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Değerli okurlarımız,
Dergimizin ilk sayısında size “Merhaba!” demenin engin mutluluğunu yaşıyoruz.
“Şimdi zor ‘bekle’ demek gönlüme ‘bir başka yılı’:
Yazlar az kaldı gülüm, bil ki baharlar sayılı.”
Diyerek günlerin, ayların değil de mevsimlerin ve yılların geçmesine hayıflanan Mehmet Çınarlı’ya hak
vermemek mümkün mü? Yaşadığımız bu elektronik çağda, yılların ardı ardına geçişi o kadar hızlı ki, artık
günleri ve ayları takip edemiyoruz... Bütün okurlarımızın yeni yılını kutluyor, 2009’un insanlığa barış, dostluk ve mutluluk getirmesini diliyoruz.
Devletin “yapan” değil, “yönlendiren” bir mekanizmaya dönüştüğü, devletin küçültülmesi ve yönetimin
etkinliğinin artırılması çabaları doğrultusunda, hem genel kamu yönetiminde hem de yerel yönetimlerde
önemli bir paradigma değişiminin yaşandığı bir dönemde; “yeni kamu işletmeciliği, toplam kalite yönetimi,
yönetişim, stratejik yönetim, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, tahakkuk esaslı muhasebe,
hesap verebilirlik, şeffalık, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim” gibi kavramların, “denetlenenlerin de katılımıyla ortak aklı ortaya çıkarma” anlamına gelen “Denetişim” adlı dergimiz vasıtasıyla ele alınıp işlenmesini temel amaç edindik. Bu amacın, iyi yönetim ilkelerinin, kamu idarelerinde yerleşip kurumsallaşmasına
ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.
Beğenilerinize sunduğumuz dergimizin ilk sayısında;
KİDDER’in, hem iç denetim mesleğinin hem de iç denetçilerin sorunlarıyla ilgilenen bir dernek olma misyonunu gerçekleştirme adına önemli katkıları olan KİDDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cüneyt GÜLER, kendisi ile yapılan söyleşide, kamu mali yönetim ve kontrol reformu, iç denetçilik mesleği, KİDDER’in misyonu
ve vizyonu, derginin çıkarılma öyküsü ve gerekçesi hakkında açıklamalarda bulunmuştur.
Birinci makalemizde; denetişim, yönetişim, yeni kamu işletmeciliği, kamu tercihi teorisi, postmodernizm,
postfordist üretim tarzı ve postbürokrasi kavramları ekseninde, yönetim ve denetimdeki değişim ve bu
değişimin sebep olduğu riskler ve fırsatlar bağlamında Türkiye’deki denetim sistemi değerlendirilmiştir.
İkinci makalemizde; denetimde “bağımsızlık” ile ilgili çeşitli tanımlar irdelenmiş ve sadeleştirilmiş bir tanımın ortaya konmasına çalışılmıştır. Ortaya konan bu tanım üzerinden gidilerek programlama, inceleme ve
raporlama seviyelerinde bağımsızlığa ilişkin hususlar ele alınmıştır. Son olarak denetimde “bağımsızlığın”
ne olmadığına ilişkin hususlara vurgu yapılarak bu kavramla ilgili yanlış değerlendirmelere dikkat çekilmek
istenmiştir.
Üçüncü makalemizde; iç kontrol ve iç denetimin, uluslararası kabul görmüş standartlar ve iyi uygulamalar
çerçevesinde geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla oluşturulan merkezi uyumlaştırma birimi (MUB) ile
denetim komitesinin/kurulunun (DK) sistemdeki rolleri, idari yapılanmaları ve aralarındaki ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Dördüncü makalemizde; sosyal hizmet anlayışının kurumsal dönüşümünü sağlamanın temel ipuçları ortaya
konmaya çalışılmış, sosyal hizmetlerde, merkezi yönetim ve mahallinde yapılması gerekenleri içeren yeni
ve dinamik bir model önerisinde bulunulmuştur.
Beşinci makalemizde; sosyal mühendislik kavramı tanımlanarak, sosyal mühendisliğe karşı geliştirilen savunma mekanizmalarının neler olması gerektiği ve düzenli denetimler sayesinde bilgi sistemleri güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
“Çeviri” adlı köşemizde; ilk olarak, iç denetim alanında çok daha fazla tecrübeye sahip olan Kanada’da, iç
denetimle ilgili yapılan bir kalite güvence değerlendirmesinde, İDKK’nın bir anlamda muadili olan İç Denetim Mükemmeliyet Merkezi’ne iç denetim raporları gönderilmesi uygulaması yetersiz bulunarak iç denetim
plan ve programlarının da bu merkeze gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. İkinci olarak, SİGMA tarafından
Türkiye’deki iç kontrol ve iç denetim alanındaki çalışmaların değerlendirildiği raporda, özellikle kamu kurumlarında iç kontrol sisteminin oluşturulması alanında yaşanan gecikmeye vurgu yapılmış, iç denetim
alanında ise İDKK’nın rolü açısından bir takım değişikliklerin yapılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Raporda özellille İDKK’nın yeniden yapılanması üzerine öneriler getirilmiş, iç denetim birimlerince düzenlenen
tüm raporların İDKK’ya gönderilmesinin gerekmediği ifade edilmiştir.
“Uygulama Önerisi” adlı köşemizde, iç denetim raporlarında yer alan önerilere ilişkin yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve gelişmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip süreci
kurulması önerilmiştir.
“Uluslararası Sertifikasyon” adlı köşemizde, iç denetim alanında kabul gören uluslararası tek sertifika olan
İç Denetçi Sertifakası (CIA)’na sahip olma koşulları ve sınavı hakkında genel bilgiler verilmiştir.
“Görüşler” adlı köşemizde, üst yöneticilerin iç denetime bakışlarına ilişkin muhtemel sorunlar ve çözüm
önerileri üzerine bir değerlendirmede bulunulmuştur.

Üç ayda bir yayımlanır.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Yazıların sorumluluğu yazarlarına, reklamların sorumluluğu ilan sahiplerine
aittir.

Bireysel varoluş bilincinin en temel eylemlerinden biri olan yazmayı yaşam biçimi haline getirmiş, bilgi
ve deneyim birikimini paylaşmak isteyen ve “Yazmak yaşamaktır!” heyecanını yüreğinde hisseden bütün
meslektaşlarımızı, dergimize destek olmaya çağırıyoruz.

Yerel Süreli Yayın

Vuslat yine mi kaldı güzel başka bahara?”

Kış sofrasının zengin mönüsünden aldığınız keyfin, Şevki Bey’in,
“Kış geldi, firak açmadadır sînede yâra,
Şarkısındaki hasrete yenik düşmemesi dileğiyle, hoşça kalın...

Mustafa IŞIK
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İDKK
İDKK Başkanı
Başkanı
Sunuşu
Sunuşu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla
kamu idarelerimize yönelik çok kapsamlı bir reform
gerçekleştirilmiş ve stratejik planlama, saydamlık, hesap verebilirlik, tahakkuk esaslı muhasebe, iç kontrol,
iç denetim, faaliyet raporları gibi iyi yönetim ilkeleri
kamu yönetimimize dahil edilmiştir. Reformun idarelerimizde doğru anlaşılması ve yerleşmesi halinde,
kamu idarelerimizin daha hızlı ve daha kaliteli hizmet
sunar hale geleceklerini düşünüyorum.
5018 sayılı Kanunun en önemli yönlerinden birisi de
fonksiyonel bağımsızlığa sahip ve kendi faaliyetlerinin
de hesabını veren bir denetim anlayışını getirmesidir.
Aynı Kanunla iç denetim faaliyetlerine ilişkin merkezi
uyumlaştırma fonksiyonunu üstlenmek üzere Maliye
Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu
oluşturulmuştur. Artık kamu idarelerimizde, uluslararası denetim standartları ve etik kuralları olan yeni bir
denetim anlayışı ve metodolojisi söz konusudur.
Geçtiğimiz bu kısa sürede birçok kamu idaresinde istenen seviyede ve başarılı iç denetim uygulamalarının
ortaya çıktığını Kurulumuza gelen raporlardan biliyorum. İç denetçi ataması yapılan diğer idarelerimizde
de iç denetim faaliyetlerinin yakın zamanda istenen
seviyeye geleceğinden hiçbir şüphem yoktur. Yeterli
iç denetçisi olmayan veya iç denetçi ataması yapmayan idarelerimiz, 2009 yılında yapacağımız sınav sonucunda sertifika alan iç denetçi adayları arasından
atama yapma imkânını elde etmiş olacaklardır.

Hem iç denetimin hem de iç denetçilerin derneği olmak sloganıyla yola çıkan Kamu İç Denetçileri Derneği, kısa sürede kurumsallaşarak alışılagelmişin dışında
farklı ve yapıcı bir tavır sergilemiş ve Kurulumuz tarafından çıkarılan üçüncül mevzuatın hazırlanmasında
bizlere çok yoğun destek vermişlerdir. Ayrıca idarelerimizdeki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla tertipledikleri toplantıları ve diğer faaliyetlerini
de yakından takip etmekteyim. Bu kapsamda başta
Dernek Yönetiminde görev alanlar olmak üzere emeği
geçen diğer iç denetçi arkadaşlarıma Kurul adına teşekkürü bir borç biliyorum.
KİDDER tarafından periyodik yayın olarak çıkarılmasına karar verilen “Denetişim” dergisinin, yeni kamu
mali yönetim ve kontrol sisteminin idarelerimizde
tanıtılmasına, anlaşılmasına ve yerleşmesine ciddi
katkılarının olacağına inanıyorum. Dergi, ayrıca, iç
denetçilerin mesleki yetkinliklerinin artırılmasına ve
iyi yönetim ilkelerine ilişkin ulusal ve uluslararası literatürün ilgili taraflarca takip edilmesine de vesile
olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Denetişim dergisinin yayın
hayatına başlamasını tebrik ederek ülkemize hayırlı
olmasını diliyor, derginin çıkarılması sürecinde görev
alan bütün iç denetçi arkadaşlarımı kutluyorum.

Ömer DUMAN
İç Denetim Koordinasyon Kurulu
Başkanı
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DENETİŞİM: Kamu mali yönetim ve kontrol reformu
ve iç denetçilik mesleği hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyiz?

Cüneyt GÜLER*:
“Yeni denetim anlayışında,
denetlenen birim
çalışanlarının görüşleri
denetim sürecinde önem
arzetmekte. Denetişim,
bir nevi denetlenen birim
çalışanlarıyla birlikte denetim
yapmak anlamına geliyor.”

*Maliye Bakanlığı İç Denetçisi
KİDDER Yönetim Kurulu Başkanı
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Cüneyt GÜLER: Bildiğiniz gibi içinde yaşadığımız dünyada her şey çok hızlı değişiyor. Ülkemizin de, aynı hızda olmasa da hemen hemen her alanda bir değişim ve
dönüşüm süreci yaşadığını pekâlâ söyleyebiliriz. Kamu
yönetiminin bu sürecin dışında kalabilmesi söz konusu değil. Toplumumuzda bürokrasi, yönetim anlayışı
ve uygulamalarına, kamu hizmetlerine ilişkin ciddi bir
değişim talebinin olduğu da bilinen bir gerçek. Son
yıllarda ekonomik ve sosyal hayattaki gelişmeler, bilgi
ve iletişim konusundaki ilerlemeler, toplumda kamu
kaynaklarının yönetimi ve kullanımı konusunda gelişen hassasiyet ve uluslararası ilişkiler gibi etkenler bu
değişimi tetikleyen unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Türk kamu yönetiminin teşkilat, fonksiyon ve anlayış bakımından yeniden yapılandırılması,
çağdaş bir yapıya kavuşturulması zorunluluğu gündeme gelmiştir.
Ülkemizde son dönemde yaşanan köklü değişim ve
dönüşümlerin en önemlisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Kanunun adında her ne kadar mali yönetim ifadesi geçse
de, içeriğine, kapsamına ve getirdiği müessese ve mekanizmalara baktığımızda, kamu yönetiminin sadece
mali yönünü değil mali olmayan yönlerini de düzenlediğini ve değiştirdiğini görmekteyiz. 90’lı yılların başından beri süre gelen çalışmalar neticesinde ortaya
çıkan bu Kanun, henüz tüm yönleriyle uygulanamasa
ve diğer yasal düzenlemelerle desteklenmemiş olsa
da kamuda yaşanan büyük değişimin en temel yapı
taşlarından biri haline gelmiştir.
5018 sayılı Kanunun kamu yönetimimize getirdiği yeni
unsurlara baktığımızda; stratejik planlama, hesap
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verme sorumluluğu, şeffaflık, iç kontrol, iç denetim,
faaliyet raporları gibi konulardaki düzenlemelerin sadece mali hususlarla ilgili olmadığını görüyoruz. Fakat
kamu idarelerinin üst yönetimleri dahil kamuoyunun,
5018 sayılı Kanunun idarelerimize neler kattığı ve katacağı noktasında yeterli farkındalık düzeyine ulaşamadığını düşünüyorum.
5018 sayılı Kanunun en önemli yönlerinden ve yeniliklerinden birisinin de iç denetim olduğunu söyleyebiliriz. Kanun kamu yönetimimize çağdaş bir denetim
uygulaması olan iç denetimi dahil etmiş ve mevcut
geleneksel denetim ve teftiş sistemimizi esaslı bir
şekilde değiştirmiştir. Artık kamu idarelerinde yeni
denetim anlayışı ve metodolojisinin uygulanmasına
başlanmıştır. Denetim ve teftiş uygulamalarındaki ikili yapı sürse de, iç denetimin en kısa sürede istenen
etkinlikte uygulanmaya başlanacağını öngörüyoruz.
Yine bu süreçte kamu idarelerimiz, uluslararası iç denetim standartlarıyla paralel standartları ve etik kuralları olan bir denetim mesleğiyle tanışmış oldular.

“KİDDER olarak hem mesleğin hem de
meslektaşların sorunlarıyla ilgilenen bir
Dernek olmak üzere yola çıktık ve bu
zamana kadar da hep bu perspektifte
faaliyet gösterdik.”
sal üye olmak üzere 510’a ulaşmıştır. Kamuda atanan
toplam iç denetçi sayısının 800 olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, üye sayısında gelinen noktanın
büyük başarı olduğunu söyleyebilirim. Dernek kuruluş felsefesi, yaklaşımı ve faaliyetleriyle meslektaşlarımızın büyük çoğunluğunun desteğini ve beğenisini
kazandı. Burada Derneğimizin kurucu heyetine, kurucu yönetim kuruluna ve kuruluşundan beri bize desteklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarıma teşekkür
ediyorum.

C.G.: Yukarıda bahsettiğim reformun en önemli ayağı
kurumsal düzeyde etkin işleyen iç denetim mekanizmasıdır. Kanunda geçiş sürecinde belli koşulları taşıyanların iç denetçi olarak atanabilmeleri öngörülmüş
ve kamu idarelerinin çoğunda iç denetçi atamaları
yapılmıştır.

KİDDER olarak hem mesleğin hem de meslektaşların
sorunlarıyla ilgilenen bir Dernek olmak üzere yola
çıktık ve bu zamana kadar da hep bu perspektifte
faaliyet gösterdik. Bundan sonra da aynı istikamette
faaliyette bulunmaya devam edeceğiz. Yöneticilerce
talep edilen ve faaliyetlere değer katan bir denetim
anlayışının ve modelinin kamu idarelerimizde tanınmasında ve yerleşmesinde tarihi bir sorumluluğumuzun olduğunu biliyoruz. Faaliyetlerimizde yapıcı bir
yaklaşım benimsemeyi ve daima daha iyiye ulaşma
gayreti doğrultusunda çalışmayı ilke edindik. Dernek
faaliyetlerini bu bilinç ve mesleki profesyonelliğimize
olan inançla sürdürüyoruz.

Kamu idarelerinde ilk iç denetçi atamalarının yapılması sonrasında; iç denetim faaliyetinin ve iç denetçilik
mesleğinin kamuoyunda tanıtımını yapacak, kamu iç
denetçileri arasında birlik ve beraberliği tesis edecek
ve mesleki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak
bir mesleki örgütlenme ihtiyacı ortaya çıktı. Kamuda
iç denetimin ve iç denetçiliğin meslek örgütü olan
Derneğimiz, 8 Mart 2007 tarihinde Ankara’da “Kamu
İç Denetçileri Derneği-(KİDDER)” adıyla kurulmuş
oldu. Kuruluşundan hemen sonra 100’ü aşan üye
sayımız, meslektaşlarımızın göstermiş olduğu teveccühle bugün itibariyle, 500’ü asil üye ve 10’u onur-

Biz Dernek olarak, 5018 sayılı Kanun ile getirilen büyük reformun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz
ve bunu her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Reformun başarılı olması halinde; kamu yönetimindeki
birçok sorunun çözüleceğini, kamuda kaynak kullanımlarındaki etkinsizliklerin, israf ve yolsuzlukların
azalacağını, kamu idarelerinde şeffaflığın ve hesap
verebilirliğin öne çıkacağını ve idarelerimizin daha
iyi ve daha kaliteli yönetileceğini düşünüyoruz. Tabi
tüm bunlar kamu hizmetlerinin sunumuyla topluma
da yansımış ve bu yöndeki beklentiler de karşılanmış
olacaktır. Toplumumuzun isteği de bu değil mi?

DENETİŞİM: Derneğe neden ihtiyaç duyuldu? Kamu
İç Denetçileri Derneğinin misyonu nedir ? Bu konular
hakkında bilgi verebilir misiniz?

KIŞ'09

5

SÖYLEŞİ

“Öncelikle dergimizin bütün kamuya
hitap edeceğini söylemeliyim. Hatta
bazı yönleriyle özel sektöre de hitap
edebilecektir. Çünkü risk yönetimi, iç
kontrol, iç denetim dediğimiz hususlar
özel sektörle de ilgilidir ve temelinde
anlayış olarak da bir fark yoktur.”
DENETİŞİM: Piyasada birçok mesleki dergi var, dernek olarak neden dergi çıkarma ihtiyacı duydunuz?
Derginin ne gibi farklılıkları olacak?
C.G.: Biraz önce de kısaca değindiğim üzere, artık
kamu idarelerimizde; stratejik planlamadan, performans esaslı bütçelemeden, tahakkuk esaslı muhasebeden, hesap verebilirlikten, şeffaflıktan, risk yönetiminden, iç kontrolden ve iç denetimden bahseder
hale geldik. Bu kavramların kamu yöneticileri ve çalışanlarında bir heyecan uyandırdığını bizler idarelerimizde gözlemliyoruz.
Ancak, iyi yönetim ilkeleri olan bu unsurlar maalesef
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yeterince anlaşılamamakta. Bu iyi yönetim ilkelerinin, büyük ve anlamlı reformun bir parçası olan biz
iç denetçiler tarafından nitelikli bir periyodik yayında
ele alınıp işlenmesinde ülkemiz ve mesleğimiz adına
çok büyük fayda sağlayacağını düşündük. Dergimizin,
bahse konu iyi yönetim ilkelerinin kamu idarelerinde
anlaşılması ve yerleşmesi kapsamında çok büyük bir
işlev göreceğini düşünüyorum.
Dergimiz ayrıca, meslektaşlarımızın yetkinliklerinin
artırılmasına ve mesleğimize ait ulusal ve uluslararası
literatürün takibine de vesile olacaktır.
DENETİŞİM: Derginin ismi nasıl ortaya çıktı, Denetişim ne anlama geliyor?
C.G.: Dernek olarak dergi çıkarılmasına karar vermiştik ve isim arayışlarımız devam etmekteydi. Bu sırada
Dernek Yönetimi olarak 5 inci grupta eğitim gören iç
denetçilerle tanışmak için Alanya’ya gitmiştik. Ziyaretimizde meslektaşlarımıza dergi çıkarma fikrinden de
bahsetmiş ve kendilerinden bu konuda destek istemiştik.
Ankara’ya döndükten bir süre sonra Alanya’da eğitim
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gören arkadaşlar beni arayarak dergi için bir isim bulduklarını ve bize önermek istediklerini söylediler. Bu
isim “Denetişim” idi. Ben de ilk duyduğumda aklıma
hemen “Yönetişim” benzeri bir şey herhalde diye düşündüm. Çünkü daha önce hiç duymamıştım. Daha
sonra Yönetim Kurulu olarak isim üzerinde tartışma
açtık ve sonuçta bu isimde mutabık kaldık. Bu noktaya ilişkin olarak 5 inci grupta eğitim gören arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.
Bilindiği üzere yeni denetim anlayışında, denetlenen birim çalışanlarının görüşleri denetim sürecinde
önem arzetmekte. Denetişim, bir nevi denetlenen birim çalışanlarıyla birlikte denetim yapmak anlamına
geliyor.
DENETİŞİM: Dergi daha çok hangi kitleye hitap edecek?
C.G.: Öncelikle dergimizin bütün kamuya hitap edeceğini söylemeliyim. Hatta bazı yönleriyle özel sektöre de hitap edebilecektir. Çünkü risk yönetimi, iç
kontrol, iç denetim dediğimiz hususlar özel sektörle
de ilgilidir ve temelinde anlayış olarak da bir fark yoktur.
Fakat, özellikle hitap edilecek kitle olarak, başta kamu
iç denetçileri, Sayıştay denetçileri, idarelerin diğer
denetim elemanları, strateji geliştirme birimleri, üniversitelerimizin kamu yönetimi, işletme ve maliye bölümlerinin öğretim elemanlarını sayabilirim.
DENETİŞİM: Mesleğimizle ilgili bundan sonraki süreçle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
C.G.: Hükümette, göreve geldiği ilk yıllarda güçlü bir
değişim ve dönüşüm arzusu olmasına ve bunlar süreç
içerisinde hayata geçirilmesine rağmen, özellikle son
iki yıldır bu istek ve arzunun azaldığı hususu kamuoyunda sıkça dillendirilmektedir. Kamuoyunda ayrıca,
AB müzakerelerine ilişkin taahhütlerin yerine getirilmesinde ağırdan alındığı, kamu idarelerince açılan
fasıllara ilişkin olarak bile yapılması gerekenler konusunda isteksiz ve çekingen davranıldığı ve reformlar
konusunda kısmi bir direnç gösterildiği noktasında
birçok eleştiri bulunmaktadır.
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“5018 sayılı Kanunun iç kontrol ve
iç denetime ilişkin maddelerindeki
AB Kriterlerine uymayan yönlerin
değiştirilmesi ve İç Denetim Merkezi
Uyumlaştırma Biriminin (İDKK) yeniden
yapılandırılması, kamuda iç denetim
mesleğinin geleceği açısından büyük
önem arz etmektedir.”
5018 sayılı Kanunun öngördüğü reformla ilgili birçok
husus, AB müzakerelerinde 32 nci faslın (mali kontrol)
kapsamına girmektedir. Bu kapsamda öncelikli hususlardan birisi de, 5018 sayılı Kanunun iç kontrol ve iç
denetime ilişkin maddelerindeki AB Kriterlerine uymayan yönlerin değiştirilmesi ve İç Denetim Merkezi
Uyumlaştırma Biriminin (İDKK) yeniden yapılandırılmasıdır. Maliye Bakanlığının bunu sağlayacak kanun
değişikliği çalışmalarını bir an önce başlatması beklenmektedir. Meslektaşlarımız bu konudaki gelişmeleri büyük bir hassasiyet ve merakla takip etmektedir.
Anılan husus, hem 2009 yılı Hükümet Programında
hem de yeni Ulusal Programda öncelikli hususlar arasında sayılmıştır. Dolayısıyla bu hedeflerin gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi önem arz etmektedir.
Özellikle kamuda iç denetimin kurulması ve mevzuat
altyapısının oluşturulması sürecini yöneten İç Denetim Koordinasyon Kurulunun yeniden yapılandırılması çok önemlidir. Geldiğimiz noktada, İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Sekretarya süreci yönetmekte
ve fonksiyonlarını yerine getirmekte zorlanmaktadır.
Yeniden yapılandırma kapsamında kaybedilen her
günün, reformdan da bir şeyler götürdüğünü düşünüyorum. Yasal değişikliklerin yapılması ve Kurulun yapılandırılması konusunda Maliye Bakanlığınca isteksiz
davranıldığı ve işlerin ağırdan alındığı yönünde kamu
iç denetçileri arasında yaygın bir kanaat oluşmuştur.
Hem 5018 sayılı Kanunun çıkarılması sürecindeki
önemli rollerini hem de yeni kamu mali yönetim ve
kontrol sistemine içtenlikle inandıklarını bildiğimiz
Maliye Bakanımız ve Maliye Müsteşarımızdan, söz
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konusu Kanun değişikliği konusunda da güçlü liderlik sergilemelerini bekliyoruz. Reformların hep güçlü
omuzlar üzerinde yükseldiğini çok iyi biliyoruz. Bu
nedenle, reform çalışmalarının kararlı bir şekilde
sürdürülmesi ve uygulamadaki sorun ve eksikliklerin
daha karmaşık hale gelmeksizin çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun mevcut Başkan
ve Üyelerinin de bu konuda tarihi bir sorumluluk taşıdıklarını düşünüyorum. Görev süreleri dolmadan
bahse konu değişikliklere öncülük etmelerini kendilerinden bekliyoruz. Bu değişikliklerin yapılmasını iç
denetçiler için değil, reformun bütününün selameti
açısından istiyoruz.
Bu vesileyle, iç denetim sisteminin kamuda sağlıklı bir şekilde kurulması ve sürdürülmesine yönelik
ciddi çalışmaları ve duruşlarından dolayı İç Denetim
Koordinasyon Kurulunun Başkan ve Üyeleri ile sekretaryasına, Kurulumuzun önceki başkanı Sayın Hasan
GÜL’e ve sekretarya görevini yürüten dairenin önceki
başkanı Sayın Abdullah KAYA’ya Derneğimiz adına teşekkür ediyorum.
DENETİŞİM: Sorularımızı içtenlikle verdiğiniz cevaplar
için teşekkür ediyoruz.
C.G.: Ben teşekkür ederim. Dergimizin, hem meslektaşlarımızın mesleki gelişimine hem de kamu idarelerimizdeki gelişim ve olumlu değişimlere vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca, Derginin yayın hayatına
başlaması sürecinde büyük gayret ve emekleri olan
kurucu Yayın Kuruluna teşekkürü bir borç biliyorum.
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DENETİŞİM: ORTAK
AKLIN HARMANI

ÖZET: Hizmetlerinin tür ve hacim olarak artmasıyla
devletin çok büyük kaynaklar tüketen, toplumun her
alanına müdahale eden devasa bir yapıya kavuşması, denetimin önemini artırdığı gibi performansını ve
kamunun ortak aklından yararlanma düzeyini sorgulanır hale getirmiştir. Ortak akıldan yararlanma, denetimdeki düalitenin bir yönü olan aşağıdan yukarıya
denetimi güçlendirecek yapıların kurumsallaştırılarak
geliştirilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda denetişim,
kamunun devleti denetiminin ve yönetimin geliştirilmesine toplumun katkısının sağlanabilmesinin önemli
bir unsurudur. Denetişimin gerçekleştirilebilmesinde
birtakım riskler olsa da, dünya tecrübelerini ve bilgi
birikimlerini yerel değerler ve toplumun ortak aklı ile
harmanlamak, küreselleşen ve gelişen dünya ile aynı
düzlemde çağcıl bir yönetim ve denetimi yaşayabilmek için şans ve imkanlar sunabilir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Denetişim, yönetişim, yeni
kamu işletmeciliği, kamu tercihi teorisi, postmodernizm, postfordist üretim tarzı, postbürokrasi.
I - GİRİŞ

Yaşar OKUR
İller Bankası Başmüfettişi
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İnsan topluluklarının yaşadığı her yerde bir yönetim
ve bu yönetimle birlikte bir denetim sistemi oluşmuştur. Devletin faaliyet alanlarının zamanla büyümesi,
örgütsel yapısının büyümesini ve beşeri ve maddi
anlamda daha önce kullanmadığı miktarlarda kaynakların kendisi tarafından kullanılmasını gerektirmiştir.
Büyük ölçekte beşeri ve maddi kaynakların kullanımı
ise denetimin önemini artırdığı gibi performansının
ve kamunun ortak aklından yararlanma düzeyinin sorgulanması gereğini daha bir görünür hale getirmiştir.
Denetim bir yönüyle yukarıdan aşağıya üst yönetim
tarafından örgütün veya toplumun denetimini, bir yönüyle de modern ve postmodern toplumlarda hizmet
alanlar, çalışanlar, teknolojik denetim sistemleri vb.
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“Denetim, özü itibariyle ortak aklı
müzakerelerle ortaya çıkarma ve
kullanma faaliyetidir. Farklı, uzmanlık ve
birikim gerektiren bakış açılarıyla birlikte
denetlenenlerin de katılımıyla sorunların
tespiti ve çözüm yollarının çeşitliliği
içerisinde en uygun önerilerin ortaya
çıkarılması, denetim faaliyetinin
ana amacı olmalıdır.”
vasıtasıyla aşağıdan yukarıya yönetimin denetimini
ifade etmektedir. Modern ve postmodern toplumlarda açıkça görülen bu düalitenin dünyanın bugünkü
gelişmişlik düzeyinde denetimin sağlıklı olmasının temel koşulu olduğu söylenebilir.
Bu kapsamda, denetimin yaygınlaştırılması ve yukarıda yer verilen düalitenin denetime katkısı, denetişimin ne anlama geldiği, ne yarar sağlayacağı konuları, bu çalışmanın temel sorununu oluşturmaktadır.
Bu sorun, denetimin gelişim seyri, neden denetişim,
riskler - fırsatlar, Türkiye’de denetimin görünümü ve
sonuç başlıkları altında ele alınmaya çalışılacaktır.
II - DENETİMİN GELİŞİM SEYRİ
Tarihsel olarak bakıldığında, kamu hizmet ve harcamalarının hem hacim ve tür olarak artması, hem
de daha fazla kontrol altına girmeye başlaması, özel
sektörde büyük işletmelerin gelişmesi, yönetim anlayışının değişmesi, sosyal devlet anlayışının birçok
alanda uygulamaya konulması, demokratikleşme,
küreselleşme, teknolojik gelişmeler gibi etkenlerle
denetimin kapsamı, türleri ve yöntemlerinin zamanla
değiştiği görülmektedir.
“İşlemlerin az ve basit olduğu başlangıçta günlük hesapların kontrolü ile görevlendirilmiş bir kişi, bütün
gün harcamada bulunan kişiye akşamları her bir işlemi miktar ve içerik itibariyle okutur, hesaplar hakkında fikrini söylerdi. Hesapların kontrolü ile görevlendirilen bu kişiye, görevini dinleyerek yapması nedeniyle

10

“dinleme” kavramının ingilizce (audience-audition)
ve latince (audire-audencia) olan sözcük karşılıklarından hareketle “auditor” (denetçi/denetleyen)
denilmiştir.”1 Duymak haber almak anlamına gelen
“audit” kavramı da denetim karşılığı olarak kullanılmaya başlanmıştır.2
Denetim, başlangıçta işlemlere konu belgelerin tek
tek incelenmesi ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunun saptanması şeklinde iken, işlemlerin sayısal
ve hacimsel olarak artması sonucu, işletmenin/kurumun bütün olarak değerlendirilmesi, mali tabloların dayandığı işlemler hakkında görüş bildirilmesi ile
sadece hesapların doğruluğu üzerinde görüş bildirmenin ötesinde gelirlerin ve harcamaların mevzuata
ve muhasebe ilkelerine uygunluğunun da denetimi
boyutuna, yani mali denetim ve uygunluk denetimi
boyutuna ulaşmıştır. Düzenlilik denetimi olarak da
adlandırılan bu denetim anlayışında doğruluk, hesapların denkliği, yasallık, düzenlilik ve uygunluk gibi
kavramlar öne çıkmaktadır.
Yönetimin işlemlerinin belirli ilkelere yasalara uygun
olarak gerçekleştirilmesi denetim türü ne olursa olsun büyük önem arz eder. Ancak, kurallar, oluşturuldukları zamanın birikimini, yönetim ve denetim
anlayışını yansıtır. Yönetimin devamlı geliştirilmesini
içermediklerinden, kurallara bağlılığın öne çıkarılması, gelişimin engellenmesinin ve durağanlığın aracı da
olabilir. Bu kapsamda denetimin görece gelişmiş düzeyi olan düzenlilik denetiminin, kaynakların verimli,
ekonomik, etken kullanımını, hizmetlerde kalitenin
artırılmasını, bilişim sisteminin ve yönetim örgütünün yönetim anlayışında meydana gelen gelişmeler
doğrultusunda geliştirilmesini, risk odaklılığı, katılımı
vb. geniş anlamıyla performansın denetimini 3 içer1 Naimetullah Abid, Performance Evaluation and Performance Audit, Department of thi Auditor-General of Pakistan Lahore, Aralık
1990, s. 1’den Hüseyin Özer, Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Ankara, Sayıştay
Yay., 1997, s., 4.
2 Muhammed Arkam Khan, A. Biginner’s Introduction to Auditing,
Directorate-General of Research and Development, Department
of the Auditor-General of Pakistan, Occaisional Paper Series, 1 Şubat 1989, s. 1’den, Özer, a.g.e., Sh. 4.
3 ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) Performans Denetimi Rehberi,
çev., Sacit Yörüker ve Baran Özeren, Ankara, T.C. Sayıştay
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memesi nedeniyle yönetimin iyileştirilmesi açısından beklentilere cevap veremediği görülmektedir.
Bu bağlamda hızlı bir dönüşümün yaşandığı dünyada
denetişimin gelişimi, yeri ve rolü açıklanmaya ihtiyaç
duyulan bir konudur.
III - NEDEN DENETİŞİM?
Denetim, özü itibariyle ortak aklı müzakerelerle ortaya çıkarma ve kullanma faaliyetidir. Farklı, uzmanlık
ve birikim gerektiren bakış açılarıyla birlikte denetlenenlerin de katılımıyla sorunların tespiti ve çözüm
yollarının çeşitliliği içerisinde en uygun önerilerin
ortaya çıkarılması, denetim faaliyetinin ana amacı olmalıdır. Bu yaklaşımla yönetimin yönetişime evrildiği
gibi denetim de denetişime evrilmektedir.4 Denetimin yapısındaki düalite geliştirilerek katılımla ortak
aklı ortaya çıkarıp uygulamaya koyma denetişim olarak değerlendirilebilir.
Yönetişim ve denetişimin altyapısını oluşturan gelişmeler ve etkenler araştırıldığında ekonomik, sosyal,
kültürel, siyasi, idari, teknolojik vs. yapıların ve anlayışların uğramakta olduğu değişim açığa çıkmaktadır.
Bu değişimin bazı açılardan özetlenmesi, konunun
daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır:
Ekonomik, Sosyal, Kültürel Değişim : Devletin ekonomik alana müdahalesiyle topladığı ve kullandığı
beşeri ve maddi kaynakların çok büyük boyutlara
ulaşması, kamu ekonomisinin iyi işletilememesi, özel
sektördeki verimlilik ve kalite artışlarının kamu sektörüne çok yavaş yansıması, gelişen belirli bir gelir
düzeyine sahip bir orta sınıf, serbest meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artması, basın, yayın ve iletişimdeki devrim denilebilecek
çaptaki ilerlemeler, devlet algısındaki değişimle kamu
hizmeti ve kamu hizmetlisi kavramlarının öne çıkması, hizmetin işleyişindeki kusurları ve eksiklikleri en iyi
hizmet alanların bileceği anlayışının gelişmesi, devleti
de sorgulayan bir toplumsal yapının oluşmasında etkili olmuştur.
Başkanlığı Yay., 2002, s. 3
4 Yaşar Okur, Türkiye’de Kamu Denetimi; Değişim Süreci ve Performans Denetimi, Ankara, Nobel Yay., 2007, s. 2.
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Siyasal Değişim : Gelişmiş ülkelerde siyasal alanda
günümüzün vazgeçilmezi haline gelen demokratik yönetim anlayışının mevcut yapısının da demokratikleştirilmesinin yolları aranmaktadır. Örneğin Japonya’da
belirlenen koşulların gerçekleşmesi durumunda seçilenleri geri çağırmanın mümkün olması, demokratikleşme açısından önem arz etmektedir.5 Diğer yandan
modernizmin tekçi yapısına karşılık postmodernizm
anlayışıyla farklılıkların bir zenginlik kaynağı olarak
öne çıkarılması, kamu tercihi teorisiyle devleti yöneten insanların kendi çıkarlarına yönelik politikalar da
üretebileceklerinin vurgulanması, bürokrasinin yaymak istediği imajın aksine devlet büyüklerinin her şeyi
bilemeyeceği veya kendi alanında bilgi sahibi olsa bile
farklı bilgi, tecrübe ve bakış açılarının katacağı zenginliği göz ardı etmenin büyük bir kayıp olacağının farkına varılması, yukarıdan aşağıya denetimin aşağıdan
yukarıya denetim olmadan asla yeterli olmayacağını
kabul gören bir anlayış haline getirmiş, bu da siyasal
anlamda toplumun yönetim ve denetime katılımının
zemini sağlamlaştırmıştır.
Yönetim ve Denetim Anlayışındaki Değişim: “Klasik
Weberyen yönetim ve denetim anlayışı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
“Her şeyden önce yönetim, yapısal anlamda Weber’in
sistematize ettiği bürokrasi modeline uygun olarak
örgütlenmiştir. Bu model; ilk olarak yönetimde tarafsızlık, hizmette verimlilik ve etkinliği sağlayacağı
varsayılan, kuralcı ve şekilci bir yapıya sahip olup katı
hiyerarşi ve merkeziyetçiliğe dayanır. İkinci olarak,
hakim anlayış, devletin doğrudan kamusal mal ve hizmet üretimini kendi örgütleri eliyle yürütmesi gerektiği düşüncesidir. Refah devleti anlayışının da etkisiyle
devlet sosyal ve ekonomik alanda ağırlık kazanmıştır.
Üçüncü olarak siyasi ve idari konuların birbirinden ayrılabileceği anlayışı karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda politika ve stratejileri belirleme yetkisi, siyasilere
ait olup kamu yönetimine düşen bunları uygulamaktır. Bu şekilde kamu yönetiminin denetim altına alınması ve siyasilere karşı sorumluluğu sağlanmıştır.
5 Cahit,Emre, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Siyasal Yayınevi,
1995, s. 173.
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Her ne kadar kamu yönetimi idari denetimle birlikte aynı zamanda yargı organlarının ve kamuoyunun
denetimi altında olsa da büyük ölçüde dışa kapalı ve
hiyerarşik olarak işleyen bir yapıdadır. Daha çok yasal ilkelere uygunluk açısından yapılan bu denetimde hedefler, performans derecesi ve maliyet unsuru
kısaca piyasa mekanizması dikkate alınmamaktadır.
Son olarak profesyonel bir bürokrasi ve çalışanların iş
güvenliği (ömür boyu yada emekli olana kadar istihdam) esasına dayanma, dolayısıyla her siyasi iktidara
eşit mesafede ve siyasi tarafsızlığa dayalı olma anlayışına göre biçimlenen kamu yönetimi, topluma karşı
doğrudan sorumluluğu ve piyasaya karşı duyarlılığı
ya zayıf ya da hiç olmayan, sonuçta siyasilerin ve üst
düzey bürokratların yönlendirmesine göre işleyen bir
nitelik göstermiştir.”6
Weber’in bürokratik yönetim anlayışında yer verilen
kuralcı, şekilci, katı hiyerarşi ve merkeziyetçiliğin yerini daha esnek, yöneticilere insiyatif veren, sonucu
ön planda tutan, yatay örgütlenmeyi, yerelliği öne
çıkaran, bürokrasi, hesap verme sorumluluğu açısından kullanıcılar, politikacılar, medya ve bireyler
arasındaki ilişkilerin direkt olarak yürütüldüğü, her
zaman politikacıların devreye sokulmadığı;7 denetim
anlayışının yerini yasal ilkelere uygunluğun yanında,
katılım, performans ve maliyet unsurlarını kısaca piyasa mekanizmasının da dikkate alındığı, yaklaşımlar
almaktadır.
Yönetim anlayışının ulaştığı noktada ele alınması gereken önemli bir kavram yönetişim (governance) kavramıdır. Kavramın içeriği çok belirgin olarak tanımlanamasa da aşağıda yer aldığı şekliyle bazı tanımlamalar yapılabilir:
“Kavram, kamu politikalarına ilişkin kararların alınması ve uygulama sürecinde demokratik katılımı ön
planda tutar. Kamu – özel - gönüllü kuruluşlar arasında gönüllü işbirliğini ve ortaklıkları, süreçlere or6 Eryılmaz: 1999:84-5’ten, Veysel Bilgiç, “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı”, Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk, Bayram
Coşkun (der.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yay.,
2003, s. 28.
7 Hughes, 194: 254’ten, Balcı, a.g.m., s. 125.
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“Denetim açısından “Kişilerin sanal
dünyaya erişmede kullanacakları
bilgisayar ağları veya bilgi otoyollarındaki
denetleme ve güvenlik sistemlerinin
yetkinliği, kişileri sorumluluklarına
uymaya bir anlamda zorunlu
kılmaktadır.”
tak katılımı mümkün kılar. …Yönetişim devletle sivil
toplumun ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin
politik bir kuramdır. …Yönetişim modelinde devlet ve
merkezi yönetim, kamu politikalarının karar alma ve
uygulama sürecinde aktörlerden sadece biridir.”8
Günümüzde, postbürokrasi, postfordist üretim yaklaşımı, yeni kamu işletmeciliği gibi farklı yönetim anlayışları, yönetimde kendine yer edinebilmektedir.
Bunların tamamında müşteri/vatandaş/sivil toplum
kuruluşu isteklerinin, şikayetlerinin, önerilerinin dikkate alınması, yine örgüt içinde de yatay ilişki ile otokontrol sisteminin işlemesi bu çerçevede denetimin
tabana yayılması, denetim aktörlerinin çoklu ve karşılıklı olması sözkonusu olmaktadır.
Teknolojik değişim: Teknolojik değişim, bilgisayar ve
internetin kamu hizmetlerini sağlamada kullanılmaya
başlaması ve yönetim anlayışındaki değişimle birlikte
zaman, mekan, personele ulaşım ve bilgilenme gibi
sınırlayıcı etkenleri ortadan kaldırarak bürokraside iş,
işleyiş, örgüt yapı ve tasarımlarında adeta bir devrim
meydana getirmiştir. Denetim açısından “Kişilerin
sanal dünyaya erişmede kullanacakları bilgisayar ağları veya bilgi otoyollarındaki denetleme ve güvenlik
sistemlerinin yetkinliği, kişileri sorumluluklarına uymaya bir anlamda zorunlu kılmaktadır.”9 Performansı
artırmaya yönelik bir programın etkinliği, onun etkili sunumu ve işletilebilmesi için teknolojik ve beşeri
8 Peter ve Pierre: 1998’den, Selim Coşkun, “Kamu Yönetiminde
Yönetişim Yaklaşımı”, Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal
Öztürk, Bayram Coşkun (der.), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara, Seçkin Yay., 2003, s. 40.
9 Hamza Ateş, “E-devletin Kuramsal Temelleri: Eleştirel Bir Analiz”,
Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, TODAİE, Ankara,
2003. Sh. 4-5
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altyapının sağlıklı bir şekilde oluşturulması ile mümkündür. Teknolojinin kendi başına değil ancak bilgili
ve becerili işgücünün iyi yönetimi (Yönetişim), iyi denetimi (Denetişim) ve stratejik bir avantaj olarak kullanılmasıyla fark yaratabildiği ölçüde bir anlam ifade
edeceği söylenebilir. Bilişim teknolojisi ve yazılımının
çevresiyle (kullanıcılar, iş süreçleri, organizasyon yapısı, bağlantılı olduğu teknoloji ortamı/dünyası…) bir
bütünlük içerisinde ele alınması teknoloji ve yazılıma
adeta can üflemektedir.10 İnsan unsurunun katılımı
sağlanarak etkin kullanımı da yönetim ve denetim
sistemine adeta can üflemektedir.
Konunun yukarıda yer alanların dışında farklı açılardan değerlendirilmesi de mümkün olmakla birlikte
ele alınan yönlerinin de yönetim ve denetime insan
unsurunun katılımının kurumsallaştırılmasının öneminin anlaşılmasına yetecek kadar bakış açısı sunduğu düşünülmektedir. Ancak, her kuram, kural ve
uygulamanın kendi içinde eksiklik, risk ve fırsatlarının
olduğu unutulmamalıdır.
IV – RİSKLER – FIRSATLAR
Her durum kendi içinde riskler, fırsatlar taşır. Denetişim açısından riskleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
1) Yeni yönetim anlayışlarındaki sonuç ve süreç odaklı yaklaşımlar, özündeki performans, sıfır hata, kalite standartları, müşteri/vatandaş odaklılık, kamu
hizmetliliği, takdir hakkının sınırsız olarak algılanamayacağı, insan kaynağının en önemli değer
olduğu gibi çağdaş kavramlarla farklı bir yönetim
anlayışını yansıtmaktadır. Bunların anlaşılması ve
uygulaması için hizmet içi eğitimin yeterli düzeyde verilmemesi, algılama sorunları oluşturacak ve
uygulamayı zorlaştıracaktır.
2) Yeni anlayışa karşı eski dikey hiyerarşi ile örgütlenmiş bürokrasinin buyurgan yapısının direnç göstermesi beklenilen bir olgudur. Personelin ağırlıkla
usta çırak ilişkisiyle yetiştirilmesi nedeniyle yukarıdan aşağıya tüm yetki kademelerine sirayet eden
10 Yaşar Okur, a.g.k., s. 102.
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bu anlayışın kırılabilmesi, zorlu bir çabayı gerektirmektedir.
3) İnceleme, soruşturma konuları hariç denetlenecek konuların, bunların önceliklerinin ve uygulanacak ölçütlerin neredeyse tamamının denetçinin
inisiyatifine bırakılmış olması, denetçi hiçbirşeye
bakmasa bile bir sorumluluğunun bulunmaması,
ortak aklı aramanın zeminini de ortadan kaldırmaktadır. İdarecilerin kendi vesayet denetimlerinde de aynı sorunla karşılaşılmaktadır. Yeni anlayışların somutlaştırılarak uygulanmaması durumunda denetimin içinin boşaltılacağı, eksik ve yanlış
değerlendirmelerle yeni uygulamaların eskinin
tekrarı haline geleceği, rutin bir bürokratik işleme
dönüşebileceği ifade edilebilir.
4) Başarı ve başarısızlıkların somut ölçütlere dayandırılmaması, yöneticiyi tek belirleyici haline getirmekte, bu da işte başarı yerine farklı yönlerde
başarı aramayı getirmektedir.
5) Birtakım standartlar, ölçütler belirlense de bunların çarpıtılması her zaman mümkündür. Doğru değerlendirme yapılabilmesi için doğru ve güvenilir
bir altyapının bulunması denetişimin sağlıklı bir
zeminde yapılmasına önemli bir katkıda bulunacaktır.
6) Denetçiler açısından eski kuralcı ve şekilci yaklaşımın bir sonucu olarak denetimin kendini bir
kurmay heyet olarak görmemesi, idarenin yaptığı düzenlemelerin bir takipçisi olarak görmesi de
önemli bir sorundur. Çağcıl anlayışta denetim hata
ve eksikliklerin yanında ortak müzakerelerle idareyle birlikte çözüm önerileri geliştirmeyi/üretmeyi de içermektedir.
7) Yönetimle denetim arasında geçmişten gelen süreçte gelişen iletişimsizlik, soğukluk, sürekli ihtiyatlılık anlayışı, diyalog ve müzakereyi engelleyici
bir nitelik olarak görülmektedir.
8) Katılımın genişletilmesinin işleri yavaşlatacağı ileri
sürülebilir.
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“Türkiye’de denetim özel sektördeki ve
dünyadaki gelişmeleri görece geriden
takip etmekte ve ağırlıkla kuralcı, şekli
bir yapıya sahip bulunmaktadır. Denetim,
kendini yönetimin geliştirilmesi,
sorunların tespiti ve çözüm üretimine
yönelik bir kurmay heyet olarak
görmemekte, yetkisini ağırlıkla kuralların
takibiyle sınırlandırmaktadır.”
Ancak, yönetim ve denetim şirketin/kurumun ortak
amaçlarını gerçekleştirmek için çalışan aynı önemde
iki fonksiyondur. Aradaki iletişimsizliğin giderilerek
amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik ortak çalışmaların yapılabilmesinin yollarının sistemleştirilmesi yönetimin geliştirilmesine büyük katkı yapacaktır. Denetim yönetimin gelecekte oluşabilecek
risklerini önceden uyararak engellemekte, bir nevi
sigorta görevi yapmaktadır. Dolayısıyla, yönetimin
denetimden en üst düzeyde yararlanmaya çalışması,
kendi risklerinin giderilmesi açısından hayati öneme
sahiptir.
Riskler değerlendirilebildiklerinde fırsatlara dönüşebilir. Bu bağlamda yukarıda yer verilen risklerin zamanında değerlendirilerek giderilmesi, yönetimin geliştirilmesi için önemli bir altyapı sağlayacak ve yönetim
kapasitesini artıracaktır.
V - TÜRKİYE’DE DENETİMİN GÖRÜNÜMÜ
Kara Avrupasında olduğu gibi11 Türkiye’de yönetim ve
denetimde hukuksallık ön plandadır. Hukuk yönetimin omurgası olmakla birlikte bu omurganın yönetim
bilimleri, katılımcılık, teknoloji ve diğer gelişmelerden
beslenmediği sürece bünyeyi olduğu yerde tutan,
dolayısıyla görece dünyanın gerisine iten bir yapıya
büründürdüğü ifade edilebilir. Türkiye’de denetim
özel sektördeki ve dünyadaki gelişmeleri görece geriden takip etmekte ve ağırlıkla kuralcı, şekli bir yapıya sahip bulunmaktadır. Denetim, kendini yönetimin
11 Tahsin Bekir Balta, “İdare İlmi Sahasındaki İncelemeler”, Burhan
Aykaç, Şenol Durgun, Hüseyin Yayman (der.), Türkiye’de Kamu
Yönetimi, Ankara, Yargı Yay., 1958, ss. 36-38.
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geliştirilmesi, sorunların tespiti ve çözüm üretimine
yönelik bir kurmay heyet olarak görmemekte, yetkisini ağırlıkla kuralların takibiyle sınırlandırmaktadır. Sorunları ortaya çıkmadan engelleyen bir uyarıcı veya
koruyucu hekimlik gibi çalışma yerine sorunlar ortaya
çıktıktan sonra bunların tespiti ve gereken yaptırımla karşılanması yönüne ağırlık verilmektedir. Yönetim
ve denetim ortak amaç için çalışan, çözüm üreten iki
birim gibi değil, iki ayrı otorite gibi davranmakta, her
iki tarafın da bilgi ve birikimi çalışmaya değer katıcı
olduğu halde denetçi denetlenenle müzakereyi otoritesini sarsan bir faaliyet olarak değerlendirmekte, denetlenen ise denetimi hata arayıcı olarak görmekte,
kendisini risklere karşı uyaran, hataların tekrarlanmasını engelleyen dolayısıyla sorumluluklarını azaltan
bir yapı olarak algılamada zorluk çekmektedir. Denetime kendi içinde bakıldığında, denetimin sorumluluk
sınırları net olmadığından şekli konular öne çıkmakta,
denetçi kendini fazla sıkıntıya sokmama eğilimi gösterebilmektedir.
Konuya denetim türleri açısından bakıldığında,
Türkiye’de esas olarak Sayıştay’ın ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun görece daha fazla katılımı
ve geniş bir bakış açısını içeren performans denetimi yaptığı, diğer denetim birimlerinin ise düzenlilik
denetimi yaptığı ifade edilebilir. Ancak 5018 Sayılı
Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve onun uygulanmasını sağlayan alt düzenlemelerle iç denetçiler
de performans denetimiyle görevlendirilmişlerdir. İç
denetimin yeni uygulamaya geçtiği göz önüne alındığında performans denetiminin yerleşmesinin zaman
alacağı söylenebilir.
Yönetsel yapının değerlendirilmesinde; olumlu gelişmeler olmakla birlikte, hala devlet baba algısının
korunduğu, klasik Weberyen bürokratik yaklaşımın
ağırlığını hissettirdiği, birimler ve çalışanlarının sorumluluklarının ve şikayet ve önerilerin iletilebilmesi
yollarının açıklanmasında sorunlar bulunduğu, hesap
verme sorumluluğunun bürokrasinin doğrudan vatandaşa hesap vermesi kısmının zayıf kaldığı görülmektedir.
Teknolojinin hizmetlerde aktif kullanımının değerlendirilmesinde, Türkiye’nin e-devlet altyapısı ve uygulamasında belirli bir ilerleme kaydettiği ifade edilebilir.
Ancak, gizlilik sınırlarının yeniden değerlendirilmesi,
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e-imzanın uygulamaya konulması ve geliştirilmesi, vatandaşların dilekçelerinin sonucunu doğrudan internet üzerinden takibinin her birime yaygınlaştırılması,
gizlilik içermeyen denetim raporlarının da kamunun
bilgisine sunulması, hizmet birimlerinin yetki ve sorumlulukları ile gerçek ve tüzel kişilerin bu hizmet
birimlerine karşı hak ve yükümlülüklerinin topluma
açık şekilde deklarasyonu gibi yetki, hak, yükümlülük
ve yaptırımların içeriğinin netleştirilmesi ve korunmasını, zamanlılığın uygulanmasını ve yapılan işin
somut ölçüm imkanlarının artırılmasını pekiştirecek
altyapıların oluşturulması ile denetişimi sağlayacak
yeni yol ve yöntemlerin idareyi disiplin altına alacağı,
toplumu daha fazla söz sahibi yapacağı ve yapılan işin
kalitesini artıracağı söylenebilir.
Yönetişim ve denetişim gibi kavramların arkasında
yer alan demokrasi ve demokrasinin demokratikleştirilmesi, postmodernizm, postbürokrasi, yönetimin hukuki içerik kadar yönetimbilimsel içeriğinin
de zenginleştirilmesi, teknolojinin aktif kullanımı vb.
kavram, anlayış ve uygulamalarındaki gelişmelerin
yönetim kapasitesini artıracağı, toplumun gelişimini
hızlandıracağı açıktır. Türkiye’de denetişimin gelişimi
ve kurumsallaştırılması açısından her alanda çalışmalar yapılması kamusal çıkar açısından gereklilik arz
etmektedir.

