaşlarla etkin stratejik
ortaklıklar oluşturur

9

Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini
belirler ve yönetir

X

X

X

10

Diğerleriyle işbirliği yapar ve
diğerlerini işbirliği içerisinde
çalışmaları yönünde teşvik eder

X

X

X

11

Dayanımı arttırmak üzere zor
durumlarda esneklik gösterir ve
ardından insanlarla yapıcı bir
şekilde çalışır

12

Saygı, yardımseverlik ve işbirliğiyle
ilgili örnek bir tutum sergileyerek
öncülük eder

13

Konumdan daha ziyade
etkileyicilik, kişisel kanaat ve
duyarlılıkla öncülük eder

14

Tüm durumlarda bağımsızlığını ve
nesnelliğini sürdürür

15

Diğerleri üzerinde pozitif bir etki
oluşturur, güvenilirliğini gösterir ve
saygı ve işbirliğini korur

16

Kendi sınırlarının farkındadır
ve gerekli olduğunda tavsiye ve
destek arar

17

Gizliliğe riayet eder ve diğer
tarafların güvenini korur

18

Aktif uzlaşı ve destek sağlamak
üzere bir dizi strateji kullanır

19

Bir takım oyuncusu olarak tam
katılım sağlar

20

21

X

10

Karar almada kullanılan bilginin
ilgili, doğru ve yeterli olmasını
sağlar

11

Kararlar ve temel mesajların
desteklenmesinde mukayeseli
araştırmayı kullanır

X

X

X

X
IX. İÇ DENETİMİN SUNUMU
X

X

X
X

X

1

Kurumun denetim yöntemini
uygular ve özel denetim görevi
hedeflerine yönelik denetim
prosedürlerini gerçekleştirir

2

Planlamanın kalitesini ve denetim
görevlerinin dağıtımını sağlar

3

Hedeflerin karşılanması ve
kalitenin temin edilmesini
sağlamak üzere, denetim
görevlerinin yerine getirilmesini
gözetir

Personel

Yönetici

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Denetim görevleri boyunca
tarafsızlığını korur

X

X

X

X

X

5

Görev hedeflerinin karşılanmasını
sağlamak üzere, tüm kaynakları
etkin biçimde yönetir

X

X

X

X

6

X

X

X

X

Kendi zamanını yöneterek ve görev
teslim tarihlerinin ve hedeflerin
karşılanmasını sağlayarak,
verimliliğini ve kararlılığını gösterir

İç denetim ekibine yardımcı olmak
üzere, kurumsal bariyerlerin
kaldırılmasında çalışır ve kaynakları
belirler

X

X

X

7

Uzlaşılan zamana uygun olarak
hizmet sunumunu gerçekleştirmek
üzere proje-görev planlarını
geliştirir, uygular ve izler

Diğerlerini teşvik ederken
motivasyon teorisi ve grup
dinamiği bilgisini uygular

X

X

X

8

Veri elde etme, analizi,
yorumlanması ve raporlanmasına
yönelik uygun araçları ve teknikleri
seçer ve uygular

X

X

9

Temel riskler ve kontrolleri
belirlemek üzere denetim
görevlerini planlar ve yürütür

X

X

10

Denetim görevleri için ihtiyaç
duyulan kaynakları belirler ve
sınırlamaları adresler

11

Güvenilir, ilgili ve yeterli kanıt elde
eder ve ciddi olarak değerlendirir

12

Denetim görev bulgularından
hareketle kuruma yönelik stratejik
önerileri belirler ve arttırır

13

Çalışma kâğıtlarının, denetim
görevi esnasında gerçekleştirilen
tüm faaliyetlerin gerçek bir
yansıması olmasını geliştirir ve
sağlar

X

14

Kuruma yönelik sorunların kök
nedenleri ve etkileriyle ilgili olan
bulguları sunar ve tavsiyeler getirir

X

15

Üst yönetime ve kurula güvence ve
danışmanlık hizmetleri sağlar

X

16

Denetim görevlendirmesi için iş
kapsamının uygun olmasını sağlar

X

17

Yönetim eylemlerini izlemek üzere
bir takip süreci oluşturur

18

Yönetim eylemlerinin etkin bir
biçimde uygulanmış olmasını
veya üst yönetimin herhangi bir
eyleme geçmemesinin riskini kabul
etmiş olduğunu sağlamak üzere,
yönetimle izleme yapar

Personel

Yönetici

İDBB

X

X

1

Merakını sürdürür ve mesleki
şüpheciliğini uygular

X

2

İş süreçleri hakkında veri ve diğer
bilgiyi elde etmek üzere, çeşitli
manuel ve otomatik araç ve
tekniklerini seçer ve kullanır

X

3

İş süreçlerinin etkinlik ve
verimliliğini analiz eder ve değer
biçer

X

4

İş süreci analizi esnasında
kullanılan ilgili araç ve teknikleri
sağlar

5

Olağan durumlar için problem
çözme tekniklerini uygular

6

Karmaşık durumları analiz etmek
ve çözmek üzere, uygun araştırma,
iş zekâsı ve problem çözme
tekniklerini seçer ve kullanır

7

İş süreci geliştirmek için taktikler
belirleme ve önermek üzere
eleştirel düşünmeyi kullanır

8

Denetim faaliyetinde belirlenen
sorunlara uygulanabilir çözümler
bulunmasında yönetime destek
olur

9

Veri toplama, veri madenciliği,
veri analizi ve istatistiki teknikleri
uygular
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X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

İDBB

X

X

VIII. ELEŞTİREL DÜŞÜNME

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
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X. GELİŞME VE YENİLEŞME

Personel

Yönetici

İDBB

1

Değişimi, sürekli iyileşme ve
gelişmeyi savunur ve diğerlerini
de bunları kovalamaları yönünde
destekler

2

Sürekli gelişim için fırsatları arar ve
bunun doğruluğunu gösterir

X

X

3

Sorumluluk alanı içerisinde
değişimi başlatır ve yönetir

X

X

X

4

Niyetlenen faydaları açıklamak
üzere, diğerlerini değişimi
kabullenmeleri yönünde
cesaretlendirir

X

X

X

5

Kurumda değişimin nasıl
uygulanacağı konusunda bir bakış
açısı sağlar

6

Yeni fikirlerin devam etmesini
sağlamak üzere, diğerlerini
yenilikçe fikirler önermesi ve
pozitif geri besleme sağlaması
yönünde cesaretlendirir

X

X

7

Değişim ve gelişimin kavranmasına
ve öneriler getirilmesine katkıda
bulunur

X

X

8

Kurumsal değişim stratejisine
önemli katkı yapar

9

Kurumda değişimin nedenlerini
inceler ve analiz eder

10

Değişimle ilgili riskleri tanımlar
ve bu riskleri yönetmek üzere
denetim faaliyetine uyarlar

11

Değişim teşebbüsleri açısından
potansiyel bariyerleri ve kaynakları
değerlendirir

12

Denetim işlevi ve ekibi içerisinde
değişim programlarını uygular

13

Değişen ve muğlak ortamlarda
kişisel performans ve etkinliğini
devam ettirir

14

Çalışma alanında yeni önceliklere
yer verir ve olumu değişiklikleri
uygular

15

Ekip önceliklerini kurumun yeni ve
değişen önceliklerine uyarlar

16

Değişime yönelik tepkileri
önceden görerek harekete geçer
ve diğerlerini desteklemek üzere
kendisine ait tarzını uyarlar
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X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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GENEL BÜTÇE VERGİ
GELİRLERİNDEN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYELERİNE PAY
VERİLMESİNE İLİŞKİN
YASAL DÜZENLEMELERE
ELEŞTİRİSEL BİR BAKIŞ
% 6 oranındaki büyükşehir belediye
paylarının tamamının ortak bir
hesapta toplanarak nüfus ve
yüzölçümü hatta gelişmiş ülkelerdeki
uygulamalarda olduğu gibi bunların
yanında gelir kapasite farklılıkları,
eğitim çağındaki nüfus, yolların
uzunluğu, sosyoekonomik gelişmişlik
gibi yerel yönetimlerin harcama
miktarına etki eden faktörlerin
de dikkate alınarak büyükşehir
belediyelerine pay edilmesini
sağlayacak yeni bir düzenlemeye
gidilmesi zaruri hale gelmiştir.
Ahmet GÖKMEN
İç Denetçi,
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Ekrem YEŞİL
İç Denetçi,
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
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1- GİRİŞ
06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca il mülki sınırlarının,
büyükşehir belediye sınırlarına dönüşmesi ile birlikte
belediyelerin hizmet götüreceği alanlar kat kat artarak belediye giderlerinin de bu oranda artmasına neden olmuştur.
6360 sayılı yasanın 25. maddesi ile belediyelerin en
büyük gelir kaynağı olan merkezi idareden aktarılan
paylarda önemli bazı değişiklikler yapılarak, büyükşehir belediyelerinin artan bu giderlerinin karşılanması
hedeflenmiştir. Ancak yeni düzenlemenin de amaca
hizmetten uzak olduğu, özellikle büyükşehir belediye
sınırları içinde tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine aktarılan % 6 (6360
öncesi % 5) oranındaki payın dağıtımına ilişkin belirlenen usul ve esasların bazı belediyelere çok büyük
avantaj sağladığı tespit edilmiş olup bu payların dağıtımında büyük adaletsizliğe sebebiyet veren bu husus
makalemizin konusunu teşkil etmiştir.
2- BELEDİYELERİN GELİRLERİ
Belediyelerin gelirleri, dört geniş kategoride toplanabilir. 1- Vergi, resim, harçlar, harcamalara katılma
payları, ücretler, işletme ve emlak gelirleri, sermaye
gelirleri gibi öz gelirler. 2-Merkezi yönetim vergi gelirlerinden aktarılan paylar. 3. Bağış ve yardımlar. 4.
Diğer gelirler.
Mevcut durumda belediyelerin en önemli gelir kaynağı (kimi büyükşehir belediyelerinde gelirlerin %
80’den fazlası) ise, 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve
Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca İller Bankası ve Ma-
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liye Bakanlığı tarafından aktarılan merkezi paylardan
oluşmaktadır
6360 sayılı yasa ile değişiklik yapılmadan önce 5779
sayılı yasanın “Payların hesaplanması ve oranı” başlıklı 2’inci maddesinde;
“(1) İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden pay verilir. Pay,
genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından, vergi
iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden
hesaplanır.
(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının;
yüzde 2,85’i büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde
2,50’si büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 1,15’i
il özel idarelerine ayrılır.
(3) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 5’i ile genel
bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır.” Hükmü yer almaktaydı.
Yine aynı yasanın “Belediye paylarının tahsisine ilişkin
esaslar” başlıklı 5’inci maddesinin 1. fıkrasında, “2’nci
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen orana göre ayrılan
belediye payının; yüzde 80’lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve yüzde 20’lik kısmı gelişmişlik endeksine göre
İller Bankası tarafından belediyelere dağıtılır.”,
3’ncü fıkrasında “2’nci maddenin ikinci fıkrasına göre
ayrılan büyükşehir ilçe belediyeleri payı, nüfus esasına göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan yüzde 30'luk
büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan
miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İller
Bankası tarafından aktarılır.”,
4’üncü fıkrasında da “2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan büyükşehir belediye payının;
yüzde 70’i doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi
hesabına aktarılır. Kalan yüzde 30’luk kısmı ise büyükşehir belediyeleri arasında nüfus esasına göre
dağıtılır.”hükümlerine yer verilmişti.
6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte
5779 sayılı yasanın 2/2.ci maddesinde yer alan yüzde
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2,50’lik büyükşehir ilçe belediyeleri payı yüzde 4.50›
ye aynı madenin 3.ncü fıkrasında yer alan % 5 lik büyükşehir belediye payları da % 6’ya yükseltilmiştir.
Yine 6360 sayılı yasa ile yapılan bir diğer değişiklik,
aynı yasanın 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre
ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının yüzde
60’ının doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına, kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’inin nüfusa,
yüzde 30’unun ise yüzölçümü esasına göre büyükşehir
belediyeleri arasında dağıtılmasına ilişkin hükümdür.
3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DAĞITILAN PAYLAR
Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre 2013 yılında 16 büyükşehir belediyesine
aktarılan büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan
genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının % 5 oranındaki payların dökümleri Tablo-1 de çıkarılmıştır.
TABL0-1
S. No