temel felsefeyle birlikte iyi bir hizmetiçi eğitimle verilmemeleri halinde algılanmalarında güçlük çekileceği,
yeni rutin bürokratik yapılar haline dönüşeceği, mevcut bürokratik yapının değişime direneceği, yönetim
ve denetimde takdir yetkisinin somut ölçütlerle sınırlandırılmaması halinde, keyfi yorumlarla denetimin
içinin boşaltılacağı vb. birtakım riskler bulunsa da
bunların fırsat ve önerilere dönüştürülmesinin zor
olmakla birlikte gerekli olduğu görülmektedir. Zamanın ruhunu yakalayabilmek dünyayla birlikte değişimi
kavrayıp gerçekleştirebilmekle mümkündür. Yönetim
ve denetimi gelişmiş dünya ile aynı düzlemde yaşamak ve daha etkin yapılar oluşturulmasına çalışmak,
çağcıl olmanın bir ölçütüdür. Yönetim ve denetim değerleri küreselleşen dünyada dünya tecrübelerinin
ve bilgi birikimlerinin harmanlanmasıyla oluşur. Yerel
değerlerin bu birikime yapabileceği katkılar o ülkenin
gelişmişlik düzeyiyle orantılıdır. Dünya birikimlerinin
küresel düzlemde harmanlanma imkanının olması,
gelişmekte olan ülkeler açısından bir şans ve imkana
çevrilebilir.
KAYNAKLAR
1.
2.

VI - SONUÇ
Hizmetlerinin tür ve hacim olarak artmasıyla devlet
çok büyük kaynaklar tüketen, toplumun her alanına
müdahale eden devasa bir yapıya kavuşmuştur. Bu
yapının kontrol altına alınması, verimli, ekonomik ve
etkin çalışması, toplumun ortak aklının da bu yapının
ve toplumun geliştirilmesi için kullanılması, denetimdeki düalitenin bir ayağı olan aşağıdan yukarıya denetimin en az yukarıdan aşağıya denetim kadar güçlendirilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda denetişim,
kamunun devleti denetimi ve yönetimin geliştirilmesine toplumun katkısının sağlanabilmesi olarak ifade
edilebilir. Dünyada ve Türkiye’de ekonomik, sosyal,
kültürel, idari, teknolojik vb. alanlardaki gelişmeler,
denetişimin altyapısının oluşturulmasını ve kurumsal
anlamda geliştirilmesini zorunlu kılmakta, devletler
de ortak çalışmayı geliştirecek kurumsal yapılaşmaların yaygınlaştırılmasına çalışmaktadır. Ancak, yeni
yönetim ve denetim anlayışlarının, arkasında yer alan
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DENETİMDE
“BAĞIMSIZLIK”
KAVRAMI

ÖZET: Denetçi bağımsızlığı kavramı uzun yıllardan bu
yana tartışılan bir kavram olmakla birlikte üzerinde
uzlaşılmış bir tanım bulunmamaktadır. Bu makalede öncelikle denetimde “bağımsızlık” ile ilgili çeşitli
tanımlar irdelenmiş ve sadeleştirilmiş bir tanımın ortaya konmasına çalışılmıştır. Ortaya konan bu tanım
üzerinden gidilerek programlama, inceleme ve raporlama seviyelerinde bağımsızlığa ilişkin hususlar ele
alınmıştır. Son olarak denetimde “bağımsızlığın” ne
olmadığına ilişkin hususlar vurgu yapılarak, bu kavramla ilgili yanlış değerlendirmelere dikkat çekilmek
istenmiştir. Bağımsızlığa ilişkin yapılan değerlendirmelerde mümkün olduğunca iç denetime özgü hususlara değinilmeye çalışılmıştır.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Programlama bağımsızlığı,
inceleme bağımsızlığı, roporlama bağımsızlığı, etik
kurallar
GİRİŞ

Hasan ERKEN, CISA
İç Denetçi
Hazine Müsteşarlığı
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Denetimde “bağımsızlık” kavramının ilk olarak ortaya çıkışı mali tabloların denetimlerine dayanmaktadır. 19 uncu yüzyıldan itibaren Endüstri Devriminin
yaygınlaşmasıyla birlikte, özellikle Birleşik Krallık ve
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki şirketler, hissedarlarının ve kreditörlerinin güvenini kazanmak amacıyla
mali tablolarını şirket dışındaki kişilere denetletmeye
başlamışlardır. 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran
sonrasında ise şirketlerin dışarıdan denetiminin önemi daha bir artmış ve bu doğrultuda ABD’de 1933 ve
1934 yıllarında sermaye piyasasını düzenlemek amacıyla yayımlanan iki kanun ile denetime bağımsız olma
şartı getirilmiştir. Zaman içerisinde, bağımsızlık mali
tablo denetimleri denildiğinde akla ilk gelen kavram
haline gelmiş ve bu denetimler “bağımsız denetim”
olarak da adlandırılmaya başlanmıştır.
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Mali tabloların şirket dışındaki kişiler tarafından denetlenmesiyle birlikte ortaya çıkan ve zaman içerisinde dış denetimin olmazsa olmazı haline gelen
bağımsızlık kavramının, iç denetim açısından önem
kazanması klasik iç denetimden modern iç denetime geçiş ile birlikte olmuştur. İç denetimin, muhasebe birimi içerisinde evrakların doğruluğunu kontrol
etme faaliyetinden (klasik iç denetim) çıkarak tüm
kuruma yönelik iç kontrol sistemlerine yönelik genel
bir değerlendirme faaliyeti (modern iç denetim) halini almasıyla birlikte kaçınılmaz olarak iç denetimin
ve iç denetçilerin bağımsızlığı gündeme gelmiştir.
1950’lilerden bu yana İç Denetim Enstitüsü tarafından yayımlanan sorumluluk bildirimleri ve mesleki
uygulama standartları içerisinde bağımsızlığa ilişkin
hükümlerin yer aldığı görülmektedir.
Denetçi bağımsızlığını kamu kesimi açısından ele aldığımızda ise ABD Sayıştayı tarafından yayımlanan
GAO-02-388G numaralı denetim standardı (Government Auditing Standards Amendment No.3 Independence), söz konusu kavramı kamu denetim birimleri
ve denetçileri açısından ayrıntılı bir şekilde düzenlemesi nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bağımsızlık kavramı, Birleşik Krallık Hazinesi tarafından yayımlanan 2 numaralı Kamu İç Denetim Standardında
iç denetime özgü olarak ele alınmıştır. Ülkemizde ise
kamu denetim elemanları tarafından oldukça sık dile
getirilen bir konu olan denetçi bağımsızlığı kavramına
ilk olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve alt düzenlemelerinde açıkça yer verilmiştir. Bu mevzuatta iç denetçiler için öngörülen hükümler dışında, diğer denetim birimlerine ilişkin mevzuatlarda denetim elemanlarının bağımsızlığına yönelik
açık bir hükmün bulunmadığı görülmüştür.1
1 Bu makalede denetçi bağımsızlığı kamu kesimi açısından ele alınırken kapsam dar tutulmuş ve kamu denetim elemanlarına yönelik düzenlemeler esas alınmıştır. Bu nedenle, şirketlerin dış denetimlerinin gerçekleştiren denetim firmalarının bağımsızlığının
sağlanmasına ve korunmasına yönelik gerek ulusal (SPK, BDDK
veya TÜRMOB gibi) gerekse uluslararası (IFAC ve FEE gibi) düzeydeki düzenlemelere yer verilmemiştir. Bağımsız denetim firmalarına yönelik denetçi bağımsızlığı kavramı için bakınız.
http://iibf.erciyes.edu.tr/akademik/suzay/suzay_d1e.pdf (erişildi.
5 Ağustos 2008)
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Denetçi Bağımsızlığının Tanımlanması
Denetçi bağımsızlığı kavramı 1930’lu yıllardan bu
yana gerek kamu kuruluşları gerekse meslek kuruluşları tarafından oldukça sık ele alınan bir konu olmasına rağmen üzerinde uzlaşılmış, genel kabul gören bir
tanım bulunmadığı görülmektedir. Birbirinden farklı
bu tanımlar2 incelendiğinde; bağımsızlık kavramı
açıklanırken aşağıdaki kavramların sıkça kullanıldığı
görülmektedir:
•
•
•
•
•

Yetkinlik (competence),
Azami mesleki özen ve dikkat (due care),
Objektiflik (objectivity)
Tarafsızlık (impartiality)
Doğruluk-dürüstlük (integrity)

Her biri denetim mesleğinin profesyonel bir şekilde
sunulabilmesi için gerekli olan bir hususa vurgu yapan bu kavramlar arasında zaman içerisinde ciddi anlam kaymaları ortaya çıkmış ve bir birleri yerine kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle objektiflik, tarafsızlık,
doğruluk-dürüstlük, ile bağımsızlık kavramları arasında ciddi bir etkileşim olmuştur. Hatta objektiflik ile tarafsızlık; dürüstlük ile objektiflik kavramları birbirleri
yerine kullanılır hale gelmiştir. Kavramlar arasındaki
bu etkileşimden en çok bağımsızlık kavramı etkilenmiş ve zaman içerisinde aşırı bir anlam yüklemesi
yapılarak neredeyse tüm kavramları içerecek şekilde
kullanılmaya başlanmıştır.
Denetçiler tarafından bağımsızlık kimi zaman “zihinsel bir tutum” veya “denetçinin karakteri ile ilgili bir
husus” olarak ele alınmakta; kimi zaman ise doğruluk, dürüstlük ve objektiflik gibi çeşitli anlamlara
geldiği kabul edilmektedir.3 Bu bağlamda, Amerikan
2 Denetçi bağımsızlığı ile ilgili olarak yapılan çeşitli tanımlamalar
için bakınız.
Beattie, Vivien, and Stella Fearnley. “Auditor independence and
non-audit services: a literature review.” The Institute of Chartered Accountants. 2002. http://www1.icaew.co.uk/viewer/index.
cfm?AUB=TB2I_63270 (erişildi. 3 Eylül 2007).
Ramsey, Ian. “Independence of Australian Company Auditors.”
Centre for Corporate Law & Securities Regulation. Ekim 2001.
http://cclsr.law.unimelb.edu.au/research-papers/audit-indreport/part8.pdf (erişildi 25 Ağustos 2007).
3 Reiter, Sara Ann ve Williams, Paul F. The History and Rhetoric
of Auditor Independence Concepts. Manchester : s.n., 2000.
Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference.
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Mali Müşavirler Birliği (AICPA) ve İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) gibi çeşitli meslek kuruluşlarının, denetçi
bağımsızlığını birden çok kavramı içerecek şekilde tanımladığı da görülmektedir.
Dış denetim açısından bağımsızlığı ele aldığımızda genelde zihinsel bağımsızlık (independence of mind) ve
görünüşte bağımsızlık (independence in appearance)
olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. Zihinsel bağımsızlık; denetçinin doğru, dürüst ve objektif olarak,
profesyonel şüphecilik içerisinde hareket etmesine
olanak sağlayacak şekilde her türlü etkiden uzak olarak görevini yerine getirebilecek zihinsel tutuma sahip olmasını ifade etmektedir. Görünüşte bağımsızlık
ise denetçinin, basiretli bir kişinin bilmesi halinde objektiflik, doğruluk ve dürüstlük ile profesyonel şüphecilikten ödün verdiği kanısına neden olacak her türlü
olayın dışında bulunması hali olarak tanımlanmıştır.
İç Denetçiler Enstitüsü tarafından ise bağımsızlık, objektifliği veya objektiflik görünümünü tehlikeye sokan durumların dışında olma hali4 olarak tanımlanmış ve objektifliği tehlikeye sokan her türlü durumun
denetçi, görev, birim ve kurum seviyesinde çözümlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Bu tanımlardan yola çıkarak bağımsızlığın, yukarıda belirtilen temel ilkelere (Yetkinlik, azami mesleki
özen ve dikkat, objektiflik, tarafsızlık ve doğrulukdürüstlük) uygun hareket edebilmek için gerekli bir
araç olduğu söylenebilir. Denetimde bağımsızlığın
sağlanması halinde bu ilkelere uyum oldukça kolaylaşacağı gibi bağımsızlığın sağlanamaması halinde de
bu ilkelerden ciddi tavizler verilmesi durumu ile karşılaşılacaktır.
Bağımsızlık kavramının ilk kez denetçilerin kurum
dışından sözleşme yapılmak suretiyle görevlendirildiğini belirtmek ve kurum içerisindeki denetçilerden
ayırmak maksadıyla kullanıldığı5 düşünüldüğünde
bağımsızlığın anlamının ne denli genişlediği daha iyi
anlaşılmaktadır. Hatta ironik bir şekilde bu kavram
kurum içerisindeki iç denetçiler açısından da çok
4 Bu tanımlama, “independence in fact” ve “independence in appearance” kavramlarının objektiflik kelimesine uyarlanmış halidir.
Literatürde daha çok bağımsızlığı veya bağımsızlık görünümünü
tehlikeye sokan durumlardan bahsedilmektedir.
5 Reiter, Sara Ann ve Williams, Paul F., a.g.e
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önem kazarak mesleki standartlarından biri haline
gelmiştir.
Bağımsızlık kelimesinin sürekli geniş anlamıyla ele
alınmasının ortaya çıkardığı kavram karmaşasını çözmek amacıyla Elliott ve Jacobson tarafından yeni bir
model geliştirilmiştir. Bu model de bağımsızlık kavramından tüm ahlaki unsurlar ayrılarak objektiflik ya
da doğruluk ve dürüstlüğün dışında ayrı bir kavram
olarak ele alınmak istenmiştir. Bu modelde bağımsızlık bir çıkar meselesi, objektiflik zihinsel ya da fikirsel
bir kalite durumu, doğruluk ve dürüstlük ise ahlaki
bir kalite durumu olarak ele alınmıştır.6 Bu modelde
bağımsızlık, genel eğilimden ayrılarak zihinsel bir tutum ya da tavır olarak kabul edilmemiştir. Burada bağımsızlık her ne kadar Elliott ve Jacobson tarafından
çıkar meselesi olarak ele alınmışsa da kanımızca tarafsızlığın bir çıkar meselesi olarak ele alınması daha
yerinde olacaktır. Bu doğrultuda, bağımsızlığın ise denetim biriminin faaliyetlerini dışarıdan herhangi bir
müdahale olmaksızın oluşturabilme yetisi olarak ele
alınmalıdır.
Denetim literatüründe; bağımsızlık kavramına aşırı
anlam yüklenmesi nedeniyle denetim bağımsızlığını
ele alırken söz konusu kavramı kelime anlamı açısından irdelemek faydalı olacaktır. Kelime anlamı olarak
bağımsızlık, “bağımsız” olma durumunu ifade etmektedir. “Bağımsız” kelimesi ise “davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde
kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür” ve “müstakil”
olmak üzere iki anlama gelmektedir. Her iki anlam da
denetim / denetçi bağımsızlığı açısından iki önemli
hususa işaret etmektedir.
1. Herhangi bir gücün etkisi – müdahalesi olmaması
2. Müstakil - ayrı olma
Ancak İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan bağımsızlık tanımlamasında gerek “herhangi bir gücün
etkisinde kalmama ve özgür olma” gerekse “müstakil
olma” hususu yer almamaktadır. Genel itibariyle değerlendirdiğimizde Enstitünün yapmış olduğu tanım
bağımsızlık kavramını tam olarak anlatmamaktadır.
6 Elliott, Robert K. ve Jacobson, Peter D. SEC Indepence Concepts
Nisan 1998, The CPA Journal.
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Öte yandan bağımsızlık kavramı Enstitü’nün yayınlanmış olduğu denetim standartları içerisinde ayrıntılı
bir şekilde ele alınmıştır.
Uluslararası Sayıştaylar Birliği tarafından yayımlanan
Kamu Kesimi İç Kontrol Rehberinde bağımsızlık ile ilgili olarak yer alan “verilen denetim yetkisi doğrultusunda, denetim biriminin ve/veya denetçilerin dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın hareket
edebilmeleri özgürlüğü” şeklindeki bir tanımlama
bağımsızlık kavramının kelime anlamı ile de paralel
ve daha anlaşılır bir ifadedir.
Bu tanım aslında çok önemli bir kavram olan denetim yetkisine de vurgu yapmaktadır. Denetim yetkisi;
özel şirketlerde çoğunlukla, dış denetim uygulamalarında görevlendirme mektubuyla (engagement letter,
terms of reference), iç denetim uygulamalarında ise
denetim yönergesiyle (audit charter) sağlanmaktadır. Kamuda ise denetim yetkisinin gerek iç denetim
gerekse dış denetim birimlerine doğrudan kanun ve
ilgili mevzuat ile sağlandığı görülmektedir.
Denetçi Bağımsızlığına Üç Seviyeli Yaklaşım
Yukarıda belirttiğimiz tanımlarda yer alan “dışarıdan
herhangi bir müdahale olmaksızın hareket etme” hususu ise bizi Mautz ve Sharaf’in “Denetimin Felsefesi”
adlı kitaplarında ortaya koymuş oldukları ve literatürde sıkça karşımıza çıkan 3 temel unsura götürmektedir:
Programlama seviyesindeki / aşamasındaki bağımsızlık (Programming Independence)
1. İnceleme seviyesindeki / aşamasındaki bağımsızlık (Examining Independence)
2. Raporlama seviyesindeki / aşamasındaki bağımsızlık (Reporting Independence)
Mautz ve Sharaf’in ortaya koymuş olduğu bu çerçeve, bağımsızlık kavramının sistematik bir şekilde anlaşılmasında oldukça yararlı olmaktadır. Bu üç temel
unsur dışında iç denetim açısından önemli olan bir
unsur da bütçe bağımsızlığıdır. Dış denetim uygulamalarından farklı olarak iç denetim birimleri kurum
bünyesinde yer almaları nedeniyle bütçe açısından
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“Kamu İç Denetim Standardında yer alan
‘iç denetim faaliyeti, denetim konu ve
kapsamının belirlenmesi … hususunda
her türlü müdahaleden uzak olmalıdır.’
ifadesi denetimin programlanması
aşamasındaki bağımsızlığa
vurgu yapmaktadır.”
belli bir özerkliğe sahip olmaları gerekmektedir. Ancak bu konunun iç denetime ilişkin düzenlemelerde
yeterince ele alındığını söylemek mümkün değildir.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayınlanan Kamu İç Denetim Standartları’nda, her ne kadar
açık bir şekilde belirtilmemiş olsa da, bu ayrıma paralel bir düzenleme yapılmıştır.
1110.G1 - İç denetim faaliyeti, denetim konu ve kapsamının belirlenmesi, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak
olmalıdır.
1. Programlama bağımsızlığı
Kamu İç Denetim Standardında yer alan “iç denetim
faaliyeti, denetim konu ve kapsamının belirlenmesi …
hususunda her türlü müdahaleden uzak olmalıdır.”
ifadesi denetimin programlanması aşamasındaki bağımsızlığa (programming independence) vurgu yapmaktadır.
Denetimin programlanması aşamasındaki bağımsızlığa ilişkin üç önemli gösterge bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en önemlisi, yönetimin denetimin programlanması sürecine müdahalesinin bulunmamasıdır. Bu konuyla ilgili olarak mevzuatımızda yer alan
hükümlere baktığımızda öncelikle 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 ncü maddesi
karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu madde de “Kamu
idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.”
hükmü yer almaktadır. Burada iki önemli husus bulunmaktadır: Birincisi, “üst yöneticilerin önerilerinin
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dikkate alınması”, ikincisi ise “üst yönetici tarafından
onaylanması”. Programlama bağımsızlığı açısından
üst yöneticinin önerilerinin dikkate alınması bir tehlike teşkil etmemektedir. Hatta yalnızca üst yöneticinin
değil diğer kıdemli yöneticilerinde önerilerinin dikkate alınması hazırlanacak olan denetim plan ve programların kalitesini arttıracak bir husustur. Böylelikle
kurumun amaç ve hedeflerini, önceliklerini daha iyi
anlamak mümkün olacaktır. Ancak üst yönetici tarafından onaylanması hususu dikkat edilmesi gereken
bir konudur. Üst yöneticinin iç denetim birimi tarafından hazırlanan denetim plan ve programlarını onaylamamasının önemli bir gerekçeye dayanması gerekmektedir. Örneğin üst yönetici, denetçiler tarafından
yüksek riskli olarak bulunan bir denetim konusu denetim programından çıkarılmasını istemesi halinde
ve söz konu husus çıkarılmadan denetim programını
onaylamaması halinde denetimin programlanması aşamasında bağımsızlığın ortadan kalktığını kabul
etmek gerekecektir. Kanunda yer alan bu onaylama
mekanizmasını, tamamlanmış bir işlemin yürürlüğe
girmesini sağlayan bir aşama olarak ele almak yerinde olacaktır.
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde; “Yönergede plan ve
program harici iç denetçilere yaptırılacak danışmanlık
ve benzeri görevlerin nitelik ve süreleri standartlara
uygun olarak açıkça belirtilir.” hükmü yer almaktadır.
Söz konu maddede “iç denetçilere yaptırılacak olan
danışmanlık ve benzeri görevler” den bahsedilmektedir. Öncelikle “yaptırılacak olan” ifadesi iç denetçilerin
bağımsızlığı açısından tehlike arz etmektedir. Çünkü
iç denetçilerin herhangi bir danışmanlık veya benzeri
görev ile görevlendirilebilmeleri için öncelikle Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 ncü maddesinde sayılan görevlerden biri olması gerekmektedir.
Aksi halde Kanunun “ iç denetçiye asli görevi dışında
hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.” hükmüne aykırı bir işlem olacaktır. İkinci olarak bu görevlendirmenin iç denetçilerin yapmış oldukları güvence sağlama
hizmetini olumsuz etkilememesi (iç denetim birimi
tarafından söz konusu görevi yapabilecek yeterli kaynağın bulunması), son olarak da iç denetçilerin yapmış oldukları risk değerlendirmeleri açısından belli
bir önem arz etmesi gerekmektedir. Yönetmelikte yer
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“Kamu İç Denetim Standardında yer
alan ‘iç denetim faaliyeti, denetim[in] …
yürütülmesi … hususunda her
türlü müdahaleden uzak olmalıdır.’
ifadesi denetimin inceleme
aşamasındaki bağımsızlığına
vurgu yapmaktadır.”
alan “iç denetçilere yaptırılacak olan” ifadesi yerine
“iç denetçilerin yapacakları” ifadesinin kullanılması
daha yerinde olurdu. Bu amaçla iç denetim birimi
yönergelerinde program dışı denetimlerin mevcut
iş yükünün belirli bir kısmı ile sınırlandırılması önem
arz etmektedir. Ayrıca iç denetçilerin iç denetim faaliyeti ile ilgili olmadığını düşündükleri görevleri iade
edebilmeleri gerekmektedir. Denetçiler açısından da
program dışı denetimlerin yönetimin ihtiyaçları ve
talepleri doğrultusunda geldiği de düşünülürse denetim faaliyetlerinin yürütülmesi denetimle ilgili olarak
yönetimin desteğini güvence altına almakla birlikte
aynı zamanda programlama bağımsızlığını ciddi bir
şekilde zedelemektedir. Program dışı denetimlerde
yaşanacak bir artış ile iç denetçilerin kendi denetim
faaliyetlerini programlayamaz hale gelmeleri söz konusu olabilecektir.
Bu doğrultuda Courtemanche’nin “the management
Proxy” (yönetimin vekili) olarak nitelendirdiği kavramın ele alınması da yerinde olacaktır. Daha çok denetim elemanlarından ziyade yöneticilerdeki denetimi
yönetimin vekili gibi görme anlayışıyla denetim elemanlığı, yönetimin sıkıntı yaşadığı ve ciddi sorunların
bulunduğu konularda, idareye vekâlet eden yardımcı
bir birim olarak görülmektedir. Yönetim, yapması gereken işleri, denetim elemanları tarafından hazırlanan rapora dayandırmak suretiyle sorumluluklarını ya
da ileride yaşayacağını düşündüğü sorunları azaltma
çabası içerisindedir. Yukarıdaki anlayışa paralel olarak
müfettişlerin yazmış oldukları raporlar, mahkeme kararı gibi uygulanması gereken bir karar gibi görülmektedir. Böylelikle denetim birimine sürekli program dışı
inceleme talepleri iletilmektedir. Denetimin yönetim
süreçlerinin bir parçası haline gelmesi dışında programlama bağımsızlığı ciddi bir şekilde zedelenmekte-
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dir. Öte yandan yönetimin kendisini denetime bağlaması gibi oldukça garip bir durum ortaya çıkmaktadır.
Bu anlayışa bağlı olarak ilerleyen dönemlerde denetim raporlarının uygulamaya konulmaması halinde,
yöneticilerin sorumluluğu da ortaya çıkabilmektedir.
Bu durum ise ister istemez yöneticiler üzerinde bir
baskı unsuru olmaktadır.

İç denetim faaliyetleri yürütülürken denetçilerin çalışmalarına gerek kurum içerisinde gerekse iç denetim birimi içerisinde sınırlama getirilmemesi gerekmektedir. Kurum içerisindeki çalışmalarla ilgili olarak
denetçilerin denetim konusuna ilişkin tüm kayıt, varlık ve personele erişebilme yetkisinin bulunması gerekmektedir.

Programlama bağımsızlığıyla ilgili ikinci husus ise denetim plan ve programlarının hazırlanırken uygulanacak yöntemlerin belirlenmesinde denetçilere müdahale edilmesi halidir. Örneğin risk analizleri yürütülürken belli birimlerde yapılmamasının istenmesi, taşra
birimlerinden denetime başlanmasının istenmesi ya
da risk analizleri yapılırken bazı risk kriterlerinin değiştirilmesinin istenmesi denetçilere müdahale edilmesi anlamına gelmektedir.

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde iç denetçilerin yetkileri sayılmıştır. İç denetçiler görevleriyle ilgili olarak
denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil
her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini
talep etme; denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım alma, yazılı
ve sözlü bilgi isteme yetkisine sahiptirler. Denetçilerin bu yetkisi kapsamında istenilen bilgi ve belgelerin sunulmaması halinde Kurum çalışanlarına yönelik
disiplin cezaları söz konusu olabilecektir. Denetçinin,
denetim ile ilgili olarak gerektiğinde kurum dışındaki
aktörlerden de bilgi ve belgeye erişilebilmelidir.8 Kurum dışından da bilgi talep edilmesi hali ortaya çıktığında bu yetkinin Kanun ile verilmesi denetçinin elini
güçlendirecektir.

Son olarak, hazırlanmış bir denetim plan ve programının yönetim kademesinde tekrar bir değerlendirmeye tabi tutulması, yöneticiler tarafından denetim konularının tartışmaya açılması denetim bağımsızlığını
zedeleyen bir husus olacaktır. Özellikle de bu tip tartışmalar sonrasında denetim programında yapılacak
değişiklikler bağımsızlığın yanı sıra denetçi yetkinliğinin de tartışılmasına neden olacaktır. Denetçiler atandıktan sonra, denetim faaliyetlerinin programlanması
konusunda denetçilere belli bir esnekliğin sağlanması
gerekmektedir.
Programlama bağımsızlığı olmaması ve denetçilerin
olay bazında görevlendirilmesi zaman içerisinde kurum çalışanları tarafından iç denetçilerin, üst yöneticinin çalışanların faaliyetlerini öğrenmek amacıyla ajan
gibi bir bilgi sunduğu kanısına neden olabilecektir.7
Bu da denetim faaliyetlerinden istenilen sonucun
alınmasını zorlaştıracaktır.
2. İnceleme bağımsızlığı
Kamu İç Denetim Standardında yer alan “iç denetim
faaliyeti, denetim[in] … yürütülmesi … hususunda her
türlü müdahaleden uzak olmalıdır.” ifadesi denetimin
inceleme aşamasındaki bağımsızlığına (examining independence) vurgu yapmaktadır.
7 Pickett, Spencer K.H. The Internal Auditing Handbook. Hoboken,
NJ : Wiley, 2003.