Büyükşehir 2013-Nüfus

GBVG2013 (000)

2013 yılı
% 5 lik pay (000)

1

Adana

2.149.260

2.312.633

244.248

2

Ankara

5.045.083

40.608.692

1.620.938

3

Antalya

2.158.265

4.337.424

202.841

4

Bursa

2.740.790

6.760.437

413.433

5

Diyarbakır

1.607.437

950.198

115.975

6

Erzurum

799.724

566.764

55.859

7

Eskişehir

789.750

1.387.226

113.430

8

Gaziantep

1.844.438

1.305.901

180.982

9

İstanbul

14.160.467

121.246.112

5.407.360

10

İzmir

4.061.074

36.256.463

1.536.397

11

Kayseri

1.295.355

1.812.040

159.057

12

Kocaeli

1.676.202

19.863.968

755.301

13

Konya

2.079.225,00

2.269.347,00

167.359

14

Mersin

1.705.774

6.340.516

281.738

15

Sakarya

917.373

825.735

77.127

Samsun

1.261.810

16

Toplam

1.794.201

104.846

246.708.458

11.436.891

Not ; 1- Tablo verileri TUİK ve Maliye Bakanlığı,Muhasebat Genel
Müdürlüğünden alınmıştır.
2- Genel bütçe Vergi Gelirleri içerisinde ÖTV ait 1 sayılı listedeki
vergiler mahsup edilmiştir
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5779 sayılı yasanın payların dağıtımına ilişkin esasları belirleyen 5’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer
alan «ayrılan büyükşehir belediye payının; yüzde 70’i
doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 30’luk kısmı ise büyükşehir belediyeleri arasında nüfus esasına göre dağıtılır.” hükmü,
yukarıda düzenlenen TABLO-1 den de çok net görüldüğü üzere vergi potansiyeli yüksek olan İstanbul,
Kocaeli, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine
çok büyük bir avantaj sağlamıştır.
2013 yılında 16 büyükşehir belediyesine aktarılan
toplam 11.436.891.000.TL pay tutarının % 81.4’ü
(9.319.996.000.TL) İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir
büyükşehir belediyelerine aktarılırken geriye kalan %
18.6 (2.116.895.000.TL) lık kısmı diğer 12 büyükşehir
belediyesine pay edilmiştir.
Büyükşehir belediye sınırları içinde tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinden ilgili belediyelere akta-

rılan % 5 lik payların dağıtımına ilişkin usul ve esasların bir kısmı 6360 sayılı yasayla birlikte değişikliğe
uğramış yeni düzenlemeye göre,
 % 5 oranında olan pay büyükşehir belediye payı
% 6›ya yükseltilmiş,
 16 olan büyükşehir belediye sayısı 30’ a çıkarılmış,
 Büyükşehir belediyelerine direkt aktarılan % 70’
lik pay % 60›a düşürülmüş,
 Ortak hesapta kalan % 40 oranındaki payın%
70›nin nüfus esasına geri kalan
% 30›unun yüzölçümüne esasına göre pay edilmesi
gerektiği ifade edilmiştir.
Yeni düzenlemeye göre nisan/2014-haziran/2014 tarihleri arasındaki üç aylık dönem içerisinde otuz (30)
büyükşehir belediyesine aktarılan (% 6) paylar ve bu
paylardan kişi başına düşen miktarların dökümleri
aşağıda düzenlenen Tablo-2›de yer almıştır.

TABLO-2
Büyükşehir

Yüz
Ölçümü (*)

Nüfus 2013 (**)

GBVG-2013 (***)

Aktarılan Pay (% 6)
Nis.May.Haz./2014 (****)

Kişi Pay
(3 aylık)
(TL)

Kişi Pay
(Yıllık)
(TL)

1. Adana

14.125

2.149.260

2.312.633

79.202

36,8

147,2

2. Ankara

25.437

5.045.083

40.608.083

455.843

90,3

361,2

3. Antalya

20.909

2.158.265

4.337.424

106.814

49,4

197,6

7.943

1.020.957

968.162

38.270

37,4

149,6

5. Balıkesir

14.272

1.162.761

1.386.086

52.674

45,3

181,2

6. Bursa

10.882

2.740.790

6.760.437

131.520

47,9

191,6

7. Denizli

11.861

963.464

1.132.341

43.579

45,2

180,8

8. Diyarbakır

15.272

1.607.437

950.198

57.424

35,7

142,8

9. Erzurum

25.355

799.724

566.764

50.570

63,2

252,8

10. Eskişehir

13.925

789.750

1.387.226

44.613

56,4

225,6

11. Gaziantep

6.887

1.844.438

1.305.901

55.373

30

120,0

12. Hatay

2.867

1.503.066

3.440.082

65.204

43,3

173,2

13. Mersin

15.620

1.705.774

6.340.516

109.890

64,4

257,6

14. İstanbul

5.313

14.160.467

121.246.112

1.424.057

100,5

402,0

15. İzmir

12.007

4.061.074

36.256.463

390.785

96,2

348,8

16. Kayseri

17.170

1.295.355

1.812.040

61.487

47,4

189,6

17. Kocaeli

3.623

1.676.202

19.863.968

213.109

127,1

508,4

18. Konya

41.001

2.079.225

2.269.347

110.767

53,2

212,8

4. Aydın
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19. Malatya

12.146

762.538

599.180

34.771

45,5

182,0

20. Manisa

13.269

1.359.463

1.559.428

56.541

41,5

166,0

21. K.Maraş

14.525

1.075.706

743.942

44.101

40,1

150,4

22. Mardin

8.858

779.738

186.527

26.890

34,4

137,6

23. Muğla

12.974

886.665

1.479.227

44.455

50,1

200,4

24. Ordu

5.952

731.452

518.364

26.251

35,9

143,6

25. Sakarya

4.878

917.373

825.735

30.929

33,7

134,8

26. Samsun

9.352

1.261.810

1.794.201

51.720

40,9

163,6

27. Tekirdağ

6.339

874.475

3.224.330

76.590

87,5

350,0

28. Trabzon

4.662

758.237

1.081.514

31.767

41,8

167,2

29. Şanlıurfa

19.451

1.801.980

801.333

47.302

26,2

104,8

30. Van

21.334

1.070.113

403.281

46.738

43,6

174,4

Toplam

398.209

59.042.642

266.161.464

4.009.236

67,9

271,6

(*) Büyükşehir Belediyelerin Yüzölçümleri TUİK ten alınmıştır.
(**) 2013 yılına ilişkin nüfus bilgileri TUİK ten alınmıştır
(***) Genel Bütçe Vergi Gelirleri Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınmış olup bu tutarlar içerisinde ÖTV›ye ait 1 sayılı listedeki
vergiler yer almamaktadır.
(****) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınmıştır.

Yukarıda düzenlenen Tablo-2 de yer alan verilere bakıldığında 6360 sayılı yasayla getirilen bazı değişikliklerin, özelikle yüzölçümü kriterinin bazı büyükşehir
belediyelerine aktarılan paylarda kısmi bir iyileştirme
sağlamış olsa bile vergi potansiyeli yüksek olan illerin toplam paydan almış oldukları payların çok çok
altındadır. Zira otuz büyükşehir belediyesine nisan,
mayıs ve haziran/2014 dönemine ilişkin olarak aktarılan toplam 4.009.236.000.TL tutarındaki payın,
2.483.884.000-TL.si sadece Ankara, İstanbul, İzmir
ve Kocaeli büyükşehir belediyelerine, geriye kalan
1.525.352.000.TL tutarındaki kısmı ise yirmi altı (26)
büyükşehir belediye arasında pay edilmiştir.

Yukarıda düzenlenen tabloya bakıldığında nisan, mayıs ve haziran/2014 dönemlerine ilişkin en yüksek
pay alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (127.1.TL)
ile en az pay alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
(26.2.TL) arasında yaklaşık beş kat civarında fark bulunmaktadır. 6360 sayılı yasa ile yapılan bazı değişikler büyükşehir belediyelerine dağıtılan paylar arasındaki farklarda çok küçük iyileştirmeler sağlamış olsa
bile alınan bu payların vergi potansiyeline ne kadar
endeksli olduğu aşağıda düzenlenen 4 nolu tablodan çok net görülmektedir.

Bir başka ifade ile yasanın yürürlüğe girdiği üç aylık
dönem içerisinde büyükşehir belediyelerine aktarılan payların ( 2.483.884.000 X 100/4.009.236.000) =
% 61.9’ u adı geçen dört (4) büyükşehir belediyesine
geri kalan ( 1.525.352.000 X 100/4.009.236.000) = %
38.1 oranındaki pay ise yirmi altı (26) büyükşehir belediyesine aktarılmıştır.

6360 sayılı yasayla birlikte faaliyet alanları kat kat genişleyen ve bununla orantılı hizmet maliyetleri artan,
şehirleşme ve altyapı sorunlarıyla boğuşan belediyelerin mevcut durumları göz önünde bulundurularak
yasal düzenleme yapılması icap ederken, tam tersine 6360 sayılı yasa ile yapılan en son düzenlemelere
rağmen şehirleşme ve alt yapı hizmetlerini tamamla-
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mış belediyelerin merkezi yönetimden tabiri caiz ise
aslan payı almaları, kamu yönetiminin sosyal adalet
ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması
ilkelerini zedelemektedir.

yüzölçümü kriterlerine göre dağıtılmaktadır. Büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan bu payların da
yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılmaktadır.

5779 sayılı yasanını 5’nci maddesinin 4’ncü fıkrasında, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel
bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından ayrılan %
6’lık büyükşehir belediye payının yüzde 60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılacağı,
kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i nüfusa, yüzde
30’u ise yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında paylaştırılacağı hükmüne yer verilmiştir. Özellikle toplanan vergi gelirleri üzerinden
hesaplanan % 6 lık payın % 60›nın ilgili büyükşehir
belediyesine doğrudan aktarılması, vergi potansiyeli yüksek olan büyükşehir belediyelerine çok büyük
avantaj sağlamakta olup bu maddenin acilen yeniden
düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Türkiye’de paylar arasındaki adaletsizliğe asıl neden
olan büyükşehir belediye sınırları içinde toplanan
vergi gelirleri üzerinden hesaplanan % 6 lık payın %
60’ının ilgili büyükşehir belediyesine doğrudan aktarılmasına ilişkin 5779 sayılı yasanın 5’nci maddesinin
4’ncü fıkrasında yer alan düzenlemedir. Yazımızın 4.1
ve 4.2 bölümlerinde yer verildiği üzere, payların dağıtılmasına ilişkin düzenlemede nüfus kriterinin ya da
nüfus ile yüzölçümü kriterlerinin birlikte dikkate alınması halinde, paylar arasındaki mevcut adaletsizliğin
en az seviyeye düşeceği görülecektir.Yine belediyeler
arasındaki payların dağıtımında, yerel yönetim uygulamalarında büyük ilerleme sağlayan gelişmiş ülkelerdeki gibi nüfus ve yüzölçümü kriterlerinin yanında gelir kapasite farklılıkları, eğitim çağındaki nüfus,
yolların uzunluğu, sosyoekonomik gelişmişlik, toplam
alan ve imarlı alan gibi yerel yönetimlerin harcama
miktarına etki eden faktörlerin de dikkate alınması
halinde mevcut adaletsizliğin ortadan kalkacağı kuşkusuzdur.

Mevcut düzenleme ile örneğin şehirleşme ve altyapı
hizmetlerini tamamlamış Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hemen hemen aynı nüfusa sahip Diyarbakır ve
Şanlıurfa büyükşehir belediyelerinin 1/5 oranında
yüzölçümüne sahip olmasına karşın Diyarbakır ve
Şanlıurfa büyükşehir belediyelerinden yaklaşık 4 kat
daha fazla pay almaktadır. Örnekler arttırılabilir.
Yerel yönetim uygulamalarında büyük ilerleme sağlayan Portekiz, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere,
Danimarka gibi gelişmiş ülkelerde yerel yönetimlere
aktarılan payların belirlenmesinde, ülkeden ülkeye
farklılıklar olmakla beraber ağırlıklı olarak nüfus kriterinin esas alındığı, bunun yanında gelir kapasite
farklılıkları, eğitim çağındaki nüfus, yolların uzunluğu, sosyoekonomik gelişmişlik, toplam alan ve imarlı
alan gibi yerel yönetimlerin harcama miktarına etki
eden faktörlerin de dikkate alındığı incelenmiştir.
Türkiye›de ise büyükşehir belediye sınırları içinde
toplanan vergi gelirleri üzerinden hesaplanan % 6 lık
payın % 60›ı ilgili büyükşehir belediyesine doğrudan
aktarılmakta, kalan yüzde 40’lık kısım ise nüfus ve
yüzölçümü kriterlerine göre büyükşehir belediyeleri
arasında dağıtılmaktadır. Yine genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki
ilçe belediyelerine ayrılan yüzde 4,50’lik paylar da
büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri arasında nüfus ve
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4.1-Payların Dağıtımında Sadece Nüfus Kriterinin
Esas Alınması:
5779 sayılı yasanın 5’nci maddesinin 4’ncü fıkrasının
“2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının tamamı ortak
bir hesaba aktarılır. Nüfus esasına göre büyükşehir
belediyeleri arasında dağıtılır” şeklinde düzenlendiğini varsayalım ve yine nisan, mayıs ve haziran 2014
verilerini kullanalım.
Nisan, mayıs, haziran/2014 döneminde otuz büyükşehir belediyesine aktarılan
toplam pay
4.009.038.000-TL, büyükşehir belediyelerinin toplam
nüfusu 59.042.642 ve buna göre kişi başına düşen
pay (4.009.038.000 : 59.042.642)= 67,900-TL olmaktadır. Kişi başına düşen bu paydan yola çıkılması halinde de, büyükşehir belediyelerince alınması gereken paylar ve mevcut alınan paylar arasındaki farklar
aşağıdaki tabloda yer verildiği gibi olacaktır.
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TABLO - 4

Büyükşehir

Y.ölçümü

İl Nüfusu

Nüf. Göre Al.
Ger.Tutar
(Bin TL)

Mev.Duruma Göre
Al. Tut.
(Bin TL)

Fark
(BinTL)

1. Adana

14.125

2.149.260

145.934

79.202

66.732

2. Ankara

25.437

5.045.083

342.561

455.843

-113.282

3. Antalya

20.909

2.158.265

146.546

106.814

39.732

4. Aydın

7.943

1.020.957

69.322

38.270

31.052

14.272

1.162.761

78.951

52.674

26.277

6. Bursa

10.882

2.740.790

186.010

131.520

54.490

7. Denizli

11.861

963.464

65.419

43.579

21.840

5. Balıkesir

8. Diyarbakır

15.272

1.607.437

109.145

57.424

51.721

9. Erzurum

25.355

799.724

54.301

50.570

3.731

10. Eskişehir

13.925

789.750

53.624

44.613

9.011

11. Gaziantep

6.887

1.844.438

125.238

55.373

69.865

12. Hatay

2.867

1.503.066

102.058

65.204

36.854

13. Mersin

15.620

1.705.774

115.822

109.890

5.932

14. İstanbul

5.313

14.160.467

961.496

1.424.057

-462.561

15. İzmir

12.007

4.061.074

275.746

390.785

-115.039

16. Kayseri

17.170

1.295.355

87.955

61.487

26.468

17. Kocaeli

3.623

1.676.202

113.814

213.109

-99.295

18. Konya

41.001

2.079.225

141.178

110.767

30.411

19. Malatya

12.146

762.538

51.776

34.771

17.005

20. Manisa

13.269

1.359.463

92.308

56.541

35.767

21. K.Maraş

14.525

1.075.706

73.040

44.101

28.939

22. Mardin

8.858

779.738

52.944

26.890

26.054

23. Muğla

12.974

886.665

60.204

44.455

15.749

24. Ordu

5.952

731.452

49.665

26.251

23.414

25. Sakarya

4.878

917.373

62.289

30.929

31.360

26. Samsun

9.352

1.261.810

85.677

51.720

33.957

27. Tekirdağ

6.339

874.475

59.376

76.590

-17.214

28. Trabzon

4.662

758.237

51.484

31.767

19.717

29. Şanlıurfa

19.451

1.801.980

122.354

47.302

75.052
25.923

30. Van

21.334

1.070.113

72.661

46.738

Toplam

398.209

59.042.642

4.008.899

4.009.236

4.2-Payların Dağıtımında Nüfus ve Yüzölçümü Kriterlerinin Esas Alınması:
Yine söz konusu payların dağıtımında adaletsizliğe neden olan 5779 sayılı yasanın 5’nci maddesinin
4’ncü fıkrasında yer alan hükmün, “2 nci maddenin
üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir
belediye paylarının tamamı ortak bir hesaba aktarı-
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lır. Aktarılan payların yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u
yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri
arasında dağıtılır.” şeklinde düzenlenmesi halinde
elde edilecek sonuçlar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
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Bu durumda, nisan,mayıs ve haziran/2014 döneminde otuz büyükşehir belediyesine verilen toplam
4.009.236.000 -TL›lik payın % 70›i (4.009.236.000 X %
70= 2.806.465.200.TL) nüfus esasına göre, geri kalan %
30› u ise (4.009.236.000 X % 30= 1.202.770.800.TL) yüzölçümü kriterine göre pay edilmesi gerekir. Buna göre;
Nüfus kriterine göre kişi başı pay
(2.806.465.200/59.042.642) = 47,533.TL

Yüzölçümü kriterine göre Km2 pay
(1.202.770.800/398.209) = 3.020,451.TL.
hesaplanmıştır. Yapılan tüm hesaplamalar ve açıklamalar ışığında otuz büyükşehir belediyesinin nisan,
mayıs ve haziran/2014 dönemlerinde alması gereken
paylar ve bu dönemlere ilişkin olarak daha önce aktarılan paylar arasındaki farkların dökümleri aşağıdaki
tabloda çıkarılmıştır.

TABLO - 5
Büyükşehir

Y.ölçümü

İl Nüfusu

Y.Ölç. Göre Al.
Ger. Tut.
(Bin TL)

Nüfusa göre
Al.Ger.Tutar
(Bin TL)

Alınması Ger.
Toplam
(Bin TL)

Mev. Dur. Göre
Tut.
(Bin TL)

Fark (BinTL)

1. Adana

14.125

2.149.260

42.664

102.161

144.825

79.202

65.623

2. Ankara

25.437

5.045.083

76.831

239.808

316.639

455.843

-139.204

3. Antalya

20.909

2.158.265

63.155

102.589

165.744

106.814

58.930
34.250

4. Aydın

7.943

1.020.957

23.991

48.529

72.520

38.270

5. Balıkesir

14.272

1.162.761

43.108

55.270

98.378

52.674

45.704

6. Bursa

10.882

2.740.790

32.869

130.279

163.148

131.520

31.620

7. Denizli

11.861

963.464

35.826

45.796

81.622

43.579

38.043

8. Diyarbakır

15.272

1.607.437

46.128

76.406

122.534

57.424

65.110

9. Erzurum

25.355

799.724

76.584

38.013

114.597

50.570

64.027

10. Eskişehir

13.925

789.750

42.060

37.539

79.599

44.613

34.986

11. Gaziantep

6.887

1.844.438

20.802

87.672

108.474

55.373

53.101

12. Hatay

2.867

1.503.066

8.660

71.445

80.105

65.204

14.901

13. Mersin

15.620

1.705.774

47.179

81.081

128.260

109.890

18.370

14. İstanbul

5.313

14.160.467

16.048

673.089

689.137

1.424.057

-734.920

15. İzmir

12.007

4.061.074

36.267

193.035

229.302

390.785

-161.483

16. Kayseri

17.170

1.295.355

51.861

61.572

113.433

61.487

51.946

17. Kocaeli

3.623

1.676.202

10.943

79.675

90.618

213.109

-122.491

18. Konya

41.001

2.079.225

123.842

98.832

222.674

110.767

111.907

19. Malatya

12.146

762.538

36.686

36.246

72.932

34.771

38.161

20. Manisa

13.269

1.359.463

40.078

64.619

104.697

56.541

48.156

21. K.Maraş

14.525

1.075.706

43.872

51.132

95.004

44.101

50.903

22. Mardin

8.858

779.738

26.755

37.063

63.818

26.890

36.928

23. Muğla

12.974

886.665

39.187

42.146

81.333

44.455

36.878

24. Ordu

5.952

731.452

17.978

34.768

52.746

26.251

26.495

25. Sakarya

4.878

917.373

14.734

43.605

58.339

30.929

27.410

26. Samsun

9.352

1.261.810

28.247

59.978

88.225

51.720

36.505

27. Tekirdağ

6.339

874.475

19.147

41.566

60.713

76.590

-15.877

28. Trabzon

4.662

758.237

14.081

36.041

50.122

31.767

18.355

29. Şanlıurfa

19.451

1.801.980

58.751

85.653

144.404

47.302

97.102

30. Van

21.334

1.070.113

64.438

50.866

115.304

46.738

68.566

Toplam

398.209

59.042.642
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Yukarıda gerek sadece nüfus kriterinin esas alındığı
4 nolu tablo ve gerekse de hem nüfus ve hem de yüzölçümü kriterinin esas alındığı 5 nolu tablodan da
anlaşılacağı üzere büyükşehir belediye sınırları içerisinde toplanan vergi gelirleri üzerinde hesaplanan
% 6 lık paylarların dağıtımına ilişkin usul ve esasların
yukarıda düzenlenen her iki şekliyle yasallaşması halinde bu gelirlerden yüksek pay alan İstanbul, İzmir,
Ankara, Kocaeli ve Tekirdağ büyükşehir belediyelerinin gelirlerinde yaklaşık % 30 ile % 50 civarında eksilmeler olur iken diğer tüm büyükşehir belediyelerin
gelirlerinde % 20 ile % 200›e varan artışlar olacaktır.
5- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
6360 sayılı yasa ile birlikte belediye sınırlarının il mülki
sınırları olması nedeniyle büyükşehir belediyelerinin
sadece kentsel nüfusa değil, aynı zamanda kırsal nüfusa da hizmet götürme zorunluluğunu beraberinde
getirmiştir. Faaliyet alanı genişleyen büyükşehir belediyelerinin hizmet maliyetlerinin artması, daha fazla
gelir kaynağına ihtiyaç duymalarına neden olmuştur.

Büyükşehir belediyelerine dağıtılan paylarda büyük
bir adaletsizliğe neden olan ve makalemizin konusunu oluşturan 5779 sayılı yasanın 2/3 ve 5/4. maddeleri, 6360 sayılı yasa ile birlikte yeniden düzenlenmiştir. 01/04 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren
yeni düzenlemeye göre,
 % 5 oranında olan pay büyükşehir belediye payı
% 6'ya yükseltilmiş,
 16 olan büyükşehir belediye sayısı 30› a yükseltilmiş,
 Büyükşehir belediyelerine direkt aktarılan % 70’
lik pay % 60›a düşürülmüş,
 Ortak hesapta kalan % 40 oranındaki payın% 70
oranı nüfus esasına geri kalan
% 30 oranı yüzölçümüne esasına göre pay edilmesi
gerektiği ifade edilmiştir.

Büyükşehir belediyelerinin gelir kaynakları içerisinde
en büyük tutarı, büyükşehir belediye sınırları içinde
tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri üzerinden
hesaplanan % 6 oranındaki pay ile genel bütçe vergi
gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların % 30’u oluşturmaktadır.

6360 sayılı yasanın henüz yürürlükte olmadığı 2013
yılı içerisinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre aktarılan payların dökümlerine 1 nolu Tabloda yer verilmiş olup söz konusu tablodan da görüldüğü üzere 2013 yılında 16 Büyükşehir
Belediyesine aktarılan toplam 11.436.891.000.TL pay
tutarının % 81.4’ü (9.319.996.000.TL) İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine, % 18.6
sı (2.116.895.000.TL) diğer 12 büyükşehir belediyesine aktarılmıştır.