KIŞ'09

Bu kapsamda inceleme bağımsızlığını etkileyecek bir
hususta denetim yürütülürken ilgili çalışanların aktif
işbirliğinin sağlanamaması halinde ortaya çıkabilecektir. Denetimler yürütülürken denetlenen birim çalışanları ile uyumun sağlanması, çeşitli gerilim unsurlarından olabildiğince uzak durmak yerinde olacaktır.
Aksi halde denetçinin bağımsızlığını gerek görünüşte
gerekse gerçekte kaybettiği şüpheleri ortaya çıkabilecektir. Bu ise denetime farklı denetim elemanları ile
devam edilmesi sonucuna neden olabilecektir. İç denetçi sayılarının oldukça sınırlı olduğu da düşünülürse
bu durum denetim birimini sıkıntıya sokabilecektir.
İnceleme bağımsızlığı açısından üçüncü önemli bir
unsur da denetim elemanının denetim yürütülürken
belirlemiş olduğu risklere, bu risklere ilişkin testlere
denetlenen birim tarafından müdahale edilmesi ve
8 Sutton, Andy. Freedom to Care. [Çevrimiçi] 2005. [Alıntı Tarihi:
27 Ağustos 2007.] http://www.freedomtocare.org/internalaudit1.htm.
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bazı konuları denetim dışında tutmak istenmesi durumudur. Bu bağlamda elde edilen bulgulara ilişkin
delillerin tartışılmaya açılması durumudur. Bu konuda yönetimin müdahale edebilmesi oldukça sınırlıdır.
Ancak iç denetim birimi içerisinde denetimin yönetimi kapsamında ciddi müdahaleler olabilir. Denetiminin gözetiminden sorumlu denetçiler ya da birim
başkanı tarafından müdahaleler yapılabilir. Burada
denetim süreci içerisinde yapılabilecek müdahaleler
denetim bağımsızlığını ihlal olarak değerlendirilmemesi için denetçilerin görüşlerini açıkça yazılı olarak
sunması ve ilgili denetim yöneticilerinin görüşlerini
açık bir şekilde yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.
Bir anlamda sorumluluğu üstlenmeleri gerekmektedir. Sorumluluğu üstlenmeleri halinde ise diğer denetçilerin bağımsızlıklarının zedelendiğini iddia etmeleri mümkün değildir. Çünkü inceleme bağımsızlığı denetim süreci içerisinde değerlendirilmelidir. Her
bir denetçinin mutlak bağımsızlığından bahsedilmesi
mümkün değildir.
İnceleme bağımsızlığıyla ilgili olarak da denetim elemanının bazı kişisel çıkarlarının bulunması nedeniyle
denetim kapsamına sınırlama getirmesi ve bazı konuları, hususları denetim kapsamı dışında tutması
durumu ele alınmalıdır. Bu durum özellikle bir yakınının denetlenen birimde çalışması, denetçinin önceki
dönemde denetlenen birimde çalışmış olması, ya da
ilerleyen dönemlerde denetlenen birimde çalışmak
istemesi gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile üst yöneticiye, iç denetçilerin
görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için
uygun ortamı sağlama ve bağımsızlıklarının tehlikeye
girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri
alma görevi verilmiştir. Aynı yönetmelik ile iç denetçilere, verilen görevin bağımsız olarak yapılmasına
engel olan durumların bulunması halinde, durumu
iç denetim birimine veya üst yöneticiye yazılı olarak
bildirme sorumluluğu verilmiştir. Bu hükümlerin dışında Kamu İç Denetim Standartları doğrultusunda
denetçilerin, daha önce fiilen sorumlu olduğu veya
yönetici olarak görev yaptığı faaliyetlere ilişkin denetim görevi yapmamaları gerekmektedir. Denetim
görevlendirmelerinde aynı alanda veya konuda uzun
süreli denetim yapılmaması ve denetçilerin denetim

22

görevleri arasında zaman zaman rotasyon yapılması
gerekmektedir. Uygulamada her bir denetim konusuna ilişkin denetçinin bağımsızlığını tehlikeye sokan
bir durumun olmadığına ilişkin bir form doldurulması
da yerinde olacaktır. Son olarak denetçinin denetim
yapmış olduğu bir alanda belirli bir süre geçmeden
yönetim görevi alamaması gibi bir denetim standardının konulması yararlı olabilecektir.
3. Raporlama bağımsızlığı
Kamu İç Denetim Standardında yer alan “iç denetim faaliyeti, denetim [sonuçlarının] … raporlanması
hususunda her türlü müdahaleden uzak olmalıdır.”
ifadesi denetimin raporlama aşamasındaki bağımsızlığına (reporting independence) vurgu yapmaktadır.
Raporlama bağımsızlığına ilişkin 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda şu hükümler yer
almaktadır:
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.(5018-64.md. son fıkra)
Kamuda iç denetimin bağımsızlığı ile ilgili tartışmaları
anlamak için öncelikle yönetimin nerede son bulduğu
sorusuna açıklık getirmek gerekmektedir. 5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde; iç denetçilerin, üst
yöneticinin hesap verme sorumluluğunun gereğini
yerine getirebilmesi için üst yöneticiye sunulmuş bir
araç olduğu ifade edilmiştir. Öte yandan iç denetimin
kapsamında görevli oldukları kamu idareleri bulunmaktadır. Bu kamu idarelerinde üst yöneticiler de ister istemez o idarenin içinde yer almaktadırlar. Birçok
işlemin ise bu üst yöneticiler tarafından onaylandığı
da göz önünde bulundurulduğunda üst yöneticiler ile
iç denetim birimi arasında bir dengenin gözetilmesi
çok önemlidir.
Aslında bu dengeyi sağlama açısından özel sektör uygulamalarında denetim komitesi geliştirilmiştir. Özellikle idari görevi bulunmayan kıdemli yöneticilerden
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oluşan ve genel müdür ve benzeri üst yöneticilere
bağlı olarak çalışmayan bir komite oluşturulmakta ve
denetim raporlarının bu komiteye sunulması öngörülmüştür. Mevcut iç denetim sistemimizde ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu benzer bir görevi ifa etmek
üzere oluşturulmuştur. Hazırlanan raporlar üst yöneticiyle sunulmaktadır. Bu raporlar ile bu raporlara istinaden yapılan işlemlere ilişkin bilgiler iki ay içerisinde
Kurula gönderilir. Böylelikle dışarıdan bir gözün raporlardan haberdar olması ve değerlendirebilmesine
imkân tanınmaktadır. Öte yandan iç denetçiler ile üst
yöneticiler arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesine bu kurulun yardımcı olmasının da öngörülmesi,
iç denetçilerin bağımsızlığının sağlanmasında önemli
bir araç olarak değerlendirilebilir. Ancak İç Denetim
Koordinasyon Kurulundan tam olarak yararlanabilmek için üye olarak görevlendirilenlerin asli görevlerinin sona ermesi oldukça faydalı olacaktır. Diğer bir
husus ise tüm bir sisteme ilişkin işlemlerin yedi üyeli
bir kurul tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi oldukça zor gözükmektedir. Kurulun tam
olarak denetim komitesinden beklenen faydaları sağlaması bu yapısı ile gerçekçi olamamaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayı tarafından yayımlanan Kamu Denetim Standartlarının 3.16 numaralı bölümünde iç denetim birimlerinin örgütsel
bağımsızlıkları (organizational independence) için
gerekli kriterler raporlama bağımsızlığı ile yakından
ilgilidir. Bu kriterler;
1. İç denetim birimi başkanının sorumluluğunun,
ilgili kamu idaresinin başkanına veya başkan yardımcısına karşı olması gerekmektedir.
2. Denetim raporları ve sonuçları, ilgili kamu idaresinin başkan veya başkan yardımcısının yanı sıra
kurumun yönetişiminden sorumlu kişilere de
gönderilmelidir.
3. Denetlenen birim yöneticileri ve çalışanlarından
ayrı bir örgütlenme sağlanmalıdır.
4. İç denetim birimi başkanı, ilgili kamu idaresinin
yönetişiminden sorumlu kişilerine ulaşabilmelidir.
5. İç denetim birimi başkanı, objektif bir şekilde denetimlerin yapılmasına ve bu denetimlerden elde
edilen bulgu, kanaat ve sonuçların raporlanmasına yetecek düzeyde siyasi baskılardan ve siyasi
misillemelerden uzak tutulmalıdır.
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“Kamu İç Denetim Standardında yer
alan ‘iç denetim faaliyeti, denetim
[sonuçlarının] … raporlanması
hususunda her türlü müdahaleden uzak
olmalıdır.’ ifadesi denetimin raporlama
aşamasındaki bağımsızlığına
vurgu yapmaktadır.”
Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu
yukarıdaki kriterler açısından değerlendirdiğimizde
büyük ölçüde karşıladığı görülmektedir. Mevcut kamu
mali yönetimi ve kontrol sistemi içerisinde iç denetim
birimlerinin / iç denetçilerin büyük ölçüde bağımsız
oldukları söylenebilir. Ancak son kritere ilişkin ciddi
tehditlerin bulunduğu göz önünde tutulmalıdır.
Ülkemiz geleneğinde, teftiş kurullarınım bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla idari yapı içerisinde bakana
bağlı olarak görev yapmaktadırlar. Bu durum bağımsızlık açısından oldukça önemli bir kazanım olmakla
birlikte, Bakanın gerek kurumun iç işleyişten belli ölçüde uzak olması ve esasen siyasi sorumluluğunun
olması nedeniyle ister istemez denetim kurullarının
belli bir makama karşı sorumlu olma anlayışını ve bağını azaltmıştır. Burada teftiş kurulları başkanları idarenin en üst amiri olan müsteşara (vb.) karşı bir ikinci
figur olarak öne çıkarmıştır. Örneğin özel sektördeki
denetim komitelerinde denetime yönelik tecrübe
sahibi kişilerin yer almasına yönelik zorunluluklar bu
amaçla getirilmiştir.
Öte yandan denetim literatürümüzde sıklıkla karşılaşılan “bağımsızlık” kavramına yönelik ayrıntılı bir çalışma yapılmadığı gibi kamu denetim teşkilatlarında
denetim ya da denetim elemanı bağımsızlığına yönelik açık herhangi bir hüküm de yer almamaktadır.
Kurullar açısından “bakana bağlı” olarak görev yapmanın bağımsızlığı sağladığı yönünde bir anlayış olmakla birlikte bu bağımsızlığın sınırlarının ne olduğu
ve sistematik bir şekilde kontrol edilmesine yönelik
bir düzenleme bulunmamaktadır.
Örgütsel bağımsızlık anlamında en çok gündeme
getirilen konulardan biri iç denetim birimlerinin / iç
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denetçilerin bakana bağlı olarak görev yapmalarının
bu birimlerin bağımsızlığını ve işlevselliğini arttıracağı
yöndedir. Türk bürokrasisi açısından, “bakana bağlı”
olarak görev yapma denetim birimlerinin / denetim
elemanlarının oldukça önem atfettikleri ve prestij
meselesi olan bir husustur. Mevcut teftiş kurulları
açısından bile gerekliliği iyi düşünülmesi gereken bu
konunun, iç denetim açısından pek gerekli olmadığı
rahatlıkla söylenebilir. Bunun en önemli nedeni “iç
denetim faaliyeti” 5018 sayılı Kanun ile üst yöneticinin bakana karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için öngörülmüş bir araçtır. Doğrudan bakana bağlı
bir birimin üst yönetici açısından çok etkin ve etkili bir
şekilde kullanması mümkün olmayacaktır.
Denetim sonucunda ortaya konan bulguların ya da
söz konusu bulguların etki veya önem derecesini değiştirme yönünde herhangi bir zorunluluk hissinin
bulunmaması, önemli bulguların denetim raporlarından çıkarılması yönünde herhangi bir baskının ya
da denetçinin raporunda yer alan tespitlerini veya
görüşlerini değiştirmesi yönünde baskıya neden olacak bir eylemin bulunmaması gerekmektedir. Aslında
bu tarz bir baskıyı tespit edebilmek oldukça güçtür.
Bu kapsamda üst yöneticiye bağlı olmak yönetimden
büyük ölçüde bir bağımsızlık sağlamakla birlikte üst
yönetici tarafından bu tarz bir baskı yapıldığında durum ne olacaktır. Bu amaçla denetçi güvencesi geliştirilmiştir.
Sindirme veya yıldırma (intimidation) bağımsızlıkla ilgili olarak en sık karşılaşılan tehditlerden biridir.
Genellikle iki şekilde ortaya çıkar. Birinci durumda;
yönetim, denetçiye doğrudan veya dolaylı olarak denetçiye görevine son verileceğini hissettirmektedir.
Denetçinin bu duruma karşı herhangi bir güvencesi
bulunmaması halinde ise doğrudan kişisel çıkarları
etkileneceğinden bağımsızlığını koruması oldukça
güçleşecektir. İkincisinde ise yönetim ile denetçi arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında yönetim vaziyeti kurtarma (face saving) çabası ile denetçiye karşı
agresif bir tutum içerisine girmektedir. Yönetim almış
olduğu yanlış ya da kötü kararların açıklanmaması
ya da raporlanmaması için denetçiler üzerinde baskı
kurmaya çalışmaktadır.9 Sindirme ve yıldırma dışında
9 Fearnley, Stella, Beattie, Vivien ve Brandt, Richard., a.g.e
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bu baskının, ödül olarak da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.
Bu tehdit ile başa çıkabilmek için kullanılacak temel
yöntemlerden biri denetçi güvencesinin sağlanmasıdır.
Denetçi atandıktan sonra görevden alınması belli koşullara bağlanmalıdır. Yönetişim açısından bu görev
denetim komitelerine verilmiştir. İç denetçiler arasında yapılan bir araştırmada denetçilerin işe alma ve
işine son verme yetkisinin denetim komitesinde olması ya da komitenin onayının olmasının denetçi bağımsızlığını arttıracağı, denetim komitesinin gözetim
kapasitesini arttıracağı ve denetim bulgularına işlem
yapılmasının kolaylaştıracağı sonucuna ulaşılmıştır.10
Türk Kamu İç Denetim Sisteminde denetçi güvencesi yönetmelik ile sağlanmıştır. Ancak bunun kanun
ile sağlanan bir güvence haline getirilmesi yerinde
olacaktır. Kanunda aynı şekilde görevden alınır denilmektedir. Buna karşın üst yöneticiye iç denetim
biriminin raporlarına güvenmemesi halinde kalite güvence gözden geçirmesi isteme hakkı tanınmalıdır.
Denetçinin çeşitli baskılara maruz kalması halinde raporlarında; mevcut bir durumu, görüşü veya öneriyi
ortaya koyarken, kasıtlı veya kasıtsız olarak belirsiz /
birden fazla anlama gelebilecek (ambiguous) anlatım
kullanabilmektedir. Bu durum ise denetime olan güveni zedeleyecek çok ciddi bir tehlike olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Son olarak denetim bulgularının, ilgili denetçilerin
adı ve imzasıyla raporlanması zorunluluğunun olması
nedeniyle denetçi bağımsızlığının zedelendiği de dile
getirilmiştir.11Bu nedenle bazı denetim birimlerinde raporlar yalnızca denetim yöneticisinin imzasıyla
gönderilebilmektedir.
Denetçi Bağımsızlığıyla İlgili Yanlış Değerlendirmeler
Denetçi bağımsızlığının ne olduğunu değerlendirdikten sonra ne olmadığıyla ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar da şunlardır.
10 McHugh, Joseph ve Raghunandan, K., Hiring and Firing the Chief
Internal Auditor, Ağustos 1994, Internal Auditor, Cilt 51.
11 Sutton, Andy., ag.e
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1. Denetçi bağımsızlığı, mutlak bir hak olmaktan ziyade yönetilmesi gereken bir ayrıcalıktır.
Denetim elemanları arasında, pek de gerçekçi olmayan bir denetçi bağımsızlığı kavramı yaygındır. Mutlak bir denetçi bağımsızlığı anlayışıyla denetim elemanları, denetçi bağımsızlığını kendisi şahıslarından
kaynaklanan bir hak olarak algılamaktadırlar. Oysaki
mutlak bir bağımsızlıktan söz edilemeyeceği gibi bağımsızlık denetim işlevinin yerine getirilmesi için öngörülmüş ve yönetilmesi gereken bir ayrıcalıktır.12 Bu
ayrıcalığın yönetilebilmesi için etik kuralların, mesleki
ilkelerin ve uygulama standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bunların belirlenmediği bir alanda mutlak bir bağımsızlıktan söz etmek aslında denetçilerin
pervasızca hareket etmesine neden olan bir zemini
hazırlamaktadır.
Ülkemizde ise denetçi bağımsızlığının ne olduğu ve
nasıl olması gerektiği soruları aslında pek ele alınmamış bir konudur. Bu nedenle tutarlı bir denetçi
bağımsızlığı anlayışımız olduğu söylenemeyeceği gibi
denetçi bağımsızlığı çoğunlukla pragmatik bir yaklaşımla yorumlana gelmiştir. Bu anlayış özellikle klasik
denetim yaklaşımında karşımıza çıkmaktadır.
Denetim uygulamalarında; mutlak bir bağımsızlık
kavramından bahsetmek oldukça güçtür. İç denetim
birimleri ile karşılaştırıldığında kurum içerisinde yer
almamaları nedeniyle göreceli olarak daha bağımsız
olduğu kabul edilebilecek bağımsız denetim firmaları dahi yapmış oldukları denetimlerde tam anlamıyla
bağımsız olduklarını iddia edemezler. Denetim firmaları müşterileri olan kurum yönetimiyle yakın çalıştığı
sürece ve ücretleri bu kurumlar tarafından ödendiği
müddetçe tam bir denetçi bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Denetim firmalarının kurum
dışındaki paydaş, kreditör ve yatırımcılara bilgi sunmaları nedeniyle göreceli olarak daha yüksek bir bağımsızlık derecesini talep etmeleri gerekmektedir.13
Peki kurum içerisinde görev yapan iç denetim birimlerinin ya da iç denetçilerin bağımsızlığından bahsetmek mümkün müdür?
12 Courtemanche, Gil. The New Internal Audit. New York : John
Wiley and Sons, 1986.
13 Whittington, O. Ray and Pany, Kurt. Principles of Auditing and
Other Assurance Services. New York : Mc Graw Hill, 2004.
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Zaten iç denetim, doğası gereği kurum içerisinde
ancak herhangi bir gücün etkisinde kalmadan, özgür bir şekilde faaliyetlerini yerine getirebilecek bir
yapıda olması gerekmektedir. Aksi takdirde güçlü bir
bağımsız yapı sağlanmakla birlikte sunulan denetim
hizmeti iç denetimden ziyade bağımsız denetime kaymaktadır. Bu ise işi anlamayı zayıflatacak ya da anlama sürecinin uzamasına, sağlanacak katma değerin
azalmasına neden olacaktır. Dolayısıyla dengeli bir
yapı sağlanması gerekmektedir.
Aslında bu sorunun cevabını vermek oldukça güç olmakla birlikte, iç denetim faaliyetinin objektif ve tarafsız bir şekilde yürütülebilmesi için yeterli düzeyde
bir bağımsızlığa sahip olması gerektiği yadsınamaz bir
gerçektir. Ancak iç denetçinin bağımsızlıkla ilgili olarak
yaşadığı çok temel bir ikilem bulunmaktadır. İç denetçi ile üst yönetim arasında ortaya çıkacak bir görüş
ayrılığında; iç denetçi ya bağımsızlıktan ödün vererek
çalışmak zorunda kalacak ya da işini kaybetme riskini göze alarak işine devam edecektir.14 Bu anlamda iç
denetçilerin görevlendirilmelerine ilişkin denetçi güvencesinin sağlanması büyük önem taşımaktadır.
2. Denetçi parçası olduğu kurumun yabancısıymış
gibi davranarak bağımsızlığını sağlayamaz.
Bağımsızlığı sağlamak amacıyla denetim elemanlarının kurum içerisindeki olaylara dışarıdan bir bakış
açısıyla bakma eğiliminin zaman içerisinde bozularak
denetçiyi kurumuna yabancılaştırması durumudur.15
Ülkemizde bilinçli veya bilinçsiz olarak birçok denetim birimi ile idareleri arasında, denetim elemanları
ile yöneticileri arasında bağımsızlığı koruma güdüsüyle görünmez duvarlar çekilmiş durumdadır.
Bizde özellikle denetim elemanlarının kimi zaman
savcı, kimi zaman hakim ve kimi zaman da avukat
bakış açısıyla olaylara yaklaştıkları görülmektedir. Bu
yaklaşım şeklinin kendi içerisinde ne kadar tutarlı olduğu bir yana onlardan beklenen yargı kararı, fezleke
ya da savunma metni hazırlamalarından öte idarenin
bir parçası olarak idareye değer katacak ve idarenin
14 Sawyer, Lawrance B., Dittenhofer, Mortimer A. ve Scheiner,
James H. Sawyer’s Internal Auditing. 5. Baskı. Florida : First
Printing, 2003.
15 Courtemanche, Gil., a.g.e
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faaliyetlerine yönelik güvence sağlayacak bir denetim raporunun hazırlanmasıdır. Denetim elemanının
günlerini alan ve birkaç yüz sayfadan oluşan bir rapor
idare ile sağlıklı bir iletişim kurulamaması nedeniyle
idarenin ihtiyacını karşılamaması nedeniyle dikkate
dahi alınmayabilmektedir. Sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için de denetçilerin, denetimlerinde soruşturmacı yaklaşımdan uzaklaşarak idare ile iletişim
mekanizmalarını geliştirmelidir.
3. Bağımsızlık kavramı denetim birimlerinin sorumluluklarının kendi kendilerine olmasını sağlamaz.
Yukarıda değindiğimiz yabancılaşma sürecinin bir ileri safhasında denetim birimleri tamamen idareden
kopma yaşayarak otonom veya özerk (autonomist)
bir yapıya dönüşmektedirler.16 Bu tarz bir bağımsızlık anlayışında denetim birimleri, özel bir misyon ve
bilgeliğe sahip oldukları düşüncesiyle bilinçli ya da
bilinçsiz olarak sorumluluklarının temelde kendi kendilerine olduğunu kabul ederler. Özellikle köklü bir
geçmişe sahip denetim birimlerinde bu yaklaşıma yönelik emareler görülmektedir. Denetim faaliyetleri ile
kurumun ihtiyaçları ve öncelikleri arasında bir kopma
yaşanır ve bu zaman içerisinde derinleşir.
Bu yaklaşım içerisinde denetim elemanları da kurumun mevcut yapısının dışında kendi düşünce yapılarında geliştirdikleri idealize edilmiş bir “nasıl olması
gerektiği” modeline bağlı olarak görev yapmaya başlarlar. Özellikle bazı mevzuat hükümlerinin yorumlanmasında mevcut durumun gerektirdiği şartlardan
oldukça uzak değerlendirmeler yapılabilmekte, ilgili
mevzuat hükümleri ya da kanıtlar tevil ve yorumlarla
üretilebilmektedir.
4. Bağımsızlık denetim elemanlarının raporlarını
doğruluğu tartışılmaz bir metin haline getirmez.
Denetim bağımsızlığı anlayışının neden olduğu bir
durum da denetçinin “raporumuzda tüm açıklığı ile
yazdık” anlayışna bağlı olarak ortaya çıkan denetçi
raporlarının doğruluğu tartışılmaz bir metin olarak
kabul edilmesinin beklenmesidir. Burada ahlaki anlamda da doğruluk ve dürüstlük yerini gurur ve kibire
16 a.g.e
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bırakır. Böyle bir yaklaşımda denetçi gerçekleri tüm
çıplaklığı ile eksiksiz ve hatasız olarak yazdığı kabulüyle dışarıdan gelen her türlü açıklama ya da değerlendirmeyi bağımsızlığına bir tehdit olarak görmektedir. Oysa ki denetimin her aşamasında çeşitli bilgi ve
değerlendirmeler denetçinin profesyonel şüphecilik
süzgecinden geçirildikten sonra çalışma kağıtlarında,
bulgularda ya da raporda değişiklik yapılmasına olanak sağlayabilir. Bu açıdan sunulan bilgi veya belgeler
mutlaka değerlendirilmelidir.
5. Denetçi bağımsızlığı denetçinin denetim uygulamalarında tamamen özgür olduğu anlamına gelmemektedir.
Denetim elemanlarının bağımsızlığından daha çok
denetim elemanlarının yazmış oldukları raporlarının / sunmuş oldukları denetim hizmetinin kalitesi
önemlidir. Bağımsızlık denetimin bir amacı olmayıp,
aslında kaliteli bir denetim hizmeti sunmak için ön bir
koşuldur. Yalnızca bağımsızlığın sağlanmasıyla da denetimde kalitenin tesisi mümkün değildir.
Mevcut denetim sistemimizde, denetimler yürütülürken herhangi bir gözden geçirilme yapılmayıp en
son kertede denetçi raporunu yazdıktan sonra kurul
başkanı tarafından ya da rapor okuma – değerlendirme komiteleri tarafından yazılan raporlar değerlendirilmektedir. Bu durum aslında denetçinin raporuna
dâhil ettiği belgelerle sınırlı bir değerlendirme olduğundan, kullanılan yöntemlerin anlaşılması mümkün
olmadan maddilik üzerine bir değerlendirme ile sınırlı
kalmaktadır. Oysa ki, denetimlerin en başından sonuna kadar sıkı bir şekilde etik kurallara ve standartlara
uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Denetçinin
yapmış olduğu tüm çalışmaların bu kurallar ve standartlar açısından gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Denetçiler, dışarıdan gelen bu tarz değerlendirmeleri
de bağımsızlıklarına müdahale olarak algılayabilmektedir.
Burada unutulmaması gereken en önemli husus denetçiler elde ettikleri tüm bulguları çalışma kâğıtlarına
aktarması gerektiğidir. Bu durumda her bir denetim
elemanı görüşünü zaten ortaya koymuş olacaktır. Ancak her bir denetim elemanının denetim raporunda
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mutlaka ortak görüşü olacak anlamına gelmemektedir. Aksi takdirde kalite güvencesi sağlanmadan
raporlamaların ortaya çıkması söz konusu olacaktır.
Denetim bağımsızlığının bir hak olmaması da aslında
bu durum ile yakından ilgilidir. Aksi takdirde mutlak
bir bağımsızlık anlayışı ile kaliteden ödün vermek kaçınılmaz hale gelecektir.
Bağımsızlık açısından baktığımızda denetim faaliyetinin ya da denetim biriminin bağımsızlığı denetçi bağımsızlığına nazaran daha öne çıkmaktadır. Aslında
denetçi açısından bağımsızlık kendi görüşlerini ifade
edebilmesi ve bunu çalışma kağıtlarına aktarabilmesi
noktasında büyük önem kazanmaktadır. Bunun ötesinde kendi görüşlerini denetim raporuna aktarma ya
da denetimi kendi belirlediği usul ve yöntemlere göre
yapma özgürlüğü değildir. Denetçinin ortaya koymuş
olduğu çalışmaların kalite güvence sistemi içerisinde
daha deneyimli ve bilgili bir kıdemli denetçi tarafından değiştirilerek uygulanması ile bağımsızlığı zedelenmez. Önemli olan denetçinin değerlendirmelerinin yazılı olarak belgelendirilmesidir.
Öte yandan bağımsız olduğu sıklıkla vurgulanan birçok denetim birimlerinin yönetmeliklerinde denetim
elemanlarının veya denetim biriminin bağımsızlığına
ilişkin herhangi bir ifade yer almamaktadır. Denetçilerin birlikte çalışması ise tam olarak yazılı olmayan
teamüller ile yürütülmektedir. Gurup içerisinde denetçilerin bağımsızlıklarının ne ölçüde sağlandığının
izlenmesi pek mümkün olamamaktadır. Türk denetim sisteminde bağımsızlık kavramı oldukça önem
atfedilmekle birlikte aslında hiçbir zaman teorik ya
da uygulamaya dönük olarak etraflıca ele alınmamış
olduğunun önemli bir göstergesidir. Örneğin denetim
elemanı, denetimi yürüten üstadına, ya da yeterliliğini almamış bir denetim elemanı kurul başkanına karşı
ne derece bağımsızdır. Ya da bağımsız olması gerçekten gerekli midir? Aslında denetim süreci içerisinde
böyle bir bağımsızlıktan söz etmek modern denetim
anlayışına çok uymamaktadır. Denetim tamamen bir
süreç işidir. Ve hiyerarşik bir şekilde bir birine bağlı
unvanlar altında yürütülmelidir. Ancak mevcut iç denetçi portföyü içerisinde bu durum pek mümkün görülmemektedir.
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KAMU İÇ MALİ
KONTROL
SİSTEMİNDE
MERKEZİ
UYUMLAŞTIRMA
BİRİMİ İLE DENETİM
KOMİTESİNİN/
KURULUNUN ROLÜ

ÖZET: Yeni kamu iç mali kontrol sisteminin (KİMK)
iki asli unsuru olan iç kontrol ve iç denetimin, uluslar
arası kabul görmüş standartlar ve iyi uygulamalar
çerçevesinde geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla oluşturulan merkezi uyumlaştırma birimi (MUB)
ile denetim komitesinin/kurulunun (DK) sistemdeki
rolleri, idari yapılanmaları ve aralarındaki ilişkiler konusunda aşağıda uluslararası perspektif çerçevesinde
Avrupa Komisyonunun açıklama ve tavsiyelerine yer
verilecek, diğer yandan, ülkemizde de bu kapsamda
Maliye Bakanlığı bünyesinde merkezi uyumlaştırma
birimi olarak oluşturulan İç Denetim Koordinasyon
Kurulunun ve (İDKK) Sekreteryasının görev ve fonksiyonları irdelenecektir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: MUB, kamu iç mali kontrolü,
kamu iç mali kontrol sistemi, denetim komitesi / kurulu, İDKK.
Merkezi Uyumlaştırma Biriminin Tanımı ve Rolü1
Avrupa Komisyonu KİMK tanımlar sözlüğünde; “merkezi uyumlaştırma birimi (Central Harmonisation UnitCHU), tüm kamu sektöründe iç kontrolün konumuyla
ilgili olarak doğrudan maliye bakanına raporlama yapan ve bu bakanlıkla ilişkilendirilen, iç kontrol sistemlerinin yeniden oluşturulması ve üst seviyeye çıkarılmasından, kalitesinin sürdürülmesinden, tanımlar,
standartlar ve metodolojilerin uyumlaştırılmasından
ve koordinasyonundan, tüm taraflar (yöneticiler, mali
görevliler, iç denetçiler,) arasındaki iletişimin sağlanmasından, sertifikasyona ilişkin kriterleri oluşturmak
dahil kamu iç denetçileri ile kamu iç kontrol sistemini

Hami ÖRENAY
İç Denetim Birimi Başkanı
Maliye Bakanlığı
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1 Avrupa Komisyonu Bütçe Genel Müdürlüğünde çalışan ve AB üye
ülkelerinde PIFC (KİMK) kavram ve sisteminin geliştirilmesine öncülük eden Robert de Koning tarafından hazırlanan PIFC adlı kaynaktan tercüme edilmiş ve özetlenmiştir. Robert De Koning, PIFC,
A Eurpean Comisssion İnitiative To build structures of Public İnternal Kontrol In applicant and third-party countries, January 2007.
S.69–72
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geliştirilecek diğer tüm faaliyetler için gerekli eğitim
imkanlarının oluşturulmasından ve koordinasyonundan sorumlu bir birim” olarak tanımlanmaktadır.
Kamu iç kontrolünün ve iç denetiminin merkezi uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan merkezi uyumlaştırma birim veya birimlerinin temel işlevi, Devletin tüm
yönetsel organizasyonlarında uygulamanın koordinasyonu, yönetsel hesap verilebilirliğin ve iç denetim
ilkelerinin geliştirilmesi olarak ifade edilmektedir. Bu
işlevi üstlenen birimler, genellikle maliye bakanlıkları bünyesinde oluşturulmaktadır. Hem iç kontrolün
hem de iç denetimin merkezi uyumlaştırma rolünün
bir tek birim tarafından üstlenilebileceği gibi bunların
ayrı fonksiyonlar olarak iki farklı birim ve yapıda oluşturulması mümkün olmaktadır.
Uyumlaştırma birimlerinin ilk faaliyeti, tüm tarafları
(yönetim, kontrol ve denetim) yeni kavram ve yaklaşımlarla tanıştırmak, bu yönde dikkatlerini artırmak
ve taraflar arasında yeterli bilgi değişimi için bir iletişim sistemi geliştirmektir.
Başlangıçta, mevcut iç kontrol sisteminin uluslar arası standartlarla karşılaştırılarak sistemin güçlü ve zayıf
yönleri analiz edilmelidir. Bu yönde, bir KİMK Politika
Belgesi taslağı hazırlanmalıdır.
Bunu takiben, temel ve özel kanunların hazırlanması,
tartışılması ve onaylanmasından sonra, bu kanunlar
esas alınarak mali yönetim ve kontrol ile iç denetim
sistemleri için rehberler, iç denetim ve etik ilkeler için
standartlar, risk yönetimi ve diğer metodolojiler için
yönergeler şeklinde düzenlemeler yapılacaktır.

“Başlangıçta, mevcut iç kontrol
sisteminin uluslar arası standartlarla
karşılaştırılarak sistemin güçlü ve zayıf
yönleri analiz edilmelidir. Bu yönde,
bir KİMK Politika Belgesi
taslağı hazırlanmalıdır.”
gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirilecek
ve yenilenecektir. Yine, bu kapsamda idareler, yeni
gelişmeler hakkında eğitim alma ve merkeze sorma
imkanı elde edeceklerdir.
MUB’in en temel amaçlarından birisi de, iç denetim
ve mali kontrolden sorumlu personelin kalitesinin geliştirilmesidir. Bu bakımdan, MUB, profesyonelliğin
gerektirdiği eğitim imkanlarının oluşturulmasında gözetici ve koordinatördür. Bu çerçevede MUB hem dış
denetimle hem de özel sektörün profesyonel kuruluşları ve akademik çevrelerle koordinasyon ve işbirliği
imkanı arar.
MUB’ nin yeni sistemdeki rol ve önemi açık olarak
vurgulanmış olmakla birlikte, AB aday veya üye ülkelerde MUB oluşturulması sürecinde bazı zorluklarla
karşılaşılmıştır. Bu merkezlerin maliye bakanlıklarında oluşturulmasında ve diğer bakanlıkların bunu kabullenmesinde sorunlar çıkmış, bazı ülkelerde ise, üst
yönetimin güçlü irade gösterememesi ve geleneksel
mevcut teftiş ve kontrol güçlerinin engellemesi nedeniyle MUB nin uygun bir şekilde oluşturulmasında
gecikmeler olmuştur.

Bu sürecin sonunda, MUB, KİMK sisteminin geliştirilmesinden bu sistemlerin izlenmesi aşamasına geçecektir. MUB bu aşamada, tavsiyelere uyulup uyulmadığı, uygulamada karşılaşılan sorunlarla nasıl baş edileceğine dair uygunluk ve kalite güvencesine yönelik
test ve kontroller yapmak görevini üstlenecektir.

Merkezi uyumlaştırma bir ya da iki ayrı birim şeklinde ayrıştırılabilmekte, bunlardan biri mali yönetim ve
kontrol sistemlerine, diğeri ise iç denetime ilişkin görev üstlenebilmektedir. Tek olması veya iki birim şeklinde ayrıştırılmasının bazı avantaj ve dezavantajları
bulunmaktadır. Ancak, yeterli bilgiye sahip personel
olması halinde iki ayrı MUB olması tercih edilmelidir.

MUB bir merkezi organ olarak, kamu idarelerinin
KİMK’e ilişkin standartlar ve yasal düzenlemelerin uygulamasına yönelik öğrenme, paylaşma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak, idareler KİMK alanındaki

AB üye ve aday ülkelerin hepsinde 2006 yılı sonuna
kadar yukarıda belirtilen fonksiyonları ifade eden tek
ya da iki merkezi uyumlaştırma birimi oluşturulmuştur.
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Denetim Komitesi veya Kurulu (DK)2
Denetim komiteleri ( Audit Comittees) veya Kurulları (Audit Boards), hem özel sektörde hem de kamu
sektöründe çeşitli fonksiyonlar üstlenmektedir. Özel
sektörde komiteler, şirket ve hissedarlar arasındaki
iletişimi sağlamaktadır. Bunlar, şirketin iç risk yönetimini ve kontrol sistemlerini, mali bilgilerin akışını,
iç ve dış denetim ve muhasebecilerden gelen tavsiyelerin takibini ve yerine getirilmesini gözetir. DK iç
denetim sonuçları ve tavsiyelerinin dikkate alındığına
dair ilave bir güvence sağlamayı amaçlar.
Kamu sektöründe ise DK, yönetim, kontrol ve denetime ilişkin durumların tartışıldığı bir platform sağlar.
Parlamento ve dış denetimin, denetim ve kontrol yetkisi tarafından Kamu sektöründe kontrol ve dengeler
temin edilir.
DK bir bakanlıkta üst yönetime ve iç kontrol standartlarının en üst seviyede sürdürülmesini gözeten iç denetime yakın bir organ olarak görülür. Bu nedenle,
denetim komitelerinin/kurullarının en temel amacı,
KİMK sisteminin yeterli seviyede geliştirilmesinde süreklilik arz eden sıkıntıları çözmeye çalışmak ve etkin
bir KİMK sistemi için motivasyonu sürdürmektir.
Yönetimin temsilcileri, özel sektör ve eğitim sektörünün üst seviyede bağımsız denetim uzmanlarının
uygun karışımından oluşan bir denetim kurulu /komitesi, daha üst yönetim seviyesinde, iç kontrolü güçlendirecek olan tüm yönetim kademeleri için önemli
bir teşvik edicidir.

“Denetim komitelerinin / kurullarının
en temel amacı, KİMK sisteminin yeterli
seviyede geliştirilmesinde süreklilik arz
eden sıkıntıları çözmeye çalışmak
ve etkin bir KİMK sistemi için
motivasyonu sürdürmektir.”
KİMK Konseyi kuruldu. Türkiye’de ise 2003 yılında
kanunla İç Denetim Koordinasyon Kurulu kuruldu.
Bu kurullar, Romanya’da danışmanlık, Bulgaristan’da
KİMK reformları hakkında karar oluşturmak fonksiyonlarını üstlenirken, Türkiye’de İDKK, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile çok
fazla bütünleştirilmiştir.
Belirtilen ülkelerde Denetim Komiteleri/Kurulları onların MUB den fonksiyonel olarak ayrıştırılmıştır.
DK kamu iç denetimin gelişmeleri hakkında MUB ve
hükümete tavsiye sağlayan yüksek seviyede politik
bir organ iken, MUB iç denetimin geliştirilmesinde
sorumluluk ve teknik kapasiteye sahip olmaktadır..
Her iki fonksiyonun örtüşen/çakışan yönleri bulunmakla birlikte, DK nın görevi, tümüyle tavsiye ve arabuluculuk niteliğinde olması halinde bir sorun yaşanmayacaktır.
Merkezi Uyumlaştırma Birimi ile Denetim Komitesinin/Kurulunun Görevlerinin Karşılaştırılması3
Görev

AB’nin 12 üyesinde çok yakın zamanlarda denetim komiteleri oluşturuldu. Yeni üyelerden Güney Kıbrıs’ta
2003 yılında merkezi iç denetim dairesinin bağımsızlığını garanti eden bağımsız bir İç Denetim Kurulu,
Malta’ da, doğrudan Başbakana sorumlu İç Denetim
ve Soruşturma Kurulu, Macaristan’da, KİMK politikaları hakkında Maliye Bakanına tavsiyelerde bulunan
Bakanlıklararası Danışma Kurulu, Romanya’da Kamu
İç Denetimi için Komite, Bulgaristan’da 2002 yılında
2 Age, Robert De Koning, PIFC, S. 72-74
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3

MUB

DK

Politika oluşturma

KİMK alanında tüm
faaliyetler

KİMK politikalarının
analizi MUB politikaları
hakkında görüş
İç Denetim ve İç Denetim Planları ve stratejileri hakkında görüş
Bağımsızlığın korunması

Yasal Düzenleme

Birincil ve ikincil düzenlemeler, rehber ve
şablon taslaklarının
hazırlanması

Değişiklik ve geliştirmeye yönelik düzenlemeler
hakkında görüş

Age, Robert De Koning, PIFC, S. 75

KIŞ'09

MAKALE

Netwoking

Tüm paydaşların
gelişimi
İçeride ve dışarıda
kamu ilişkileri

KİMK İzleme

MUB Rehberlerinin
izlenmesine yönelik
uygunluk testleri

Raporlama

İç denetim raporlarının analizi
KİMK durumu hakkında maliye bakanlığına
raporlama

Stratejik ve yıllık planlar
hakkında görüş

Arabuluculuk/
Uzlaşma

İç denetçilerin atanması ve çıkarılmasına
ilişkin görüş verme,
Yönetim ve iç denetimin çıkar çatışmasının
çözümü

Rotasyon ihtiyaçları ve
personel politikası
İç denetçiler ile yönetim
arasındaki çatışmaları
çözme
MUB yöneticisinin değerlendirme rolü

İç denetim kalite
güvencesi

Denetçilerin eğitiminin koordinasyonu ve
denetimi
İç denetimin profesyonelliğini yükseltme

Maliye bakanlığının gözden geçirmeleri hakkında
görüş
İç denetim için genel
profesyonel eğitim
MUB Başkanın rolünün
değerlendirilmesi

AB Fonlarının
kontrolü

Tüm alanlarda faaliyet

AB Fonlarına yönelik
görevler ile yolsuzluk ve
aykırılıkların önlenmesine yönelik gözetim

İç denetim ve dış denetim arasında işbirliğine
yönelik görüş

Yabancı bir kaynakta komitelerin kurulması ve temel
fonksiyonları aşağıdaki gibi açıklanmaktadır. 4
“İç denetimin rolünü kuvvetlendirmek için icracı bakanlıklarda denetim komitelerinin kurulmasına ihtiyaç vardır. Komiteler, bakanlıkların ve diğer idarelerin
bünyesinde oluşturulmalı ve üst düzey yönetim ile
muhasebe ve bütçe alanlarında teknik uzmanlardan
meydana gelmelidir.”
“Denetim komitesi, organizasyonun icracı yönetiminde tamamen bağımsız olup, finans yöneticisi, mali işlerden sorumlu görevli ile baş iç denetçi ile dış denetçiler normal olarak komitenin toplantılarına katılır ve
her zaman bu komiteye doğrudan erişim sağlar.”
Jack Diamond tarafından hazırlanmıştır. Teresa Ter-Minassian
tarafından dağıtım yetkisi verilmiştir. Mayıs 2002
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İç denetimin çalışmalarını gözden geçirmek, iç denetçinin normal çalışmasına ek olarak yoğunlaşması gereken önemli alanları belirtmek,

.

İç denetimin, baş kontrolör ve denetçinin sağladığı önemli bulguları gözden geçirmek ve düzeltici
ve önleyici işlemin gerektiği önemli alanları tespit
etmek,

.

İç denetimin tavsiyeleri hakkında değerlendirme
yapmak ve işlemlerin etkililiğini sağlamak,

.

Bütçe komitesinin incelemelerinin ve raporlarının
uygulamasını sağlamaktır.”

-

Uluslararası Perspektifte Denetim Komitesi / Kurulunun Rolü

4

Denetim komitesinin temel fonksiyonları;

“Aynı zamanda, Maliye Bakanlığında bir merkezi iç
denetim komitesi olması da faydalıdır. Maliye Bakanlığı üst düzey yönetimi, iç denetim servisinin başkanı ve muhasebe servisinin başkanından oluşan bir
komite, iç denetimin belirlediği önemli bulguları ve
yapılması gerekenleri, hiçbir işlemin yapılmadığı veya
iç denetimin itirazlarının dikkate alınmadığı durumları gözden geçirmek ve iç denetimin çalışmalarında
yoğunlaşması gereken kritik alanları belirlemek için
kurulabilir.”
Kamu sektöründe kurumsal yönetim konusunda IFAC
tarafından hazırlanan bir kaynakta ise, denetim komitelerine olan ihtiyaç belirtilmiş ve komitenin ne tür
bir rol üstleneceği gösterilmiştir. 5
“Kamu sektörü kurumlarının, iç kontrol ve dış denetim süreçlerinin yapısını bağımsız değerlendirilmesinden sorumlu olan ve icracı olmayan üyeleri kapsayan
bir denetim komitesi kurma ihtiyacı vardır. Denetim
komitelerinin oluşturulması bir “Anglo-Sakson” fenomeni olmasına karşın kurulmasına yönelik gerekçeler
başka yerler için de geçerlidir.”
“Denetim komitesi, organizasyonun icracı yönetiminde tamamen bağımsız olup, finans yöneticisi, mali iş5 (2) Corparate Governance in Public Sector, IFAC Public Sector
Committe, july 2006.s–67
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“İç denetim faaliyetinin bağımsızlığını
garanti etmek için, iç denetim
yöneticisinin işlevsel (fonksiyonel)
olarak denetim komitesi gibi bir organa,
idari acıdan ise kurumun icra başkanı
düzeyinde bir kişiye bağlı olması gerekir.”
lerden sorumlu görevli ile baş iç denetçi ile dış denetçiler normal olarak komitenin toplantılarına katılır. İç
denetim birim başkanı ve dış denetçiler denetim faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan bazı bulguları denetim
komitesinin gündemine getirebilir.”Denetim komiteleri, en az yılda bir denetçiler ile tartışma toplantıları
düzenler.”
Özel sektör uygulamalarına bakıldığında şirketlerde,
yönetim kurulu tarafından, şirketin hissedarlar ve ilgili diğer taraflar için üretilen mali raporlar ve verilerin,
şirketin iç kontrol sisteminin, iç ve bağımsız denetçilerin performansının, yasal düzenlemelere, şirket politikaları ve etik ilkelerine uygunluğun gözden geçirilmesine yardımcı olmak üzere DK oluşturulmaktadır.
IIA uluslararası iç denetim standartlarına bakıldığında
iç denetimin bağımsızlığına ilişkin standartlarda denetim komitelerine yer verilmiştir. 6
“Genel Standart - Bağımsızlık- 100: İç denetim elemanları denetledikleri faaliyetlerden bağımsız olmalıdırlar.

sonelle donatılmış, bağımsız bir iç denetim işlevi; kurumun yönetim süreçlerinin etkililiği ile operasyonel,
teknik, mali ve idari riskler gibi her turlu riski iyi yönettiği konusunda güvence sağlayacaktır.”
Yukarıda belirtilen standartlar çerçevesinde, denetim
komitelerinin en temel işlevlerinden birisi, iç denetimin bağımsızlığının sağlanmasına ilişkin rolü olmaktadır.
Türkiye’de Merkezi Uyumlaştırma Birimi Fonksiyonu
ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu
Ülkemizde AB uyum ve uluslar arası standartlara uygunluk sağlamak bakımından 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla getirilen yeni mali
yönetim ve kontrol sisteminde; kamu idarelerinde oluşturulması gereken iç kontrol ve iç denetimin
merkezi uyumlaştırılması görevi Maliye Bakanlığına
verilmiştir. Kanunda iç kontrolün Maliye Bakanlığınca, iç denetimin ise Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulunca (İDKK) uyumlaştırılması
öngörülmüştür.
Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca, iç denetim merkezi uyumlaştırma birimi olarak oluşturulan İDKK’ nın
yapısı ve çalışmaları “ İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Spesifik Standart - Kurumsal Statü–110: İç denetim
biriminin kurumsal statüsü birimin denetim sorumluluklarını yerine getirebilmesine olanak verebilecek
nitelikte olmalıdır.”