Büyükşehir belediyelerinin toplam gelirlerinin %
80’inden fazlasına tekabül eden merkezi idareden
aktarılan bu payların yasal dayanağını, “5779 sayılı
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” oluşturmaktadır. Bu yasanın 2’inci maddesi ve 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan hükümler, büyükşehir
belediye sınırları içinde tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri üzerinde hesaplanan % 6 oranındaki payların dağıtımındaki usul ve esasları belirlemektedir.

6360 sayılı yasayla getirilen yeni düzenlemelerin
yürürlüğe girmesi ile birlikte nisan, mayıs ve haziran/2014 dönemlerinde 30 büyükşehir belediyesine
aktarılan payların dökümü Tablo 2 de yapılmış olup
Maliye Bakanlığı verilerine göre bu üç aylık dönem
içerisinde aktarılan toplam 4.009.236.000.TL tutarındaki payın, 2.483.884.000.TL.si sadece Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli büyükşehir belediyelerine aktarılırken, geri kalan 1.525.352.000.TL ise yirmi altı (26)
büyükşehir belediyesi arasında pay edilmiştir.

2008 yılından bu yana yürürlükte bulunan 5779 sayılı
yasanın bu şekilde düzenlenmesinde vergi potansiyeli yüksek büyükşehir belediyelerinin aktif rol aldıkları
ve kendilerine çok büyük bir avantaj sağladıkları bilinen bir gerçektir.

Bir başka ifade ile yeni düzenlemeye göre üç aylık
dönem içerisinde büyükşehir belediyelerine aktarılan payların % 61.9› u adı geçen dört (4) büyükşehir
belediyesine geri kalan % 38.1 oranındaki pay ise yirmi altı (26) büyükşehir belediyesine aktarılmıştır.
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Genişleyen faaliyet alanlarına ilişkin olarak büyükşehir belediyelerine ek kaynağı sağlamak için 6360 sayılı
yasayla getirilen yeni düzenlemelerin de yine ağırlıklı
vergi potansiyeli üzerine kurulu olması ve bu vergiler üzerinden hesaplanan payların büyük bir kısmının
direkt ilgili büyükşehir belediyelerine aktarılması,
paylar arasındaki adaletsizliği giderememiştir. Yeni düzenlemeye göre 3 nolu tablodan da çok net görüldüğü üzere Kocaeli büyükşehir belediyesi, nüfus olarak
yakın olduğu Diyarbakır ve Şanlıurfa büyükşehir belediyelerinin yaklaşık 1/5 oranında yüzölçümüne sahip
olmasına karşın bu büyükşehir belediyelerinden beş
kat daha fazla % 6 lık pay alması, paylar arasındaki bu
adaletsizliğin en somut örneğidir.
Büyük ölçüde şehirleşme ve altyapı hizmetlerini tamamlamış olan İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir gibi
büyükşehir belediyelerinin haksız yere almış oldukları bu yüksek payların önüne geçebilmek için 5779
sayılı yasanın «Belediye paylarının tahsisine ilişkin
esaslar” başlıklı 5’nci maddesinin 4’ncü fıkrasında
değişiklik yapılması gerekir.
Portekiz, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere, Danimarka gibi gelişmiş ve yerel yönetimlerde mesafe kat
eden ülkelerde, yerel yönetimlere aktarılan payların
belirlenmesinde, ülkeden ülkeye farklılıklar olmakla
beraber ağırlıklı olarak nüfus kriterinin esas alındığı, bunun yanında gelir kapasite farklılıkları, eğitim
çağındaki nüfus, yolların uzunluğu, sosyoekonomik
gelişmişlik, toplam alan ve imarlı alan gibi yerel yönetimlerin harcama miktarına etki eden faktörlerin de
dikkate alındığı incelenmiştir.

Sonuç itibarıyla 2008 yılından bu yana vergi potansiyeli yüksek olan büyükşehir belediyelerinin haksız
yere almış oldukları yüksek paylara dayanak teşkil
eden 5779 sayılı yasanın mevcut haliyle devamı, büyükşehir belediyeleri arasındaki bu gelir adaletsizliğinin giderek büyümesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, % 6 oranındaki büyükşehir belediye paylarının
tamamının ortak bir hesapta toplanarak nüfus ve
yüzölçümü hatta gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarda
olduğu gibi bunların yanında gelir kapasite farklılıkları, eğitim çağındaki nüfus, yolların uzunluğu, sosyoekonomik gelişmişlik gibi yerel yönetimlerin harcama
miktarına etki eden faktörlerin de dikkate alınarak
büyükşehir belediyelerine pay edilmesini sağlayacak
yeni bir düzenlemeye gidilmesi zaruri hale gelmiştir.
Yapılacak böyle bir yasal düzenleme büyükşehir belediyelerine aktarılan paylardaki mevcut adaletsizliği
ortadan kaldıracağı gibi, altyapı ve şehirleşme sorunu
ile karşı karşıya kalan belediyelerin gelirlerinde artış
sağlayarak bu sorunlarını çözmelerine büyük katkı
sağlayacaktır.
Kaynaklar
1.
2.

3.

5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun,
TUİK ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verileri

Büyükşehir belediye sınırları içerisinde toplanan
vergi gelirleri üzerinden hesaplanan % 6 oranındaki
payların direkt ortak bir hesapta toplanarak büyükşehir belediyelerine nüfus ya da nüfus ile yüzölçümü
kriterlerine göre dağıtılması halinde; yazımızın bir
önceki bölümünde yer alan 4 ve 5 nolu tablolardan
da anlaşıldığı üzere vergi potansiyeli yüksek olan beş
büyükşehir belediyesinin paylarında yaklaşık % 30 ile
% 50 oranında azalmalar olurken diğer büyükşehir
belediyelerin paylarında durumuna göre yaklaşık %
20 ile % 200 oranında artışlar olacağı ve paylar arasındaki mevcut adaletsizliğin en az seviyeye düşeceği
görülecektir.
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MUAYENE VE KABUL
KOMİSYONLARININ
OLUŞUMU VE
MUAYENE VE KABUL
İŞLEMLERİ
Kamu kaynağı ile karşılanan mal
veya hizmet alımları ile yapım
işleri kamu ihale kanununa tabi
olduğundan bu kanuna göre
oluşturulacak muayene ve kabul
komisyonlarının denetim ve
kabulüne tabidir. Muayene ve
Kabul Komisyonları tarafından
kabul işlemi yapılmadan mal
veya hizmet alımları ile yapım
işlerinin kabulü ile kullanıma
verilmesi mümkün değildir.

I-GİRİŞ:
Kamu İhale Kanununun birinci maddesinde ,bu kanunun amacının, “kamu hukukuna tâbi olan veya
kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu
kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek olduğu,kapsamının ise 2’nci maddede sayılan
idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan
karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin
olduğu belirtilmiştir.
Bu idarelerin kamu kaynağı kullanımını gerektirmeyen
işleri ise Kamu İhale kanunu mevzuatına tabi değildir.
Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim
edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
Teslim edilen mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmetlerinin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları
tarafından yapılır.
İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz
konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin muayene ve kabul komisyonunda veya
kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak yapılan bir
sözleşme ile ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan
görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda
görev alamazlar.
II-MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMENLİKLER:

M. İrfan AKŞEHİR
İç Denetçi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi
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Muayene ve Kabul işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 53’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmenliklere göre yapılır.
Teslim edilen mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmetlerinin muayene ve kabul işlemleri, 4735 sayılı
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Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11’inci maddesi uyarınca kurulacak en az üç kişilik muayene ve
kabul komisyonları tarafından yapılır.
Ortak noktaları bulunmakla beraber mal ve hizmet
alımları ile yapım işleri için ayrı ayrı yönetmenlikler
hazırlanmış olup komisyonlarının oluşumları da farklılık göstermektedir.
MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMENLİKLER
HİZMET
ALIMLARI

MAL ALIMLARI
Mal Alımları Denetim
Muayene ve Kabul
İşlemlerine Dair
Yönetmenlik

YAPIM İŞLERİ

-Hizmet Alımları
Muayene ve Kabul
Yapım İşleri Muayene
Yönetmenliği.
ve Kabul Yönetmen-Danışmanlık Hizmet liği.
Alımları Yönetmenliği.

Kamu İhale Kanunu açışından;
Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
Hizmet :Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım,
temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî
eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar
sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını
ve benzeri diğer hizmetleri,
Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı,
rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük,
spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve
enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi
her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat,
ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve
montaj işleri ile benzeri yapım işlerini, ifade eder.

Ancak, yurtdışından tedarik edilecek olan FOB/FCA
vb. teslim esaslı mallar için ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla yurtdışında muayene yapılabileceği
gibi üretim aşamasında yapılan fabrika test raporlarına istinaden idareye teslim edildikten sonra da idarece muayene ve kabul işlemleri yapılabilir.
İhale dokümanında ve sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren
işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla ara denetime tabi tutulabilir.
İhale dokümanında belirtilmesi koşuluyla kısmî kabul
yapılabilir.
İdareler, muayene ve kabul işlemleri ile ara denetimlerde raporların düzenlenmesi sırasında, yüklenici
yada vekilinin usulüne uygun olarak bildirim yapıldığı
halde hazır bulunmaması veya hazır bulunmalarına
rağmen imzadan imtina etmeleri halinde bu durumu
tutanak altına alırlar.
A)Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kurulması:
Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda
kişi ile yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda
veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel
bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi
idarelerden uzman personel görevlendirilebilir.
MAL ALIMINDA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARI:
ASIL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

BAŞKAN

BAŞKAN

ÜYE (UZMAN)

ÜYE (UZMAN)

ÜYE

ÜYE

III-MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK:

(En az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek
üyelerden oluşur)

Satın alınan mal yüklenici tarafından idareye teslim
edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

Ara denetimi gerçekleştiren personel muayene kabul
komisyonlarında görevlendirilebilir. Ancak, muayene
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ve kabul komisyonlarında görevlendirilen personelin tamamı ara denetimi gerçekleştiren personelden
oluşturulamaz.
Özellikleri dolayısıyla kısa sürede nitelikleri değişebilen
veya günlük teslime konu olan malların muayene ve kabul işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için idareler, muayene ve kabul komisyonunu öncelikle bu malı
kullanacak birimlerde çalışan görevlilerden kurarlar.

çalışma esas ve usulleri bu yönetmenliğe göre uygulanır.
Taahhüt konusu hizmet yerine getirilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
Muayene ve kabul işlemlerinin hangi süre içinde tamamlanacağının sözleşme ve eklerinde belirtilmesi
zorunludur.

B)Komisyonun Görev ve Sorumlulukları:

A)Muayene Ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu:

Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

Muayene ve kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden
oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak
komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere
yeteri kadar arttırılabilir.

a) Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın
veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen
şartlara uygun olup olmadığını inceler.
b) Komisyon üyeleri her muayenede hazır bulunmak
zorundadır.
c) Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine
öncelik verir.
d) Komisyon, ihale dokümanında belirlenen şekilde
kabul işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütür.
C)Muayene Raporlarının Düzenlenmesi:
Muayene raporlarına, ihale dokümanında yazılı niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı
yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç “niteliklerine uygundur” veya “niteliklerine uygun değildir” şeklinde
kesin olarak belirtilir ve komisyon üyeleri tarafından
imza edilir.
D) Kararın Verilişi:
Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz toplanır ve
kararlarını çoğunlukla alır. Muayene ve kabul komisyonları kararlarını verirken, varsa ara denetim raporlarını da dikkate alır. Karara karşı olanlar, karşı olma
gerekçelerini kararın altına yazarak imza etmek zorundadır. Kararlarda çekimser kalınamaz.
IV-HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
Teslim edilen hizmet işinin muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve
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Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının işin uzmanı olması zorunludur. Ancak, ilgili
idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda,
4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel
görevlendirilebilir.
HİZMET (DANIŞMANLIK DAHİL) ALIMINDA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARI
ASIL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

BAŞKAN (İŞİN UZMANI)

BAŞKAN (İŞİN UZMANI)

ÜYE (İŞİN UZMANI)

ÜYE (İŞİN UZMANI)

ÜYE (İŞİN UZMANI)

ÜYE (İŞİN UZMANI)

(En az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek
üyelerden oluşur)
İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri,
muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev
alamaz. Ancak, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene
ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için
belirlenen yerde hazır bulunması zorunludur.
B)Muayene Ve Kabul Komisyonlarının Görevleri:
Muayene ve kabul komisyonu, kurulduğu tarihten
itibaren,on (10) günü geçmemek üzere idarece belir-
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lenen süre içinde işyerine, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yere
giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri
inceler, muayene eder ve işin niteliğinin ihtiyaç göstermesi halinde gerekli gördüğü kısımların incelemesini ve gerekli görürse işletme ve çalışma deneylerini
yapar. Kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde,
işin kabulünü yapar.
Bu süre, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından
uzatılabilir.
C)Kabul Başvurusu ve Kabul Tutanağının Düzenlenmesi:
Sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenici yapılmış olan hizmet işinin kabulün yapılması için idareye
yazılı olarak başvuruda bulunur. Bu başvuru üzerine,
kontrol teşkilatınca yapılan ön inceleme sonucunda
işin kabule uygun bulunması halinde durum, “Hizmet
İşleri Kabul Teklif Belgesi” düzenlenmek suretiyle yetkili makama bildirilir.
Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama
sunulduğu tarihten itibaren on (10) günü geçmemek
üzere idarece belirlenecek süre içinde yetkili makamca, Yönetmeliğin 5’inci maddesine göre, muayene ve
kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye
yazılı olarak bildirilir.

“Kabul Tutanağı” nı yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak yüklenici tarafından imzalanır.
D)Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar:
a) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte
bulunması halinde kabul tutanağı düzenlenir. Ancak
kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve
tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha
kontrol teşkilatına ve yükleniciye verilir.
Kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmesi ve bu
tespitin, tutanağın altına yazılmasından sonra işleme
konulur.
b) Kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar kabule engel olacak nitelikte bulunduğu takdirde;
kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla
tespit edilir ve kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum
idareye bildirilir. Kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye
bildirir.

Kontrol teşkilatı tarafından hizmette önemli ve hizmetin fonksiyonelliğini engellediği için idarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik
veya kusurların bulunduğu tespit edilirse durum idareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmez.

Muayene ve kabul komisyonunca öngörülen sürede
kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda, idare kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır veya eksik işler için
tespit edilen bedel yüklenici için alacaklarından, yetmezse teminatından tahsil edilerek kabul işlemi tekemmül ettirilir.

Muayene ve kabul komisyonu işyerine giderek işi inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar.

E)Kabul Tutanağının Onayı, Kısmı Kabul ve İşin Süresinden Önce Bitirilmesi:

Temizlik, yemek, taşıma gibi aynı hizmetin belli periyotlarla tekrarlanması suretiyle ifa edilen sürekli
nitelikli işlerde kontrol teşkilatının , işin yürütülmesi
sırasında tuttuğu kayıtlar esas alınarak kabul işlemleri gerçekleştirilir.
Muayene ve kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve
muayene sonunda işi kabule hazır bulduğu takdirde,
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Kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul işlemi tamamlanmış
sayılır.
Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten
dolayı idareye karşı, herhangi bir sorumluluğu kalmaz.
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İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış bölümleri için kısmi
kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapılan bölümler için bu
Yönetmelik esasları aynen uygulanır.
İşin süresinden önce bitirilmesi durumunda, yüklenicinin başvurusu üzerine, idarenin uygun görmesi ve
ek maliyet getirmemesi halinde, işin sözleşmesindeki bitim tarihini beklemeksizin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işin kabulünü yapabilir.
F)Sorumluluk:
Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, kontrol
teşkilatı üyeleri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu
hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.
Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak
ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan
genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.
V-YAPIM İŞLERİ MUAYENE MUAYENE VE KABUL YÖNETMENLİĞİ:
A)Muayene ve Kabul Komisyonlarının Oluşumu
Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemlerinin
Yapım İşleri Muayene Ve Kabul Yönetmeliğine uygun olarak yapılacağı belirtilmiş olup yönetmenliğin
3.üncü maddesine göre Muayene ve kabul komisyonlarının aşağıdaki gibi oluşturulacaktır:
Geçici veya kesin kabul komisyonları, yetkili makam
tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden
oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak
komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere
yeteri kadar arttırılabilir.
Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının teknik eleman olması zorunludur. Ancak, ilgili
idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte teknik eleman bulunmaması durumunda, 4734
sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından teknik eleman görevlendirilebilir.
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YAPIM İŞLERİNDE MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARI:
ASIL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

BAŞKAN (TEKNİK ELEMAN)

BAŞKAN (TEKNİK ELEMAN)

ÜYE (TEKNİK ELEMAN)

ÜYE (TEKNİK ELEMAN)

ÜYE (TEKNİK ELEMAN)

ÜYE (TEKNİK ELEMAN)

(En az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek
üyelerden oluşur)
İşin denetiminde bulunan yapı denetim görevlisi
muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz.
Ancak, bu görevlilerin kabul çalışmaları sırasında işyerinde hazır bulunması zorunludur.
B)Muayene Ve Kabul Komisyonlarının Görevleri:
Geçici kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en
geç on gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesine göre inceler, muayene
eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma
deneylerini yapar. Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin geçici kabulünü yapar.
Kesin kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en
geç on gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 ve 44’üncü maddelerine göre inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve
çalışma deneylerini yapar. Kesin kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin kesin kabulünü yapar.
Yukarıda belirtilen süreler, gerekmesi halinde yetkili
makam tarafından uzatılabilir.
C)Muayene Ve Kabul Komisyonlarının Kararları Ve
Geçici Kabul Başvurusu:
Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev
yapar ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.
Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan
hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici
idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.
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Zorunlu bir neden olmadığı taktirde, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde iş, yapı denetim
görevlisi tarafından ön incelemeye tabi tutulur. İnceleme sonucu işin sözleşme ve eklerine uygun olarak
tamamlandığının ve kabul işleminin yapılmasında
Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre bir engel bulunmadığının anlaşılması durumunda, yapı denetim
görevlisi “Geçici Kabul Teklif Belgesi”ni düzenler ve
yetkili makama gönderir. Yetkili makam, en geç on
gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.
D)Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi:
Geçici kabul komisyonu işyerine giderek yüklenici tarafından yapılan işleri aşağıda belirtilen esaslara göre
muayene eder ve inceler:
a) Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene
sonucunda işi geçici kabule hazır bulduğu taktirde,
işin genel durumuna ilişkin görüşleri ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirten “Geçici Kabul
Tutanağı”nı düzenler. Bu tutanak komisyon üyeleri ve
yüklenici tarafından imzalanır. Kabulün imzalandığı
tarih geçici kabul tarihi olarak kabul edilir.
b) Komisyon, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve noksanlıklar tespit ederse;
1)Bu eksiklikleri bir tutanakta belirtir ve görülen kusur ve noksanlıkların giderilerek tamamlanması için
işin özelliğine göre yeterli süreyi belirler. Bu hususa
ilişkin tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir,

E)Geçici Kabul İtibar Tarihi Geçici Kabul Tutanağının
Onayı:
Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idare
tarafından verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı yapı denetim görevlisi
tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması
şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve
bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.
Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış
sayılır.
F)Kesin Kabul Başvurusu Kesin Kabul Tutanağının
Düzenlenmesi:
Kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında,
yüklenici idareye kesin kabulün yapılması için yazılı
olarak başvuruda bulunur.
Bu başvuru üzerine, yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilen teknik eleman tarafından yapılan
inceleme sonucunda işin kesin kabule uygun bulunması halinde, “Kesin Kabul Teklif Belgesi” hazırlanır.
Kesin kabul teklif belgesinin hazırlandığı tarihten itibaren en geç on gün içinde yetkili makamca kesin
kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye
yazılı olarak bildirilir.

2)Tespit edilen noksan ve kusurlar tamamlandığında,
yapı denetim görevlisi ile yüklenici tarafından durum,
bir tutanağa bağlanarak yetkili makama gönderilir,

Kesin kabul komisyonu işyerine giderek Yapım İşleri
Genel Şartnamesinin 41 ve 44 üncü maddelerinde
yazılı hükümlere göre işi inceler, muayene eder ve
gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar.

3)Söz konusu noksan ve kusurlar komisyonca belirlenen süre içinde tamamlanmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41’inci maddesi hükümleri uygulanır.

Kesin kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve muayene
sonunda işi kesin kabule hazır bulduğu takdirde, “Kesin Kabul Tutanağı”nı düzenler. Bu tutanak komisyon
üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.

Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulmadığı taktirde,
durumu bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir.
Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.

G)Kesin Kabulde Görülecek Kusur Ve Noksanlar:
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bulunması halinde, kesin kabul tutanağı düzenlenir. Ancak, kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve
tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu
şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir.

L)İşin Süresinden Önce Bitirilmesi:

Kesin kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının yapı denetim görevlisi ile yüklenici tarafından tespit
edilerek tutanağa bağlanması ve bu tutanağın yetkili makama gönderilmesinden sonra işleme konulur.

J)Sorumluluk:

Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar
kesin kabule engel olacak nitelikte bulunduğu taktirde;
kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit
edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kesin kabul muayenesi noksan ve kusurların
giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir.
Her iki halde de komisyonca tespit olunan sürelerde kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda idare, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin
41 ve 44’üncü maddelerine göre, kusur ve noksanlıkları
yüklenici nam ve hesabına tamamlatır.
H)Kesin Kabul Tutanağının Onayı:
Kesin kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kesin kabul yapılmış sayılır.
Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı
idareye karşı herhangi bir sorumluluğu kalmaz.
İ)Kısmi Kabul Yapılması:
İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla taahhüt
konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için, işin bütününün geçici kabulünün yapılmış anlamına gelmemek kaydıyla, kısmi geçici kabul
yapılabilir. Kısmi geçici kabul yapılan bölümler için bu
Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.
Yüklenicinin yazılı müracaatı ve idarenin de uygun görüşü olmak kaydıyla, kısmi geçici kabulü yapılmış kısımların,
sözleşmede belirtilen teminat süresi dikkate alınarak işin
bütününün kesin kabulünün yapılmış anlamına gelmemek
şartıyla, kısmi kesin kabul yapılabilir. Kısmi kesin kabul yapılan bölümler için bu Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.
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İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin
başvurusu üzerine idare, işin sözleşmesindeki bitim tarihini beklemeksizin işin kabulünü yapabilir.

Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, yapı
denetim görevlileri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının,
taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya
kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde,
haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre
haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan
genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.
IV-MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETME LİĞİ AÇISINDAN MUAYENE KABUL KOMİSYONU:
Merkezî yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinin 48.
İnci maddesine göre her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına
ilişkin giderlerin ödenmesinde;
-Taahhüt dosyası,
-Fatura,
-Muayene ve kabul komisyonu tutanağı,
-Taşınır işlem fişi,
ödeme belgesine bağlanır.
V-SONUÇ:
Kamu hizmetinin sunulmasında görev alanlar aynı zamanda kamu kaynağını etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar.
Kamu kaynağı ile karşılanan mal veya hizmet alımları ile
yapım işleri kamu ihale kanununa tabi olduğundan bu
kanuna göre oluşturulacak muayene ve kabul komisyonlarının denetim ve kabulüne tabidir. Muayene ve
Kabul Komisyonları tarafından kabul işlemi yapılmadan
mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kabulü ile
kullanıma verilmesi mümkün değildir.
Böylesi önemli bir misyona sahip olan Muayene ve Kabul
Komisyonlarının oluşturulmasında İdarelerin gerekli hassasiyetleri göstermesi, bu komisyonda görev alacakların
da sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmesi beklenir.