Kurul, Maliye Bakanlığına bağlı ve 7 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 Bakanlar Kurulu tarafından atanmaktadır.

“İç denetim faaliyetinin bağımsızlığını garanti etmek
için, iç denetim yöneticisinin işlevsel (fonksiyonel)
olarak denetim komitesi gibi bir organa, idari acıdan
ise kurumun icra başkanı düzeyinde bir kişiye bağlı
olması gerekir. Yeterli kaynaklara sahip, yetkin per-

Kurul üyelerinin görev süreleri 5 yıl olup, bu sürenin
sonunda yeniden atanmaları mümkün bulunmaktadır. Bugün itibariyle Kurul bir eksik üye ile çalışmalarına devam etmektedir Kurulda görevlendirilenlerin
kendi kurumlarındaki asli görevleri devam etmektedir.

6 Türkiye İç Denetim Enstitisü, The IIA Reserch Foundation, Uluslararası İç Denetim Standartları, Mesleki Uygulama Çerçevesi, TİDE
Yayınları :3

Gerek Kanunda, gerekse Yönetmelikte Kurulun teşkilatına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamış-
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tır. Mevcut düzenlemeler, Kurulun üyelerinin, hangi
nitelikte ve kaç kişiden oluşacağı, görevlerinin ne olduğuna ilişkindir. Bu görevlerin hangi personel eliyle yürütüleceği, kurul giderlerinin nasıl karşılanacağı
açıklanmamıştır.

ve üstlendiği görev, yetki ve sorumluluklar ise aşağıda
gibi sayılmıştır.

Kanununun 67 nci maddesi ile ilgili Yönetmeliğin 6 ncı
maddesine göre Kurulun, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ
olarak hizmet vermek üzere; iç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını ve iç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek, denetim rehberlerini
hazırlamak ve geliştirmek, iç denetçilerin atanmasına
ilişkin diğer usulleri belirlemek, kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak, iç denetçilerin
eğitim programlarını düzenlemek, idarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide
etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına
sunmak ve kamuoyuna açıklamak, kalite güvence ve
geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek gibi görevleri
bulunmaktadır.

• 5018 sayılı Kanun uyarınca İDKK’nın merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde iç denetim alanında
gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırlamak ve
Kurulun görüşüne sunmak,

Kurulun, iç denetime ilişkin düzenlemeler yapma,
sistemin izlenmesi, koordinasyon ve eğitime yönelik olarak üstlendiği temel fonksiyonlar bakımından
MUB’nin başlıca görevlerini üstlendiği görülmektedir.
Kanunda, iç kontrolü uyumlaştıracak birime ve Kurul
sekreteryasının yürütülmesine ilişkin hüküm bulunmamakla birlikte, mali yönetim, iç kontrol ve iç denetime ilişkin görevlerin gerektirdiği hizmetlerin yerine
getirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğünde iki adet daire başkanlığı kadrosu ihdas edilmiş ve bu dairelerin birisinin mali
yönetim ve iç kontrolün uyumlaştırılmasına yönelik
olarak “mali yönetim ve kontrol dairesi”, iç denetim
sisteminin yürütülmesine yardımcı olmak ve Kurul
sekreteryasını yürütmek amacıyla da “iç denetim
dairesi”nin oluşturulmuş olduğu ve merkezi uyumlaştırmaya ilişkin tüm faaliyetlerin bu dairelerce yürütüldüğü görülmektedir.
İç Denetim Dairesinin adı daha sonra “İç Denetim
Merkezi Uyumlaştırma Dairesi” olarak değiştirilmiş
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• İç Denetim Koordinasyon Kuruluna (İDKK) sekretarya hizmeti vermek,

• Dairenin görev alanı kapsamında kişi ve idarelerden gelen yazılar ile Genel Müdürlük daireleri ve
Bakanlık birimlerinin yazılarını cevaplandırmak,
• Dairenin görev alanı kapsamında kanun, tüzük ve
yönetmelik tasarı ve teklifleri hakkında görüş yazısı hazırlamak,
• Genel Müdürlüğün toplantı ve çalışmalarına katılmak,
• İç denetim otomasyon projesini yürütmek,
• Dairenin görev alanı kapsamında AB, Dünya Bankası, IMF, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışma ve toplantılara katılmak,
• İç denetim eğitim çalışmalarına katkı sağlamak,
• Genel Müdürlük tarafından Daireye verilecek diğer görevleri yapmak.
• Sayılan görevler çerçevesinde, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesinin merkezi uyumlaştırma
görev ve yetkisi bulunmamakla birlikte buna ilişkin tüm faaliyetlerin bu dairece yürütüldüğü, fakat dairenin hiyerarşik olarak Kurula değil, Genel
Müdürlüğüne karşı sorumlu olduğunu belirtmek
gerekir.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus, “Başka
ülkelerdeki Merkezi Uyumlaştırma Biriminin (Central
Harmonisation Unit) karşılığı Türkiye’de İç Denetim
Koordinasyon Kurulu olmaktadır. Söz konusu daire
başkanlığı ise Kurula sekretarya hizmeti vermek üzere, Yönetmeliğin 18 inci maddesinde sayılan görevleri
yapmak için kurulmuştur.“7
7 Ramazan AKTAŞ, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi(İç Denetim Koordinasyon Kurulu), Mali Hukuk Dergisi sayı : 132 s.10
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Oysa, Avrupa Birliği ülkelerinde merkezi uyumlaştırma birimlerinin, denetim komitesi /kurulundan ayrı
olarak Maliye Bakanlıkları bünyesinde fakat daha bağımsız bir yapıda oluşturulduğu görülmektedir.

dan sorumlu İDKK’nın, merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirecek bir yapıda
olmadığı, aralarında görev ve fonksiyon uyumsuzluğu
bulunduğu değerlendirilmektedir.

Ülkemizde yeni sisteme işlerlik kazandırılmasına
yönelik çalışmalar devam etmektedir. AB müzakere sürecinde “mali kontrol” bölümüne ilişkin olarak
30.09.2008 tarihine kadar yapılacaklar arasında, 5018
sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, kamu iç denetim
sistemini geliştirmek ve koordine etmek amacıyla
Merkezi Uyumlaştırma Birimi kurulması öngörülmekteydi.

Öncelikle, İDKK’nın merkezi uyumlaştırma birimi değil, denetim kurul veya komitesi rolünü üstlenmesi
ve uyumlaştırma görevini, yeniden yapılandırılacak
bir merkezi uyumlaştırma birimine bırakması gerekli
görülmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararı eki 2009 Yılı Programında,
2009 yılı Haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun, kamu
iç denetim sistemini geliştirmek ve koordine etmek
üzere, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi fonksiyonunu 5018 sayılı Kanunda belirtildiği gibi, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak yerine getirecek şekilde
yeniden yapılandırılacağı belirtilmiştir.
AB Komisyonunun 5 Kasım 2008 tarihinde açıkladığı Türkiye hakkındaki 2008 İlerleme Raporunun
32-Mali Kontrol faslına ilişkin bölümü, Komisyonun,
Türkiye’nin mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin
tespit ve değerlendirmeleri ile yapılması gerekenleri
içermektedir. Söz konusu Raporun gayri resmi Türkçe
tercümesinde, İç Denetim Eşgüdüm Kurulunun iç denetim hususunda önemli belgeler hazırladığı, ancak
Kurulun uyum ve koordinasyon görevinin, daha ehil
ve etkin bir işleyişi sağlayacak daimi nitelikli bir merkezi uyum birimine aktarılmadığı ve Kurulun danışma
işlevini daha da geliştirmesi gerektiği belirtilmiştir.
Sonuç
Gerek AB Komisyonu tavsiye ve açıklamaları, gerekse
uluslararası kabul görmüş standartlar ve uygulamalar
çerçevesinde; ülkemizde kamu iç mali kontrolü ve iç
denetimin merkezi uyumlaştırılmasına yönelik olarak
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde oluşturulan İç Kontrol ve İç Denetim Uyumlaştırma Daireleri ile iç denetimin uyumlaştırılmasın-
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Kurulun, denetim Komitesi/kuruluna karşılık gelecek
şekilde yeniden yapılandırılarak, KİMK sisteminin geliştirilmesi, iç denetimin etkinlik kazanması, denetim
mesleğinin geliştirilmesi ve bağımsızlıklarının sağlanmasına yönelik politikalar üretmesi ve danışmanlık
yapması beklenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bürokratik kaygılar ve beklentiler yüzünden sistemin mantığına aykırı veya sistemi bozucu bir
yapı ve fonksiyon karmaşası yaratılmamasıdır.
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SOSYAL
POLİTİKALARDA
VE SOSYAL
HİZMETLERDE
DEĞİŞİM SÜRECİ
(YENİ BİR MODEL
ÖNERİSİ)

ÖZET: Sosyal Devlet düşüncesi, sanayileşmenin ve
hızlı ekonomik gelişmenin sosyal hayatta yarattığı
olumsuz değişiklikleri bertaraf etme veya etkileri minimize etme çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Devlet örgütlenmesinde ortaya çıkan bu anlayışın en iyi uygulaması 1945-2000 yılları arasında
Avrupa’da “Refah Devleti” ile kendini göstermiştir.
Anayasa’da devletimizin bir sosyal devlet olduğu belirtilmesine ve sosyal güvenlik alanında önemli reform
çabalarına rağmen, “Sosyal Devlet”i gerçekleştirecek
en önemli kurumsal alanlardan biri olan sosyal hizmetler alanına reform olarak nitelendirilebilcek bir
uygulama -tüm iyi niyetli çabalara rağmen- maalesef gerçekleştirilememiştir. Bu makale, sosyal hizmet
anlayışının kurumsal dönüşümünü sağlamanın temel
ipuçlarını vermekte, merkezi yönetim ve mahallinde
yapılması gerekenleri içeren yeni ve dinamik bir model ortaya koymaktadır.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Sosyal hizmetler, sosyal palitika, refah devleti, sosyal devlet.
GİRİŞ
Devlet iş ve işlemleri kamu yönetimi eliyle yürütülmektedir. Kamu yönetimi; siyasal yapılanmanın yürütme ile görevli organının emrinde, Anayasanın devlete
yüklediği kamu hizmetlerini yine Anayasada belirtilen
temel ilkeler çerçevesinde ve kanunların tanıdığı imkanlar içinde yürütmekle yükümlü kurum, kuruluş ve
örgütler bütünüdür. Diğer bir deyişle, devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde insanların ve araçgerecin örgütlenmesi ve yönetimidir.

Sedat ERGENÇ
İç Denetçi
SHÇEK Genel Müdürlüğü
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Anayasal çerçevede tanımını bu şekilde yaptığımız
kamu yönetiminin tanımında bir “kimlik bunalımı”
söz konusudur. Müstakil bir disiplin olarak İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan bu kavram, çalışma
alanının belirlenmesi noktasında hukuk, siyaset, ekonomi ve sosyoloji ile işbirliği noktasında disiplinler
arası bir görünüm arz etmektedir. Kamu yönetiminin
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“Sosyal Hukuk Devleti, bir hukuk
devletinin yapısı içindeki devlet şeklidir.
Diğer bir deyişle, demokratik prensiplerin
arızasız ve noksansız tarzda işlediği,
fertlerin şahsi haklarının, toplantı, dernek
ve sendika kurma, seçme ve seçilme, yani
genel oy hakkının, basın hürriyetinin,
mesken masuniyetinin ve seyahat
hürriyetinin var olduğu, bir kelime ile
plüralist devlet ve cemiyet düzeninin
yerleşmiş bulunduğu devlet şeklidir.”
yeni bir kavram olması dolayısıyla, tanımı ve ilgi alanı
noktasında da çeşitli tanımlamaların yapılmasına gerek duyulmaktadır.
Belirli bir amaca yönelik olarak bir örgütün kurulması,
örgütün işlerliğini sağlayacak her türlü yönetsel etkinlikler, kaynakların bir araya getirilmesi, koordinasyon
sağlanması, izlenecek yöntem ve denetimi kapsayan
genel yönetim anlayışı evrensel bir tanımdır ve hem
kamu kesimi, hem de özel kesim için geçerlidir. Ancak,
kamu kesimindeki yönetimi, özel kesimden ayırmak
için kamu yönetimi kavramı kullanılmaktadır.
Tanımı tam olarak yapılmayan ve günümüzde disiplinler arası bir disiplin olarak algılanan kamu yönetiminin çalışma alanında belirsizlikler ve farklı anlayışlar
söz konusudur. Son 10 yıllar içerisinde kamu yönetiminin örgüt biliminin etkisi altına girdiğini, dolayısıyla
işletme yönetiminin kavram ve anlayışlarının kamu
yönetimini ziyadesiyle etkilediğini; örgüt modelleri,
örgütsel davranış kalıpları, liderlik, verimlilik, toplam
kalite yönetimi, vatandaşı müşteri olarak algılamanın
kamu yönetimini işletme yönetimine kaydırdığı ifade
edilmektedir.
Buna karşılık bir başka görüşte şöyle ifade edilmektedir: Kamu yönetimi disiplini işletme yönetimi disiplininden yararlanabilir. Ancak, kamu yönetiminin
devlete ait olma özelliği nedeniyle, siyasal bir temeli
olduğu unutulmamalıdır. Siyasal boyut, kamu yöne-
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timinin siyaset biliminden daha fazla yararlanmasını
gerektirmektedir.
Kamu yönetimini, işletme yönetimi veya siyasal iktidarla olan hiyerarşik ilişkilerin oluşturduğu bir yönetim şeklinde algılamak, kavramı doğru tarif etmemizi
zorlaştırmaktadır. Bunlardan birincisi, kamu yönetimine işletmecilik açısından bakmayı, diğeri ise siyasal
açıdan bakmayı öngörmektedir. Artık kamu örgütlerinin moral ve politik temellerini, bu örgütlerin siyasal
iktidarla olan hiyerarşik ilişkileri içine kapatmak imkansızdır ve öte yandan kamusal politikaların özel kesim örgütlenmelerinden etkilenmeleri bir gerçek olmakla birlikte, özel kesim değerlerinin tümüyle kamu
örgütlerine aktarılması da imkansızdır.
SOSYAL DEVLETİN ORTAYA ÇIKIŞI
Doğumu ve gelişimi itibariyle sosyal politikalar, liberalizmin acımasız kurallarının geniş halk kitleleri üzerindeki baskı ve etkisini en aza indirmek için geliştirilmiş yöntemlerdir. Sosyal politikaların (sosyal güvenlik
ve sosyal hizmetler) devlet eliyle yürütülmesiyle de
“sosyal devlet” kavramı ortaya çıkmıştır.
Sosyal Devlet kavramı son yüzyıla has bir kavramdır.
Aslında sosyal devlet müessesinin doğuşu ile birlikte, devletin görev ve sorumluluklarının arttığı ve
giderek daha çok fonksiyon yüklendiği toplum hayatında aktif bir rol üstlendiği görülmektedir. Bu bakımdan günümüzün sosyal devleti Montesquieu’nun
“Kanunların Ruhu” adlı eserinde tasvir ettiği jandarma ve gece bekçisi devlet tipi ile Machievelli’nin
“Hükümdar”ındaki devlet tipinden tamamıyla ayrılmakta, sosyo-ekonomik olayları düzenleyici, topluma
yeni şekiller verici önemli roller üstlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası cumhuriyetin niteliklerinin sayıldığı 2.maddesinde “Türkiye’nin
bir sosyal devlet olduğu”nu belirtmektedir. Ayrıca
17.maddesinde de “herkesin maddi ve manevi varlığını geliştirme ve koruma hakkına sahip olduğu”
ifade edilmektedir. Bu meselenin tartışılır bir tarafı
bulunmamaktadır. Kişiler için “hak” olan bu durum
5.madde ile devlete “görev” olarak yüklenmiştir. Türkiye resmen bir sosyal devlettir. Ancak isminin sosyal
devlet olması veya bunun Anayasasında yazılı olması,
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tek başına bu unsurla devletin gerçek anlamda sosyal
devlet olduğu anlamına da gelmemektedir.
REFAH DEVLETİ
Sosyal Hukuk Devleti, bir hukuk devletinin yapısı
içindeki devlet şeklidir. Diğer bir deyişle, demokratik
prensiplerin arızasız ve noksansız tarzda işlediği, fertlerin şahıs haklarının, toplantı, dernek ve sendika kurma, seçme ve seçilme, yani genel oy hakkının, basın
hürriyetinin, mesken masuniyetinin ve seyahat hürriyetinin var olduğu, bir kelime ile plüralist devlet ve
cemiyet düzeninin yerleşmiş bulunduğu devlet şeklidir. Sosyal devlet bu refah devleti tipine bağlı olarak
mütalaa edilmelidir.
Avrupa “refah devleti” (welfare state/sosyal devlet)
anlayışını 1945-2000 yılları arasında en güzel bir şekilde uygulamış, sosyal devlet olmanın gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Belirtilen zaman aralığının ortalarından sonra ülkemiz de bu gelişmelerden geri durmamış, Anayasa gibi temel hükümlerle
güvence altına aldığı sosyal devlet kavramını özellikle
iş hukukunda olmak üzere toplumsal yaşamda realize
etmiştir. Her ne kadar 39 yaşında emekli olma imkanı sağlayan düzenlemelerle ülke ekonomisini uzun
vadede harabeye çevirmeye yönelik bilinçli/bilinçsiz
uzun süreli yanlış karar ve uygulamalar olsa da 1.Özal
dönemi ve yakın dönem siyasi kararları bu yanlışı geç
de olsa düzeltme çabasına girmiştir.
Sosyal devlet olmanın belli şartları vardır: Her şeyden
evvel sosyal devletin görevi, sosyal adaleti, sosyal refahı ve sosyal güvenliği sağlamaktır. Bu kavramların
uygulaması tüm vatandaşları kapsamak durumundadır ve toplum yararının birey yararına üstün tutulması
şeklinde tezahür eder.
DEVLET ANLAYIŞINDA VE KAMU YÖNETİMİNDE
DEĞİŞİM ÇABALARI
Devlet yönetimindeki (1945 statükosu sonrasındaki)
değişim çabaları en somut haliyle bilim çevrelerinin
de katkısıyla MEHTAP Raporu (1963) ve KAYA Raporu (1991) ile gündeme gelmiştir. 1983 Yılından sonra
gerçekleştirilen değişimler, uğraşlar, çabalar devlet
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“Avrupa Sosyal Şartı’nda çocukların,
gençlerin, kadınların, ailenin,
özürlülerin korunması gerekliliği, yeterli
kaynaklardan yoksun herkesin sosyal ve
sağlık yardımı hakkına sahip olduğu
ve tarafların bu koşullara
ulaşması politikalarının hedefi
sayacakları belirtilmiştir.”
yönetiminde farklılıklar meydana getirse de hiçbir yönüyle dünyadaki çağdaş gelişmeleri yakalar düzeyde
olamamıştır.
Son olarak kamuoyunda “Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı” olarak bilinen değişim hamlesi 2003 den
sonraki yıllara damgasını vurmuş bir çaba olarak göze
çarpmaktadır. Bu kanun tasarısı her ne kadar Cumhurbaşkanlığı tarfından TMBB’ye iade edilmesinden
sonra tekrar gündeme getirilmemişse de bu tasarısındaki bakış açısı toplumun her kesiminde tartışılmış,
aynı mantık ve bakış açısı içinde olan kimi kanunlar
TBMM tarafından kabul edilerek yasalaşmış, kurumsal değişim süreci başlamıştır.
Köy Hizmetlerinin kapatılması, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu,
Kalkınma Ajansları Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu
Kanunu gibi düzenlemeler aynı mantık içinde çıkarılmış kanunlar dizisidir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında ifade edilen bakış açısını tek kelimeyle özetlemek gerekirse;
adem-i merkeziyet, yerelleşme, desentralizasyon,
yerinden yönetim, subsidiyalite gibi değişik tanımlarla ifade edilen mahalli idarelerin güçlendirilmesi
için, merkezi yönetimin görev ve yetki tanımlamasını
yapıp, görev ve yetkilerini ayrıntılı olarak belirleyip,
devletin küçültülmesi ve devletin tanımlanmamış diğer tüm görevlerinin yerel yönetimlerce yapılacağının
ifadesidir.
Oysa kanunlarla yaptığımız geleneksel devlet tanımlamamız, devletin görev ve yetkileri tam tersi çizgi-
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dedir. Mevcut anlayışa göre yerel yönetimlerin görev
ve yetki sınırları ve tanımı kanunlarla belirlenmiş,
“bunların dışında kalan diğer tüm görevlerin merkezi
yönetimce yerine getirileceği” yaklaşımı benimsenmiştir.
Devletin “kudretli-sert-baba” kimliğinin yerini
“marifetli-şefkatli-ana” kimliğine çevirme, “bekleyen/
alan devlet” anlaşının yerini, “veren/hizmet eden
devlet” anlayışına çevirme, çağdaş kamu yönetimi
anlayışı içinde kalite yönetimi anlayışına uygun, hesap verilebirliği, şeffaflığı, etkili-verimli-sürdürülebilir
gelişmeyi sağlayıcı, katılımcı yönetişim anlayışını destekleyen, klasik hiyerarşik yapılanmasını sorgulayan
bir modele dönüştürme çabaları devam etmektedir.
Bu yeni model toplumun bazı dinamikleri tarafından
şiddetle ve acımasızca topyekün reddedilmiş, iyi ve
kabul edilebilir taraflarının olabileceği ihtimali dahi
gündeme getirilmemiştir.
Kamu yönetimi anlayışındaki değişimin sosyal politikalara da yansıtılması bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır: Sosyal politikalar; (a)sosyal güvenlik, (b)sosyal
yardım ve sosyal hizmetleri kapsayan bir üst tanımıdır. Anayasamızda ifadesini bulan “sosyal devlet olma
vasfı” Anayasamızın 5.maddesinde “Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal yardım
kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir” ilkesi ile ifade edilmektedir.
Günümüzde devlet bu görevini sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları ile yerine
getirmektedir. Ekonomik ve sosyal yoksunluğun büyümesi şeklinde belirlenen sorunların giderilmesinde sosyal yardım ve hizmetlerin büyük önem taşıdığı bilinmektedir. Ülkelerin kendi sosyo-ekonomik ve
politik yapılarına göre biçimlenen sosyal güvenlik ve
sosyal hizmetlerde temel ortak hedef ülke halkının
mutluluğunu ve refahını sağlamaktır.
Bizim de kabul ettiğimiz Avrupa Sosyal Şartında da
çocukların, gençlerin, kadınların, ailenin, özürlülerin
korunması gerekliliği, yeterli kaynaklardan yoksun
herkesin sosyal ve sağlık yardımı hakkına sahip olduğu ve tarafların bu koşullara ulaşması politikalarının
hedefi sayacakları belirtilmiştir.
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SOSYAL POLİTİKA
Sosyal Politikanın Genel Hedefleri:
- Ferdî muhtaçlığın yanında değişik psiko-sosyal sorunların ve yüklerin ortaya çıkması halinde muhtaç insanlara, sosyal güvenlik yöntemleri (sosyal
sigortalar, devletçe bakılma, sosyal yardım ve sosyal hizmetler) çerçevesinde geniş kapsamlı ve çok
maksatlı maddî ve mânevî destek ve danışmanlık
hizmetleri sunmak;
- Sosyo-ekonomik yönden zayıf olan insanların sosyal ve ekonomik durumlarını sürekli olarak iyileştirmek;
- Sosyal barışın ve adaletin temini için refah toplumunu oluşturmak. Sosyal gelişmeyi, mikro (işletmelerde) ve makro (toplumsal düzeyde) bazda
sağlamak;
- Akla gelebilecek bütün sosyal risklere ve bunların
doğurabileceği her türlü zararlara karşı toplumun
bütün üyelerini sosyal güvenlik kapsamı altına almak;
- Fırsat eşitliği çerçevesinde insan haysiyetine yaraşır bir hayatın idamesi için tedbirler almak;
- Tam istihdamı sağlamak;
- Toplumda sosyal bütünleşmeyi ve sosyal tekamülü oluşturmak ve bunun için de sosyal ahlâk ve
sorumluluk duygusunu geliştirmek. Sosyal ahlâk
esaslarının toplumda geçerlilik kazanması yönünde sosyal hizmetler alanında danışmanlı, rehberlik
ve pedagoji faaliyetlerinde bulunmak;
- Kolektif, kendi kendine yardım etme ilkesine uygun olarak, gerek kamu alanında, gerekse sivil
toplumda sosyal dayanışma ruhunu hayata geçirmek ve sivil toplum örgütlerine katılımcı imkânlar
tanımak;
- İnsan kaynaklarını, mikro ve makro bazda en verimli bir şekilde değerlendirmek ve sosyal sermaye oluşturmaktır.
SOSYAL POLİTİKALARDA DEĞİŞİM
Sosyal güvenlik reformu olarak adlandırılan, 5502 sayılı kanunla 20 yıldır konuşulan müzakere edilen ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuş, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı tek
çatı altında toplanmış, 5489 Sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile aynı şekilde uzun zamandır gerçekleş-
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tirilemeyen genel sağlık uygulaması başlatılmış, 4447
Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uygulamaya konularak
çok ileri bir uygulama başlatılmış, ayrıca işsiz kalanlara belirli bir süre de olsa ödeme yapılarak, işsizlerin
sosyo-ekonomik sorunları önemli nispette önlenmiştir. Tüm bu devrim mahiyetindeki ileri uygulamalar
sosyal güvenlik alanında realize edilmiştir.
Ancak sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında
beklenilen reformların hiçbiri gerçekleştirilememiştir.
Sadece sosyal yardım alanındaki bütçe –fonlar- artırılmış, sosyal yardım yöntemleri zenginleştirilip/geliştirilmiştir. 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat Kanunu ile kurumsal yapı oluşturulmuş, şartlı nakil transferi gibi projeler ve yeni yardım modelleri hayata geçirilmiştir.
Sosyal Hizmetler alanında ise bilinen yöntemler dışında, sosyal güvenlik alanında olduğu gibi devrim
mahiyetinde bir uygulama görülmemiştir. Korunmaya muhtaç çocuk, özürlü, yaşlı hizmetlerinde klasik
yöntemler küçük rötuşlarla devam ettirilmiştir. Sosyal
hizmetlerin bazı alanlarında (örneğin yaşlı hizmetlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi bazı yerel
yönetimlerin önemli sayıdaki yaşlı kitlesine uyguladıkları) ileri çağdaş tekniklere ulaşılamadığı üzülerek
görülmektedir.
Kamu yönetimindeki gelişmelere paralel olarak, sosyal hizmetlerin önemli bir alanını kapsaması gereken
koruyucu aile hizmetlerinin; bir taraftan profesyonel
aileler, diğer taraftan da gönüllü kurum, kuruluşlar,
dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşları eliyle yürütülmesi gerekmektedir.
Bu uygulamaların öne çıkarılmasıyla birlikte, ülke genelinde sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilmesi, sağlanan standardın korunması ve denetlenmesi de primsiz sosyal güvenlik
kurumları olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü içine alan yeni
bir rugulasyon kurumu tarafından gerçekleştirilmelidir. Böylece gelişmiş batı ülkelerinde olduğu gibi,
personelin birikim ve enerjisinin, strateji belirleme,
standardı sağlama ve bu hususların gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetlenmesi, kurumun etkililiğini
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ve niteliğini, hizmetlerin de kalitesini ve yaygınlığını
artıracaktır.
Bu suretle çok küçük bir guruba hizmet üreten devletçi anlayış yerini, aynı kaynaklarla daha büyük bir
guruba hizmet satın alan, çok yönlü fayda sağlayacak çağdaş ve etkili bir sosyal yardım ve sosyal hizmet
anlayışını öne çıkaracaktır. Zira, sorunu heybenin bir
cebinden diğerine taşımak çare değildir.
YENİDEN YAPILANMA
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK
Genel Müdürlüğü) tarihsel gelişimi içerisinde önemli bir dönüşüm sergilemiştir. Bu dönüşümün olumlu
veya olumsuz olduğu konusu tartışmalıdır. Tarihi Cumhuriyetten eski olan ve Osmanlı dönemine dayanan
kurum, kuruluşunda bir STK. olarak örgütlenmiş ve
uzun yıllar toplumun çok önemli ihtiyacını karşılamış,
kimsesizlerin kimsesi olmuştur. Kurum 1983 yılından
itibaren bir kamu kurumu hüviyetine bürünerek bu
güne gelmiştir. Her iki yaklaşımın da kuşkusuz olumlu
ve olumsuz, avantajlı veya dezavantajlı yönleri vardır.
SHÇEK; kurtuluş savaşından çıkmış bir ülkede, onbinlerce şehit yetimi bulunan, bugünkü durumuyla kıyaslanamayacak ölçülerde fakirlik içinde olan toplumun
sosyo-ekonomik yapısı içerisinde, 15 milyon nüfuslu
bir ülkenin –alanı ile ilgili- ihtiyaçlarına önemli ölçüde
cevap vermiş olan kurumsal yapısını hiç değiştirmeden bu günlere gelmiştir. Mesleki anlayışta gerekli
ve etkili dönüşümü zamanında gerçekleştirilememiş,
yoksulluk ve muhtaçlığa karşı kurumsal duruş ve yaklaşımı, ekonomik yardımdan öteye gidememiştir.
SHÇEK’in kurumsal örgütlenmesi, tipik taşra teşkilatı
bulunan merkezi kurum şeklindedir. 5018 Sayılı Kanunun uygulamaya girmesi ile birlikte genel bütçeye dahil edilmiş, toplam içinde çok küçük paya sahip döner
sermaye gelirleri hariç, bütçe dışı hiçbir geliri olmayan, genel bütçeye dahil bir merkez teşkilatıdır.
SHÇEK, son yıllarda kurumsal anlayışta bazı değişiklik zorlamaları olsa da genel hatları itibariyle kurum
bakımının öne çıkarıldığı, memur anlayışından ziyade,
ücretli anlayışı içinde faaliyetlerini sürdüren bir hayır
ve yardım kurumudur. Çalışanlarının hak ve yetkileri
kanun ve bağlı mevzuatla düzenlenmiş, çalışma usul
ve esasları itibariyle Tapu Kadastro’dan farkı bulunmayan, ücret ve özlük hakları itibariyle de kamunun
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en alt seviyesinde yer alan (merkez teşkilatı hariç) bir
kamu kurumu görüntüsündedir.
Kurumun merkez ve taşra teşkilatının örgüt yapısında, çalışanların belirlenmesinde, çalışma usul ve
esaslarında önemli ve radikal değişiklikler yapılması
gerekmektedir. Zira, STK iken bir kamu kurumu hüviyetine bürünen ve özellikle son 30 yıl içerinde gerçekleştirilmesi gereken kurumsal dönüşümü ve mesleki
hizmet anlayışındaki dönüşümünü bu süre içerisinde
bir türlü gerçekleştiremeyen kurumun, mevcut çalışma temposu ve yönetim anlayışı ile 30 yıllık kaybı bir
anda telafi etmesi mümkün görülmemektedir.
Bu sebeple radikal değişikliklere ihtiyaç bulunmaktadır. Zira gelişen ve değişen dünya şartlarında, kişi başına milli gelirimiz 1950 yılında 200 Dolar, 1980 yılında
1337 Dolar iken, bugün resmi kayıtlara göre yaklaşık
9.000 dolara çıkmış, son 30 yılda GSMH. beş kat artmıştır. Böyle bir ekonomik yapı ve dönüşüm içerisinde nüfusumuz 50 milyondan 80 milyona çıkmış, tarım toplumundan tüketim toplumuna geçilmiş, ithal
ikame sistem yerini tam liberal dış ticarete bırakmış,
ekonomik yapının yanı sıra sosyal yapı da dönüşmüş,
toplum daha bireyci, daha materyalist hale gelmiş,
paylaşım ve yardım anlayışı da değişmiştir.
Böyle bir ülkede, sosyal hizmet anlayışının kurumsal
dönüşümü için ülkenin ekstra bir 30 yıl daha harcama
lüksü bulunmadığı her kes tarafından kabul edilmelidir.

İsimli kamu kurumlarını içine alan bir yapılanma ile
yukarıdaki ana hizmet alanları ile ilgili olarak kural
koyan, düzenleme yapan, standart getiren, rehberlik
eden ve denetleyen bir yapıya kavuşturulmalıdır.
b) Taşra teşkilatı: Taşra teşkilatının örgütlenmesi ise;
her ilde bir Sosyal Hizmet Merkezi kurulmalıdır. (Bu
merkez İl Müdürlüğü fonksiyonlarını da yerine getiren bir Toplum Merkezi gibi algılanmalıdır) Bu merkez Sosyal Hizmet Uzmanı olan bir Müdür (il müdürü
gibi algılanmalıdır) tarafından yönetilmelidir. Merkez
ana birimleri şu anki merkez teşkilatının bir prototipi
şeklinde olmalı, tüm mevcut danışma merkezlerini
içinde barındıracak şekilde, çocuk hizmetleri, yaşlı
hizmetleri, özürlü hizmetleri, aile hizmetleri, nakdi
yardım hizmetleri gibi şubeleri bulunmalıdır.
Sosyal Hizmet merkezleri İl Özel idarelerine bağlanmalıdır. Kuruluşlar ise (yetiştirme yurtları, çocuk yuvaları, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri vb yatılı
kuruluşlar) 16 büyükşehirde büyükşehir belediyesi
başkanlıklarına, diğer illerde ise belediye başkanlıklarına bağlanmalıdır. İlk etapta (16 büyükşehirde ve
diğer illerde) İlçe örgütlenmesi olmamalıdır. Böylece
devlet (özel idareler) ile yerel yönetimler (belediyeler)
karşılıklı işbirliği, dayanışma ve otokontrol içerisinde
çalışma ortamı bulacaklar, mevcut endişeler bu şekilde çözümlenecektir.

a) Merkez teşkilatı: SHÇEK Genel Müdürlüğü bir regülasyon kurumu olarak sadece merkez teşkilatından
müteşekkil bir kurum şeklinde yeniden örgütlenmelidir. Bu kurum;

Kariyer Sosyal Hizmet Uzmanı kadroları oluşturulacak şekilde düzenlemelere gidilmelidir. Sosyal Hizmet
Merkezlerinin yönetimi sosyal hizmet uzmanlarına
verilmelidir. 16 büyükşehir için 3 (1 Müdür 2 Yardımcı), diğer iller için ikişer (1 Müdür, 1 Yardımcı) olmak
üzere toplam 178 Sosyal Hizmet Uzmanı kadrosu tahsis edilmelidir. İl Müdürü, Kuruluş Müdürü, Doktor,
Çocuk Gelişimci, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog,
Öğretmen, Din Görevlisi, vb. kadrolarında bulunanlar
arasından yapılacak sınavla, 3 yıllık yardımcılık döneminden sonra atanacak bu kariyer uzmanlar sosyal
hizmet merkezlerinin müdürü olarak atanmalıdır.

- SHÇEK Genel Müdürlüğü,
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
- Özürlüler İdaresi Başkanlığı,
- Kadının Statüsü Sorunları Genel Müdürlüğü
- Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı

Ayrıca halen görev yapmakta olan üniversite mezunu
tüm meslek elemanlarının (Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Doktor, Öğretmen, Çocuk Gelişimi Uzmanı, Sosyolog, Din Görevlisi vb.) % 10 fazlası sayısınca (iptalihdas yoluyla) “Sosyal Hizmet Görevlisi veya Sosyal

NE - NASIL YAPILMALI?
Yapılacak bir kanuni düzenleme ile benzer hizmetleri
sunan kamu kurumlarını biraraya getirerek, oluşturulacak kurum “düzenleme ve denetleme kurumu” niteliğine kavuşturulmalıdır.
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Danışman” kadrosu oluşturulmalıdır. Mevcut meslek elemanlarının tamamı için düzenlenecek eğitim
programının akabinde homojen bir yapı sağlanarak,
bu personel sosyal hizmet görevlisi kadrosuna atanmalıdır.
Halen kuruluşlarda görev yapan meslek elemanlarının istisnasız tümü Sosyal Hizmet Merkezi kadrosuna
atanmalı, kuruluşların meslek elemanı ihtiyacı merkez müdürlüğünce günlük/anlık sağlanmalı, kuruluşlarda idari personel, hizmet ve destek personeli dışında meslek elemanı kalmamalıdır. Nitelikli meslek elemanlarının mesleki çalışmalar dışındaki evrak/kayıt,
okul takibi gibi bürokratik işlemlerden kurtarılarak
mesleklerinin icrası sağlanmalıdır.
Kuruluşlarda gerçekleştirilen nöbet hizmetleri, bazı
pilot uygulamalarda olduğu gibi sadece nöbet işini
yapan personel eliyle yürütülmeli, hafta tatili anlayışı
değiştirilerek 2 vardiya sistemi kurulmalıdır.
Bakım hizmetleri yerine önleyici hizmetlere ağırlık
verilmeli, korunma ve bakım gerekçeleri ortaya çıkmadan belirleme yapılabilecek ve müdahale edilebilecek yeni bir yapılanmaya gidilmelidir. Bunun için
“Sosyal Alan Yapılanması” olarak adlandırılan yeni bir
örgütlenme modeli gerçekleştirilmelidir.
- Evvela norm kadrolar belirlenmelidir.
- Daha sonra her ilin yapısına göre, merkez-semtler
ve ilçeleri kapsayan sosyal- coğrafi-idari alanlar
belirlenmelidir.
- Sosyal Hizmet Görevlileri, yetkili ve sorumlu oldukları bu alanlarda görevlendirilmelidir.
- Sosyal hizmet görevlilerinin gerek mesleki ve gerekse lojistik bakımından yetki ve sorumlulukları
belirlenirken, daha ziyade sahada mobil çalışacak
olan bu görevlilere, halen İl Müdürlüğü/Valiliğin
uhdesinde olan (yardım oranının ve süresinin tespiti, ödemenin gerçekleştirilmesine yönelik işlemler gibi) bazı mali ve idari yetkiler doğrudan verilmeli, SH.Görevlileri yetki bakımından gelişmiş ülke
örneklerinde olduğu gibi donatılmalıdır.
c) Diğer kurum ve kuruluşların katkısı: Ülkemizde
devletin örgütlenmesinde en yaygın birimler Muhtarlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Her köyde okul
yoktur ancak her köyde bir muhtar ile birlikte imam
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ve/veya müezzin vardır. Diğer bir yaygın kurum Milli
Eğitim Bakanlığıdır. Tüm il, ilçe ve köylerin önemli bir
kısmında okul, dolayısıyla idareci ve öğretmen vardır.
Mücavir alanlarda her mahallede bir karakol vardır.
Ayrıca, nüfusu 2000’in üzerinde olan tüm yerleşkeler belediye olarak örgütlüdür. Bunun yanı sıra sağlık
ocakları da çok yaygın kuruluşlardır.
Mevcut yasal ve yapısal durumları itibariyle bu kurumların da asli görevlerinin yanı sıra sosyal sorumlulukları ve sosyal görevleri bulunmaktadır. Ayrıca bu
kurumlar, devlet yapılanması içinde en çok personeli
olan kurumlardır. Bu kurumların personelinden gerek
bilgi toplamada – ön bildirimde, gerekse bazı sınırlı
standart evrak tanziminde yararlanılmalıdır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün envanterinde bulunan
binalar, belediye başkanlıklarına ait binalar, okullar,
sağlık ocakları ve muhtarlıklardan fiziki mekan olarak
(Sosyal Hizmet Büroları) yararlanılmalıdır.
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ÖZET: Bilgisayar sistemleri insandan bağımsız olmadığı gibi, insan unsuru da güvenlik sisteminin en zayıf
halkasıdır. Sosyal mühendisler, güvenlik zincirinin en
zayıf halkasını oluşturan insan unsuruna odaklanıp
kurumların savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirmeye çalışmakta ve her türlü güvenlik açığını menfaatleri doğrultusunda kullanmaktadırlar. İnsan unsurunun yer aldığı bir sistem içinde sosyal mühendislik
saldırılarına karşı hiçbir bilgisayar güvenlik sisteminin
kesin güvence sağladığı söylenemez. İnsan ilişkilerinin manipüle edilmesi yoluyla gerçekleştirilen sosyal
mühendislik saldırılarındaki temel hedef, kurumsal
bilgilerin ele geçirilmesi, ele geçirilen bilgilerin kurumlar aleyhine kullanılması, kurumsal bilgilere erişimin
engellenmesi, kayıtlı bilgilerin silinmesi ve bilgilerin
doğruluğunu etkileyecek değişiklikler yapılarak kurumların zarara uğratılması olabilmektedir. Kurumlar
arası ortak veri tabanının veya ortak network (ağ) sisteminin kullanıldığı günümüzde, kurumlardaki güvenlik açıkları başka kurumların güvenlik açığı haline gelmekte, çoğu zaman kurumlar açısından kaybedilen itibar ve güvenin bedeli baştan alınacak tedbirlerin maliyetinden daha fazla olmaktadır. Sosyal mühendislik
saldırı tipleri sürekli değişen ve kendini yenileyen bir
yapıya sahip olduğu için, güvenlik önlemlerinin çoğu
bu alanda gizlenmiş, kesin olarak tanımlanamayan ve
savunmasız alanlara doğru yönelen sosyal mühendislik saldırılarına karşı kesin bir başarı sağlayamayacaktır. Sosyal mühendislik saldırılarına karşı, açıkları tam
olarak kapatabilecek garanti edilmiş bir yöntem bulunmamakla birlikte, eğitim-öğretim programları ve
denetimler sayesinde riskleri hafifletebilecek ve zararları minimize edebilecek yöntemler bulmak mümkündür. Sosyal mühendisliğe karşı geliştirilen savunma
mekanizmalarının düzenli olarak gözden geçirilmesi
ve güncellenmesi, düzenli denetimler sayesinde zayıflıklarının tespit edilip etkinliklerinin onaylanması ve
daha iyi politikaların geliştirilmesi önem kazanmaktadır.
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ANAHTAR SÖZCÜKLER: Sosyal mühendislik, bilgi güvenliği, bilgi sistemleri, bilgi sistemleri denetimi,
network sistemleri.
GİRİŞ
Ekonomik veya stratejik değer ifade eden her türlü
bilginin saldırı hedefi haline geldiği günümüzde bilginin kullanımı yetmemekte, bilginin korunması ve
sağlıklı şekilde iletilmesi de önem kazanmaktadır.
Çoğu kurumlar hacker’lere (sistem kırıcılara), karşı
savunmaya geçmekte, firewall (güvenlik duvarları)
politikasına odaklanmakta, internetten gelecek tehditlere karşı server’larını güçlendirmekte, kurum içi
dosya transferlerinde network güvenliğini sağlamaya
yönelik tedbirleri artırmaktadırlar.
Dünyada hiçbir bilgisayar sistemi insandan bağımsız
değildir. İnsan unsuru aynı zamanda güvenlik sisteminin en zayıf halkasıdır. Hacker’ler güvenliğin insan
boyutunu manipüle ederek sosyal mühendisliğe yönelmekte, her türlü güvenlik açığını menfaatleri doğrultusunda kullanmaktadırlar. Gerçekte çoğu kuruluş
bilgi güvenliği açıklarını olayların meydana geldiği
ana kadar görememekte, hatta ortak veri tabanının
veya ortak ağ sisteminin kullanıldığı durumlarda sosyal mühendislik olaylarının hangi kurumların zafiyetlerinden kaynaklandığının anlaşılması da imkânsız
hale gelmektedir.
Sosyal mühendislik olaylarına karşı yeterli bir korunma sağlayabilmek için belirlenecek politika ve prosedürler neler olmalıdır? Uygulamada etkili bir güvenlik
sistemi nasıl sağlanmalıdır? Bu soruların cevabı, düzenli bir denetim sayesinde güvenlik politikasındaki
eksikliklerin tespit edilip giderilmesiyle sağlanabilir.
Ancak yapılacak denetimlerin çoğu bu alanda gizlenmiş, kesin olarak tanımlanamayan, savunmasız alanlara doğru yönelen sosyal mühendislik saldırılarına
karşı kesin başarı sağlayamayacaktır.
Sosyal Mühendislik Nedir?
Sosyal mühendislik; etkileme, zorlama, aldatıcı ilişkiler geliştirme, sorumluluğu, etik değerleri, dürüstlüğü ya da bağlılığı azaltma amacını güden yöntemler
kullanarak kişileri gizli bilgi vermeleri veya erişim sağlamaları için aldatma sürecidir. Ayrıca sosyal mühendislik; “organizasyon güvenliğinin insanlarla etkileşi-
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“Sosyal mühendislik; etkileme, zorlama,
aldatıcı ilişkiler geliştirme, sorumluluğu,
etik değerleri, dürüstlüğü ya da bağlılığı
azaltma amacını güden yöntemler
kullanarak kişileri gizli bilgi vermeleri
veya erişim sağlamaları için
aldatma sürecidir.”
me girilerek kırılmasıdır” şeklinde tanımlandığı gibi,
“insanların ortak duygularındaki boşluklardan avantajlar elde etmek” şeklinde de tanımlanmaktadır.
Karakteristik olarak hacking “teknik vasıtalarla yasaklanmış sistemlere girmeye çalışmayı” ifade eder.
Hacking olayında hacker “güvenlik boşluklarından
avantajlar elde etmeye çalışırken”, sosyal mühendis
normal yollardan elde edemeyeceği bilgileri (örneğin
şifreler, kripto anahtarları, kullanıcı ID’leri gibi) personeli manipüle ederek elde etmeye çalışır.1 Sonuçta,
sosyal mühendislik teknik vasıtalar kullanarak ele geçirilmesi son derece zor olan bilgileri elde etmek için
kullanılan bir yöntemdir. Sosyal mühendislik tekniklerinin çoğu insanlardaki psikolojik özelliklerin istismar
edilmesine dayanmaktadır.2 Özetle sosyal mühendislik, iletişim (kişiler arası, kişiyle kurum arası, kurumlar
arası) açıklıklarından ya da insan davranışlarındaki
istismara açık alanlardan faydalanarak güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirme yöntemlerine dayanan
yasadışı müdahale süreçleridir.
Sosyal Mühendislik Saldırılarıyla Elde Edilmek İstenen Nedir?
Değer ifade eden her türlü bilginin saldırı hedefi haline geldiği günümüzde, çoğu kişi veya kurum sosyal
mühendislik saldırılarına hedef olmakta, saldırı sonucunda çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Çoğu
zaman yanlışlıkla söylenen bir kullanıcı şifresinin ku1 Social Engineering: Understanding and Auditing-GSEC Practical
Assignment- By Chris Jones–4/11/2003
http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/engineering/
understanding_and_auditing_1332
2 Social Engineering - The Weakest Link in Information Security Jeff Mc Dermott
http://www.windowsecurity.com/whitepapers/SocialEngineering-The-Weakest-Link.html
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ruma ait en hassas bilgilerin dışarıya sızmasına neden
olduğu görülmektedir.

nelin tamamı hedef olabilmektedir. Sosyal mühendislik saldırılarında hedef seçilen kişiler:

Sosyal mühendislik saldırılarında amaç hedeflenen
sistem yada network yapısını bozup kullanılamaz duruma getirmek olabileceği gibi, kurumsal network
yapısı, işletim sistemi versiyonu, kimlik hırsızlığı, kripto anahtarları, yazılım versiyonları, çalışanların ve
yöneticilerin kişisel bilgileri, şifreler ve saldırıda kullanılabilecek her türlü materyalin toplanması olabilmektedir.

a) Doğrudan ulaşılabilir personel: Kurumların dışa
bakan yönü olarak tanımlanan, yaptıkları iş gereği
dışarıdan gelen kişilerle doğrudan iletişime geçen
personel (müracaat görevlileri, güvenlik görevlileri, telefon santrali görevlileri v.b.). 3
b) Üst düzey yöneticiler ve önemli personel: Kurumdaki görevleri gereği zorunlu olarak ayrıcalıklı yetkiye sahip olan veya gizli bilgiye çeşitli nedenlerle
erişim hakkı olan çalışanlar. Kendilerine sistem
üzerinde sınırsız erişim yetkisi sağlayan şifreler verilen, ancak eksik bilgilendirme veya mesailerinin
yoğunluğu nedeniyle kendilerine verilen şifreleri
hatırlamakta bile zorlanan, bu nedenle çok basit
şifreler kullanan, hatta şifrelerini bir yerlere yazarak hatırlamaya çalışan ya da yanında çalıştırdığı
kişilere (sekreter, hizmetli, v.b.) şifrelerini emanet
eden yöneticiler sosyal mühendislik saldırılarının
hedefi olabilmektedir.
c) Zaafları olan, aldatılmaya, ikna edilmeye uygun
personel: Kuruma ya da kurum çalışanlarına bağlılığı zayıflamış, zaafları olan, aldatılmaya, ikna edilmeye müsait olan her düzeydeki personel.
d) Faydalı olmaya istekli sempatik personel: Diğer
insanlara yardım etmekten zevk alan görev ve yetkisini aşarak yardım ve destek talebinde bulunanların imdadına koşan, sempatik tavırlar sergileyerek yetki ve itibar elde etmeye çalışan personel.
Saldırganlar bu tür çalışanlardan giriş hakkı isteyerek veya bir hesaba giriş için yardım etmesini
dileyerek işe başlarlar, ayrıca birçok bireyin zayıf
reddetme düzeyini bildiklerinden işin uzmanına
danışıyormuş havasını vererek bu kişilerden hassas bilgileri elde etmeye çalışırlar.4
e) Desteğe muhtaç personel veya kullanıcılar: Kurum hizmetlerinden yararlandıkları için sistemlere
erişim hakkı verilen ancak sistem hakkında yeterli bilgisi olmayan, bu nedenle yardıma ihtiyaç
duyduklarında kurumsal destek veren personelle
saldırganı ayırt edemeyecek durumdaki personel
veya kullanıcılar.5
f) Bağlılık seviyesi düşük personel: Kurumun hedef

Saldırganlar ele geçirdikleri şifrelerle erişimi kısıtlı
dosyaları indirmekte veya bant genişliği, işlemci zamanı, disk alanı gibi sınırlı kaynakları kullanarak hizmet hırsızlığı yapmaktadırlar. Kurumlara ait bilgileri
ele geçiren saldırganlar, bu bilgileri ya daha fazla suiistimal için kullanmakta, ya da kurum aleyhine olacak
şekilde (bilgilerin satılması v.b.) değerlendirmektedirler. Bunun yanında saldırganlar kurumlara zarar vermek istediklerinde, kurum bilgilerini erişimi engelleyebilmekte, kayıtlı bilgileri silmekte veya bilgilerin
doğruluğunu etkileyecek şekilde değişiklikler yaparak
kurumları zarara uğratmaktadırlar.
Kimi sosyal mühendislik saldırılarında asıl amaç kurumsal güvenin sarsılması ve kurumların itibar kaybına uğratılması olabilmektedir. Sosyal mühendislik yoluyla zarara uğramış kurumlar İtibar ve güven kaybına uğramaktalar, kaybedilen İtibar ve güvenin bedeli
baştan alınacak tedbirlerin maliyetinden daha fazla
olmaktadır.
Ortak veri tabanının veya ortak network sisteminin
kullanıldığı durumlarda, kurumlardaki güvenlik açıkları başka kurumların güvenlik açığı haline gelmektedir. Böyle durumlarda hangi kurumdaki zafiyetin
sosyal mühendislik saldırılarına davetiye çıkardığı da
anlaşılmaz hale gelmektedir. Ayrıca sosyal mühendislik saldırılarıyla ele geçirilen sistem ve kaynaklar,
başka sistem ve kaynakların ele geçirilmesi veya zarar
verilmesi için kullanılabilmektedir. Dolaylı olarak kurumların güvenlik açıkları başka kurumlara yapılacak
saldırılara sebep olmaktadır.
Sosyal Mühendislik Saldırılarının Hedefleri Kimlerdir?
Kurumlara yönelik sosyal mühendislik saldırılarında,
saldırganın suiistimal edebileceği durumdaki perso-
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3 Can Bican - Sosyal Mühendislik Saldırıları - http://www.bican.
net/2008/05/20/sosyal-muhendislik-saldirilari/
4 Can Bican – a.g.e.
5 Can Bican – a.g.e.
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ve politikalarını kavraması zor olan, bilhassa alt
kademelerde çalışan personel (sıradan memurlar,
güvenlik görevlileri, resepsiyon görevlileri, hizmetliler v.b). Saldırganın sorduğu sorularla neyi elde
etmeye çalıştığını anlayabilecek kabiliyeti olmayan, yaptıkları görevin gerekleriyle kendilerine yöneltilen sorular arasındaki ilişkiyi tam olarak kavrayamayan çalışanlar en kolay saldırı hedefidirler.

c)

Sosyal Mühendislik Teknikleri Nelerdir?
Sosyal mühendisler insanları sorularla veya farklı
yöntemlerle kandırmak suretiyle kurumlara veya kişilere ait bilgileri fark ettirmeden almaya çalıştıkları için
değişik saldırı teknikleri uygulamaktadırlar.6 Kurumlara çalışan olarak sızmak, çalışanlarla arkadaş olmak,
teknik servis ya da destek alınan bir kurumdan arıyormuş gibi görünerek bilgi toplamak, hedef kişiyle dost
olunarak kişilerin zaaf ve düşkünlüklerinden yararlanmak, hedef seçilen kişilerin şifrelerini elde etmek için
elektronik postalarına (e-maillerine) tuzak mesajlar
atmak, sistem sorumlusu olduğunu söyleyerek kullanıcıların şifrelerini öğrenmeye çalışmak, teknisyen
kılığında kurum içerisine fiziksel olarak sızmak veya
çöpleri karıştırarak bilgi toplamak en fazla bilinen sosyal mühendislik yöntemleridir.7
Sosyal mühendislik saldırılarında saldırının nereden
geleceğini bilebilmek faydalı olabileceği gibi, saldırının ne şekilde olacağını anlamak da önemlidir. Sosyal
mühendisler kurbanlarına karşı çok çeşitli psikolojik
saldırı yöntemleri kullanmaktadırlar. Bu yöntemlerden bazıları şöyledir:
a) Otorite: İnsanları aldatmak için üst düzey yetkili biri olduğunu veya itibarlı bir müşteri olduğunu ikna etmek en fazla kullanılan yöntemlerden
biridir.8
b) Bağlantı ve Benzerlik: Hedef seçilen kişilerle yakın
temasa geçilip, kişisel bağlantılar kurularak, ipuçları yakalanmaya çalışılmasıdır. İnsanlar kendilerine benzeyen kişilere yakınlık duyduğu için sosyal
6 A Proactive Defence to Social Engineering - http://www.sans.org/
reading_room/whitepapers/engineering/511.php
7 “Social Engineering”-http://www.hq.nasa.gov/office/ospp/securityguide/V1comput/Social.htm
8 The Threat of Social Engineering and Your Defense Against It
http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/engineering/
the_threat_of_social_engineering_and_your_defense_against_
it_1232?show=1232.php&cat=engineering

KIŞ'09

d)

e)

f)

g)

mühendisler bu durumu ihmal etmeyecektir. Öncelikle hedefteki kişinin bireysel ilgi alanlarına yönelik (kişilerin siyasi eğilimleri, hobileri, sevdiği filimler, tuttuğu takımlar v.b.) bağlantılar kurularak,
muhataba güven duygusu verilip ikna yollu ataklar
gerçekleştirilmesidir.
Mukabele etmek: Yapılan bir iyilik için bir karşılık önermek. Çoğunlukla belirlenen kurbanlar ile
güvenilir bir ilişki ortamı geliştirilip, küçük etkileşimlerle ilişkiye girilerek güven ilişkisinin sömürüleceği zamanın beklenmesidir.
Birbirine göre ayarlama: Hedef ile çatışmaya girmeme en iyi durum olduğu için ortamın gerektirdiği ses tonu ile zekice ve sabırlı bir sunuş yapılmasıdır. Sinirli hareketler, emir cümlelerinin kullanılması veya bir şey sipariş eder gibi talimat verilme
si en son tercih edilecek yöntemlerdir. Bu nedenle
rica etme, uydurma durum belirleme, kişisel ikna
gibi metotlar daha fazla kullanılmaktadır.9
Uydurma durum: Bir olay veya bir organizasyonun özelliğine göre elde edilen bilgilerle üretilen
suni bir durum, bir kriz veya özel bir an ile ilgili
olarak bu durumdan faydalanmadır.10 Sosyal mühendisler anlık yardım içeren kriz durumlarını çok
iyi kullanabildikleri gibi, çalışanların güvenlerini
sarsmadan yardım edilme ile ilgili suni ortamları
oluşturmaya yönelik taktikler kullanmaktadırlar.
Doğal eğilimlerin kullanılması: İnsanların en doğal
özelliği olan, başkalarına yardım etme duygu ve
eğilimlerinin kullanılmasıdır. Yardıma muhtaç müşteri gibi davranma ya da çalışanları yetkili personel
olduğuna inandırarak onların açıklıklarından faydalanmak en fazla kullanılan yöntemlerdendir.11
Sorumluluğun yayılımı: Çalışanların sadece kendi
hareketlerinden sorumlu olmadıkları, başkalarının
görev alanına giren konulardan da sorumlu olduklarına inandırılması yöntemidir. Sosyal mühendisler çeşitli faktörlerin de yardımı ile oluşturdukları
ortamlarda, kişisel sorumluluk konusunu abartarak çalışanları şaşırtırlar ve bir karar vermeye

9 Güven Şeker - İnternette Bilişim Suçlarında Kullanılan Metotlarhttp://uretim.meb.gov.tr/EgitekHaber/s75/
b%C4%B1ls%C4%B1m%20suclar%C4%B1.htm
10 Güven Şeker – a.g.e
11 Social Engineering: Understanding and Auditing - GSEC Practical
Assignment - a.g.e
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zorlarlar. Karar verme sürecinde diğer çalışanların isimlerinin kullanılması veya yüksek mevkiden
yetkilendirilmiş bir görev olduğunun iddia edilmesi bilinen yöntemlerdendir.12
h) Bağlılık ve dürüstlüğün suiistimali: Öncelikle hedef seçilen kişin zaafları tespit edilerek, zaafların
kurum ve kişi aleyhine olacak şekilde kullanılması,
kurum çıkarlarıyla bağdaşmayacak hareketlerin
yapılması sağlanarak kurumsal bağlılığın zayıflatılmasıdır. Kurumsal bağlılığı zayıflamış, dürüstlük
kurallarını ihmal etmiş çalışanlar kullanılmaya hazır hale gelmiştir.13

Saldırılara Karşı En Etkili Savunma Yöntemi:
Eğitim ve Öğretim

Sosyal Mühendislik Saldırılarına Karşı
Savunma Yöntemleri

Kurum çalışanlarının kimliğini kanıtlamayan kişilere
kesinlikle bilgi aktarmaması, iş hayatı ile özel hayatlarını birbirinden ayırmaları hususunda gerekli uyarılar
yapılmalı ve önlemler alınmalıdır. Bu nedenle çalışanlara güvenlik öngörüleri ve güvenlik bilgileri alanında
bilgi güvenliği farkındalığı programı uygulanmalıdır.16
Çalışanların sosyal mühendislik saldırılarına karşı eğitilmeleri kurumlar açısından en etkili savunma aracı
olacaktır. Esasen sosyal mühendislik saldırılarına karşı
en etkili savunma yönteminin eğitim ve öğretim olduğu unutulmamalıdır.

Sosyal mühendislik saldırılarına karşı, açıkları tam olarak kapatabilecek garanti edilmiş bir yöntem bulunmamakla birlikte, riskleri hafifletebilecek ve zararları
minimize edebilecek yöntemler bulmak mümkündür.
Siber saldırılara karşı bilgisayar ve network altyapısına yönelik tedbirler alınırken sosyal mühendislik
saldırılarına karşı daha farklı savunma yöntemlerinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Bilinen teknik hackerlik
saldırılarından farklı olarak sosyal mühendislik saldırılarında çalışan kişilerin bilgi düzeyleri ve kimlikleri
önem kazanmaktadır. Özellikle bilgilerin yüksek hassaslık derecesine sahip olduğu hissedilen yerlerde,
saldırılar yüksek seviyede teknik bilgiye sahip kişileri hedef alabileceği gibi, büro temizlik görevlisi veya
gece bekçisi gibi düşük seviyede bilgiye sahip bireyleri de hedef alabilmektedir.14

Başarılı bir güvenlik düzenlemesi yapabilmek için, yapılan işin her aşamasında ve bölümünde çalışanların
kullandıkları bilgisayarlara ilişkin güvenlik düzenlemelerinin yapılması zorunludur. Organizasyonda yer
alan kişilere güvenliğe ilişkin bilgilerin tam olarak
anlatılması, çalışanlara network güvenliğine ilişkin
sorumluluk duygusunun verilmesi organizasyon yararına olacaktır. Gerçekte, en etkili savunma kişilerin
sosyal mühendislik saldırılarıyla her an istismar edilebileceğinin öğretilmesidir.15

Eğitim ve Öğretimin Haricinde Kullanılabilecek
Diğer Tedbirler

Sosyal mühendisler, güvenlik zincirinin en zayıf halkasını oluşturan insan unsuruna odaklanıp kurumların
savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirmeye çalışmaktadırlar. İnsan unsurunun yer aldığı bir sistem
içinde sosyal mühendislik saldırılarına karşı hiçbir
bilgisayar güvenlik sisteminin kesin güvence sağladığı
söylenemez. Bundan dolayı insan faktörünün istismarına dayanan sosyal mühendislik saldırılarının her an
olabileceği unutulmamalıdır.

a) Fiziki Güvenliğin Geliştirilmesi: Öncelikle kurumlardaki hassas içerikli bilgilerin saldırılara karşı fiziki
güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Fiziki güvenliğin geliştirilmesi dışarıdaki saldırganlara karşı faydalı
olabilecektir, ancak saldırganın içeriden biri olması
durumunda etkin bir fiziki savunmadan bahsedilemeyecektir. Bu nedenle sistemlere fiziksel erişim imkânı
olan kişilerin güvenilir olup olmadığı gözden geçirilmeli, fiziksel tehditlerin olma olasılığına göre gerekli tedbirler alınmalıdır. Bunun yanında kurumlardaki
çeşitli kullanıcı profillerinin sisteme erişim imkânları
göz önüne alınarak, kullanıcı güvenlik politikalarındaki sıkılaştırmalara önem verilmeli, tüm kullanıcı profillerinin yetkileri belirlenmelidir.

12 Güven Şeker – a.g.e
13 Social Engineering: Understanding and Auditing - GSEC Practical
Assignment - a.g.e.
14 Social engineering attacks: What we can learn from Kevin Mitnick - Mark T. Edmead http://searchfinancialsecurity.techtarget.
com/tip/0,289483,sid185_gci1294530,00.html

15 The Threat of Social Engineering and Your Defense Against It –
a.g.e.
16 Fighting Social Engineering - Mikael Hermansson & Robert Ravne - University of Stockholm / Royal Institute of
Technology - March 2005 - http://dsv.su.se/en/seclab/
pages/pdf-files/2005-x-281.pdf
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b) Güçlü Güvenlik Politikası: Hassas bilgilere yönelik
güçlü kontrol sistemlerinin oluşturulması sosyal mühendisler için caydırıcı bir unsurdur. Kurumun oluşturduğu güvenlik politikaları açık, anlaşılır, makul, uygulanabilir, erişilebilir ve kapsayıcı olmalıdır. Kontrol
sistemleri eğitim ve öğretimle desteklenerek güçlendirilmelidir. Çalışanlara kurumun güvenlik politikaları
hakkında eğitimler verilerek, güvenlikle ilgili görev ve
sorumluklar öğretilmelidir. Güvenlik politikaları hazırlanırken kurumla çalışanlar arasında makul bir güven
seviyesi belirlenmelidir. 17 Çalışanlara yeterince güvenilmemesi durumunda çalışanların kuruma bağlılığı
zayıflayacak, gereğinden fazla güven duyulması durumunda ise çalışanlardan ya da çalışanlar üzerinden
gelecek saldırılara karşı sistem savunmasız bırakılmış
olacaktır.
c) Şifre Güvenliği Politikası: Sistemlerde yer alan her
türlü bilginin şifrelerle korunduğu, bu bilgilere ancak
şifreler yardımıyla ulaşılabilindiği bir ortamda, saldırganlar için en önemli hedef kullanıcı şifreleri olmaktadır. Şifreler kullanıcıların ulaşmak istedikleri bilgilere
erişim yetkilerinin olup olmadığının denetlenmesine
yarayan bir araç olduğundan, şifrelerin yanlış ve kötü
amaçlı kullanımları güvenlik sorunlarına yol açabilecektir.
Kullanıcı hesaplarının izinsiz kullanımına karşı, kullanıcıların basit ve kolay tahmin edilebilir şifreler seçmeleri engellenmeli, kriterlere uymayan zayıf şifreler
saptanıp gereken uyarılar yapılmalı, gerektiğinde şifre
seçimlerine müdahale edilmeli, bu konuda çalışanlar
bilinçlendirilmelidir. Kullanıcı şifrelerinin tahmin edilebilecek kadar kolay olduğu, hatta bazı kimselerin
iş bilgisayarlarına şifre atamadığı ya da şifrelerini bir
kâğıda yazıp masa üstüne bıraktığı söz konusu olabilmektedir. Saldırganlar kullanıcı şifrelerini tahmin
edebilmek için muhtemel şifreleri deneyerek doğru
şifreyi bulmaya çalışırlar, hatta otomatikleştirilmiş
programlar sayesinde çok sayıda şifreyi kısa sürede
deneyebilirler. Bu nedenle üst üste belirli bir sınırın
üzerinde yanlış şifre girildiğinde kullanıcı hesabını
devre dışı bırakacak güvenlik mekanizmaları kullanılmalıdır. Her hesap için ayrı bir şifre kullanılmalı ve şif17 Bilgisayar Ağlarında Güvenlik Politikalarının Uygulaması - Ar. Gör.
Enis Karaarslan, Abdullah Teke, Prof. Dr. Halil Şengonca http://
csirt.ulakbim.gov.tr/dokumanlar/BilgisayarAglarindaGuvenlikPolitikalarininUygulanmasi.pdf
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reler belli aralıklarla değiştirilmeli, ayrıca kullanıcılar
şifrelerinin çalındığından veya kullanıcı hesaplarına
izinsiz girildiğinden kuşkulandıkları durumlarda uygulanması geren prosedürler belirlenerek gereken önlemler alınmalıdır. 18
d) Güvenlik Kurallarına Uymamanın Müeyyidesi:
Uygulanmakta olan kurumsal güvenlik politikalarına
verilen önem çalışanlar tarafından yeterince anlaşılamadıysa güvenlik politikalarının fazlaca bir değeri
olmayacaktır. Eğim ve öğretimle beraber güvenlik
kontrollerinin düzenli bir şekilde yapılması, çalışanların uygulanmakta olan politikaların önemi hakkında
farkındalıklarının sağlanması gerekmektedir.19 Ayrıca yapılan kontrollerde güvenlik politikalarına aykırı
davranışlarda bulunanların üst yönetim tarafından
cezalandırılacağı ve güvenlik ihlallerinin affedilmeyeceği bilincinin yerleştirilmesi gerekmektedir. Eğitime
ek olarak uygulanan yaptırımlar çalışanların güvenlik
politikalarını izlemesine yardımcı olacaktır.
e) Yönetim Prosedürlerindeki Olayların Detaylandırılması: Saldırılara karşı bilinçlendirme faaliyetleri önemli olduğu kadar, saldırı anında uygulanacak
yöntemlerin ve yapılacak işlerin belirlenmesi de
önemlidir.20 Kurum çalışanlarıyla irtibata geçmeye
çalışan kişilerin kimliklerinin nasıl doğrulanacağı, saldırı olayını fark eden personelin ilk önce hangi yetkiliye müracaat edeceği, kullanıcıların elektronik posta iletilerinin asıl kaynaklarını nasıl belirleyecekleri,
şüpheli elektronik postaları nasıl işleyecekleri, web
adreslerinin kimlik doğrulama bilgilerini nasıl kontrol
edecekleri gibi detaylandırılmış prosedürlerin hazırlanıp uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Sosyal
mühendislik saldırıları çoğunlukla kişisel zaaflar kullanılarak yapıldığından, hedef seçilen kişiler saldırının
farkına varmayabilir ya da fark etse bile kendi itibar
ve güvenilirliğini zedeleyeceğini düşündüğü için olayı
ilgili makamlara iletmeyebilir. Bu yüzden saldırı meydana geldikten sonra durumun yetkili personele iletilmesi için gerekli prosedürler oluşturulmalıdır.
18 Bilgisayar Ağlarında Güvenlik Politikalarının Uygulaması – a.g.e
19 A Proactive Defence to Social Engineering
http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/
engineering/511.php
20 The Threat of Social Engineering and Your Defense Against Ita.g.e
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Denetim
Sosyal mühendislik saldırına ilişkin plan ve taktikler
incelendiğinde, sosyal mühendisliğin güvenlik sisteminin parçası olan insana karşı yapıldığı görülmektedir. İnsanların zekâ gücü ve geçmişte yaşadıkları
tecrübeler birbirlerinden farklı olduğu için insan davranışlarının önceden tahmin edilmesi imkânsızdır. Bu
nedenle güvenlik önlemlerinin çoğu bu alanda gizlenmiş, kesin olarak tanımlanamayan, savunmasız alanlara doğru yönelen sosyal mühendislik saldırılarına
karşı kesin bir başarı sağlayamayacaktır.

“Sosyal mühendisliğe karşı geliştirilen
savunma mekanizmaları genelde
güvenlik politikalarının güçlendirilmesi,
düzenli denetimler sayesinde zayıflıkların
tespit edilmesi ve daha iyi politikalarının
geliştirilmesidir. Sosyal mühendislik
denetimleri kurumların güvenlik
farkındalığı programlarında önemli
bir yer tutmaktadır.”

Çoğu kurum sosyal mühendislikle mücadele için eğitimler düzenlemekte, yeni politika ve prosedürler hazırlamakta, ancak bunların etki ve güvenilirliğini sosyal mühendislik saldırıları meydana geldiğinde görebilmektedir. Sosyal mühendislik saldırı tipleri sürekli
değişen ve kendini yenileyen bir yapıya sahip olduğu
için, saldırılara karşı alınan önlemlerin ve oluşturulan
güvenlik politikalarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, denetimlerle etkinliklerinin
onaylanması gereklidir.

olarak anlaşılması ve buna karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi neticesinde mümkün olacaktır. Sosyal mühendislik saldırıları; bilgi toplama, ilişki kurma, istismar ve erişim olmak üzere dört aşamada
gerçekleşmektedir.21 Uygulanacak denetim süreci bir
saldırganın yapması beklenenlerin tatbikatı şeklinde
olacağından, denetimin planlanması ve denetim süreci de saldırı aşamalarının sırayla denenmesi şeklinde olacaktır.

Güvenlik politikası eğitim ve öğretimiyle, çalışanlara ne şekilde hareket edecekleri, nasıl davranacakları
hususunda daha iyi rehberlik edebiliriz. Ancak ciddiyetsizlik ya da bilgisizliğin olduğu durumlarda güçlü
bilgi kontrolünün sağlanması nasıl olacak? Alınan
tedbirlerin kurumu korumaya yeterli olup olmadığını
nasıl bileceğiz? Buna benzer pek çok soru sosyal mühendislik denetimlerini zorunlu kılmaktadır.
Sosyal mühendisliğe karşı geliştirilen savunma mekanizmaları genelde güvenlik politikalarının güçlendirilmesi, düzenli denetimler sayesinde zayıflıkların tespit
edilmesi ve daha iyi politikalarının geliştirilmesidir.
Sosyal mühendislik denetimleri kurumların güvenlik
farkındalığı programlarında önemli bir yer tutmaktadır. Çalışanların, yaptıkları işin bir parçası olarak güvenlik politikalarından haberdar olmaları ve politika
kurallarına uymaları yapılan kontrolleri daha etkin
kılacaktır. Sosyal mühendislik denetimleri sayesinde
sosyal mühendislik saldırılarına karşı odaklanmış kurumlarda, çalışanların bu tür saldırılara daha az hedef
oldukları tespit edilmiştir.
Sosyal Mühendislik Denetim Teknikleri
Denetimin planlanması, sosyal mühendisliğin tam
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Sosyal mühendislik olaylarına karşı gerçekleştirilecek
denetimler aşağıdaki süreçlerden meydana gelmektedir.
a) Denetime hazırlık aşaması
Denetime başlamadan evvel, kurumların önceden
belirlenmiş denetim programı ve uygulaması yoksa
belirli bir zaman diliminin hazırlık aşamasına ayrılması gerekmektedir. Denetimlerin amacı organizasyonda yer alan birimlerin hesap verebilirliğinin sağlanmasına yönelik olduğu için, öncelikle organizasyonda
yer alan birimlerin görev tanımlarının yapılmış olması
gerekecektir. Denetim programı hazırlanırken kontrol sistemlerinin yerleşmesine yönelik aktivitelerin
incelenmesi, yeni politikalarla belirlenen güvenlik
sistemlerinin test edilmesin sağlanması, yasadışı aktivitelerin ortaya çıkarılması gibi hususlar dikkate alınmalıdır.
Denetim teknikleri ve denetim süreci bir saldırgandan
beklenen hareketlerin tatbikatı şeklinde olacağından
çalışanlar tarafından yetkisiz aktivite olarak değerlendirilebilecektir. Bu nedenle denetime başlamadan
21 Social Engineering: Understanding and Auditing - GSEC Practical
Assignment - a.g.e.
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önce üst yöneticiden yetki alınması, yetki almaksızın
herhangi bir güvenlik testi uygulamasına geçilmemesi gerekmektedir. Ayrıca denetime başlamadan önce,
denetimler kurum çalışanlarına uygun bir şekilde
bildirilmelidir.22
Denetime hazırlık aşamasında, objektif bir denetim
planının oluşturulması için güncel politika ve mevzuatın araştırılması zorunludur. Güncel politika ve mevzuatın araştırılması, denetimlerde farklı seviyelerdeki çıktıların bölümlenerek, hangi tür kontrollerin gerçekleştirilmesi gerektiği hususunda bizlere yardımcı
olacaktır.
b) İstihbarat toplama aşaması
Sosyal mühendisler bilgisiz veya eksik bilgi sahibi kişilerin yetersizliklerini kullanarak saldırıya başlarlar.
Bundan dolayı saldırı öncesinde geniş bir bilgi toplama kampanyası yürütürler. Şirket hakkında bilgi
toplanması, bilgilerin denenmesi, şirket kültürü ve
çalışanların tanınması, hedefteki potansiyel zayıflıkların tespiti başlangıç aşamasında önem taşır. Sosyal
mühendisler için çalışanların listesi, dâhili telefon numaraları, kurumsal elektronik posta adresleri, ortak
yönlendirici yetkileri ve hassas güvenlik bilgileri hayati önem taşımaktadır.
İstihbarat toplama aşamasında çoğu zaman kurumsal web sayfalarından, arama motorlarından, haber
gruplarından, forumlardan ve iş arama sitelerinden
kurum çalışanları ve kurum organizasyonu hakkında
yeterli bilgi edinilebilmektedir. Denetimlerde bu ortamlardan kuruma ait hassas bilgilerin ne kadarının
elde edilebileceği üzerine yoğunlaşılmalıdır.
Kurumsal web-siteleri – İşe ilk başlanacak yer kurumun web-sitesidir. Şirket yöneticileri, çalışanlar ve
şirket hakkında yayınlanan broşürler sosyal mühendisler için zengin bir bilgi kaynağı olabilmektedir. Bu
nedenle ortak kullanım amacıyla web-sitelerine veya
broşürlere konulmuş her türlü kurumsal veya kişisel
bilginin kurumlar için potansiyel problem kaynağı
olabileceği düşünülerek, bu tür bilgilerin içeriğinin
gözden geçirilmesi faydalı olacaktır.
Arama motorları – Arama motorlarından kurumlar
22 Social Engineering: Understanding and Auditing - GSEC Practical
Assignment - a.g.e.
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hakkında pek çok bilgi elde edebiliriz. Kurum çalışanlarıyla ilgili bilgiler, kurumun ilişki içinde olduğu
veya birlikte çalıştığı kurumlar/kişiler, hatta kurum
müşterilerinin kimler olduğu gibi genel bilgileri arama motorlarından bulabiliriz. Kurumun çok büyük ve
iyi bilinen bir kurum olması durumunda arama motorlarından daha çok bilgi elde edilebilecektir. Kurum
hakkında haber sitelerinde yer alan bilgilerin gerçekliğinin doğrulanması, kuruma ait ve kurum güvenliğini tehdit eden hassas bilgilerin dışarıya sızıp sızmadığının araştırılması faydalı olacaktır.23 Ayrıca kurum
çalışanlarının forum sitelerinde kuruma ait bilgileri
paylaştığı durumlar da olabilmektedir. Çalışanların
kuruma ait hangi tip bilgileri web ortamında paylaştığı hususunda genel bir bilgi edinilmelidir.
Haber grupları – Sosyal mühendisler kurumsal bilgileri ele geçirebilmek için haber gruplarından faydalanırlar. Arama motorlarında yer alan haber gruplarındaki
bilgiler araştırma yapmak için mükemmel bir kaynak
oluşturmaktadır.24 Ayrıca kurumla ilgili olarak kurum
çalışanları tarafından yazılan makaleleri de haber
gruplarında bulmak mümkündür. Haber gruplarında
bazı kurum çalışanlarının, hatta sistem yöneticisi konumundaki uzmanların sistemdeki güvenlik duvarları
ile ilgili bilgileri tanımadıkları kişilerle rahatça paylaştıkları görülmüştür. Bu nedenle denetime hazırlık
aşamasında haber gruplarında gezinti yapıp kurumla
ilgili bilgileri derlemeye çalışmak faydalı olabilecektir.
İş arama siteleri – İş arama sitelerinin araştırılması
hassas bilgilerin ortaya çıkarılmasında pek fazla işe
yaramayacaktır. Ancak İş arama siteleri bir kurumun
personel açısından yapısının ne olduğu ve personel
açığının hangi alanlarda olduğu hususunda mükemmel bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle iş arama siteleri
gözden geçirilerek, denetlenecek kurumla ilgili hangi
tür bilgilerin yer aldığı, iş ilanlarında güvenlik kurallarına uyulup uyulmadığı hususları araştırılmalıdır.
c) Fiziksel giriş aşaması
Sosyal mühendisler başarı sağlayabilmek için şirket
varlıkları üzerinde herhangi bir fiziki iz bırakmadan
çalışmalarını sürdürürler, ancak bazı durumlarda
daha ileri düzeyde bilgi elde edebilmek için kurum23 Social Engineering - The Weakest Link in Information Security Jeff Mc Dermott- a.g.e
24 Social Engineering: Understanding and Auditing - GSEC Practical
Assignment – a.g.e
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lara fiziksel giriş yapmak isteyeceklerdir. Fiziksel giriş
yapmak isteyen sosyal mühendisler güvenlik görevlilerini kandırmak, kurumların giriş kısımlarında bulunan kontrol noktalarından geçebilmek veya güvenliği
sağlayan diğer vasıtaları atlatabilmek için değişik yöntemler deneyeceklerdir. Bunlar içinde en fazla kullanılan yöntem kurumda çalışan biri gibi davranarak
(sahte kimlik kartı kullanma, çalışanların giydiği resmi
kıyafetleri giyme, sahte rozetler takma v.b. şekilde)
fiziksel giriş yapmayı denemektir. Bunun yanında işe
giriş saatlerinde kalabalığa karışıp çalışanların arasından giriş yapmak, hizmet sağlayıcısı (postacı, tamirci
v.b.) gibi davranmak, kurumla randevusu olan müşteri veya ziyaretçi gibi davranmak, kamu hizmeti veren
başka kuruluş çalışanı gibi davranmak, normal süreçlerin uygulanmadığı mesai saatleri dışında giriş yapmaya çalışmak gibi yöntemler de bulunmaktadır.25
Denetimler sırasında sosyal mühendislerin kandırabileceği veya atlatabileceği güvenlik görevlilerinin, kontrol noktalarının ve güvenliği sağlayan diğer vasıtaların
olup olmadığının gözden geçirilmesi, şüpheli durumlarda gereken tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Kurum çalışanları tarafından tanınan bir denetçinin bu
tür aldatma yöntemini kullanarak sosyal mühendislik
saldırıları yapılıp yapılmadığını anlamaya çalışması
zor olacaktır. Bunun için çalışanların tanımadığı başka
bir denetçi veya özel bir görevli tarafından çalışanların denenmesi, bu tür aldatma ve atlatma yöntemlerine açık olup olmadıklarının tespit edilmesi faydalı
olacaktır.26
d) Fiziksel giriş sonrası
Fiziksel giriş aşamasından sonra sosyal mühendislerin
önünde pek çok seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler arasında; kurum network’una korumasız giriş yapmak için açık bir network ucu elde etmeye çalışmak,
hassas bilgileri çalmak için daha önceden hedef seçilen kişilerin bilgisayarındaki bilgilere ulaşmak, virüs
yazılımları yüklemek, çalışanları gizlice izleyip (omuz
sörfü, kulak misafirliği v.b. yollarla) şifrelerini ele
geçirmek, ekranı kilitlenmemiş bilgisayarları kullanmak, kullanıcı bilgisayarlarını kullanıma açmaya ikna
etmek, odalardaki korumasız evraklara göz atmak,
25 Social Engineering: Understanding and Auditing - GSEC Practical
Assignment – a.g.e
26 Fighting Social Engineering - a.g.e
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çalışanların masalarında bulunan notları incelemek,
kuruma ait çöpleri karıştırmak, takvimlere-ajandalara
ve ortak kullanıma açık panolara göz atmak gibi seçenekler bulunmaktadır.27
Denetim sırasında, hassas bilgilerin yer aldığı dolap
ve rafların yetkisiz erişimlere karşı kilitli olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Ayrıca uygulanan güvenlik politikalarıyla kurumsal bilgilerin gizlilik derecesine göre
sınıflandırmaya tabi tutulup tutulmadığının, hassas
bilgilerin çalışanlar tarafından güvenli olmayan alanlara çıkarılıp çıkarılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.
e) Telefon bazlı denetim
Sosyal mühendisler için telefon önemli bir araçtır.
Telefonlar saldırganların kendilerini belli etmeden
çalışanlara yaklaşılmasını izin veren, çoğu zaman çalışanları savunmasız bırakan saldırı araçlarıdır.28 Bu tür
denetimlerde, denetim planı hazırlamak için düzenlenmiş birkaç temel nokta bulunmaktadır. Öncelikle
sosyal mühendisin ele geçirmeyi amaçladığı bilgi tiplerinin neler olduğunun tanımlanması gerekmektedir. Bu bilgiler şifreler, hassas belgeler, ilave telefon
numaraları veya saldırganın işine yarayacak diğer
bilgiler olabilir. Öncelikle bilinmesi gerekir ki, saldırganlar elde etmek istedikleri bilgilerin tamamını karşılarına çıkan ilk kişiye sormak yerine, aşamalı olarak
çalışanlar arasında bir güven zinciri oluşturmak suretiyle elde etmeyi tercih ederler.
Saldırıya ilk sırada hedef olan görevliler istenilen bilginin bakılmasını veya araştırılmasını kimin izin verdiğini sorabileceklerdir. Bu nedenle saldırgan hedef bir
bilgiyi ele geçirmeyi amaçladığında, bilgiyi erişmede karşılaşılacağı ilk görevlileri tanımak isteyecektir.
Saldırganın bilgilerin derlenmesinde kandırabileceği
yani birlikte çalışabileceği görevlileri ve üst dereceli
görevlileri tanıması gerektiğinden bu kişiler hakkında
araştırma yapmak isteyecektir. Saldırgan önceden belirlediği kişileri/kurbanları hangi alanlarda kullanacağını tespit edip bu kişilere karşı bir güven zinciri tesis
etmeye çalışacaktır.29
27 Fighting Social Engineering - a.g.e
28 Aaron Dolan–Social Engineering-GSEChttp://www.sans.org/reading_room/whitepapers/engineering/
social_engineering_manipulating_the_source_32914
29 Social Engineering: Understanding and Auditing - GSEC Practical
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f) Elektronik posta bazlı denetim
Sosyal mühendisler kurbanlarını istismar etmek için
hazırladıkları virüs yazılımlarını çalışanların elektronik
postalarına göndermek suretiyle saldırılar düzenlenmektedir. Çalışanların şüphesini çekmeyecek şekilde
ustaca hazırlanmış elektronik postalar gönderilerek
veya başkalarına zarar vermek amacıyla kurulmuş web
sitelerine girilmesi sağlanarak virüslerin bilgisayarlara
yüklenmesiyle saldırılar gerçekleştirilmektedir.30
Telefon bazlı denetim tekniğinde tanımlanan tekniklerin aynısını uygulayıp, sosyal mühendislerin elde
etmek istediği bilgileri ulaşmaya çalışabiliriz. Bu tür
denetimlerde öncelikle saldırganların ne çeşit elektronik postaları kimlere gönderdiğini araştırıp, daha
sonra hedeflediğimiz çalışanlara aynı kalıpta elektronik postalar göndererek tepkilerini değerlendirmemiz
faydalı olacaktır.31
Sonuç
Değer ifade eden her türlü bilginin saldırı hedefi haline geldiği günümüzde, çoğu kişi veya kurum sosyal
mühendislik saldırılarının hedefi olduğu için çeşitli
risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Hiçbir bilgisayar
sistemi insandan bağımsız olmadığı gibi, insan unsuru da güvenlik sisteminin en zayıf halkasıdır. İnsan
unsurunun yer aldığı bir sistem içinde sosyal mühendislik saldırılarına karşı bilgisayar güvenlik sistemlerinin kesin güvence sağladığı söylenemez. Bu nedenle
sosyal mühendisler, güvenlik zincirinin en zayıf halkasını oluşturan insan unsuruna odaklanıp kurumların
savunma mekanizmalarını etkisiz hale getirmeye çalışmaktadırlar.
Sosyal mühendislik saldırılarına karşı açıklıkları tam
olarak kapatabilecek savunma yöntemi bulunmamakla birlikte, riskleri hafifletip zararları minimize edebilecek en etkili savunma yöntemi eğitim ve öğretimdir.
Bu nedenle eğitim ve öğretim faaliyetleriyle personelin sosyal mühendislik olaylarına karşı bilinçlendirilmesi, çalışanların yaptıkları işin bir parçası olarak güvenlik politikalarından haberdar olmaları ve politika
kurallarını uymaları önem kazanmaktadır. Ayrıca deAssignment – a.g.e
30 Social Engineering: Understanding and Auditing - GSEC Practical
Assignment – a.g.e
31 Fighting Social Engineering - a.g.e
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netimlere gereken önemin verilmesi, düzenli denetimler sayesinde zayıflıkların tespit edilerek daha iyi
politikaların geliştirilmesi ve güvenlik politikalarının
sürekli güncellenmesi en ideal korunma yöntemidir.
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ÇEVİRİ