DENETİŞİM / 2014-15

MEVZUAT / UYGULAMA

HAZİNEYE AİT
TARIM ARAZİLERİ
SATILIYOR

Gelişen dünya konjoktürü ve artan nüfus nedeniyle
dünyada tarım arazileri gittikçe önem kazanmaktadır.
Bu kapsamda günümüzde tarıma ve tarım arazilerine
ayrı bir duyarlılıkla yaklaşılmakta ve gerek toprağın
verimliliğini artırmak gerekse tarımsal ölçek ekonomilerinin avantajını sağlamak için düzenlemeler yapılmaktadır.

Tarımsal amaçlı olarak satılan
taşınmazın sonradan farklı
amaçla kullanılması da mümkün
olmakla beraber bu durumda
satın alma esnasındaki rayiç
bedelin yüzde yirmisi şeklindeki
bedel kanuni faiziyle birlikte
son kayıt malikinden tahsil
edilecektir. Ancak bu durumda
dahi bu taşınmazların satın alma
avantajları düşünüldüğünde
alıcılar açısından olumlu
olabilecektir.

Ülkemizde de bu bilinçle hareket edilerek tarımsal
üretimi artırmaya yönelik düzenlemeler yapılmış ve
teşvikler getirilmiştir. Halen de bu desteklemeler devam etmektedir.

Serdar TORUN
Maliye Uzmanı
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Bu kapsamda yapılan düzenlemelerden birisi de
“Mülga 16/02/1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait
Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” dur. 4070
sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait tarım arazileri hissedarlarına, kiracılarına, kullanıcılarına satılmış, fakat bu Kanunla getirilmiş başvuru süresi 2006 yılında
sona ermiştir.
Ancak, tarım arazilerini satın alma amaçlı yoğun talepler gelmesi üzerine Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması vizyonu ile bu araziler tekrar ele
alınmış ve 4070 sayılı Kanuna göre daha cazip fiyatlar ve ödeme imkanları sunan “19/04/2012 tarihli ve
6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına
Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait
Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. Uygulamaya ilişkin 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel
Tebliği 31/05/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
355 sıra sayılı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “… g) Tarım arazisi: Toprak, topografya ve
iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup,
hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya
uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal
üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazi-
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leri, ğ) Tarımsal amaçlı yapı: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza
tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan
müştemilatı, mandıra, ağıl, kümes, üreticinin bitkisel
üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal
işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan
sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı
olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer
tesisleri, ifade eder.” şeklinde yer alan hükümle hangi
taşınmazların bu kapsamda değerlendirileceği anlaşılmaktadır.
Buna göre, taşınmazın tarımsal amaçlı olarak kullanılması kaydıyla üzerinde sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut bulunsa dahi bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Ayrıca, Hazineye ait tarım arazilerinden kadastrosu yapılmayan yerler kadastrosu yapıldıktan sonra, tescil harici olanlar ise Hazine adına tapuya tescil edildikten
sonra bu kapsamda değerlendirilebilecektir.
Kamuoyunda 2/B Kanunu olarak bilinen 6292 sayılı
Kanunda isminden de görüleceği üzere genel olarak
üç husus düzenlenmiştir. Bunlar;
•
•
•

Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi,
Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ve
Hazineye ait tarım arazilerinin satışıdır.

Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi (2/B taşınmazlarının değerlendirilmesi) ile ilgili kısımda da;
-

Kullanıcılara doğrudan satış (6. Madde),
Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapuları iptal edilenlere iade (7. Madde),
Proje alanları (8. Madde),

Düzenlenmiştir.
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Hazineye ait tarım arazilerinin satışı ise 6292 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiştir.
Bu Kanun kapsamında Hazineye ait tarım arazileri ve
bu araziler üzerindeki tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konutlar;
-

Hissedarlarına,
Kiracılarına,
Kullanıcılarına,

Belirlenecek rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden doğrudan (ihaleye çıkılmadan) satılabilecektir.
Hissedarlar için kullanım şartı bulunmamakla birlikte kiracılar açısından 31/12/2011 tarihi itibarıyla en
az üç yıldan beri taşınmazı kiralamış olmak ve halen
kira sözleşmesinin devam etmesi yine kullanıcılar açısından 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri
tarımsal amaçlı kullanmak ve kullanımlarının halen
devam ettiğinin İdarece belirlenmesi şartı getirilmiştir.
Hissedarlar için kullanım şartının olmaması bu kişiler
açısından önemli bir avantajdır. Zira bu kişiler tarımla
hiç uğraşmasalar bile hisseli malik olduğu taşınmazlarda bulunan Hazine hissesini fiyat ve ödeme avantajları ile edinme imkanını elde edecekler. Burada
dikkat edilmesi gereken taşınmazların niteliğinin tarım arazisi olması ve satılamayacak yerlerden olmamasıdır. Ayrıca, hisseli taşınmazlarda hak sahipliğinin
çatışması halinde yani taşınmazda hak sahibi olabilecek kiracı veya kullanıcı da bulunması halinde öncelik
hissedarların olup daha sonra sırasıyla kiracı ve kullanıcıya satılabilecektir. Bu nitelikteki taşınmazların hissedarlarının Hazine payını satın almak istemediğine
dair noter onaylı muvafakatname vermeleri halinde,
Hazine payı sırasıyla muvafakatname alan kiracısına
veya kullanıcısına satılabilecektir.
Burada şu hususu belirtmeliyiz ki; 2/B taşınmazlarından farklı olarak Hazineye ait tarım arazilerinde kanuni mirasçılar ve akdi halefler (istisna haller dışında)
genel olarak hak sahibi olarak düzenlenmediği gibi
hak sahipliğinin noter onaylı muvafakatname ile dahi
olsa bir başkasına devri düzenlenmemiştir. Ancak,
tarım arazilerinde hak sahipliğinin çatışması halinde
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öncelik sırası olan hissedardan muvafakatname alınarak satışı hususu düzenlenmiştir.
Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hak sahipliği sürelerinin tespitinde kiracı veya kullanıcı hak
sahiplerinin taşınmazı kesintisiz olarak kiraladığı
veya kullandığı sürelerin toplamı dikkate alınmaktadır. Nadasa bırakılan arazilerde nadas süresi, kullanım süresine dâhil olacak şekilde dikkate alınmaktadır. Ancak, nadas süresi kullanım süresi ile bütünlük (kesintisiz) sağlaması gerektiği gibi uygulamada
taşınmazların nadasa bırakılarak kullanımında dahi
ecrimisil tahakkuk ettirilmektedir.
355 sıra sayılı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İdarece taşınmazların 31/12/2011 tarihinden
önceki tarımsal amaçlı kullanımının tespitinin bu tarihten sonra yapılması da mümkündür. Taşınmazların 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri
tarımsal amaçla kullanıldığının belirlenmesi işlemi;
milli emlak veya muhakemat birimlerinin kayıtlarında bulunan ve birbirini doğrulayan bilgi veya belgeler
(tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum ve
kuruluşlarının yazıları, muhtar ve bilirkişilerin yazılı
beyanları, kadastro veya tapulama kayıtları, varsa
hava fotoğrafları, tapu kütüğünde yer alan şerh, belirtmeler vb.) dikkate alınarak yapılır.” şeklinde hüküm yer almaktadır.
Bu konuda şu hususu belirtmekte fayda mülahaza
ediyoruz ki; yukarıda belirtilen hak sahipliği sürelerinin belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgelerin bir anlam
ifade etmesi için bu bilgi ve belgelerin birbirini doğrulaması lazımdır. Örneğin, bir taşınmazda 2009, 2010
ve 2011 yıllarında kullanıldığına dair muhtar ve bilirkişilerden yazılı beyan alınsa dahi İdare kayıtlarında
farklı bilgi bulunması halinde alınan yazılı beyan bir
anlam ifade etmeyecektir.
Kanundan yararlanmak isteyen kişiler başvuru dilekçelerine www.milliemlak.gov.tr adresinden, Defterdarlıklardan ve/veya Malmüdürlüklerinden ulaşabileceklerdir. Ayrıca konu ile ilgili olarak hazırlanan
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı El Rehberi’ nin
ekinde de bu dilekçeler mevcuttur.
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6292 sayılı Kanuna göre Hazineye ait tarım arazilerini
satın alma amaçlı başvuruların Defterdarlık ve/veya
Malmüdürlüklerine 28 Nisan 2014 tarihine kadar yapılması gerekmekte iken 01/03/2014 tarihli ve 28928
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı Kanunla 6292 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2 nci Madde ile
başvuru süresi 1 yıl uzatılmış olup bu süre 27 Nisan
2015 tarihinde sona erecektir.
6292 sayılı Kanunda diğer satış kanunlarından farklı olarak çeşitli avantajlar sağlanmaktadır. Kanunda
satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50’si olarak belirlenmiştir. Peşin ödemelerde satış bedeline, ayrıca
yüzde yirmi oranında indirim uygulanacaktır. Taksitli
satışlarda; satış bedeline yüzde on indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde, satış bedelinin en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise, satış bedelinin yüzde onu
peşinat olarak alınacaktır. Kalanı ise, en fazla altı yılda
on iki eşit taksitle faizsiz olarak ödenecektir.
Satış bedelinden, ayrıca başvuru tarihi itibarıyla son
5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecektir. Ancak, satış bedelinden fazlası iade
edilmeyecektir. Ayrıca, satılan taşınmazlar açısından
tahakkuk etmiş ancak, henüz tahsil edilmemiş ecrimisil bedelleri de terkin edilecektir.
Taksitli satışlarda; tahsil edilen bedeller (peşinat,
ecrimisil ve kira bedelleri) düşüldükten sonra kalan
miktarı karşılayacak tutarda kesin ve süresi son taksit
tarihini altı ay geçecek şekilde banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde
Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde
satışı yapılan taşınmaz tapuda hak sahibi adına devredilecek olup bu nitelikteki taşınmazların satın alan
kişi tarafından üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcılar sorumlu olmaktadır.
Mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda (ipoteksiz veya teminat mektupsuz), iki taksidin
ödenmemesi halinde hak sahiplerine İdarece (ilgisine göre Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri) yapılacak tebligatta; iki taksidin süresi içinde ödenmediği
ve bu taksit bedellerinin sözleşme süresinin sonuna
kadar ödenebileceği ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi durumunda sözleşmenin
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feshedileceği bildirilecek olup vadesinde ödenmeyen
taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanacaktır. Sözleşmenin feshedilmesi halinde satış yapılan kişilerin
ödedikleri bedeller faizsiz olarak ilgilisine iade edilecektir. Ancak, bu durumda satış bedelinden mahsup
edilen ecrimisil ve kira bedelleri iade edilmeyeceği
gibi tahakkuk etmiş ecrimisil bedellerinin takibine de
devam edilecektir.

400 TL (6.000 – 5.600) kendisine iade edilmeyecek.
Ancak, Recep Beyin son beş yıl için ödediği ecrimisil
ve kira bedelleri toplamının 2.000 TL olduğunu ve
peşin ödeme seçeneğini seçtiğini varsayarsak Recep
Bey bu taşınmaz için 3.600 TL ödeyerek taşınmazı almış olacaktır.

Örneğin, Ankara’nın Beypazarı İlçesinin Temizler Köyünde çiftçilik yapan Recep Beyin 2004 yılından beri
kullandığı 7 dönüm Hazine taşınmazını 6292 sayılı
Kanunun 12 nci maddesi kapsamında satın almak
amacıyla 2014 yılında başvuruda bulunması ve taşınmazın satışına engel bir durumun bulunmaması halinde bu taşınmazın İdarece (Defterdarlıklar ve Malmüdürlükleri) belirlenen birim (m²) rayiç bedelinin 2
TL olması varsayımı ile Recep Bey’ in seçeceği ödeme
alternatiflerine göre ödemesi gereken bedeller şu şekilde olacaktır:

6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya
fiilen bu amaçla kullanılanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir
alan sınırları içinde kalan yerler, (06/03/2013 tarihli
ve 6444 sayılı Kanun değişikliği) belediye ve mücavir alan sınırları dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım
dışı kullanıma ayrılmış alanlar, denizlerde kıyı kenar
çizgisine beş bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı
kenar çizgisine beş yüz metreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı barajların mutlak
ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kalan yerler,
satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılacak yerler, özel kanunları kapsamında kalan ve özel
kanunlarına göre değerlendirilmesi gerekenler ile
diğer sebeplerle satılamayacağı Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazileri bu madde kapsamında hak sahiplerine satılmaz.” şeklindeki
hükümle satılamayacak taşınmazlar belirlenmiştir.