KANADA’DA İÇ
DENETİM
Bir Kalite Güvence
Değerlendirmesinin
Sonuçları

ÖZET: Kanada’da iç denetimin mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla Kanada National Audit Office
(Kanada Sayıştayı) tarafından bir inceleme yapılmıştır.
Bu incelemede örnek olarak seçilen 5 kamu idaresinde
iç denetim uygulamaları ile ilgili olarak ayrıntılı incelemeler yapılarak, iç denetim faaliyetinin standartlara uygunluğu değerlendirilmiştir. Daha sonra Federal
Kanada kamu yönetiminde iç denetim ile ilgili genel
değerlendirmeler yapılarak, üst yönetimden gerekli
desteğin sağlanamaması, yetkin iç denetçilerin istihdam edilememesi ve sınırlı seviyede güvence hizmeti
içeren denetim faaliyeti gerçekleştirilmesi gibi genel
sorunlara işaret edilmiştir. İç denetimin geliştirilmesi
için raporda öneriler getirilmiş ve Kanada Hazine Kurulu Sekretaryası1 tarafından bu önerilere cevaplar
verilmiştir. En son olarak iç denetim uygulamalarının
iyileştirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumlu birim
olan ve Kanada Hazine Kurulu Sekretaryası içinde faaliyet gösteren İç Denetim Mükemmeliyet Merkezi’nin
faaliyetleri ele alınarak karşı karşıya olduğu sorunlar
not edilmiş, iç denetçiler tarafından söz konusu birimin çalışmalarının yetersiz bulunmasına ise özellikle
dikkat çekilmiştir.
1

Mehmet BALCI
Hazine Kontrolörü
Fatih SEZER, CIA
İç Denetçi
Hazine Müsteşarlığı
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Kanada Hazine Kurulu, Bakanlar Kurulu içinde oluşturulan bir alt
kabinedir. Anglo-Sakson sistemlerinde Bakanlar Kurulu içinde çeşitli özel konularla ilgili olarak konuyla ilgili bakanların katıldığı özel
komiteler kurulmaktadır. Örneğin ülke bir savaşla karşı karşıya ise
bir savaş kabinesi adı verilen bakanlardan oluşan komite oluşturulur ve savaşın yönetimini bu komite yürütür. Hazine Kurulu da
Kanada kamu yönetiminde mali işler, personel yönetimi, hesap
verilebilirlik ve etik gibi konularda sorumlu olan ve bu konularda
izlencek politikaları ve bu politikaların uygulanmasını izleyen bir
alt kabinedir. Mevcut Hazine Kurulu şu üyelerden oluşmaktadır:
Maliye Bakanı, Devlet Bakanı (KOBİ’lerden ve Turizm’den sorumlu), Devlet Bakanı (Demokratik reformdan sorumlu), Sosyal Güvenlik Bakanı (Kurulda başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. ve Parlementodan iktidardaki partinin üst yöneticisi bir üye.
Şu anda kurulun başkanlığını, bu görevi üstlenmeden önce Adalet
Bakanı olan Vic Toews yürütmektedir. Hazine Kurulunun mevcut
görevlerini yürütmesinde Hazine Kurulu Sekreteryası adı verilen
bir kurum yardımcı olmaktadır. 1966’ya kadar Maliye Bakanlığının
içinde yer alan Sekretarya 1966’dan sonra bağımsız bir kurum haline getirilmiştir.
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GİRİŞ
İç denetim alanında yaşanan uluslararası gelişmeler
ışığında Kanada hükümeti tarafından, bu gelişmelere
uyum sağlamak amacıyla bir takım politika değişiklikleri yapma yoluna girmiştir. Bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapılarak bir politika belgesi oluşturulmuş ve
bu belgede iç denetimin üst yönetime güvence sunma yönüne ağırlık verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Kanada Hazine Kurulu tarafından kabul edilen İç Denetim Politikası Belgesine göre (Bundan sonra Politika Belgesi olarak anılacaktır) Kamu kurumlarının iç
denetimle ilgili aşağıdaki sorumluluklarının bulunduğunu belirtilmektedir.
• Risk yönetimi stratejisi ve uygulamaları ile yönetim ve kontrol sistemlerini ve kurumun karar alma
süreçlerinde esas alınan bilgilerin doğruluğuna
yönelik yeterli ve zamanında güvence sunma faaliyetini gerçekleştirmek üzere bağımsız, etkin ve
objektif bir iç denetim birimi kurulmalı ve yeterli
kaynaklarla donatılmalıdır.
• İç denetim sonuçları planlama yapılması süreci ile
önceliklerin belirlenmesi ve karar alma süreçlerinde dikkate alınmalıdır.
• Denetim sonuçları zamanında kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır.
İç denetim birimlerinin bağlı olacakları üst yöneticilerin iç denetimle ilgili sorumluluklarına da aynı politika
belgesinde yer verilmiştir. Buna göre üst yöneticiler
 Kurumda denetim komitesinin kurulması,
 İç denetim biriminin kurum içindeki yeri ve üstlendiği faaliyetler açısından bağımsızlığının sağlanması,
 İç denetim raporlarında, tespit edilen zayıflıkların giderilmesine yönelik olarak eylem planlarının
oluşturulması,
 Getirilen önerilerin uygulanması için ilgili birimler
nezdinde izleme yapılması,
 Hazine Kurul Sekretaryasına (Bundan böyle Sekretarya olarak anılacaktır) yıllık denetim planları ile
iç denetim birimi tarafından düzenlenen raporların bir nüshasının gönderilmesi,
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 Kurumun karşı karşıya olduğu risklerde ve kurumun kontrol sisteminde yaşanan önemli gelişmelerle ilgili olarak Sekretarya’nın düzenli olarak bilgilendirilmesinden,
Sorumludurlar.
Sekretarya bünyesinde oluşturulan İç Denetim İçin
Mükemmeliyet Merkezinin görevleri ise şu şekildedir:
 İç denetçilere, iç denetim birimi yöneticilerine politika belgesinin uygulanması, yıllık denetim planlarının geliştirilmesi ve standartların uygulanması
konularında danışmanlık hizmeti vermek,
 Sekretarya’ya kurumlardaki risk, kontrol ve konuları ve kurumlardaki yönetim problemleriyle ilgili
olarak zamanında bilgi sağlayacak aktif bir izleme
sistemini kurmak,
 Bir insan kaynakları stratejisi geliştirerek iç denetim birimlerinin kurumlarına politika belgesinin
uygulanmasında yardımcı olmalarını sağlamak,
 Beş yıl içinde politika belgesinin etkinliğini değerlendirmek üzere bir değerlendirme çerçevesi oluşturmak,
 Kurumlara iç denetim birimlerinin performansını
değerlendirmesinde yardım sağlamak.
Denetimin Kapsamı
Federal Kamu Yönetiminde iç denetim uygulamalarının Politika Belgesine uygun bir şekilde yürütülüp
yürütülmediğinin belirlenebilmesi amacıyla seçilen
örnekler üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca Sekretarya bünyesinde kurulan İç Denetim Mükemmeliyet Merkezinin iç denetime yönelik rehberlik
yapma kapasitesi incelenmiştir. Aşağıda adı sayılan
kurumlarda kalite güvence değerlendirme çalışması
gerçekleştirilmiştir.
1. Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı
2. Dış İşleri ve Dış Ticaret Başkanlığı
3. Kanada İnsan Kaynakları Geliştirme Başkanlığı
4. Kanada Doğal Kaynaklar Başkanlığı
5. Bayındırlık İşleri ve Kamu Hizmetleri Başkanlığı
6. Polis Teşkilatı (Royal Canadian Mounted Police)
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İnceleme
Yapılan inceleme sonucunda kurumların standartlar
açısından durumu aşağıya çıkartılmıştır.
Genel Olarak
Standartlara
Uyum Sağlanmaktadır.
Bayındırlık
İşleri ve Kamu
Hizmetleri
Başkanlığı
Polis Teşkilatı
(Royal Canadian Mounted
Police)
Dış İşleri ve Dış
Ticaret Başkanlığı
Kanada İnsan
Kaynakları
Geliştirme
Başkanlığı
Kanada Doğal
Kaynaklar
Başkanlığı
Kanada Uluslararası Kalkınma
Ajansı

Kısmen
Standartlara
Uyum Sağlanmaktadır.

Standartlara
Uyum Sağlanamamıştır.

Kurum bir “yönetim ve kontrol çerçevesi” oluşturarak
iç denetçilerin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim
alanlarındaki değerlendirme yapmasını kolaylaştırmıştır. Hazırlanan iç denetim rehberinde birim için
kalite güvence sistemi geliştirilmiştir. Birim kalite güvence faaliyetlerini güçlendirerek iç denetimin kalitesinin arttırılması planları yapmıştır.

X

X

X

X

Polis Teşkilatı

X
X

Kalite Güvence Değerlendirmesinde Kullanılan kriterler:
Genel Olarak Standartlara Uyum Sağlanmaktadır:
İlgili iç denetim biriminin yapısı, prosedürleri ve iç
denetim uygulamaları standartlara uygundur. Geliştirilmesi gereken alanlar bulunmakla birlikte, bunlar
standartlara aykırılık teşkil etmemektedir.
Kısmen Standartlara Uyum Sağlanmaktadır: İç Denetim birimi bazı önemli alanlarda standartlara uyum
sağlamamıştır. Karşılaşılan zayıflıkların bir kısmı iç denetim birimi dışında çözümlenmesi gereken sorunlardır. Bu sorunların giderilmesi için üst yönetici tarafından tedbir alınması gerekebilir.
Standartlara Uyum Sağlanamamıştır: İç Denetim Birimi bir çok alanda standartlara uygun faaliyet göstermemektedir. Bu durum iç denetim biriminin etkinliğini zayıflatmaktadır.
Bayındırlık İşleri ve Kamu Hizmetleri Başkanlığı
Kurumda iç denetim standartlarına genel olarak
uyum sağlanmıştır. Kurumda iç denetim biriminin
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statü olarak bağımsızlığı sağlanmıştır. Üst Yönetim
güçlü bir destek sağlamıştır. İç Denetim Birimi doğrudan üst yöneticiye raporlama yapmaktadır. Oluşturulan denetim komitesi içinde kurum dışından bağımsız bir üye bulunmaktadır. Denetim dosyalarının ve
çalışma kâğıtları örnekleme yöntemiyle incelenmiş
mesleki standartlara uyumlu bir biçimde hazırlandığı
görülmüştür.

Kurumda iç denetim standartlarına genel olarak
uyum sağlanmıştır. Değerlendirme ekibi olarak yapılan çalışmalar sırasında iç denetime güçlü üst yönetim desteği olduğunu gözlenmiştir. İç Denetim Birim
Başkanı idari olarak doğruda üst yöneticiye bağlıdır.
Etkin olarak çalışan denetim komitesine doğrudan raporlama yapabilmektedir. (Bu durum iç denetim biriminin bağımsızlığını güçlendirmektedir.)
Denetim dosyalarının ve çalışma kâğıtları örnekleme
yöntemiyle incelenmiş ve çalışma kâğıtlarının mesleki standartlara uyumlu bir biçimde hazırlandığı görülmüştür.
İç denetim Biriminin güçlü yanlarından biri iç denetçilerin mesleki sertifikalarının bulunması ve iç denetim
konusundaki geniş tecrübelerinin olmasıdır. Kalite
güvence sistemi oluşturulmuştur. Ayrıca iç denetim
biriminin istenen kalitede ve yetkin personelden
oluşması için mesleki gelişim için eğitim programı hazırlanmıştır.
Dış İşleri ve Dış Ticaret Başkanlığı
Kısmen standartlara uyum sağlamıştır. İç denetim
biriminin göre ve sorumlulukları açıkça belirlenmiştir.
Birim Üst yöneticiye doğrudan raporlama yapmaktadır. İç denetçilerin mesleki gelişimlerini desteklemek
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amacıyla bir program oluşturulmuştur. Bu programa
göre mesleğe yeni atanan iç denetçilerin iç denetim
alanında tecrübe ve bilgi kazanmaları için ek çalışma
yapmaları ve mesleki sertifika almaları zorunludur.
Bununla birlikte birimde resmi bir kalite güvence sistemi oluşturulmamıştır. Birim yıllık planlarını üst yönetimle istişare süreci içinde hazırlamıştır. Riskli alanların belirlenmesi için risk odaklı bir yaklaşımla yıllık
planların hazırlanması için çalışmalara başlanmıştır.
Kanada İnsan Kaynakları Geliştirme Başkanlığı
Kısmen standartlara uyum sağlamıştır. İç Denetim
Birimi sağlıklı kalite güvence sürecine sahiptir. Doğrudan üst yöneticiye raporlama yapılmasını sağlamakla iç denetim birimi bağımsızlığını ve etkinliğini
güçlendirilebilir. İç denetim birimi denetimin yönetimine yönelik standart dokümanlar hazırlanması ve
kurumda risk yönetiminin oluşturulması için önemli
kaynaklar ayırmıştır. Bu nedenlerle güvence hizmetlerine yönelik sınırlı seviyede denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Kanada Doğal Kaynaklar Başkanlığı
Kısmen standartlara uyum sağlamıştır. İç denetim
biriminde sık sık personel değişimi yaşanmıştır. Birim
standartlara pek çok noktada uyum sağlamaktadır.
Birim tarafından belirlenen denetim ve değerlendirme hizmetlerinin kapsamı uluslararası standartlara uygun değildir. Birimde yazılı bir kalite güvence
programı bulunmamaktadır. Denetim dosyalarının
incelenmesi sonucunda daha önceki yıllarda gerçekleştirilen denetim sonuçlarının çalışma kâğıtlarıyla
desteklenmediği görülmüştür.
Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı
Standartlara uyum sağlamamıştır. İç denetim Üst yöneticiye bağlı değildir. (Farklı idari görevleri olan bir
görevliye bağlıdır) Bu durum iç denetim için yeterli
bağımsızlığı sağlamamaktadır. İç denetim birimi tüm
denetim faaliyetlerini kapsayan bir kalite güvence
programı geliştirmemiştir. İnceleme için seçilen üç
denetim dosyasından ikisinde yapılan testleri ve denetim raporunda varılan sonuçlara destekleyecek denetim kanıtlarını bulunmamaktadır.
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Ajans son zamanlarda yaptığı değişikliklerle bir takım
iyileştirmeler yapmıştır. Denetim komitesine ajans
başkanı başkanlık etmeye başlamıştır. Denetim komitesi denetimlerin ve denetim raporlarına verilen
cevapların çabuklaştırılmasını istemiştir.
Ekibimizce Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı iç
denetim birimi ile ilgili olarak yakın zamanda ayrıca
izleme denetimi yapılması planlanmıştır.
Genel olarak iç denetim faaliyetinin kalitesi ve etkinliği kurumdan kuruma değişmektedir.
İç denetimin istenen katkıyı sağlamasını engelleyen
bazı faktörler bulunmaktadır: (1) Üst yönetimden
gerekli desteğin sağlanamaması (2) yetkin iç denetçilerin istihdam edilmesinde sorun yaşanması ve (3)
denetim faaliyetinin sınırlı seviyede güvence hizmeti
verecek şekilde yapılandırılması
I- ÜST YÖNETİM DESTEĞİ
Güçlü, sürekli üst yönetim desteği etkin ve bağımsız
bir iç denetim faaliyetinin en önemli unsurudur. İdeal olarak iç denetim üst yöneticiye bağlı olmalıdır. Bu
statü iç denetimin daha bağımsız olmasına yardımcı
olmakta ve denetimlerin gerçekleştirilmesinden daha
da önemli olan stratejik rolüne katkıda bulunmaktadır.
Hazine Kurulu tarafından hazırlanan iç denetim politika belgesinde üst yönetimin desteğinin ne kadar
önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu belgede üst yöneticilerin kurumlarında
 Kurumun risk yönetimi ve kontrol sistemi,
 Yönetimin karar alma sürecinde kullandığı ve kamuya açıkladığı bilgi ve belgelerin,
Kalitesi ve doğruluğu üzerinde güvence verecek etkin
bir iç denetim faaliyeti oluşturmalarını istemektedir.
İç Denetimin Stratejik Rolü
İç denetimin etkili ve etkin bir şekilde çalışabilmesi ve
kurumun yönetilmesine katkı yapabilmesi için stratejik bir yönelimi olmalıdır. Bunun gerçekleştirilmesi ise
iç denetimin (raporlama ilişkisi bağlamında) kurum
içindeki konumuna ve stratejik bir rolü olduğunun üst
yönetim tarafından benimsenmesine bağlıdır.
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Kurum içinde iç denetimin uygun biçimde konumlandırılması, iç denetime bağımsız bir statü kazandırarak
kurumun karşı karşıya olduğu stratejik ve önemli risklerle ilgili çalışmalar yapmasına imkân verecektir.
İç denetim bu stratejik rolü ile kurumsal düzeydeki
risklerin düzeyi ve kontrolü konusunda denetim komitesi ve üst yönetim ile birlikte çalışarak kurumun iyi
yönetişimine katkıda bulunabilir. İç denetimin etkin
olabilmesi için taktik düzeyden stratejik düzeye geçmesi gerekmektedir. İç denetim kaynakları kurumun
amaçlarını destekleyecek şekilde süreçlerin kontrolü,
yönetişim ve risk yönetimine ayrılmalı ve böylelikle iç
denetim kuruma değer katmalıdır.2
Denetim Komitesi
İç denetim faaliyetinin kalite ve etkinliğinde bir başka
önemli faktör kurumlardaki mevcut denetim komiteleridir. Politika Belgesine göre denetim komitesinin
iç denetim biriminin gözetiminde önemli rolü bulunmaktadır. Bu gözetim, iç denetim faaliyetinin performansının izlenmesi ve bağımsızlığının güçlendirilmesi
faaliyetlerini de içermektedir.
Denetim komiteleri yeterince bağımsız değildir.
Bir kurumdaki iç denetim biriminin bağımsızlığı o kurumdaki denetim komitesinin bağımsızlığına bağlıdır.
Özel sektörde ve kamu iktisadi kuruluşlarında denetim komiteleri yönetimden bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Politika belgesine göre üst yönetici ya denetim komitesine kendisi başkanlık eder veyahut üst
düzey bir yöneticiyi komiteye başkanlık etmek üzere
görevlendirir.
Denetim komitesi kurumda görev yapan üst düzey
yöneticilerden oluşmaktadır. Denetlenen birimlerin
2 İç denetimin stratejik rolüyle, bir kurumda fonksiyonel bağımsızlığa sahip iç denetimin risk değerlendirmesine dayalı olarak
yapmış olduğu denetim faaliyetleri ile kurumda iç kontrol ve risk
yönetimi sistemlerinin geliştirilmesine orta ve uzun vadede yapacağı büyük katkıya işaret edilmektedir. İç denetimin bulunmamasının kurumların iç kontrol sistemlerinde zaafiyet oluşturduğuna
en güzel örnek İsveç’te iç denetimle ilgili yaşanan gelişmelerdir.
1980’li yılların başında İsveç’te kurumlarda iç denetim faaliyetleri
kaldırılmıştır. Ancak daha sonra kamu kurumlarında iç kontrol sistemlerinde gözlemlenen ciddi zayıflıklar nedeniyle 1995 yılında iç
denetim yeniden kurulmak zorunda kalınmıştır.
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yöneticilerinin denetim komitesinde bulunması, çıkar
çatışmasına yol açarak, komite üyelerinin objektifliğini zedelemektedir.
Geçmişte kurumlara denetim komitelerinde kurum
dışından üyeler atamaları önerisi getirilmiştir. Bu
öneriyi incelenen kurumlar içinde yalnızca Bayındırlık
İşleri ve Kamu Hizmetleri Başkanlığı hayata geçirmiştir. Politika belgesinde bu konuya herhangi bir açıklık
getirilmemiştir.
Öneri: Politika belgesinde değişiklik yapılarak denetim komitelerinde kurum dışından üye bulundurulması bir zorunluluk haline getirilmelidir.
Cevap: Politika belgesinde yapılacak revizyonda bu
öneri dikkate alınacaktır.
Denetim komitesi üyeleri sorumluluklarının ve rollerinin farkında değildirler.
Politika belgesinde denetim komitesi üyelerinin rol
ve sorumluluklarına yer verilmiştir. Ancak inceleme
konusu kurumlarda yapılan görüşmelerde üst yönetimin ve komite üyelerinin bu rol ve sorumluluklarının
tam olarak farkında olmadıkları görülmüştür. Yalnızca
polis teşkilatında denetim komitesi üyelerine düzenlenen bir eğitimle rol ve sorumlulukları hakkında bilgi
verilmiştir.
Öneri: Sekretarya denetim komitesi üyelerinin eğitim
ihtiyaçlarını da dikkate alan ve görevlerinin yürütülmesinde komite üyelerine yardımcı olacak bir rehber
hazırlamalıdır.
Cevap: Sekretarya denetim komitesi üyelerinin eğitim ihtiyaçlarının bulunduğunu kabul etmektedir. Bu
konuda gereken destek sağlanacaktır.
II- İÇ DENETİM PERSONEL DURUMU
Bir çok iç denetim birimi için insan kaynakları yönetimi en büyük sorun olmaya devam etmektedir. İç denetim uygun sayıda ve nitelikte, geniş bilgi ve tecrübe
sahibi personele ihtiyaç duymaktadır. Bir kurumdaki
iç denetçi sayısı kurumun karşı karşıya olduğu risklere
ve denetlenecek faaliyetlere bağlıdır.
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Üst yönetici kurumda yeterli kaynağa sahip (personel
ve donanım) ve standartlara uygun faaliyet gösteren
iç denetim birimi kurmakla yükümlüdür.
İç denetim özellikle personel konusunda çok önemli
sıkıntılarla karşı karşıyadır. Kurumlar politika belgesindeki şartlara uygun biçimde yeterli nitelikte ve
sayıda iç denetçi istihdam etmekte zorluklar yaşamaktadırlar.
Yeteri sayıda iç denetçinin bulunmaması iç denetçilerin riskli alanlarda denetim yapmamalarına, bu
durum da kurumların daha yüksek risk düzeylerinde
bulunmalarına yol açabilecektir.
İç denetçilerin mevcut personel sistemindeki sınıflandırılması, profesyonel bir iç denetime özgü beceri ve yetenek düzeyini yansıtmamaktadır. İç denetçilerin maaş durumu sertifika sahibi, tecrübe ve bilgi
sahibi iç denetçilerin kamu sektörüne çekilmesi için
yeterli değildir.
İç denetçi sayısındaki yakın zamanlarda gözlemlenen
artışın finansmanı Sekretarya bütçesinden sağlanan
fonlardan karşılanmıştır. İç denetim birimleri bu fonları yeni iç denetçilerin işe alınmasında ve eğitilmesinde kullanmışlardır.
Sekretarya’nın geçici bütçesi sayesinde oluşturulan
kadroların geçici nitelikte olması ve sertifika sahip
denetçiler için cazip olmaması nedeniyle iç denetçi
sayısındaki artışın etkisi sınırlı olacaktır.
III- DENETİM KAPSAMI
Özel sektördeki iç denetim birimleri, kaynaklarının
büyük kısmını güvence hizmetlerinin yürütülmesi
için harcamaktadırlar. Yönetim tarafından talep edilen özel denetimler ve danışmanlık görevleri denetim
faaliyetinin küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak
Kanada Federal Kamu Yönetiminde güvence faaliyetine ayrılan iç denetim kaynakları sınırlı seviyededir.
İç denetim güvence faaliyetleri dışında yürüttükleri
çalışmalarla da üst yönetime kurum hakkında yararlı bilgi sunabilirler. Ancak Politika Belgesine göre iç
denetimden temel beklenti, denetimler sonucu güvence sağlamasıdır. Buna göre iç denetim güvence
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faaliyetine odaklanmamışsa, kendisinden bekleneni
yerine getiremiyor demektir.
Diğer taraftan personel sayısı açısından küçük kamu
kurum ve ajanslarının hiçbirinde iç denetim birimi kurulmamıştır. Bu tür kurumlarda yönetimin ihtiyaçlarına paralel olarak iç denetim dışarıdan temin edilmektedir. Ancak genel olarak bu kurumlarda iç denetim
kapsam olarak sınırlıdır.
Personel sayısı açısından küçük kamu kurumlarındaki
yönetim de karşı karşıya oldukları risklerin iyi yönetildiğine ilişkin iç denetim tarafından sunulacak güvenceye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu konuda Parlamentonun ilgili komisyonu olan The Standing Committe on
Public Accounts3 da benzer bir görüşe sahiptir. 2004
yılında Hazine Kuruluna bir öneride bulunarak küçük
kurumlarda iç denetim hizmetinin sunulabilmesi için
bir havuz sistemi oluşturmasını istemiştir.
Yapılan incelemede Sekretarya’nın bu kurumlara destek verdiği görülmüş ancak iç denetim hizmetinin sunulabilmesine yönelik kapasite geliştirilmemiştir.
Öneri: Sekretarya personel sayısı açısından küçük
kamu kurum ve ajanslarının görüşlerini de alarak
risk odaklı bir strateji geliştirmesi ve kamu içinde iç
denetim hizmetlerini küçük kamu kurumlarına sunacak kapasite oluşturması önerilir.
Cevap: Kabul edilmiştir. Sekretarya iç denetim hizmetleri için bir kapasite oluşturmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Denetim Raporları:
Hükümet tarafından oluşturulan bir çalışma komisyonu tarafından yapılan bir öneride iç denetim raporları
ve destekleyici çalışma kâğıtlarının aşağıdaki sürelerin
en erken olanında yayınlanması gerektiği belirtilmiştir:
 Denetim raporunun tamamlandığı tarih veya
 Denetimin tamamlanmasından altı ay sonra veya
 Denetimin başlamasından itibaren iki yıl sonra.
3 Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kanada Parlementosundaki muadili.
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Yönetim kendi oluşturduğu çalışma komisyonunun
tavsiyelerini yerine getirmemiştir. Öte yandan çalışma kâğıtlarının yayınlanmasının denetim faaliyeti
üzerinde olumsuz etkileri olacağından getirilen önerinin bu yönü gözden geçirilmelidir.
Öneri: Sekretarya bilgi edinme konusuyla ilgili yapılan
çalışmaların iç denetim üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri almalıdır.
Cevap: Sekretarya raporların kamuya açık olması
prensibini tamamıyla desteklemektedir. Sekretarya
aynı zamanda öneride çalışma kâğıtları ile ilgili olarak dile getirilen kaygıyı paylaşmaktadır. Konuyla ilgili
olarak Kanada Sayıştayı için var olan yapının benzeri
iç denetim için kurulmaya çalışılacaktır.
Denetim Raporları zamanında tamamlanmamaktadır.
Denetim raporlarının yararlı olabilmesi için herhangi bir gecikme yaşanmadan tamamlanarak kamuya
sunulması gerekmektedir. Bir raporun tamamlanma
süresi denetimin başlangıcından raporun web sitesine konmasına kadar 11 aydan 24 aya kadar geçen sürelerde gerçekleşmektedir. Gecikme raporların web
sitesine konulması aşamasından önce kurum tarafından gözden geçirilmesi sürecimde yaşanmaktadır.
(Tüm süreler ay üzerinden hesaplanmıştır.)

Taslak
Denetim
Raporunun
Hazırlanması

Taslak
Raporun
Denetim
Komitesinin
Onayına
Sunulması

Denetim
Komitesinin
İç Denetim
Raporunun
Web sitesine konması
Kararını
Vermesi

Toplam
Süre

Bayındırlık
İşleri ve
Kamu
Hizmetleri
Başkanlığı

7

3

1

11

Polis
(Royal
Canadian
Mounted
Police)

10

4

6

20

Dış İşleri
ve Dış
Ticaret
Başkanlığı

5

7

4

16
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Kanada
İnsan
Kaynakları
Geliştirme
Başkanlığı

7

7

2

16

Kanada
Doğal
Kaynaklar
Başkanlığı

4

6

4

14

Kanada
Uluslararası
Kalkınma
Ajansı

10

7

7

24

IV- İÇ DENETİM MÜKEMMELİYET MERKEZİ
İç Denetim Mükemmeliyet Merkezinin (Bundan sonra Merkez olarak anılacaktır.) faaliyetleri yukarıdaki
amaçlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Merkez iç
denetim birimleriyle birlikte çalışarak çalıştaylar düzenlemiş, rehberler hazırlamıştır. Bununla beraber iç
denetçiler Merkezden daha fazla rehberlik beklemektedirler. Bazı iç denetçiler merkezin iç denetim birimlerine olması gerektiği ölçüde rehberlik yapmadığını
ve bütün kamuyu ilgilendiren hususlarla ilgili olarak
iç denetçileri yeterince bilgilendirmediğini ifade etmişlerdir. Merkezin üst yöneticilere yönelik iç denetimin rolü ve katacağı değer konusunda bilgilendirme
faaliyetleri düzenleyerek iç denetimin tanınması ve
benimsenmesi için çalışması gerektiği de ayrıca vurgulanmaktadır.
Merkez gözetim rolünü iç denetim başkanlarıyla görüşerek, iç denetim birimlerini ziyaret ederek ve iç
denetim plan ve denetim raporlarını değerlendirerek
yerine getirmektedir. Merkez, Politika belgesine uygun biçimde, iç denetim birimleri tarafından sunulan
planları ve raporları incelemekte ancak planlanan denetimler ile sunulan raporları karşılaştırmamaktadır.
Bu yapılmadan iç denetim birimlerinin merkeze sundukları planda yer alan tüm denetimleri gerçekleştirdikleri ve ayrıca denetimler sonucunda düzenlenen
tüm raporları merkeze sunduklarının belirlenebilmesi
mümkün değildir.
Tüm denetim raporları Merkeze sunulmadığından sunulan denetim raporlarının değerlendirerek kurumlarda ortaya çıkan zayıflıkların ortaya konulması da
mümkün olamamaktadır.
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Öneri: Sekretarya tüm iç denetim raporlarının sunulmasını sağlamalı ve raporların değerlendirmesinden
ortaya çıkan sonuçları iç denetim birimleriyle paylaşmalıdır.
Cevap: Sekretarya iç denetim raporlarının zamanında ve tamamının sunulması için kurumlarla temasa
geçecektir.
Politika belgesi, iç denetim standartlarının ve politikalarının oluşturulmasında görev alacak kamu ve
özel sektörlerinden gelecek temsilcilerinden oluşan
bir danışma kurulunun oluşturulmasını öngörmüştür.
İnceleme tarihi itibariyle böyle bir kurul oluşturulmamıştır.
Merkezin önemli görevlerinden biri de insan kaynakları stratejisi geliştirmektir. 2002 yılında bu strateji
belirlenmiştir. Ancak inceleme sırasında görüşülen iç
denetim başkanları merkezin insan kaynakları konusunda yaşanan kritik bazı sorunların üstesinden
gelemediğini ve sorunların devam ettiğini belirtmişlerdir. Bu sorunlar arasında iç denetçilerin kamu
personel sitemindeki sınıflandırılması ve kurumlar
için yeterli olacak iç denetçi sayılarının belirlenememesi yer almaktadır.
Uluslararası iç denetim standartlarına göre iç denetim
birimleri en az 5 yılda bir dış kalite değerlendirmesinden geçmek zorundadırlar. Yeni değişen standartlara
göre kalite değerlendirmeleri 1 Ocak 2007 yılından
sonra olamaz. İç denetim birimlerinin bu tarihe kadar
dış kalite değerlendirmesinden geçmesi için bir plan
geliştirilmemiştir.
Öneri: Kurumlar iç denetim birimlerinin 1 Ocak 2007
tarihine kadar dış değerlendirmesinden geçmesi için
gereken önlemleri almalıdırlar.
Cevap: Sekretarya, kurumları iç denetim standartlarında yer alan bu zorunluluktan haberdar etmiştir.
Sekretarya kurumlarla birlikte çalışarak bu koşulun
yerine getirmesi için çalışacaktır.
Merkez iç denetim birimlerine yardımcı olacak bir
takım girişimlerin hazırlığı içindedir. Bununla birlikte
merkez iç denetim birimlerinin güvenini sağlayamamıştır. İç denetçiler iç denetim konusunda metodoloji geliştirilmesi ve tecrübelerin paylaşılmasında kendi
yöntemlerini geliştirmişleridir. İç Denetim Başkanları
merkezdeki stratejik liderlik eksikliğine dikkat çek-
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mektedirler. Birçok iç denetim biriminin birlikte çalışarak zaman ve kaynak aktararak kalite güvence
değerlendirmeleri, iç denetim birimleri için kriterler
geliştirmeleri iç denetimin karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili olarak merkeze duyulan güvensizliği
yansıtmaktadır.
Genel olarak Merkez Politika belgesinde belirlenen
sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirememektedir. Gerekli liderliği gösterememesinin arkasında
yatan temel neden personel eksikliğidir. Ayrıca sık
yaşanan personel değişiklikleri de liderlik eksikliğinin
bir başka nedenidir.
Öneri: Sekretarya, Merkezin Politika Belgesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmesi konusundaki
faaliyetlerini değerlendirerek, eksiklikleri gidermesi
için gerekli tedbirleri alması önerilir.
Cevap: Kabul edilmiştir. Sekretarya daha etkin ve güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğinin farkındadır. İç denetim sisteminde merkezin rol ve kapasitesinin ne olması gerektiği konusunda ayrıntılı bir değerlendirme
halen sürmektedir.4
SONUÇ
Kamu sektöründe iç denetimim güçlendirilmesi için
yatırımlar yapılmış ve çeşitli adımlar atılmıştır, ancak
Politika Belgesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi isteniyorsa daha yapılması gereken önemli işler
bulunmaktadır. İç denetimin etkinliği kurumdan kuruma önemli ölçüde değişmektedir. Üst yönetimin iç
denetimin rolünü anlaması ve gerekli desteği sağlaması iç denetimin etkinliğinde önemli rol oynamaktadır.
Tüm kamu yönetiminde geçerli olmak üzere iç denetim için bir strateji belirlenmelidir. Merkez politika
belgesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek üzere gerekli kapasiteyi geliştirmelidir. Bu amaçları gerçekleştirmek için Merkez yetkilerini tutarlı bir
şekilde uygulamalı, Sekretarya’ da Merkeze istikrarlı
bir finansman ve destek sağlamalıdır.
4 Merkezin yetersizliğinin ortaya çıkması nedeniyle Sekretarya
içinde daha sonradan yeniden yapılandırmaya gidilmiştir. Kasım
2004’te Hazine Kurul Başkanı Kanada Sayıştayı raporunda dile getirilen öneriler doğrultusunda iç denetimle ilgili yeniden yapılandırma planını açıklamıştır. Bu plan ve Kanada iç denetimiyle ilgili
diğer güncel gelişmelere şu linkten ulaşılabilir:
http://www.tbs-sct.gc.ca/media/nr-cp/2004/1118-eng.asp

59

ÇEVİRİ

TÜRKİYE
KAMU İÇ MALİ
KONTROLÜ
2008 YILI MAYIS
DEĞERLENDİRMESİ

SIGMA
Yönetim ve Yönetişim
Geliştirme Desteği
AB Tarafından Finanse Edilen
AB ve OECD Ortak Girişimi

Hasan ERKEN, CISA
İç Denetçi
Hazine Müsteşarlığı
Deniz YILMAZ
İç Denetçi
Hazine Müsteşarlığı
Gökhan MACİT
İç Denetçi
Karayolları Genel Müdürlüğü
Akif KILAÇ
İç Denetçi
Adana Büyükşehir Belediyesi
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1. Giriş
SIGMA tarafından düzenli olarak AB’ye aday olan
ülkelerdeki Kamu İç Kontrol Sistemleri değerlendirilmektedir, bu raporda SIGMA tarafından diğer aday
ülkelerin değerlendirilmesinde kullanılan esaslar çerçevesinde Türkiye ile ilgili ilk standart değerlendirme
ortaya konulmuştur.
Bu rapor, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun (KMYKK) 5. bölümünde yer alan hesap
verilebilirlik, iç denetim ve iç kontrolü ele almaktadır.
Bu alanlar Türkiye’deki kamu mali yönetiminin daha
iyi gelişmesi açısından birbirini bütünleyen parçalardır, hazırlanan diğer SIGMA değerlendirme raporları
ise kamu harcama yönetimi ve Türkiye’deki dış denetimi kapsamaktadır.
Kanuna göre Maliye Bakanlığı iç kontrol, mali yönetim, uyumlaştırma, geliştirme ve yaygınlaştırma işi
ile sorumludur diğer bazı idareler de (DPT ve Hazine)
bütçe sürecindeki rolleri nedeniyle bu alanlarla yakından ilişkilidir. AB ilişkilerinin koordinasyonu AB Genel
Sekreterliği tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, belediyelerdeki rolü nedeniyle Maliye
Bakanlığı ile ilişkilendirilmiş olan İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nda temsil edilmektedir. Farklı kurumların sistem içindeki rollerinin Maliye Bakanlığı’nın iç
kontrol ve mali yönetim alanındaki birincil sorumluluğunu etkilememesi sağlanmalıdır. Bununla beraber
Kamu İç Mali Kontrolünün(KİMK) başarıya ulaşması
ancak, tüm harcamacı kuruluşların yeni kuralları etkin ve etkili biçimde uygulaması halinde mümkün olabilecektir.
Türkiye, Kamu İç Mali Kontrolü ile ilgili oluşturduğu ilk
politika belgesini 2002’de yayınlamıştır. Güncellenmesine gerek olduğu geniş ölçüde kabul edilmektedir ve
Haziran 2008’deki Bakanlar Kurulu tarafından kabul
edilerek yayınlanmak üzere yeni bir politika belgesi
hazırlanmıştır. Taslak politika belgesi bu raporun ya-
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zılma sürecinde hazırlanma aşamasında olduğu için
SIGMA heyeti tarafından görülmemiştir.
2. Temel Sorular
2.1 Mali kontrol sistemlerinin, ilkelerini ve işlevlerini
belirleyebilecek tutarlı ve kapsamlı bir yasal altyapı
mevcut mudur?
Kamu İç Mali Kontrolünü kapsayan temel mevzuat
5018 sayılı KMYKK’dır1. Bu kanun bir dizi ikincil ve
üçüncül mevzuat ve diğer rehberlerle tamamlanmaktadır. KMYKK iç ve dış denetim, iç kontrol, tahakkuk
esaslı muhasebe, performans esaslı bütçeleme, stratejik planlama, mali şeffaflık ve hesap verebilirliği de
içeren kamu mali yönetiminin genel yapısını ve fonksiyonunu düzenleyen bir kanundur. 53932 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu da KMYKK’da yer alan mali yönetim ve kontrol ile
ilgili hükümlere yer vermiştir.
KMYKK, 176 merkezi yönetim, iki sosyal güvenlik kurumu ve 2000’e yakın yerel yönetimi kapsamaktadır.
Ancak Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar3 kanunun
41. maddesinde yer alan faaliyet raporları ile iç kontrolün yer aldığı beşinci bölümün bütünüyle dışında
bırakılmışlardır. Benzer istisnalar döner sermayeler
içinde uygulanmıştır.
İç Kontrol
İç kontrol ile ilgili temel hükümler KMYKK’nın 5. bölümünde yer almaktadır. Bu düzenlemelerin arkasından Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, İç Kontrol ve
Ön Mali Kontrole İlişkin Esas ve Usuller hakkındaki
yönetmelik yayınlanmıştır. Ayrıca Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Mali Hizmetler Uzmanlığı Hakkındaki yönetmelikler çıkarılmıştır.
1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Aralık 2003’te
yürürlüğe girmiştir. 5346 sayılı kanunla Aralık 2005’te bazı hükümleri yeniden düzenlenmiştir.
2 3 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı kanun, 5538,5568,5594,5675
ve 5747 sayılı kanunlarla değişiklik yapılmıştır.
3 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, EPDK, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün, Tütün
Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu
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KMYKK’da düzenlenen iç kontrol kavramı, COSO ve
INTOSAI4 modellerine dayandırılmıştır. Bu modellere
göre iç denetim iç kontrol kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım olmakla birlikte, Avrupa Komisyonu’nun kamu iç mali kontrolünü
farklı şekilde tanımladığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Komisyon iç kontrol yaklaşımını:
a) Mali yönetim ve kontrol
b) İç denetim,
c) Mali yönetim ve kontrol ile iç denetimi kapsayan
merkezi uyumlaştırma birimlerinin hayata geçirilmesi
Olarak üç ayak üzerine dayandırmıştır.
Mali yönetim ve kontrol de (iç denetim hariç tutulmaktadır) iç kontrolün bir parçası olarak görüldüğünden, terminolojideki farklılığının iyi bir şekilde anlaşılmasına ihtiyaç vardır.
Kanunda yer alan başlıca başlıklar aşağıdaki gibidir:
Hesap Verilebilirlik: Kanunun 8, 10 ve 11. maddelerine göre yetkililer kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmasından sorumludur ve hesap vermek
zorundadırlar. Bakanlar Başbakan’a ve TBMM’ye, üst
yöneticiler bakanlara, belediyeler de yerel meclislerine karşı iç kontrol sistemlerinin uygulaması, izlenmesi
ve gözetiminden sorumludur. Benzer şekilde harcama
yetkilileri de kendi idarelerinin üst yöneticilerine karşı sorumludur. Dahası KMYKK, süreçlerde görev alan
yetkililerin iç kontrolün gereklerini yerine getirmekle
yükümlü olduğunu belirtmiştir.
İç Kontrol: Amaçlar ve Kapsam: İç kontrolün kapsam
ve amaçları kanunun 5. bölümünde, İç kontrol ve Ön
Mali Kontrol Usul ve Esaslarına ilişkin yönetmelikte
ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer almaktadır. Mevzuat hem mali kontrol hem de diğer kontrolleri kapsamakta, kontrol süreçleri ile ilgili yetkili
kişileri ilgilendirmekte ve COSO ve INTOSAI’nın beş
bileşenine ( kontrol çevresi, risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme ) dayanmaktadır.
4 COSO ( Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi),
INTOSOAI ( Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi)
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Kanunda iç kontrolün amaçları5, iç kontrol sistemi
içinde yer alan kilit personelin rolleri (bakanlar, genel
müdürler, belediye başkanları, harcama yetkilileri,
muhasebe yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri, strateji geliştirme birimleri (SGB), harcama birimlerinde
görev yapan yönetici personeli ) ve belli pozisyonlar
için gerekli özellikler ile ilgili hükümler yer almaktadır.
İdareler 2008 yılının sonuna kadar kamu iç kontrol
standartlarına uygun gerekli düzenlemeleri yapmak
ve eylem planlarını tamamlamakla yükümlüdürler.
Maliye Bakanlığı’nın genel uyumlaştırma rolüne kanunda yer verilmişken, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Biriminden (İDKK) farklı olarak Mali Yönetim
ve İç Kontrol ile ilgili görev yapan İç Kontrol Merkezi
Uyumlaştırma Biriminin görev ve yetkilerine kanunda
yer verilmemiştir. Bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.
Ön Mali Kontroller: Kanunun 5. bölümü ve ilgili yönetmelik ön mali kontrolün ayrıntıları ve belli işlemlerden sorumlu olanlar hakkında hükümler içermektedir. Bu işlemler harcama birimlerinde ve Strateji
Geliştirme Birimlerinde yer alan işlemler olmak üzere
iki bölüme ayrılmıştır. Bu işlemler var olan ihtiyaçlara
göre belirlenmiştir ve bu ihtiyaçların iyi anlaşıldığı ve
sisteme uyduğu görülmektedir.
Raporlama: Kanunun 41. maddesinde her bir birim
tarafından hazırlanacak yıllık faaliyet raporları ile ilgili
hükümler yer almaktadır. Hesap verilebilirlik çerçevesinde hazırlanacak olan bu raporlar yönetim hakkında
genel bilgileri, faaliyetleri, performans programlarını
ve stratejik plan doğrultusundaki performans ile ilgili
bilgileri, kullanılan kaynakları ve gerçekleşmiş bütçe
esas alınarak ödeneklerde oluşan sapmaların nedenini içermelidir. Bu raporların içeriği ile ilgili hususlara
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyetler Hakkındaki Yönetmelikte yer verilmiştir. Üst yöneticiler ta5. İç kontrolün amaçları;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde yönetilmesini,
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun
olarak faaliyet göstermesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun
önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir
rapor ve bilgi edinilmesini,
e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara
karşı korunmasını, sağlamaktır.
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rafından yayımlanan bu raporlar ve örnekleri Maliye
Bakanlığı’na ve Sayıştay’a gönderilmektedir. Maliye
Bakanlığı tarafından genel faaliyet raporu kamuoyuna açıklanır ve bir örneği Sayıştay’a gönderilir.
Yönetmeliğe göre faaliyet raporlarının Sayıştay’ın
görüşü alınarak TBMM’ne sunulması hüküm altına
alınmıştır. Bu hüküm henüz hayata geçirilememekle
birlikte, bir yandan Sayıştay ile ilgili kanun tasarısı da
onaylanmayı beklemektedir. TBMM henüz kendisine
sunulan bu belgeleri değerlendirecek yasal yetkiye
sahip değildir, ancak hazırlanan yönetmelik bu eksikliği giderecek şekilde hazırlanmıştır. (5018 sayılı kanunun yürütülmesi ve dış denetim ile ilgili hükümler
arasındaki uyumsuzluk -Sayıştay tarafından yapılan
fiili dış denetim karşılaştırması ile- ile ilgili daha fazla
bilgi için bak. 2008 SİGMA Türkiye Dış Denetim Değerlendirmesi). Bahsi geçen her iki sorunun da ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.
Faaliyet raporları hakkında yönetmelikte kapsam,
usuller ve raporun yayımlanma süresi gibi hususlar
yer almaktadır. Buna göre 2006 mali yılına ilişkin olarak raporların 2007 yılında yayınlanması gerekmektedir. Bu raporların asıl amacı mali saydamlığı ve hesap
verebilirliği temin etmektir, diğer yandan raporların
standart içeriği idarelerin misyonu, görevleri, sorumlulukları, yapısı ( yönetim ve kontrol sistemi), bütçenin uygulanması ve performans sonuçları ile ilgili
bilgiyi içermekte ve risklerle ilgili tavsiyeleri, zayıflıkları ve güçlü yönleri değerlendirmektedir. Bu değerlendirme kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır ve üst
yönetici, strateji geliştirme başkanı ve harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı
ile desteklenmektedir. İç kontrol güvence beyanları
ile kaynakların mali yönetime uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin yeterliliği, yasallığı ve
düzenliliği hususunda güvence verildiği anlatılmak
istenmektedir. SİGMA’ya göre, bu güvence beyanlarının anlamlı olabilmesi için strateji geliştirme birimleri tarafından geliştirilen iç kontrol planlarının tam
olarak uygulamaya geçirilmesinin beklenmiş olması
gerekirdi. 5018 sayılı yasanın geçiş döneminde bu iç
kontrol güvence beyanlarını anlamlı kılacak verilerin
olmadığı yetkililerce de kabul edilmiş ve bu yönde
SİGMA’ya bilgi verilmiştir.
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Burada iki konunun üzerinde durulması gerekmektedir:
1-) Faaliyet raporlarının çıkarılmaya devam ettiği bu
aşamada bile, ancak KİMK kontrollerinin uygulanması ile yıllar içinde tam güvence elde edileceği
dikkate alınarak güvence beyanlarının içeriğinin
kademeli olarak geliştirilmesi fikrine ağırlık verilmesi,
2-) İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin tam
güvence beyanının verilebilmesi için var olması
gereken iç kontrol uygulamaları hakkında kurumlara rehberlik sağlaması.
Muhasebe
Kanunun 49. maddesi mali yönetim bilgi sisteminin
kurulmasını öngörmektedir. Bu doğrultuda Maliye
Bakanlığı tarafından merkezi yönetim muhasebe sistemini yürürlüğe koyan Say2000i sistemini geliştirilmiştir. Bu sistem hem tahakkuk hem de nakit esaslı
muhasebe şeklini kullanmaktadır. Mali işlemler tahakkuk esaslı kaydedilirken, bütçe işlemleri nakit
esaslı olarak kaydedilmektedir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından yürütülecek
muhasebe ve raporlama standartlarına ulaşmak için,
dokuz üyeli Devlet Muhasebe Standartları Kurulu6 kurulmuştur. Standartlar çerçevesinde, 1 ve 2 nolu standart hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 2008 yılı sonuna
kadar sonraki dört standart ve 2012 yılı sonuna kadar
geri kalan standartların çıkarılması planlanmaktadır.
Bir muhasebe sisteminin kurulması yönünde Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği yayınlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Hesap planı ve amortisman uygulamaları
ile ilgili genel tebliğler de yayınlanmıştır. Sabit varlıkların tanımlanması ve onların değerlendirilmesine
ilişkin ikincil mevzuat uygulanmaktadır.
İç Denetim
İç denetçilerin nitelikleri ve atanmasıyla ilgili hususların yanı sıra İç denetimin gereklilikleri ve görevleri
KMYKK’nın 63 ve 65. Maddeleri, İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve İç Denetçi
Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği’nde
6 Devlet Muhasebe Standartları Kurulu , Maliye Bakanlığı’ndan üç,
Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan birer ve Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan bir olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.
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yer almaktadır. Bunun yanı sıra sertifikasyon, eğitim
ve atama usulleri ile ilgili bir dizi ikincil ve üçüncül
mevzuat yürürlükte bulunmaktadır. Hâlihazırda iç
denetim birimleri, İDKK tarafından yayınlanan denetim ve raporlama standartları, etik kurallar, denetim
yönetmelikleri, denetim rehberleri ve çalışma usul
ve esasları çerçevesinde kendi çalışmalarını geliştirmektedirler. İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İDKK’ya da sekretarya olarak hizmet vermektedir.
Diğer yandan kalite güvence rehberi ve IT denetim
rehberi halen tamamlanmamıştır.
İç Denetim Koordinasyon Kurulu
İDKK için yasal çerçeve kanunun, 66 ve 67.maddesinde
ve İDKK7 Çalışma Usul ve Esasları ile ilgili yönetmelikte yer almıştır. İç denetim faaliyetlerini koordine
etmek ve düzenlemek amacıyla, idareler tarafından
sunulan raporları değerlendirerek iç denetim alanındaki gelişmeleri izlemek, iç denetçiler için eğitimler
düzenlemek ve iç denetçilere denetim faaliyetlerinde
yardımcı olacak rehberler hazırlamak İDKK’nın görevleri olarak sayılmıştır.
AB Kriterleri
Uluslararası uygulamayı yansıtacak şekilde mevzuatın
hazırlanmasına karşın, katılım öncesi fonlar nedeniyle AB kriterlerini karşılayacak bazı düzenlemeler daha
önce yürürlüğe koyulmuştu. Türkiye’de katılım öncesi fonlarla ilgili 2002 yılında aşağıdaki adımlar atıldı.
Bunlar, Merkezi Finans ve İhale Biriminin kurulması,
Ulusal Fon ve denetim, muhasebe, raporlama, ödemeler, alımları kapsayan çalışma usullerinin oluşturulması ve bazı görevlerin tanımlanması olarak sayılabilir. Yeni Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA)8 programı
çerçevesinde Türkiye yeni birimler oluşturarak mevcut düzenlemelerini uyarlama gereği duymuştur. Bu
çalışmalar henüz tamamlanmamış olup, yeni Katılım
Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Antlaşması henüz imzalanmamıştır.
7 Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi
üyeden oluşur. 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.
8 Konsey Tüzüğü (1085/2006) ; Uygulama Tüzüğü (718/2007)
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Kamu İç Mali Kontrolü ile ilgili temel hükümlere çeşitli kanun ve belgelerde yer verilmesine rağmen, iç
kontrol ile ilgili eksikliler devam etmektedir. Bu durum üçüncül mevzuatlarda giderilmeye çalışılmaktadır. Kalite Güvence ve İç Kontrol Değerlendirme Raporu, risk yönetimi9 ile ilgili metodoloji ve rehberlere
gereksinim bulunmaktadır.
Bu gereklilik Türkiye’ deki ilgili kamu idareleri tarafından kabul edilmektedir ve bu amaçla iki yıllık yeni
eşleştirme projesi hazırlıkları sürmektedir. 2008 yılı
sonuna kadar yenilenmiş iç kontrol rehberlerinin yayınlanması beklenmektedir. Kalite güvence rehberi
ve IT denetim rehberi gibi temel belgelerin tamamlanması hususunda İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesinden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle,
iç denetim usulleri yönünden benzer eksiklikler çeşitli
idarelerde sürmektedir. Diğer yandan iç denetim ve
yönetim tarafından iç kontrolün geliştirilmesi ile ilgili olarak birçok çalışmanın yapılması gerekmektedir.
(Bak. Aşağıdaki ilgi bölümler; şu ana kadar bir iç denetim yapılamamıştır.)
Mevcut birincil ve ikincil mevzuat, kamu iç mali kontrolün uygulanması ile ilgili temel hususları ortaya
koymaktadır. Mevzuat şu anda kısmen uygulamada
olan bir dizi üçüncül mevzuat ve yardımcı belgelerle
desteklenmiş, ancak önemli hususlardaki eksiklikler
devam etmektedir.
2.2 Uygun yönetim kontrol sistemleri ve usulleri var mıdır?
Mevcut birincil, ikincil ve üçüncül mevzuat iç kontrol
ile ilgili yönetim kontrolü ve esasları hakkında temel
bir çerçeve sunmaktadır. Ancak süregelen fiili uygulamada mali olmayan faaliyetlerle ilgili olarak gerek
işlem öncesi ve gerekse de işlem sonrası kontroller
yeterince geliştirilmemiştir, 2008 yılı sonuna kadar iç
kontrole ilişkin birçok alanda çalışmaların bitirilmesi
de beklenmemektedir. Çalışmaların bitirilmesinden
sonraki aşamalarda eğitim faaliyetleri ve uygulamaya
ağırlık verilecektir.
SİGMA yeni hazırlanacak Kamu İç Mali Kontrol Politika
Belgesinde daha gerçekçi bir süre belirlenmesinin gerektiğini düşünmektedir. Türkiye raporunun hazırlanması süreci içinde Türk yetkililer tarafından SİGMA’ya
9 Risk yönetiminin gelişmesinde Türk yetkililer şu an Hazine’de
Sigma’nın desteğiyle sürdürülen pilot çalışmaları dikkate almalıdır.
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beş ile on yıl arasında süreden söz edilmiştir, ancak
özellikle iç denetimin gelişimi açısından asgari beş yıldan sekiz yıla kadar bir zaman diliminin dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Yenilenen programda, risk yönetimi gibi iç kontrol
bileşenlerinin kurumlarda yerleşmesi için bunların
zaman içinde ayrı ayrı ele alınmasının daha faydalı
olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmalarda maliyet ve
etkinliğin de hesaba katılması gerekmektedir. Yapılan
çalışmalarda, küçük çaplı idarelerde de daha az karmaşık olmakla birlikte etkin kontrollerin uygulanması
gereği üzerinde de durulmalıdır.
Kamu İç Mali Kontrolünü belirleyen yasal çerçevede
süreler konusunda birçok tutarsız durumun olduğu
görülmektedir. İç kontrol güvence değerlendirmelerinin, yıllık faaliyet raporlarına yardımcı olması ve bu
arada iç kontrol sisteminin yeterli güvenceyi verdiğini
göstermesi gerekmektedir. Ancak iç kontrol ile ilgili
olarak Strateji Geliştirme Birimleri tarafından hazırlanacak eylem planlarının 2008 yılı sonuna kadar uygulanması zayıf bir ihtimal olarak görünmektedir. Diğer taraftan iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesinde
eksiklikler görülmüştür, bu nedenle bu durumun iki
yıllık yeni bir eşleştirme projesinin konusu olarak ele
alınması planlanmaktadır. Mevcut kontrol mekanizması iç kontrol güvence beyanları için en alt düzeyde
dayanak oluşturmaktadır. Güvence beyanlarının tam
kapsamlı olmaması nedeniyle, SİGMA bu beyanların
kapsamı ve içeriği belirlenirken aşama aşama gidilmesi tavsiye etmektedir. ( Bak. Raporlama İle İlgili Alt
paragraf ) Yeni Politika Belgesi içinde konuyla ilgili bir
ilerleme planının bulunmasının sağlanması önemlidir.
Merkezi Uyumlaştırma Birimi 10
Kanunun 55. maddesi mali yönetimin ve iç kontrolün
Maliye Bakanlığı tarafından uyumlaştırılacağını belirt10 Merkezi Uyumlaştırma Biriminin görevleri;
İç kontrol standartlarını belirlemek ve bu standartlara uyulup
uyulmadığını izlemek, ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler ile ön malî kontrole tâbi malî karar ve işlemleri ve bunların
kontrol usul ve esaslarını belirlemek, İç kontrol alanında idareler
arasında koordinasyonu sağlamak ve idarelere rehberlik hizmeti
vermek, İç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin genel ve özel nitelikli
düzenlemelerde idarelerle işbirliği yapmak, çalışma toplantıları
düzenlemek, İç kontrol ve ön malî kontrol düzenleme ve uygulamaları hakkında idarelerden rapor ve bilgi alarak sistemlerin işleyişini izlemek, İdarelerin malî hizmetler birimlerinin çalışma usul
ve esaslarını belirlemek.
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mektedir. Ön mali kontrol ve İç Kontrol ile ilgili usuller
hakkındaki yönetmeliğin 9. maddesi de uyumlaştırma görevini daha ayrıntılı şekilde ele almaktadır. Mali
yönetim ve iç kontrolün uyumlaştırması Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın
sorumluluğundadır. Dört bölümün üçü (İç Kontrol
uyumlaştırma, Mali Yönetim Uyumlaştırma ve Kamu
İç Mali Kontrol Eğitimi ve Rehberi ) aşağıda açıklanmıştır. Dördüncü bölüm ise İç Denetim Koordinasyon
Kurulu’na sekretarya hizmeti veren Merkezi Uyumlaştırma Birimi olup, bu bölüm ile ilgili hususlara 2.3’te
yer verilmiştir.
İç kontrol Bölümünde sekiz bütçe uzmanı, bir veri
uzmanı ve bir daire başkanı olmak üzere toplam on
personel çalışmaktadır. Bölümün başlıca sorumluluğu
mali kontrol ve yönetim ile ilgili rehberleri hazırlamak,
mevzuatı geliştirmek ve aynı zamanda diğer kurumlardan gelen idari işlerle ilgilenmektir. Ancak özellikle
üst yöneticilerin farkındalığını artırma, Strateji Geliştirme Birimleri ile ilişkileri güçlendirme, mevcut zayıflıkların analizine dayalı rehberlik ve eğitim ile ilgili
birçok işin yapılması gerektiği kabul edilmektedir. Bu
konu da iki yıllık eşleştirme projesinde kısmen yer
alacaktır. Bu bölüm mali yönetim ve kontrolün geliştirilmesi ile ilgili olarak kendi kullanımları için yeni bir
raporlama/izleme sistemi geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Bu gelişmelerin çoğunun 2009 yılı sonuna kadar
tamamlanması beklenmektedir. Merkezi Uyumlaştırma Birimi ve Strateji Geliştirme Birimi arasında yakın
ilişki kurulmasına özellikle önem verilmelidir. Maliye
Bakanlığı kendi görevini kapsamlı ve genel rehberlik
hizmeti vermek olarak görmekte, SGB’lerinin temel
görevinin rehberlere ve ilgili mevzuata uyumu sağlamak olduğunu değerlendirmektedir.
Mali Yönetim Bölümü’nde sekiz personel çalışmaktadır. Bölümün performans odaklı bütçeyi geliştirmek,
mevzuatı hazırlamak, faaliyet raporları ve harcama
yetkilileri ile ilgili düzenlemeleri oluşturmak ve bir
dizi projeler için tavsiyeler vermek gibi başlıca sorumlulukları vardır. Ancak esas görevinin performans
odaklı bütçe olduğu söylenebilir, çünkü konuyla ilgili
yönetmelik yayınlanmamasına rağmen performans
odaklı bütçeye ilişkin taslak rehber geliştirilmiştir.
Performans odaklı bütçeleme uygulaması yedi pilot
kurumda yapılmış ve geçiş dönemi süresince stratejik
planlarına paralel performans programları hazırla-
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makla yükümlü 48 idare arasından 28’i programlarını
bu zamana kadar hazırlamışlardır.
Kamu İç Mali Kontrol Eğitim ve Rehberlik Bölümü
bütçe uzmanı ve daire başkanı dâhil dört kişiden
oluşmaktadır. Bu bölüm mali yönetim ve kontrol, iç
denetim ve performans odaklı bütçeleme ile ilgili eğitim programları ve seminerleri geliştirmek ve katkıda
bulunmak, eğitim metodolojileri ve belgeleri geliştirmek, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü için
yayın hizmeti yapmak amacıyla 2007 yılı Ocak ayında
kurulmuştur. Ayrıca strateji geliştirme birimine atanmak için sınavları geçen adayların yerleştirilmesi görevini de üstlenmiştir. Verilecek eğitimler iç denetimi,
mali yönetim ve kontrolü, performans odaklı bütçelemeyi içermekte ve birçok idare ve personeli ilgilendirmektedir. Bugüne kadar daha çok merkezi personelin
eğitimi üzerine yoğunlaşılmıştır. Şu anda bütçesi Maliye Bakanlığı bütçesi içinde olup, bu değerlendirme
raporu sırasında 2009 bütçesi onaylanmamıştır.
Merkezi Uyumlaştırma Birimi’nin bu üç bölümü tarafından üstlenilen faaliyetlerin bileşimi ve yapısının
incelenmesi önerilmektedir. Performans odaklı bütçenin geliştirilmesi görevi ile merkezi uyumlaştırma
biriminin koordinasyon ve uyumlaştırma görevlerinin
ayrılması hususu dikkate alınmalıdır. Ayrıca deneyimler ışığında eğitim kadrosunun çoğunun dış kaynaklı olduğu bir merkezi eğitim fonksiyonunun en etkili
yöntem olup olmadığı değerlendirilmeli ya da iç denetimi ve kontrolü doğrudan ilgilendiren merkezi uyumlaştırma birimleri arasında eğitim işinin paylaşılması
gerekip gerekmediği hususu dikkate alınmalıdır.
Merkezi Uyumlaştırma Biriminin idari yerinin ne olacağı hususunun dikkatli bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Sorunları çözecek ve iç kontrolü geliştirecek şekilde etkili görevlerin verilmesi bu birim için
önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, mevcut
Strateji Geliştirme Birimi’nde ve İDKK’da olduğu gibi
İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi’nin raporlarını doğrudan Müsteşarlığa sunmasının sağlanması
gerekmektedir. Alternatif olarak, idarelerdeki iç kontrolün geliştirilmesine Strateji Geliştirme Birimlerinin
görevleri açısından bakıldığında, tüm ülkeyi kapsayan
rolüyle İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Birimi içinde ayrı
bir bölüm olarak kurulmasının sorumlulukların tek
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elde toplanması sonucu Strateji Geliştirme Birimi ile
beraber İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi’nin
koordinasyon rolünün güçlendirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Strateji Geliştirme Birimi
İç kontrol sistemini geliştirmek amacıyla, kamu idarelerinin stratejik planlarını, hedeflerini, amaçlarını
ve performans göstergelerini dikkate almaları gerekmektedir. Bu nedenle, bu ve diğer görevleri yapmak
için her bir kamu idaresinde Strateji Geliştirme Birimleri (SGB) kurulmuştur. Stratejik planların yerleşmesi
ile ilgili eylem planına yönetmelikte yer verilmiştir11.
Birinci grup 2006 Aralık ayına kadar planlarını sunmuştur. Son grubun ilk planlarını 2009 yılına kadar
teslim etmeleri gerekmektedir.
SGB’ler bağlı bulundukları idareleri için iç kontrol sistemlerini geliştirmek, faaliyet raporlarını hazırlamak,
bazı ön mali kontrol işlemlerini yürütmek gibi iç kontrol uygulamalarından sorumludur.
Seyahat çeklerinden yüksek hacimli alımlara kadar SGB tarafından bakılması gereken bazı ön mali
kontrol işlemleri için yönetmelikte kesin hükümler
yer almaktadır. Diğer yandan, İç Kontrol ve Ön Malî
Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki yönetmeliğin 17. maddesinde bir milyon YTL’yi aşan mal ve
hizmet alımlarının ve 2 milyon YTL’yi aşan yapım işlerinin SGB’nin kontrolüne tabi olması gerektiği belirtilmektedir. Ancak harcama birimi tarafından yapılan
işlemlerde ve SGB’nin diğer bazı işlemlerinde ön mali
kontrole tabi tutulacak işlemlerin tutarın belirlenmesi için bir kriter bulunmamaktadır ve SGB’nin veya
ilgili kamu idaresinin yöneticilerinin takdirine bırakıldığı görülmektedir. Harcama birimlerinde yapılan ön
mali kontrol işlemlerinin yanında, güvence beyanlarının imzalanma gereksinimi nedeniyle, SGB’lerde de
mali karar ve işlemlerinin önemli bölümünün ön mali
kontrole tabi tutulması yönünde doğal bir eğilim gözlemlenmektedir.
Kanunda özel olarak belirtilenlerden başka SGB’nin
kontrol işlemlerinin risk değerlendirmesine dayan11 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
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dırılarak derece derece azaltılması ve sonuçta minimum düzeye indirilmesi önerilir. Böyle bir düzenleme
KMYKK’da ifade edilen yönetsel hesap verilebilirlik
paralelinde harcama birimlerine giderek daha fazla
sorumluluk verilmesi anlayışıyla tutarlı olacaktır. Ancak bu düzenleme aşamalı olarak uygulanmalı ve yakından takip edilmelidir.
Kamu iç kontrol standartlarına ilişkin eylem planlarının 2008 yılının sonuna kadar her bir SGB tarafından
tamamlanması gerekmektedir. Değerlendirme süresince bazı SGB’nin dışarıdan hizmet alma isteklerinin olduğu ve iç kontrol sistemini geliştirme sistemi
açısından farklı yaklaşımlar sergiledikleri SİGMA’nın
dikkatini çekmiştir. Bu durum kabul edilebilir olmakla
birlikte, İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin
asıl görevlerini yerine getirebilecek bir kapasiteye sahip olmasını sağlamak üzere kalıcı bir sistemin kurulması önemlidir.
Muhasebe Hizmetleri
Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde belgelerin doğruluğunu ve tamam
olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. 5018
sayılı kanunun 62. maddesinde muhasebe yetkililerin
atanması hakkındaki nitelikler ile ilgili katı hükümler
sıralanmıştır. Kanuna göre her muhasebe yetkilisi sertifika almak için eğitim sonrası bir sınavdan geçmesi
gerekmektedir. 2008 Mart ayına kadar 4303 muhasebe yetkilisi eğitime katılmış ve 3903 kişi sertifika alma
hakkını elde etmiştir. 2070 kişinin daha bu sertifikayı
alması gerekmektedir.
Kanunun 61. maddesine göre, Hazine Müsteşarlığındaki muhasebe birimleri12 hariç olmak kaydıyla genel
bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe
hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür ve bu idarelerdeki muhasebe yetkilileri Maliye Bakanlığı’nın
personelidir ve Muhasebat Genel Müdürlüğü tara12 Devlet Borç Muhasebe Birimi, İç Ödemeler Muhasebe Birimi ve
Dış Ödemeler Muhasebe Birimi idari olarak Maliye Bakanlığı’ndan
bağımsızdır. Bu üç birim 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanun, 4749 sayılı Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki kanun ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 62. maddesinin
yasal çerçevesi içinde, kendine özgü özellikleri ve yapıları nedeniyle Hazine Müsteşarlığı’na bağlıdırlar.
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fından denetlenir. Diğer idarelerin muhasebe hizmetleri (üniversiteler gibi) kendi idarelerinin sorumluluğundadır ve kendi sertifikalı muhasebe yetkilileri
tarafından yürütülür. Genel bütçeli idarelerde Maliye
Bakanlığı’nın yaklaşık 1600 muhasebe birimi bulunmaktadır. Bu birimler bünyesinde bulundukları idarelerin sorumluluğu altında muhasebe, ödeme işlemi
ve rutin kontrollere bakmaktadırlar. Maliye Bakanlığı
genel bütçeli idarelerde Maliye Bakanlığı’na bağlı personel bulunmasının yararlı olduğunu düşünmektedir.
Ancak bu durum harcama birimlerine giderek daha
fazla sorumluluk verilmesi anlayışına ve tahakkuk
esaslı muhasebenin gelişmesine uygun düşmemektedir. Bu bakımdan bu personelin belli bir süre içerisinde genel bütçeli idarelere uygun pozisyonlarda naklen
atanması için bir program yapılması önerilmektedir.
Genel Yönetim
Mevzuatta yönetimdeki her bir personel için iç kontrolün yürütülmesi bakımından eşit sorumluluğa yer
verilmiştir. Dolayısıyla, faaliyet raporları SGB aracılığıyla her harcama biriminin yöneticisi (harcama yetkilisi) ve üst yönetici tarafından da hazırlanır. Bunun
yanı sıra harcama birimleri bir kısmı gerçekleştirme
görevlilerinden de geçen gelirlerin tahsil edilmesi,
harcamaya ve yüklenilmeye girişilmesine ilişkin ön
mali kontrol işlemlerini üstlenmişlerdir. Gelirin toplanması sorumluluğu, ödemenin yapılması ve muhasebe kayıtlarının tutulması işleri muhasebe yetkililerine verilmiştir.
Uygun bir hiyerarşik örgütün ve raporlama sisteminin olmasına ve ön mali işlemlerinin iyi işlemesine
rağmen, iç kontrol ve mali yönetim kontrolünün geliştirilmesi gerekir. Bazı durumlarda bunların hiç uygulanmadığı da görülebilmektedir. Bu durumun yanlış olduğu kabul edilmekte ve yukarıda bahsedildiği
gibi Strateji Geliştirme Birimleri iç kontrol sisteminin
durumunu ve iç kontroldeki uygulama farklılıklarını
değerlendirme süreci içindedirler.
İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi Mali Yönetim Kontrolleri ile ilgili usulleri daha da geliştirmekle
görevlidir. Mevcut iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi için öncelikle ihtiyaç analizi yapılmalı daha sonra
bu analiz doğrultusunda bir eylem planı oluşturulmalı ve rehber dokümanlar geliştirilmeli ve en son ola-
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rak kapsamlı eğitim programları düzenlenmelidir. Şu
anda harcama birimlerinin geniş anlamıyla iç kontrol
kavramını ne ölçüde anladığına ilişkin bir çalışma bulunmadığından sözü edilen bu adımlar daha da önem
kazanmaktadır.
Belediyeler
Kanunun 5. bölümü bütün belediyelerde uygulanmaktadır, ancak İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu olduğu
faaliyet raporlarının teslim edilmesi gibi durumlarda
bazı farklı uygulamalar olabilmektedir. İç kontrole
tabi 2000’den fazla belediye olması, eğitimli ve bilgili personelin temini ve bunların düzenli olarak bilgilendirilmesi sorunlarını yanında getirmektedir. Bu
durum İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi’nin
işini zorlaştırmaktadır. İleride kurulacak yönetim bilgi sistemleri mevcut düzenlemelerin uygulanmasına
yardımcı olabilir, ancak uygulamaların yerleşmesi için
daha önce adım atılmalıdır. İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi’nin İçişleri Bakanlığı ile beraber bu
konuyu ele alması gerekmektedir.
Ayrıca yeni bir eşleştirme projesine belediyelerin dahil edilmesi faydalı olacaktır.
AB Fonları
Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) şartlarını karşılamak amacıyla yeni ve güçlendirilmiş yönetim ve
kontrol usullerinin ortaya konulması gerekir.
IPA beş bileşenden oluşmaktadır. Hem Geçiş Dönemi Mali Yardım hem de Bölgesel / Sınır Ötesi İşbirliği
bileşenleri şu anda AB akreditasyonuna tabidir. Bölgesel Gelişme ve Kırsal Kalkınma bileşenleri de 2008
Haziranı’nın sonuna kadar AB akreditasyonunda olacaktır. Kırsal Kalkınma bileşeninin daha karmaşık olduğu görülmektedir ve gözden geçirilmiş eylem planı
AB’nin görüşüne sunulmuştur. Kırsal Kalkınma Destekleme Bileşeninin şartlarına daha fazla uyum sağlamak için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bir eşleştirme
programını yürütmektedir.
Faaliyetler ile ilgili yumuşak bir geçişe destekte bulunmak için yeni görevler ve operasyonel kuruluşlar
oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan birimlerdeki personelin AB yardımları kapsamında yürütülen faaliyetle-
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ri yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Merkezi
Finans ve İhale Birimine yerleştirildiği görülmüştür.
Mevzuatın yürürlükte olmasına karşın, ilgili bakanlıklardaki III., IV. ve V. Bileşenlerinin uygulanması henüz
hayata geçirilmemiştir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Sekiz düzenleyici ve denetleyici kurum KYMKK’nın
bütçe ve kesin hesap gibi bazı maddelerine ve hesap
verilebilirlikle ilgili düzenlemelerine tabi iken, kanunun faaliyet raporları ve iç kontrol ile ilgili prensiplerinin dışında tutulmuştur. Bu kurumlar aynı zamanda
Sayıştay denetimine de tabidir. Bu kurumların mali ve
yönetsel özerkliğe sahip bir yapıda kurulduklarının bilinmesine ve kendi kanunları olmasına karşın, bu kurumlarda iç denetim de dâhil iç kontrol ile nasıl bir uygulama olduğu konusu ve bu durumun kanunun amacı ile tutarlı olup olmadığı konusu açık değildir. Maliye
Bakanlığı’nın bu kurumların kendi kanunlarını KMYKK
kontrollerini yansıtacak şekilde uyarlamalarını sağlamak için bu kurumlardaki mevcut kontrol sistemi ile
ilgili çalışma yapması önerilmektedir. Bu kurumlarda
diğer kamu idarelerinden farklı bir iç kontrol sisteminin uygulamasını savunmak kolay değildir.
Döner Sermayeler
17,154 milyar YTL civarındaki bütçesi ile 1426 muhasebe biriminden oluşan Döner Sermayeler 2007
yılında GSYH’nin yaklaşık % 8’ini oluşturmaktadırlar.
Bu kuruluşların 2007 yılında merkezi yönetim bütçesine aktardığı miktar 918 milyon YTL’ye ulaşmıştır.
KMYKK’nın geçici 11. maddesi döner sermayelerin
2007 yılı sonuna kadar yeniden yapılandırılacağını
belirtmiştir. Bu gerçekleşmemiştir. Bunla birlikte Maliye Bakanlığı’nın 2008 yılı sonuna kadar bu fonları
kaldırmak, değiştirmek ya da bütçe içine dahil etme
yönünde yeni bir kanun hazırlığı içinde olduğu görülmektedir. Döner sermayeler için faaliyet raporu
veya güvence beyanı verilmesi gibi bir yükümlülük
bulunmamaktadır. Geçiş dönemi biter bitmez döner
sermayelerin KMYKK’nın tüm koyduğu kurallara tabi
olacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle geçiş dönemi için
ayrıntılı bir program hazırlanarak bu programın yeni
Politika Belgesine dahil edilmesi önerilmektedir.
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Ön mali kontrol açısından yönetim kontrol prosedürleri ve sistemleri büyük ölçüde oluşturulmuştur.
Bu yapılar Mali Yönetim Kontrollerini ve kapsamlı iç
kontrol düzenlemelerini geliştirmek için genel olarak yeterli olmasına karşın, hali hazırda kurulmakta
olan süreçler nedeniyle bu düzenlemeler kısmen uygulanabilmektedir. Benzer şekilde AB IPA fon programlarına ilişkin şartlar da kısmen yerine getirilmiştir.
2.3 Fonksiyonel Olarak Bağımsız, Görev Alanı Uluslararası Standartlarla Uyumlu Bir İç Denetim Sistemi Bulunmakta mıdır?
Mevcut mevzuat ve hazırlanan rehberler (yukarıda
bahsedilen) iç denetçilerin atanması, iç denetimin
kapsamı ve metodolojiyle ilgili olarak genel bir çerçeve sunmaktadır. Ancak, Türk kamu yönetiminde iç
kontrolün teoriden uygulamaya geçiş aşamasında olması nedeniyle, AB fonları ile ilgili olan alanlar hariç
denetimler sadece bir kaç merkezi birimde yapılmaktadır. Konuyla ilgili dikkate alınması gereken alanlar
şunlardır:
İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi’nin Rolü
Genel sorumluluk Maliye Bakanlığı’nda olmakla birlikte iç denetimin geliştirilmesinde kilit birim İç Denetim
Koordinasyon Kurulu’dur (İDKK). İDKK ve sekretaryası
(Sekretarya, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
içinde İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi adı
ile yer alan bir birimdir.) Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir. İDKK‘nın görevleri geniş kapsamlı olup
hem teknik konuları hem de genel politika oluşturma
konularını içine almaktadır. Teknik görevleri arasında
iç denetim ve raporlama standartlarının oluşturulması, rehberlerin ve diğer prosedürlerin geliştirilmesi,
eğitim programlarının düzenlenmesi, yıllık risk değerlendirmelerinin yapılması ve iç denetim birimleri
arasında eşgüdümün geliştirilmesi yer almaktadır.
Politika oluşturma konuları arasında ise kamu yönetim birimlerine yapılması gereken özel denetimlerin
önerilmesi, iç denetçiler ile üst yöneticiler arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım edilmesi, iç
denetçilerin sertifikasyon sisteminin düzenlenmesi,
idarelerde çalışacak iç denetçi sayılarının onaylanması ve yönetimler tarafından gönderilen yıllık özet
raporların gözden geçirilerek Maliye Bakanlığı’nca ya-
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yınlanacak yıllık konsolide raporun hazırlanması yer
almaktadır.
İDKK’nın, üst yöneticilerin sorumluluğunda yer alması gereken bazı görevleri üstlendiği görülmektedir.
Örneğin hangi yönetimlerin iç denetim birimine sahip olması gerektiği, denetim raporlarının gözden geçirilmesi, iç denetçiler tarafından raporlarda bildirilen
sorunların gözden geçirilmesi ve iç denetçilerin sertifika dereceleri ile ilgili kararlar alması bu tür görevler
arasında sayılabilir.13 Bu durum yeniden gözden geçirilmelidir; denetim raporları öncelikle bu raporların
ilgili olduğu kurumların üst yönetimine yönelik olarak
düzenlenmektedir. Denetim raporlarının birer nüshasının, kalite güvencesi kapsamında İDKK’ya gönderilmesine ilişkin düzenleme de yeniden gözden geçirilmelidir, bu durum bulguların ele alınarak tedbir alınması gibi üst yönetimin sorumluluğunda bulunması
gereken bir alanda yetki karmaşasına neden olabilecektir. İkinci olarak, iç denetim kurumlarda tam anlamıyla faaliyet göstermeye başladığında, İDKK’nın bütün idarelerden gelecek denetim raporları üzerinde
değerlendirme yapabilecek bir insan kaynağına sahip
olamayacaktır. Kalite değerlendirmeleri, kısmen her
bir yönetimden alınacak yıllık özet raporlar yoluyla
kısmen de geliştirilecek bir risk modeli çerçevesinde
idarelerde yerinde yapılacak denetim çalışmaları ile
yerine getirilebilir.
Türk kamu yönetiminde, İDKK ile ilgili mevcut düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç olduğu genel kabul görmektedir. SİGMA’ya göre, mevcut
yapı, denetim komitesi ile İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Biriminin bileşiminden oluşmaktadır. Denetim komitelerinin görevleri ülkeden ülkeye farklılık
göstermektedir ve 12 Avrupa Birliği ülkesinde bulunan denetim komitelerinin rolleri Merkezi Uyumlaştırma Birimlerinin rollerinden tamamen farklıdır. Bazı
ülkelerde iç kontrol yanında iç denetimin gelişmesini
sağlamak üzere tavsiyede bulunabilecek üst seviyede
kurullar kurmuşlardır. Bu denetim komiteleri teknik
konulara eğilmek yerine iç kontrolün geliştirilmesine
katkıda bulunmaktadırlar.
İDKK’dan iç denetimin teknik yönlerinin geliştirilmesi
ve yönlendirilmesi görevleri Sekretarya’ya aktarılarak,
13 İDDK’nın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 6
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Sekretaryanın Maliye Bakanlığı’na (veya Strateji Geliştirme Başkanlığında olduğu gibi Maliye Müsteşarı’na)
raporlama yapabilen İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi haline getirilmesi önerilmektedir. Bu durumda İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi’nin
personel ihtiyaçlarının (mevcut 9 personel) gözden
geçirilerek ve birime kıdemli ve nitelikli bir iç denetim
başkanının atanmasını gerekecektir. Her iki birimin de
(İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi ile birlikte)
Maliye Bakanlığı’nın çatısı altına girmesi gerekecektir. Bu değişikliğin yapılması sürecinde, iç denetimin
geliştirilmesine engel olunmaması veya zayıflatılmamasına özel önem verilmelidir. Bunun için aşamalı
geçiş planları hazırlanmalıdır. Yapılacak değişiklerle
İDKK’nın, iç kontrolü sisteminin izleyen ve özellikle iç
denetimin ilerlemesini gözlemleyerek ortaya çıkabilecek zorlukların çözümünde yardımcı olan üst seviyede bir kurul haline gelmesi sağlanmalıdır.
Kalite Güvencesi
İDDK/Merkezi Uyumlaştırma Biriminin görevlerinin
arasında en önemlilerinden biri iç denetimi, kalite
güvencesi programı yoluyla değerlendirmektir. Bu
program iç denetim raporlarının konsolide bir rapor
haline getirilmesinden önce değerlendirmesini ve
denetim faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi için daha önce hazırlanmış anketlerin kullanımını
içermektedir. Bu noktada, iç denetçi ile bağlı olduğu
üst yönetici arasında bir iletişim aracı olarak görülebilecek raporların İDKK/Merkezi Uyumlaştırma Birimi tarafından değerlendirilmesinin ne kadar doğru
olduğu üzerinde durulması gerekmektedir. Bunun
yanında, tüm bireysel raporların gözden geçirilmesi
için gerekecek büyük iş yükü düşünüldüğünde, bunlara dayanılarak hazırlanacak olan genel raporun tüm
denetim faaliyetlerini kapsayıcı olmasının mümkün
olmayacağı değerlendirilmektedir.
SİGMA, Kalite güvencesi çerçevesinde İç Denetim
Merkezi Uyumlaştırma Birimine tüm denetim raporlarının bir nüshasının gönderilmesinin gerekli olmadığını düşünmektedir. Kalite değerlendirmeleri kısmen
her bir yönetimden alınacak özet raporlar yoluyla kısmen de geliştirilen bir risk modeline dayanılarak yerinde yapılacak denetimlerle yapılabilir. Bu yaklaşım,
İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi tarafından
dile getirilen 40 kişilik ilave insan kaynağı ihtiyacının
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ve ayrıca kalite güvence değerlendirmelerini dışarıdan temin edilmesi planının bir daha gözden geçirilmesine imkân verecektir.
İç Denetim Birimleri ve Sayıları

yeterli bütçeye sahip olmasına önem verilmeli, ayrıca iç denetçi maaşlarının benzer kadrolarda görev
yapanlarla aynı düzeyde olmasını sağlamak için iç denetçilerin maaş durumu yakından izlenmelidir.
Eğitim ve Sertifikasyon