Taşınmazın;
Birim (m²) rayiç bedeli: 2 TL
Toplam rayiç bedeli: 14.000 TL
Toplam satış bedeli: 7.000 TL

-

Olup, bu bedelin;
•
•
•

Peşin ödenmek istenilmesi halinde: 5.600 TL,
Taksitli ödenmek istenilmesi halinde: 7.000 TL
(ancak 6 yılda 12 taksitle faizsiz olarak),
Yarısı peşin (yarısı taksitli) ödenmek istenilmesi
halinde: toplam 6.300 TL olmak üzere 3.150 TL’ si
peşin, 3.150 TL’ si 6 yılda 12 taksitle faizsiz olarak,

Ödenecektir.
Ayrıca, Recep Bey’ in başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl
için ödediği ecrimisil ve kira bedelleri de bulunması
halinde bu bedellerde satış bedelinden mahsup edilecektir. Ancak, satış bedelinden fazla olan ecrimisil ve
kira bedelleri iade edilemeyecektir. Yani, Recep Beyin
son beş yıl için ödediği ecrimisil ve kira bedelleri toplamının 6.000 TL olduğunu ve peşin ödeme seçeneğini seçtiğini varsayarsak Recep Bey bu taşınmaz için
bedel ödemeden taşınmazı almış olacak, fazla olan
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Hazineye ait tarım arazilerinin satışında, 6292 sayılı
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih (26/04/2012) itibariyle geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları
esas alınacağından; bu araziler daha sonra belediye
ve mücavir alan sınırları içine alınmış olsa dahi yapılan başvurular değerlendirilerek satış işlemleri sonuçlandırılacaktır.
RAYİÇ BEDEL VE BELİRLENMESİ
6292 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; “Rayiç bedel: Bu Kanun hükümlerine göre satılacak taşınmazların 8/9/1983 tarihli
ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001
tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümle-
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rine göre tespit ve takdir edilen bedelini, … ifade
eder.” şeklinde yer alan hükümle rayiç bedel tanımlanmıştır.
Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğünde rayiç
bir para biriminin veya malın satış ve sürüm değeri
şeklinde belirtilmekte olup rayiç bedel özetle piyasa
bedelini ifade eder. Yani bir malın, taşınmazın vs. piyasada alım/satım fiyatı demektir.
2/B taşınmazlarının değerlendirilme işlemlerinden
elde edilen deneyim neticesinde Maliye Bakanlığınca
değerleme konusuna daha duyarlı yaklaşılmış ve bu
kapsamda öncelikle Hazine Taşınmazlarının İdaresi
Hakkında Yönetmelik’ te değişiklik yapılmış ve daha
sonra Değerleme Usul ve Esaslarına İlişkin 2014/1
sıra sayılı Genelge çıkarılmıştır.
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinde “(1) Tahmin edilen bedel,
bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara
bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır. …” şeklinde hüküm yer
almaktadır.
Ayrıca, 355 sıra sayılı Tebliğde; birbirine yakın ve emsal olabilecek taşınmazlarda tutarsız rayiç bedellerin
belirlenmesini engellemeye yönelik olarak il, ilçe ve
köy geçişlerinde kıymet takdirlerinin birbirleriyle tutarlılığı sağlanacağı belirtilmiştir.
Buna göre, kıymet takdirleri (rayiç bedeller) belirlenerek, satışında sakınca olmayan taşınmazların başvuru yapan hak sahiplerine, taşınmazların satış bedelini ve ödeme süresi ile ödeme şekillerine ilişkin alternatifleri gösteren 355 sıra sayılı Tebliğ ekinde (Ek-2)
yer alan satış tebligatı gönderilecektir.
Anılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödeyenlerin imzasının bulunduğu 355 sıra sayılı Tebliğ
ekinde (Ek-4) yer alan doğrudan satış hak sahipliği
belgesi Defterdarlık veya Malmüdürlüklerince düzenlenerek satış işlemi gerçekleştirilecek ve vatandaşların (hak sahiplerinin) tapu idarelerine gitmeksizin tapularını almaları sağlanacaktır.
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4070 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN HAK SAHİPLİĞİ
6292 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde; “(10)
17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun
ile 16/2/1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yürürlükten
kaldırılmıştır.” şeklinde ve 14 üncü maddesinde;
“(1) Diğer mevzuatta … 4070 sayılı Kanuna yapılan
atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. …(4) 4070 sayılı
Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddelerine göre süresi içerisinde idareye başvuruda bulunanlardan hak sahibi
olduğu anlaşılanlar, bu Kanunun 12 nci maddesine
göre hak sahibi sayılır ve işlemleri aynı maddeye
göre sonuçlandırılır.” şeklinde hüküm yer almaktadır.
Buna göre, 4070 sayılı Kanunun 5, 6 ve 7 nci maddelerine göre hak sahibi olduğu anlaşılanlar 6292
sayılı Kanunda yer alan satış bedeli ve ödeme koşullarından yararlanacaklardır. Bu kapsamda kalan hak
sahiplerinin daha önce yaptıkları başvurular 6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılmış
kabul edilmektedir. Böylelikle bu kişilerin daha önce
ödemiş oldukları ecrimisil ve kira bedelleri avantajlı
olarak mahsup edilmiş olacaktır.
SATILAN TAŞINMAZLARIN SONRADAN
FARKLI AMAÇLARLA KULLANILMASI
355 sıra sayılı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Hazineye ait tarım arazilerinden tamamen
ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılanlar ile bu arazilerin üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu
kısımların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden belirlenir. Bu nitelikteki taşınmazların üzerinde
bulunan konut amaçlı yapıların kısmen işyeri olarak
kullanılması halinde de bu kapsamda değerlendirme
yapılır. Bu şekilde satılan taşınmazın sonradan farklı
amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi
itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni
faiziyle birlikte, … son kayıt malikinden tahsil edilir. “
şeklinde hüküm yer almaktadır.
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Buna göre, Tarımsal amaçlı olarak satılan taşınmazın
sonradan farklı amaçla kullanılması da mümkün olmakla beraber bu durumda satın alma esnasındaki
rayiç bedelin yüzde yirmisi şeklindeki bedel kanuni
faiziyle birlikte son kayıt malikinden tahsil edilecektir.
Ancak bu durumda dahi bu taşınmazların satın alma
avantajları düşünüldüğünde alıcılar açısından olumlu
olabilecektir. Tabii ki taşınmazın bulunduğu yer açısından farklı durumlarda oluşabilecektir. Hazineye ait
tarım arazilerini satın aldıktan sonra farklı amaçlarla
(konut, ticari vs.) kullanma güdüsü (isteği) ile satış
esnasında doğrudan rayiç bedelin yüzde yetmişi olan
bedel üzerinden satın almak mümkün değildir. Kanımca şehirlerin gelişme yönünde olan taşınmazlar
ile yeni büyükşehir olan illerde bulunan taşınmazları
satın almak kayda değer ekonomik rant sağlayacaktır.
Bu çerçevede, Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuruların alınmasına devam edilmekte
olup, yukarıda da belirtildiği gibi başvuruların Defterdarlıklar ve/veya Malmüdürlüklerine yapılması
gerekmektedir. Başvuru nedeniyle başvuru bedeli vs.
herhangi bir bedel ödenmesi gerekmemektedir.

Kaynaklar
1. 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına
Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait
Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
2. 355 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği
3. Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı El Rehberi,
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)
4. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
5. Değerleme Usul ve Esaslarına İlişkin 2014/1 sıra sayılı
Milli Emlak Genelgesi
6. http://www.milliemlak.gov.tr
7. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_
bts&arama=kelime&guid=TDK.
GTS.54899d86b46558.03155038
8. 4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı
Hakkında Kanun
9. http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/bakansimsekten-ciftcilere-uyari-147590.html

Bu kapsamda, 130.661 kişinin Hazineye ait tarım arazilerini satın almak amacıyla başvuru yaptığı, ancak,
6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesinden yararlanabilecek kişi sayısının çok daha fazla olduğu Maliye
Bakanlığınca açıklanmış olup bu kişiler başvuru yapmamaları halinde doğrudan satın alma hakları düşecek ve Kanunun sağladığı (fiyat, ödeme, faizsiz taksitlendirme, ecrimisil ve kira bedellerinin mahsubu gibi)
avantajlardan yararlanamayacak olduğundan başvurusunu henüz yapmayanların en geç 27 Nisan 2015
tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.
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KONTROL ÖZ
DEĞERLENDİRME
Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsü de kontrol öz
değerlendirmeyi; “Kontrol öz
değerlendirme, İç kontrolün
etkinliğinin incelendiği ve
değerlendirildiği bir süreçtir.
Amacı gerçekleştirilmek istenen
iş hedeflerine makul
güvence sağlamaktır.”
şeklinde tanımlamıştır.

Fatih ERKEK
CCSA, CGAP, A3, İç Denetçi,
Sosyal Güvenlik Kurumu
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Kontrol Öz Değerlendirme (CSA_Control Self Assessment)
çalışması, kurum yöneticilerinden, çalışanlarından (ve iç
denetçilerden) oluşan bir grubun, Kurumun risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliğini değerlendirdiği bir
metodolojidir. İlk defa 1987 yılında Kanada’da geliştirilen
bu metodoloji özel şirketlerde yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Kontrol sistemlerinin iç ve dış denetçiler
tarafından değerlendirilmesiyle yetinmek istemeyen işletmeler, ilgili personellerinin katılımıyla oluşturdukları
çalışma grupları vasıtasıyla organizasyonun risk yönetimi
ve kontrol süreçlerini öz değerlendirmeye tabi tutmaktadırlar. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü de kontrol öz
değerlendirmeyi; “Kontrol öz değerlendirme, İç kontrolün
etkinliğinin incelendiği ve değerlendirildiği bir süreçtir.
Amacı gerçekleştirilmek istenen iş hedeflerine makul güvence sağlamaktır.” şeklinde tanımlamıştır.
Bu tanımlamalara göre kontrol öz değerlendirme, genel
veya belirli bir konuya ilişkin riskler ile mevcut kontrolleri değerlendirmek ve sonuçlara göre idarelerin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak uygun eylem planları geliştirmek üzere, iç denetim faaliyetleri kapsamında olabileceği gibi, iç denetim faaliyetlerinden bağımsız olarak da
uygulanabilen bir iç kontrol ve risk değerlendirme yöntemidir. Öz değerlendirme, risk değerlendirme sürecine
kurum yönetimi ve her kademeden personelin de dahil
olmasını ifade eder ve genellikle bu süreç risk ve kontrol
konularında yetkin iç denetçiler tarafından desteklenir.
İç kontrol sistematiği ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tanışan ve kurumsal yönetim
süreçlerinin inşaa sürecini yaşayan Türk Kamu Yönetimi
açısından kontrol öz değerlendirme, henüz tam anlamıyla içselleştirilmiş bir kavram değildir. Geleneksel yönetim
sistemimizde, yönetimin öz değerlendirmesi, genellikle
yöneticilerin kişiliklerine sıkı sıkıya bağlı ve sistematik
olmayan bir takım süreçlerden ibarettir. Ne var ki küreselleşen yönetim biçimlerinden nasiplenmeye çalışan
Türk Kamu Yönetimi düzenlemelerinde de artık Kontrol
Öz Değerlendirme ve Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından sertifikalandırılan Kontrol Öz Değerlendirme Uzmanlığı (CCSA) ile ilgili tanımlamalara rastlamak
mümkündür.
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18.10.2005 tarih ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği’nin, “Aday Belirleme Sınavı” başlıklı
5. Maddesinin 4. Fıkrasında, “Uluslararası geçerliliği
olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified
Information System Auditor), CCSA (Certified Control
Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalardan birini almış olanlar,
6 ncı maddedeki şartları sağlamaları ve Kurula gerekli
belgeleri göndermek şartıyla, aday belirleme sınavından muaf olup doğrudan iç denetçi eğitimine katılırlar.”
Hükmü yer almaktadır.
Buna göre; diğer uluslararası sertifikalarının yanı sıra
CCSA sertifikası, İç Denetçi olmak isteyenler için, aday
belirleme sınavıyla ilgili bir muafiyet sağlamaktadır.
12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik’in “Sertifikanın Derecelendirilmesi” başlıklı
29. Maddesinin 2. Fıkrasında “Uluslararası geçerliliği
olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self
Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing
Professional) sertifikalardan birini alan iç denetçiye bir
defaya mahsus olmak üzere bir üst derece sertifika verilir.” Hükmü yer almaktadır.
Söz konusu düzenleme ile de CCSA sertifikası, İç denetçi
olarak görev yapanlar için sertifika derecelerini, süre ve
şartlar bakımından değerlendirmeye tabi tutulmaksızın
yükseltmek için bir imkan sağlamaktadır.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan
Kamu İç Denetim Rehberinde ise; Yönetim tarafından
gerçekleştirilen öz değerlendirmelerin, kurumsal yönetim süreçlerinin değerlendirmesine katkı sağlayabileceği, ancak bu çalışmalara güvence sağlanması amacıyla iç
denetimin özellikle öz değerlendirme sürecinin etkinliğini değerlendirmesi gerektiği ve iç denetçilerin kontrol
öz değerlendirme süreçlerinde kolaylaştırıcı olarak rol
alabileceği belirtilmektedir.
2015 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin
ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini
yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye
çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemleri belirlemek amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan
Yatırım ve Finansman Kararının “İç Kontrol Sisteminin
Oluşturulması” başlıklı 24. Maddesinin 2. fıkrasında;
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“iç kontrole ilişkin olarak……
ç) yılda en az bir defa ilgili kamu iktisadi teşebbüsü veya
bağlı ortaklığa ilişkin kontrol öz değerlendirme yapılmasını sağlamak,
üzere iç kontrol sisteminin oluşturulmasından kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulları
ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yönetici sorumludur. “
Aynı maddenin 5. Fıkrasında ise;
“iç denetçi olarak atanacaklarda, lisans mezunu olma
ve en az beş hizmet yılını doldurmalarının yanı sıra
Kamu İç Denetçi Sertifikası ve/veya CIA, CISA, CCSA,
CGAP sertifikalarından birine sahip olma şartı aranır”
hükmü yer almaktadır.
Görüldüğü üzere Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sistemi kurma sorumluluğuna yönetim
kurulları ile her düzeydeki yönetici ortak edilmiş ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek için de bir yöntem olarak yılda en az bir defa kontrol öz değerlendirme yapılması hükme
bağlanmıştır. Bunun yanı sıra CCSA sertifikası sahiplerine de
(diğer şartları sağlaması halinde) kamu iktisadi teşebbüslerine iç denetçi olarak atanabilme imkanı getirilmiştir.
Tüm bu düzenlemeler birlikte dikkate alındığında, kontrol öz değerlendirme ve kontrol öz değerlendirme uzmanlığı konusunda yönetim sistemimizde bir farkındalık oluştuğunu kabul etmek gerekir. Popüler siyasetin
bir sloganıyla “yetmez ama evet” denilebilecek düzeydeki bu düzenlemeler, iyi yönetişim ve kurumsal
yönetim süreçlerinin oluşturulması yolunda önemli
adımlar olarak değerlendirilmektedir. Bu ilk adımların,
idarelerin amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere sistematize edilen iç kontrol süreçlerinin değerlendirerek,
iyileştirilmesini sağlayacak, iyi kurgulanmış öz değerlendirme süreçleriyle desteklenmesi durumunda daha
büyük adımlara dönüşmesi doğal sonuç olacaktır.
İç kontrol ve risk konularında yetkin ve yeterli bilgiyle donatılmış olan Kamu İç Denetçileri’nin, kontrol öz değerlendirme süreçlerinde ifa edecekleri kolaylaştırıcı rolleri, idarelerin bu metodolojiden azami faydayı elde etmesine yardımcı olacaktır. Bununla sonucu olarak da, temel amacı,
idarelerin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek olan
iç denetim fonksiyonu da, kontrol öz değerlendirme yaklaşımı ile daha etkin ve verimli bir şekilde icra edilecektir.
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AB Heyeti Derneğimizle Görüştü
açtığını, teftişin yerine getirdiği denetim görevlerinin amacının eksik ve hataları araştırmak olduğunu,
iç denetimin ise sistemin ekonomik, verimli ve etkin
yürümesine değer katan bir anlayış olması gerektiğini, burada teftiş birimleri ile bir rekabet görüntüsünden kaçınılmasını ve iç denetçilerin de müfettişlikten
atandığı için bazen görevlerini müfettişlik tarzında
yaptıklarını ifade etti.
Toplantı AB Komisyonundan Bütçe Genel Müdürlüğü
yetkilileri Robert Gielisse ve Lindsay Westley, AB Bakanlığından (2) görevli ve derneğimiz adına Dernek
Başkanımız Faruk Uysal, yönetim kurulu üyelerimiz
H. İbrahim Abanoz ve Nihat Akbulut’un katılımıyla
gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, derneğimizin teftiş-iç denetim görev ayrımı ile ilgili görüşleri yazılı olarak sunuldu.
Dernek Başkanımız Faruk Uysal derneğimizin eğitim,
konferans vb. faaliyetleri hakkında kısa bilgi verdikten sonra, kamuda iç denetimin durumunu özetledi.
Görev çakışmasının teftiş birimlerinin mevzuatlarına
iç denetime ilişkin kavramları birebir almaları sonucunda ortaya çıktığını, aslında iç denetimin görevlerinin yasada çok açık olduğunu ifade etti.
Robert Gielisse ise bu çakışmanın aslında iç denetimin kullandığı terminolojinin kavram kargaşasına yol

Dernek Başkanımız da başlangıçtaki bu durumun değiştiğini, şu anda yüzde doksan oranında iç denetim
yapıldığını ve raporların konuşulduğu üzere sisteme
değer katacak önemli öneriler getirme tarzında ve
boyutunda olduğunu, kuruma sunduğumuz raporlardan bunun rahatlıkla görülebileceğini, ancak bunları
burada açmaya vakit yetmeyeceğini, kaldı ki bazılarının kurumsal gizliliği olduğunu, bu alanda iç denetçilere İDKK yanında gerekli eğitim desteğinin de
derneğimizce sağlanmaya çalışıldığını, ancak Türkiye
genelinde yaygın tüm iç denetçilere ulaşılıp bunun
sağlanmasının belli bir zaman aldığını ifade etti.
Nihai olarak, Robert Gielisse teftiş-iç denetim görevlerinin karşılıklı müzakere ile çözülmesi amaçlı toplantı yapılmasını, kendisinin de davet edilmesi durumunda AB adına gelip görüşlerini dile getirebileceğini
ifade etti.

AB Bakanlığıyla Toplantı
İç Denetim-Teftiş görev ayrımıyla ilgili olarak AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında İç denetim
ve teftiş kurulları ile Sayıştay denetçilerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Derneğimiz adına
Başkan Faruk Uysal, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil
İbrahim Abanoz ve Nihat Akbulut toplantıya katıldı.
Müsteşar Yardımcısı genel olarak teftiş-iç denetim
görev ayrımı konusunda genel kurumsal öneriler getirilmesinin yararlı olacağını ifade etti . Kurumlardan ilk
sözü derneğimiz adına Dernek Başkanımız Sayın Faruk
UYSAL aldı, teftiş kurullarının yönetmelikleri ile iç denetim alanına girdiklerini, Yönetmeliklerin Başbakan-
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lık Teftiş Kurulu’na görüşe geldiğini ancak bu tür hususların dikkatten kaçabildiğini ifade etti. Başbakanlık
Müfettişleri ise Başbakanlığın çerçeve bir teftiş yönetmeliği çıkarabileceğini ifade etti. Dernek olarak  bunun sorunun çözümüne katkı sağlayacağını belirttik.
Görev ayrışmasını teftiş ve iç denetimin bir araya gelerek tartışıp bir çözüm bulunması amacıyla Başbakanlık, İDKK, AB Bakanlığı, OECD Sigma ile STK’ların
da katılımıyla 2015 yılının 2. Döneminde bir çalıştay
düzenlemesi konusundaki AB Bakanlığı heyetinin
önerisi üzerinde katılımcılarla fikir birliğine varıldı.
Müsteşar Yardımcısı da bu konuda bir proje de yapılabileceğini ifade etti.
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AB Türkiye İlerleme Raporu
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde son bir
yıllık ilerlemesi ile ilgili raporları düzenli olarak açıklamaktadır. Aşağıda hiçbir yorum yapmaksızın, 32.Fasıl
Mali Kontrol başlığı altında iç denetimin gelişim sürecine AB’nin bakış açısını yansıtan kısmı aktarıyoruz.
Mukayese olsun diye 2013 yılını ve 2014 yılını birlikte
veriyoruz. Yorumu siz değerli meslektaşlarımıza bırakıyoruz.
2013 Türkiye İlerleme Raporu
(Fasıl 32: Mali Kontrol)
KAMU İÇ MALI KONTROLÜ (KİMK) konusunda, Kamu
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı yürürlüğe
girmiştir. Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Yönetim
ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi (MYK-MUB)
eğitim ve farkındalık arttırma faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Yeni KİMK Politika Belgesi henüz tamamlanmamıştır. KİMK ve mali teftiş arasındaki uyuma ilişkin bir
politika belirlenmesi gerekmektedir. İç denetim fonksiyonu kamu kurumlarının kuruluş mevzuatında henüz açıkça tanımlanmamıştır. İç denetim, kamu idarelerinde henüz tam olarak uygulanmaya başlamamış
olup, merkezi ve yerel yönetim düzeyinde hala daha
fazla iç denetçi ataması yapılması gerekmektedir. İç
denetçi sayısı fiilen azalmıştır.
Sonuç
Mali kontrol konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, KİMK politika belgesinin güncellenmesi,
KİMK ve mali teftiş arasında uyum saglayacak bir politika belirlenmesi, kamu idaresinde iç ve dış denetim
işlevlerinin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin Yolsuzlukla
Mücadele Koordinasyon Biriminin (AFCOS) güçlendirilmesi konularında yapılması gerekenler bulunmaktadır. Sonuç olarak, bu konudaki hazırlıklar nispeten
ileri düzeydedir.
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2014 Türkiye İlerleme Raporu
(Fasıl 32: Mali Kontrol)
Kamu iç mali kontrolü (KİMK) konusunda, Maliye Bakanlığı iç kontrol standartlarıyla uyum konusunda bir
tebliği yayınlamıştır. Bakanlık bir de kamu iç kontrol
rehberi yayınlamıştır. Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi Merkezi bir uyum rehberi
hazırlamıştır. İç denetimle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı iç denetçilerin atanmaları ve iç denetim uygulamalarına yönelik bir tebliğ yayınlamıştır. İç Denetim
Koordinasyon Kurulu 2014-2016 iç denetim strateji
belgesini ilan etmiştir. Merkezi ve yerel düzeyde iç denetçilerin atanması henüz tamamlanmamıştır. İç denetçilerin görevlerine açıklık kazandırması gereken ve
yönetim sorumluluğuyla merkezi mali teftişin uyumluluğunu sağlayacak yeniden düzenlenmiş KİMK politika belgesinin, sonlandırılmasına ve uyarlanmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.
Sonuç
Mali kontrol alanında, özellikle KİMK konusunda biraz ilerleme vardır. Özellikle KİMK politika belgesinin
gözden geçirilmesinde, kamu idarelerinde iç denetim
fonksiyonunun güçlendirilmesinde ve KİMK ile merkezi teftiş görevinin uyumluluğu konusunda daha
fazla adımların atılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Dış
denetimle ilgili olarak da Sayıştay Kanunu’nun tam
olarak uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Genel
olarak, bu alandaki hazırlıklar orta düzeyde gelişim
göstermiştir.
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