2006 Temmuzunda yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, iç denetim
birimi kurulmasına karar verilen idareleri (genel ve
özel bütçeli) ve her bir birimdeki iç denetçi sayısını
liste halinde göstermiştir. Tahsis edilen toplam personel 1302 kişidir ancak, pek çok idareye kadro verilmemiştir. Belediyelere ilişkin ayrıntılı bilgiler mevcut
değildir ancak anlaşıldığı kadarıyla 588 kadro oluşturulacaktır. Değerlendirme tarihine kadar 209 idarede
803 denetçi atanmış olup 522 iç denetçiye sertifika
verilmiştir.
Atanan Personel
Sayısı

İdare Sayısı

Genel Bütçe

232

27

Özel Bütçe

252

65

Sosyal Güvenlik

22

2

Belediyeler

297

115

Toplam

803

209

Yer

Önümüzdeki birkaç ayda her bir idarede ihtiyaç duyulan iç denetçi sayıları ile kendi birimlerini oluşturmak
için çok küçük oldukları değerlendirilen idarelerde iç
denetimin nasıl organize edileceği (ilgili veya ilişkili
olduğu kurumun iç denetim biriminin kullanılması
gibi formüller) ile ilgili bir gözden geçirmenin yapılacağı anlaşılmıştır. Bu önemli bir konu olup bu gözden
geçirmenin sonuçlarının hazırlanacak Politika Belgesinde yer alması tavsiye edilmektedir.
İç denetim birimleri, bütçelerinin olmadığı, iç denetçi
maaşlarının aynı idarede benzer durumdaki personelin (örneğin müfettişlerin) maaşlarıyla aynı düzeyde
olmadığı ve bazı idarelerde üst yöneticilerin iç denetimin bağımsızlığına yeterince değer vermediğini
belirtmişlerdir. Başlangıçta bazı güçlüklerin olması
kaçınılmazdır ancak, iç denetim biriminin kurumun
teşkilat şeması içinde tanımlanmasına ve birimlerin
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Kanun, iç denetçi olarak atanacak adaylar için (daha
önce müfettiş veya kontrolör olarak görev yapmakta olanlar da dâhil) dikkate alınacak asgari eğitim ve
tecrübe kriterlerini ortaya koymaktadır. Ayrıca, atananların tamamının üç ay süreli belirli bir eğitimden
geçmesi de zorunludur. Bu eğitim, iç denetim ve iç
kontrol esasları, iç kontrol standartları ve metodolojisi, rapor yazımı, bilgisayar destekli denetim teknikleri,
istatistikî metotlar, risk değerlendirmesi, performans
ölçümü, bütçe, muhasebe analizi ve ilgili kanunlara
genel bakışı (Avrupa Birliği düzenlemeleri de dâhil)
içerecek şekilde geniş kapsamlıdır. Ancak eğitimler iç
denetimle ilgili uygulamaya yönelik deneyimleri içermemektedir. Eğiticiler özel sektörde ve kamu sektöründe konusunda uzman kişiler ile AB fonlarının denetiminde bulunmuş kişilerden (Hazine Kontrolörleri
gibi) oluşmaktadır.
Eğitim sürecinin bitiminde, atanan kişiler sınavdan
geçmek zorundadırlar. Sınavda başarılı olanlara iç denetçi olarak görev yapabilmelerini sağlayacak birer
sertifika verilmektedir. İlk grup adaylar Şubat 2008’de
sertifikalarını almıştır. Uzun vadede, yeterli sayıda
uluslararası nitelikte iç denetçinin bulunmasının sağlanması amaçlanmalıdır.
Pilot İç Denetim İhtiyacı
Yeni atanmış olmaları nedeniyle bu aşamada plan ve
program oluşturmaya ağırlık verildiğinden iç denetim
yapılmamıştır. Bugüne kadar yapılan eğitimlerin büyük oranda teorik bilgiler içerdiği dikkate alındığında,
ilk zamanlarda yapılacak iç denetimlerin standartlara
uygun şekilde yürütülmesini temin etmek önemli bir
husus olacaktır. Bu nedenle, şu anda yeterli niteliklerde veya uluslararası standartların gerektirdiği tecrübeye sahip denetçiler tarafından gözden geçirilecek
pilot denetimlerle kademeli bir başlangıç yapılması
tavsiye edilmektedir. Daha sonra bu süreçte edinilen
bilgiler ilerideki fiili denetim uygulamalarında kullanılmak üzere yaygınlaştırılabilir.
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Program
İç denetim alanındaki gerekli rehberlerin büyük oranda ortaya çıkmasıyla birlikte bundan sonra üzerinde
durulması gerekli hususlar, iç denetim faaliyetlerin
uluslararası kabul edilen standartlara uygunluğunun
sağlanması ve sürekli mesleki eğitimin sağlanması
olacaktır. Bu süreç doğal olarak zaman alacaktır ve
beş ile sekiz yıllık bir dönem bu gelişim için gerçekçi
bir süredir. Politika Belgesinde bu raporda kapsanan
çeşitli konuları da içerecek şekilde atılması gerekli
adımları gösteren bir programa yer verilmesi tavsiye
edilmektedir.
İç Denetim, Müfettiş ve Kontrolörlerin Rolü
Kontrol/Teftiş birimlerine olan ihtiyaç kanunlarda dikkate alınmıştır. Ancak, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun kabulüne kadar bu faaliyetler çeşitli Teftiş/Kontrolör birimleri tarafından yapılmıştır. Birçok
büyük kurumda Teftiş Kurulları yer almakta ve bu kurullar yaptıkları çalışmaları Bakana raporlamaktadırlar. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu idari açıdan her ne
kadar Maliye Bakanlığı içinde yer alan geleneksel bir
kurul olsa da, Bakanlık adına devletin tüm mali iş ve
işlemlerini denetlemek ve teftiş etme konusunda geniş yetkileri bulunmaktadır (178 sayılı Kanun’un 20.
ve 5018 sayılı Kanunun 75. maddeleri). Ayrıca, tüm
yerel ve merkezi idareler üzerinde geniş denetim yetkilerine sahip olan Başbakanlık Teftiş Kurulu ve devlet
hazinesinin mülkiyeti ve hissedarlığıyla ilgili işlemlerle ilgili denetim yetkilerine sahip Hazine Kontrolörleri
Kurulu bulunmaktadır.
Türkiye’de 19. yüzyıla dayanan bir teftiş kültürü bulunmaktadır. Teftiş Kurulları, teftiş, soruşturma ve
“denetim” yetkilerini kendi bakanlıklarının teşkilat
kanunları, devlet memurları kanunu veya diğer kanunlar çerçevesinde yürütmektedirler. Müfettişler
bakan adına görevleri yerine getirirler ve Türkiye’deki
anayasal düzenin bir parçasıdırlar (3046 sayılı Kanunun 12. ve 23. maddeleri).
Vergi, gümrük ve eğitim gibi alanlarda şikâyetleri inceleyen müfettişlerin, kanunlara uygun olmadığı iddia edilen konularda belirli soruşturmaları yapmaktan rüşvet ve kara para aklamakla mücadeleye kadar
uzanan geniş rolleri vardır. Bu tür incelemelerin yapıl-
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ması gereklidir ve bu inceleme görevleri mevcut uluslararası standartlarda ve iyi uygulama kılavuzlarında
tanımlanan iç denetçi görevlerinden tamamen farklıdır. Ancak müfettişler ve kontrolörler tarafından üstlenilmiş olan bazı işler gerçekte idare içinde kontrol
uygulamaları olduğu halde (ki bu kavram tüm Teftiş
Kurullarınca kabul edilmemektedir) “denetim” olarak
adlandırılmaktadır. Üstelik yeni atanan iç denetçilerin yaklaşık % 30’u eskinden müfettiş olarak görev
yapmıştır. Bu deneyim her ne kadar önemli katkılar
sağlasa da iki rol arasındaki karışıklığın sürdürülmesine neden olmaktadır. Bu karışıklık Türk yetkililerce de
kabul edilmektedir.
Mevcut yasada iç denetim tanımlanmışken, müfettişlerin görevleri veya teftişle ilgili benzer bir tanımlama bulunmamaktadır. SİGMA’nın görüşüne göre bu
konunun düzeltilmesi gerekmektedir. Modern teftiş
kavramı müfettişin üçüncü şahısların yaptığı şikâyetler
veya yönetimin belirttiği konuları takip etmek üzere
yönetim adına yapılan ex-post {işlemlerin tamamlanmasından sonra } soruşturmaları kapsamaktadır.
Daha temelde, müfettişlerin, iç denetimin ayrı bir rolü
olduğunu anlamalarına, iç denetimin hem bağımsız
rolüne hem de gerektiğinde yaptıkları değerlendirmelere güvenmeleri gerektiğini kabul etmeleri için
kültürel değişime ihtiyaç vardır. SİGMA’nın görüşüne
göre her iki organın rollerinin tanımlanması ve ayrıştırılması için kısa bir gözden geçirmeye, eğer bu gözden
geçirme sonucunda ihtiyaç duyulursa müfettişler ve
iç denetçilerin yetki ve sorumluluk alanlarının gereksiz görev çakışmalarını önleyecek bir düzenleme yapılmasına gerek vardır.
İç denetim prosedürleri ve sistemleri büyük ölçüde
oluşturulmuştur. Ancak kamu idaresinde iç denetim
birimleri tam anlamıyla kurulmamıştır ve bu konuda önemli boşluklar bulunmaktadır. AB fonlarıyla
finanse edilen projeler dışında yeni atan iç denetçilerce idarelerde yapılmış denetim bulunmamaktadır. Tam anlamıyla uygulamaya geçilmesi uzun yıllar
alacaktır. İç denetim ve müfettişliğe ilişkin rollerin
gözden geçirilmesine ve ayrıştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
2.4. Usulsüzlüklerin önlenmesi, bu konuda gerekli
tedbirlerin alınması ve usulsüzlük veya suiistimal
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sonucu oluşan kayıpların geri alınmasına yönelik
sistemler mevcut mudur?

lamayla mücadele konusundaki eylemleri için yukarıdaki kısımlara bakınız.)

KMYKK’nun 56. maddesine göre iç kontrolün amaçlarından biri de “Her türlü mali karar ve işlemlerde
usulsüzlük ve yolsuzluğun önlemektir”. Benzer şekilde İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesine göre
Kurulun “Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin önlenmesi ve
ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması
konusunda kamu idarelerine önerilerde bulunmak”
görevi bulunmaktadır. Ancak bu konuda daha detaylı
bir açıklama Aralık 2007 tarihinde yayımlanan Kamu
İç Kontrol Standartları Tebliği’nde yapılmıştır (16 no.lu
standart): “İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların
belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak
yöntemler oluşturmalıdır. Bu standart için gerekli genel şartlar: Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim
yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. Hata, usulsüzlük ve
yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir
muamele yapılmamalıdır”.

AB Fonları açısından bakıldığında ise AB kurallarına
uygun şekilde özel düzenlemeler bulunmaktadır. Bu
düzenlemelere ilişkin detaylar ilgili birimlerin rehberlerinde bulunmaktadır.

KMYKK’nun yedinci bölümünde yolsuzluk ve usulsüzlüğe karışmış görevlilere uygulanacak müeyyideler
ortaya konulmuş ve bu kişilerin Türk Ceza Kanunu hükümlerine tabi olacakları belirtilmiştir.
T.C. Sayıştay Başkanlığı belediye yatırımları ve kamu
iktisadi teşebbüsleri ile Savunma Bakanlığı gibi istisnalar dışında kamu idareleri tarafından kullanılan
kaynakları denetlemek yetkisine haizdir. Sayıştay bu
yetkisini iki aşamalı bir süreçte kullanır: İlk aşamada
hesapların denetiminin yapılması, ikinci aşamada ise
denetlenmiş hesapların mahkemesinin yapılması.
İkincinin sonucunda yasal bir belge olan mahkeme
kararı çıkmakta ve bu belgeye göre görevliler ya beraat etmekte ya da mali açıdan sorumlu tutulmaktadır. Hukuki değerlendirme, hesap veren kişinin kişisel
sorumluluğu kapsamında kaynakları hatalı kullanılmasından dolayı oluşan “kamu zararı”nı tespit etmek
için yapılmaktadır. Sayıştay, denetim bulguları ve getirdiği önerilere ilişkin idare tarafından yapılan işlemleri izleme sistemine sahiptir.
(Ayrıca, Teftiş Kurullarının yolsuzluk ve kara para ak-
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Bu önlemlerle ilgili olarak, AB fonları dışında idarelere uygun prosedürler geliştirmelerine yardımcı
olmak amacıyla henüz merkezi bir rehberlik sağlanmadığı görülmüştür. Yöneticiler için İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin yolsuzluk ve usulsüzlük
tanımı, idare içinde ve dışında oluşan şüpheli durumlarla baş etme yolları, idare içinde temas noktası
belirlenerek raporlama prosedürlerinin geliştirilmesi
(yöneticilerin de usulsüzlüğe karıştığı şüphesi olan
durumlar için geliştirilen alternatifleriyle birlikte) ve
şikâyet mekanizmasıyla ilgili düzenlemeleri kapsayan
rehberler hazırlaması tavsiye edilmektedir.
Yolsuzluk ve usulsüzlüğü önleme konuları bu değerlendirmenin kapsamında bulunmamakla birlikte Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun şimdilik Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Servisi (AFCOS) ve OLAF’la tek
temas noktası olduğunu da belirtilmesi gerekir.
Hataları ve usulsüzlükleri önlemeye yönelik mali
işlemlerin harcama öncesi kontrolüne ve hataların
tespiti sonrasında yapılacak düzeltici işlemlere yönelik düzenlemeler oluşturulmuştur. Katılım öncesi
fonları için AB gereksinimlerini kapsayacak şekilde
düzenlenmiş prosedürler de mevcuttur. Ancak, yukarıda özetlendiği ve 16 no.lu standartta belirtildiği
gibi yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesiyle ilgili
MUB’nin de yardımlarıyla daha detaylı prosedürlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Sistem Geliştirilmesine Yönelik Kapasite
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun
Aralık 2003 te yasalaşması ve ilgili yönetmeliklerin ve
diğer düzenlemelerin çıkarılması kamu mali iç kontrolün tesis edilmesine yönelik taahhüdüne Türkiye’nin
bağlı kaldığını göstermektedir. Kamu idarelerinde Denetim Birimlerinin kurulması, iç kontrol güvence beyanlarıyla desteklenen faaliyet raporlarının hazırlanmaya başlanması, eğitim ve mali yönetim ve kontrol-
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le ilgili öngörülen yeni eşleştirme projesinin varlığı ve
IPA için AB tarafından getirilen şartlara uyum sağlama
yönünde atılan adımlar bir bütün olarak bu taahhüde
ilişkin kanıtları oluşturmaktadır.
Bununla birlikte, kritik aşama bu düzenlemelerin uygulanması aşamasında olacaktır. (Strateji Geliştirme
Dairelerinin 2008 yılının sonuna kadar kurumlarına
yönelik iç kontrol eylem planlarını hazırlamaları gerekmektedir, iç denetim birimleri ise denetim planları
üzerinde çalışmaktadırlar.) Bu uygulama aşaması ile
bu raporda önerilen yeniden yapılanma sürecinin çok
yakından izlenmesi gerekmektedir.
Kaynak ihtiyacının bir sorun olması beklenmemektedir ancak, iç kontrol sisteminin idarelerde oluşturulma sürecinde hükümet ve üst yönetim uygulamaya
tam destek sağlamalıdır.
Yeni oluşturulacak Kamu İç Mali Kontrol Politika Belgesinin, kamu mali iç kontrolünün gelişmesine yönelik daha kapsamlı bir yaklaşım sergileyerek gerçekçi
bir zaman planını içermesi beklenmektedir.
Özet ve Diğer Adımlar
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun
Aralık 2003 te yasalaşmasından bu yana, iç kontrol ve
iç denetimin ihtiyaçlarına yönelik yasa ve düzenlemelerde istikrarlı bir gelişim yaşanmıştır. İç Denetim Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Maliye Bakanlığında oluşturulan merkezi uyumlaştırma birimleri
ve kamu idarelerinde iç denetim birimleri ile strateji
geliştirme birimleri gibi yeni yapılar oluşturulmuştur.
Ayrıca, bu süreçte faaliyet raporları ve iç kontrol güvence beyanları gibi özellikle üst yöneticiler ve harcama yetkilileri için yeni sorumluluklar ortaya çıkmıştır.
Bir bütün olarak bakıldığında, iç kontrolün idarelerde yaygınlaştırılmasına yönelik kamu mali iç kontrol
çerçevesinin büyük bir bölümü oluşturulmuştur. Bununla birlikte, anahtar görevlerdeki personel (örneğin strateji geliştirme dairelerinde ve iç denetim birimlerinde) daha yeni atanmıştır, iç denetim süreci
genel olarak başlamamıştır ve en önemlisi idarelerde
iç kontrol sistemlerinin oluşturulması için yapılması
gerekenler hala değerlendirilmemiştir.
Değişikliklerin zaman alacağı kabul edilmektedir.
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Mevcut yasalar ve rehberlerin Kamu İç Mali Kontrolünün gereklerini karşılamaya yetmeyeceği ve bunun
ötesinde mevcut düzenlemelerin geliştirilmesi gerekliliği, eğitim ve uygulama tecrübesi edinilmesi ve son
olarak kültürel değişimin gerçekleşebilmesi için belirli
bir zaman geçmesi gerektiği kabul edilirse, bu eksikliklerin çok önemli olmadığı düşünülebilir.
Yeni oluşturulacak yasal çerçevenin kademeli olarak
uygulanmasına yönelik adımlar atılmalı ve bu yasal
çerçevenin nasıl uygulanacağına yönelik rehberlik faaliyetlerinin yapılabilmesi için izlemeye dönük mekanizmalar oluşturulmalıdır.
Bu durum kamu yönetimi içinde halkla ilişkiler tarzında çalışmaların gerçekleştirilmesini gerektirecek
ve Maliye Bakanlığındaki çok küçük bir birim için çok
büyük bir iş yükü oluşturacaktır.
İdarelerin hem alt kademelerine hem de üst yönetime
Kamu Mali İç Kontrol Sistemiyle gelen yeni sorumlulukların ne anlam ifade ettiğine odaklanan farkındalığı artırıcı bilgilendirme faaliyetler düzenlenmelidir.
Yeni eşleştirme projesi kapsamında gerçekleştirilmesi
planlanan iç kontrole ilişkin ihtiyaç analizini tamamladığında iç kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik
adımlar kısmen açıklığa kavuşacaktır. Daha sonrasında ilgili idarelerden güçlü bir taahhüt, güçlü bir işbirliği ve yapılması gerekenlerin uygulanmasına dönük
gerçekçi zaman planına ihtiyaç olacaktır.
Kamu İç Mali Kontrolü Uygulama Riskleri
Her reform istenen sonuçlara ulaşamama riski taşır.
KİMK alanında, aşağıda belirtilen alanlara özel önem
verilmelidir:
• Değişimin başlaması ve gelişmesi için bakanlık ve
üst yönetim düzeyinde olduğu kadar daha alt düzeydeki görevliler tarafından değişimin sahiplenilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
• Reform çabalarında iyi koordinasyon sağlanamazsa reformların etkililiği azalır. Reformda rolü olan
değişik aktörler arasında iyi bir koordinasyon sağlanması, kavramların bütünüyle anlaşılması ve
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uygulama problemlerinin zamanında aşılması için
çok önemlidir.
• Reformları geliştiren ve koordine eden birimler
(MUB) ile reformları uygulamaya geçiren birimlerin yeterli kaynaklarla donatılmaları gerekmektedir.
• Modern bir iç kontrol sistemi ve iç denetimin tam
anlamıyla faaliyete geçmemesi, özellikle hesap
verilebilirliğin ve sorumluluğun belediyelere ve
bakanlıklara aktarılması sürecinde bazı riskleri ortaya çıkarmıştır.
• İç denetimin geliştirilmesi bir önceliktir ve teftiş
ve iç denetim arasında açık bir ayrım yapılması
bir gerekmektedir. İç denetimin idarenin tüm faaliyetlerini (mali olan ve mali olmayan) içeren bir
görev alanına sahip olması ve iç denetimin üst yöneticiye raporlama yaparak idare içinde bağımsız
bir rol oynamasının sağlanması çok büyük önem
arz etmektedir.
• Değişimin büyüklüğü ve yeni sistemlerin kurulması ihtiyacı hafife alınmamalıdır. Değişikliklerin
hayata geçirilmesi zaman alacaktır, aşamalı bir
yaklaşım en uygun olacağından bir eylem planına
ve bu eylem planının yanında daha da detaylı bir
operasyonel plana(yol haritası) ihtiyaç bulunmaktadır.
Değişimin Yönetimi
Yukarıda vurgulanan riskler, prosedürlerin belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, koordinasyonun sağlanması ve eylem planlarının oluşturulmasıyla
minimize edilebilir. Bu değerlendirmede idari yapıda
yapılması uygun olduğu düşünülen değişikliklerden
bahsedilmiştir ve özel olarak dikkate edilmesi gerekli
hususlar aşağıdadır:
• İdarecilerin hesap verme sorumluluğunun yanında, Maliye Bakanlığının mali yönetim ve kontrolün
belirlenmesi ve geliştirilmesindeki temel sorumluluğu üzerinde önemle durulmalıdır.
• Merkezi uyumlaştırma birimlerinin iç kontrol ve iç
denetimin geliştirilmesi, eğitimi, koordinasyonu
ve izlenmesindeki kilit rolleri bilinmektedir, fakat
her iki birimin de kaynaklarının güçlendirilmesi
ve statülerinin ve yetkilerinin artırılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. Merkezi uyumlaştırma birimlerine
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hangi kurumda yer verileceği hususu özel olarak
ele alınmalıdır. Merkezi uyumlaştırma birimine iç
kontrolün geliştirilmesi ve ortaya çıkacak güçlüklerin çözülmesi için gerekli yetkinin verilmesi çok
önemlidir. Bu sebeple İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin, mevcut Strateji Geliştirme Birimi ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunda olduğu
gibi doğrudan müsteşara raporlama yapacak şekilde yapılandırılması tavsiye edilir. Alternatif olarak, SGD’nin idarelerde iç kontrolün geliştirilmesindeki rolü dikkate alındığında, ulusal düzeydeki
rolüyle merkezi uyumlaştırma biriminin Maliye
Bakanlığının SGD’si içinde ayrı bir birim olarak yapılandırılması halinde sorumlulukların daha az dağılması söz konusu olacaktır. Bu yapılandırmanın
ek bir katkısı merkezi uyumlaştırma biriminin tüm
SGD’ler arasındaki koordinasyon rolünü artırması
olacaktır.
• İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin gelişmeleri yakından izleyerek ilgili kamu idarelerinde
(2100’ü aşkın) SGD’ler tarafından hazırlanan iç
kontrole ilişkin eylem planlarında tutarlı bir çerçevenin uygulanmasının sağlanması çok önemlidir.
• Merkezi uyumlaştırma biriminin çok fazla sayıda
belediye arasındaki koordinasyonu en iyi şekilde
nasıl sağlayacağını belirlemesi gerekmektedir.
• Yumuşak geçişi sağlamak için merkezi uyumlaştırma birimleri tarafından detaylı bir yol haritası
geliştirilmeli ve bu yol haritası yeni politika belgesinin bir parçasını oluşturmalıdır.
• Eylem planlarının uygulanması düzenli olarak izlenmeli, gelinen aşamalar hakkında Maliye Bakanına ve diğer kilit kurumlara bilgi verilmelidir.
• Düzenli aralıklarla ilerlemenin gözden geçirilmesi
ve ortaya çıkacak güçlüklerin çözülmesi sorumluluğu tek bir üst makama verilmelidir. (Muhtemelen İDKK)
Reformun Adım Adım Yürütülmesi
KİMK reformunun uygulanmasında önemli bir adımda; yasal düzenlemelerin ve rehberlerin geliştirilmesinin ardından operasyonel uygulamalara geçilmesi
olacaktır. Koordinasyon ve eğitimler aracılığıyla reformun ortaya çıkardığı değişimin yeterli düzeyde yönetilmesinin yanı sıra bir takım yeni önlemlerin de planlı
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ve kademeli bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu tarz bir kademeli geçişe uygun olduğu düşünülen belirli reform alanları bu değerlendirme içerisinde açıklanmıştır. Bunlar içerisinden özellikle vurgulanmasının faydalı olacağı düşünülenlere aşağıda yer
verilmiştir:

geçirilmeli, iç kontrol sistemleri tam olarak kurulmadan kapsamlı bir güvence beyanı vermek yerine kademeli olarak içeriği belirlenmelidir.
 KİMK’in geniş çerçevesi içerisinde çeşitli iç kontrol
unsurlarının birbiriyle tutarlı bir biçimde geliştirilmesine önem verilmelidir.

 Daha öncede açıklandığı üzere, iç kontrol ve iç
denetimin kamu idarelerinde tam olarak uygulanması için uzun yıllar gerekmektedir. SİGMA’nın
görüşü, özellikle iç denetimin tam olarak gelişip
yerleşmesinin en az beş - sekiz yıl arasında bir süreyi bulacağı şeklindedir.
 Kademeli geçiş hem dikey (farklı kamu idareleri arasında) hem de yatay (her bir idare içerisinde) olarak gerçekleştirilmelidir. Dikey geçişte ilk
olarak, bütçe büyüklüğü ve risk açısından daha
önemli idarelere odaklanılmalıdır.
 Her bir idare içerisinde kademeli geçiş ile üst yönetimden aşağıya doğru iç kontrol için gerekli
eğitimler verilmesi ve iç kontrollerin uygulanması
sağlanmalıdır. Bu geçiş içerisinde eğitilmiş kişilerin
daha sonraki aşamalarda kendi alanlarında eğitici
olmaları sağlanmalıdır.
 İç kontrolün geliştirilmesinde maliyet etkinliğini
sağlamak amacıyla riskin az olduğu küçük idarelerde ve genel müdürlüklerde daha az karmaşık
ancak etkinliği daha az olmayan kontroller uygulanmalıdır. Bu durum söz konusu idarelerde risk
yönetimi sistemleri geliştirilirken de dikkate alınmalıdır.
 Yeni kurulmuş olan denetim birimlerinin, Kanun
ile belirlenmiş olan tüm faaliyetleri tam olarak hayata geçirebilmesi için zamana ihtiyacı bulunmaktadır. Daha ayrıntılı eğitimler ile uluslararası standartlara uyum için gerekli olan hususlar hakkında
deneyimli kişiler tarafından izlenen pilot denetimlerin uygulanmasının ardından bu operasyonel
faaliyetler adım adım hayata geçirilmelidir. Tekrar hatırlatmak gerekirse, bu pilot denetimlerde
görev alan ve eğitilen kişiler diğerlerini eğitebilir.
Henüz iç denetim birimi kurulmamış idarelerde de
bu tarz bir yaklaşım uygulanabilir.
 Faaliyet raporları ile bunları destekleyen iç kontrol
güvence beyanlarının kısmen uygulamada olmasına karşın, bu güvence beyanlarının içeriği gözden
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DENETİM
BULGULARININ
İZLENMESİ
AŞAMALARI

I- GİRİŞ
Bilindiği gibi Uluslararası İç Denetim Standartları ve
Kamu İç Denetim Standartlarının 2500 no.lu Performans Standardı uyarınca, İç Denetim Yöneticisi, İç
Denetim Raporlarında yer alan önerilere ilişkin, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını veya üst yönetimin gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi kabul etmesini sağlamak ve
gelişmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip süreci
kurmalıdır.12
Bu doğrultuda; izleme sürecine ilişkin bir uygulama
örneği aşağıda yer almaktadır.3
II- İZLEME SÜRECİ
İzleme faaliyeti, Kurumda gerçekleştirilen iç denetim
faaliyetleri sonucunda hazırlanan tüm Raporlardaki
bulguları içermelidir. İzleme sürecini kolaylaştırmak
için, İç Denetim Yönetimi bir “Rapor Veri Tabanı” ve bir
“Bulgu Veri Tabanı” oluşturmalıdır. Bulgu Veri Tabanı,
raporlardaki bulguların özeti, aksiyondan sorumlu birim ve aksiyonun tamamlanma tarihi, bulguya ilişkin
beklenen aksiyonun alınıp alınmadığı, alınan aksiyonun zamanlaması ve içeriğinin uygun olup olmadığı,
test edilmesi gerekip gerekmediğine ilişkin bilgileri
içermelidir.

Evren Güncel ERMİSKET
İç Denetçi
SHÇEK Genel Müdürlüğü
Meltem BAYRAMİN
İç Denetçi
SHÇEK Genel Müdürlüğü
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Tamamlanan her Denetim Raporu sonunda, görevli iç
denetçi, Bulgu Veri Tabanı Rapor Giriş Formu ve Bulgu
Giriş Formu düzenlemeli ve “Veri Tabanı”na giriş yapılmak üzere İç Denetim Yönetimine teslim etmelidir.
(EK :1, 2,3)
1 Uluslar arası İç Denetim Standartları 2500 İlerlemenin Gözlenmesi
2 Kamu İç Denetim Standartları 2500 İlerlemenin İzlenmesi
3 Bu yazının hazırlanmasında http://www.unc.edu/depts/intaudit/
AuditMan/Audit%20Follow%20Up.html adresindeki bilgilerden
yararlanılmıştır.
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İzleme sürecini Rapor Bazında İzleme ve Kurum Genelinde İzleme Faaliyeti olmak üzere iki başlıkta toplamak mümkündür.
A- RAPOR BAZINDA İZLEME
a. İç Denetim Yönetimi tarafından, Denetim Raporunun izlenmesi ile bir İç Denetçi görevlendirilir.
b. Denetim raporları üzerine, denetlenen birimlerce alınan aksiyonlara ilişkin gönderilen bilgiler,
günlük olarak izlenir; uygunluk, yeterlilik ve zamanındalık açısından değerlendirilir.
c. Her bir bulguya ilişkin bir çalışma kağıdı oluşturulur, bu çalışma kağıdında, bulguya ilişkin kontrol
hedefi, birimlerce alınan aksiyonlar ve denetim
değerlendirmesine ilişkin bilgiler yer alır. Değerlendirme sonuçlarının çalışma kâğıtları ile Bulgu
Veri Tabanına girilmesi sağlanır.
B- KURUM GENELİNDE İZLEME VE YILLIK İZLEME
RAPORUNUN OLUŞTURULMASI
d. İç Denetim Yöneticisi /İç Denetçi tarafından Üçer
Aylık Dönemler itibariyle (31 Mart, 30 Haziran,
30 Eylül ve 31 Aralık) Bulgu Veri Tabanından, Açık
Bulgular, Kapalı Bulgular ve Tarihi Gelmemiş Bulgulara ilişkin sorgulamalar yapılır. Her sorgulama
öncesinde, Rapor Veri tabanı ile Bulgu Veri Tabanı karşılaştırılır, tamamlanan tüm Raporlara ilişkin
bulguların Bulgu Veri Tabanına girişinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir, eksiklik bulunması halinde,
girişlerin yapılması sağlanarak Bulgu Veri Tabanı
güncellenir.
e. Sorgulama sonucunda alınan Açık Bulgular Raporu, Kapalı Bulgular Raporu ve Tarihi Gelmeyen Bulgular Raporları, üst yazı ekinde aksiyon sahiplerine
gönderilir, 2 haftalık süre içinde gözden geçirmeleri
ve açık aksiyonların son durumuna ilişkin bilgi vermeleri, varsa revizyon taleplerini iletmeleri istenir.
(EK : 4, 5,6,7)
f. Alınan cevaplar sonrasında, gerekiyorsa Bulgu Veri
Tabanında gerekli düzeltme ve değişiklikler yapılır.
g. İç Denetim Yöneticisi/İç Denetçi tarafından, 31
Aralık tarihi itibariyle yapılan sorgulama sonrasında, açık bulguların sahipleri ile bir toplantı düzenlenir, bulguların son durumuna ilişkin detaylı bilgi
alınarak, toplantı sonuçları tutanak haline getirilir.
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Denetlenen birimlerden alınan bilgiler doğrultusunda Bulgu Veri Tabanı güncellenir.
h. Kapalı Bulgulara ilişkin sorgulama yapılır, bunlardan test gerektirenlere ilişkin test formları oluşturulur.
i. Test sonuçları doğrultusunda Bulgu Veri Tabanı
güncellenir.
j. Açık Bulgular, Kapalı Bulgular ve Tarihi Gelmemiş
Bulgular Sorgulaması yapılarak Nihai Açık Bulgular,
Kapalı Bulgular ve Tarihi Gelmemiş Bulgular Raporları alınır.
k. Bu Raporlar doğrultusunda Yıllık İzleme Raporu
oluşturularak Üst Yöneticiye gönderilir.
l. Yıllık İzleme Raporu, Üst Yönetici tarafından Raporun kendisine sunulduğu tarihten itibaren 2 ay içinde İDKK’ya gönderilir.4
III- SONUÇ
Uluslararası İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartları uyarınca; yönetime rapor edilen
sonuçların akıbetinin gözlenmesi için bir sistem kurulması ve uygulanması gerekmektedir.
İç denetim raporlarında yer verilen bulgular üzerine yönetim tarafından taahhüt edilen aksiyonların
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, bu aksiyonların
bulguya ilişkin riskleri azaltmakta yeterli olup olmadığı, kurumda iç denetim raporlarının ciddiye alınıp
alınmadığı, üst yönetimin yerine getirilmeyen aksiyonlara ilişkin riskleri üstlenmeyi kabul edip etmediği
gibi çok önemli soruların cevapları “İzleme Süreci”
sonunda alınabilecektir. Aynı zamanda bu süreç, iç
denetim farkındalığı yaratmaya yönelik çok önemli
bir fırsat olarak da düşünülebilir, zira denetim sonuçlarının, denetleyenler tarafından bu kadar yakından
takip edilmesi, Kurumların pek de alışık olmadığı bir
uygulama tarzıdır.
Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, kamu iç
denetim birimlerinin önümüzdeki günlerde, izleme
sürecine ilişkin politika ve prosedürleri tamamlayarak
kurumları ile paylaşmalarının, iç denetim faaliyetinin
yaratacağı katma değer açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.
4 Kamu İç Denetim Rehberi 4.Bölüm İzleme ve Değerlendirme A.
Denetim Sonuçlarının İzlenmesi
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EK: 1
Düzenlenme Tarihi //2008
………. İç Denetim Birimi Bulgu Veri Tabanı Bulgu Giriş Formu

Rapor Numarası
Bulgu Numarası
Bulgunun Özeti
Beklenen Aksiyonlar
Orijinal Tamamlanma Tarihi
Aksiyonun Alınmasından Sorumlu Birim/Birimler
Bulgunun Durumu     
Test Gerekiyor mu?

Evet ( )         Hayır ( )

EK: 2
Düzenlenme Tarihi //2008
…….. İç Denetim Birimi Bulgu Veri Tabanı Rapor Giriş Formu

Rapor Numarası
Rapor Tarihi
Rapor Adı
Denetçiler
Denetim Gözetim Sorumlusu
Lokasyon
Denetim Başlama Tarihi
Denetim Bitiş Tarihi
Planlanan Denetim Süresi
Bulgu Sayısı
1.Öncelikli Bulgu Sayısı
2.Öncelikli Bulgu Sayısı
3.Öncelikli Bulgu Sayısı
Denetlenen Birimlerce Kabul Edilen Bulgu Sayısı
Üst Yönetici Tarafından Onaylanan Bulgu Sayısı
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SAT/2008-1/2

SAT/2008-1/4

SAT/2008-1/5

SAT/2008-1/6

SAT/2008-1/7

SAT/2008-1/7

SAT/2008-1/10

SAT/2008-1/11

SAT/2008-1/14

SAT/2008-1/17

SAT/2008-1/18

SAT/2008-1/21

ÇKB/2008-2/1

SAT/2008-1

SAT/2008-1

SAT/2008-1

SAT/2008-1

SAT/2008-1

SAT/2008-2

SAT/2008-1

SAT/2008-1

SAT/2008-1

SAT/2008-1

SAT/2008-1

SAT/2008-1

ÇKB/2008-2

ÇKB/2008-2/2

SAT/2008-1/1

SAT/2008-1

ÇKB/2008-2

BULGU KODU

RAPOR NO

		

08.01.2009

30.11.2008

31.12.2009

31.12.2009

31.12.2009

31.07.2008

31.07.2008

31.12.2009

31.12.2009

31.07.2008

31.12.2009

31.12.2009

31.07.2008

31.12.2009

31.12.2008

ORJİNAL

01.09.2008

10.10.2008

10.10.2008

10.10.2008

GERÇEKLEŞME

AKSİYON TARİHİ

İSTENMEDİ

TARİHİ
GELMEDİ

İSTENMEDİ
İSTENMEDİ

TARİHİ
GELMEDİ
TARİHİ
GELMEDİ
TARİHİ
GELMEDİ
TARİHİ
GELMEDİ

S.G.D.B.
Ç.H.D.B.
G.H.D.B.
Ç.H.D.B.
G.H.D.B.

S.G.D.B.

İSTENMEDİ

İSTENMEDİ

İSTENMEDİ

TARİHİ
GELMEDİ

S.G.D.B.

İSTENMEDİ

İSTENMEDİ

İSTENMEDİ

TARİHİ
GELMEDİ

YETERSİZ

İSTENMEDİ

İSTENMEDİ

TARİHİ
GELMEDİ
YETERSİZ

İSTENMEDİ

TARİHİ
GELMEDİ

İSTENMEDİ

TARİHİ
GELMEDİ
İSTENMEDİ

İSTENMEDİ

TARİHİ
GELMEDİ

YETERSİZ

AÇIKLAMA

AKSİYON

YETERSİZ

S.G.D.B.

S.G.D.B.

S.G.D.B.

S.G.D.B.

S.G.D.B.

S.G.D.B.

S.G.D.B.

S.G.D.B.

S.G.D.B.

S.G.D.B.

AKSİYON
SAHİBİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BULGU VERİ TABANI

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

BULGU
DURUMU

GEREKSİZ

GEREKLİ

GEREKSİZ

GEREKLİ

GEREKLİ

GEREKSİZ

GEREKSİZ

GEREKSİZ

GEREKLİ

GEREKLİ

GEREKLİ

GEREKLİ

GEREKSİZ

GEREKSİZ

GEREKSİZ

TEST

ÇKB08-İF-02

ÇKB08-İF-01

SATB08-İF-21

SATB08-İF-18

SATB08-İF-17

SATB08-İF-14

SATB08-İF-11

SATB08-İF-10

SATB08-İF-07-1

SATB08-İF-07

SATB08-İF-06

SATB08-İF-05

SATB08-İF-04

SATB08-İF-02

SATB08-İF-01

Ç.K.Ref

TARİHİ

REVİZYON

UYGULAMA ÖNERİSİ

EK:3
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EK: 4
Düzenlenme Tarihi //2008
………İç Denetim Birimi Açık Bulgular Raporu

2008 YILI ….. GÖZDEN GEÇİRME DÖNEMİ AÇIK BULGULAR RAPORU*

RAPOR
NO

BULGU
KODU

AKSİYON TARİHİ
ORJİNAL GERÇEKLEŞME

AKSİYON

AÇIKLAMA

BULGU
DURUMU

TEST

YETERLİ

İSTENDİ/İSTENMEDİ

AÇIK

GEREKLİ/
GEREKSİZ

REVİZYON
TARİHİ

YETERSİZ

* Aksiyon alınmayan veya alınan aksiyonların uygun/yeterli bulunmadığı bulgulardır.

EK: 5
Düzenlenme Tarihi //2008
…..İç Denetim Birimi Kapalı Bulgular Raporu

2008 YILI …..GÖZDEN GEÇİRME DÖNEMİ KAPALI BULGULAR RAPORU*

RAPOR
NO

BULGU
KODU

AKSİYON TARİHİ
ORJİNAL GERÇEKLEŞME

AKSİYON

AÇIKLAMA

BULGU
DURUMU

TEST

YETERLİ

İSTENDİ/İSTENMEDİ

KAPALI

GEREKLİ/
GEREKSİZ

REVİZYON
TARİHİ

* Alınan aksiyonların uygun bulunduğu bulgulardır
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EK: 6
Düzenlenme Tarihi //2008
…………İç Denetim BirimiTarihi Gelmeyen Bulgular Raporu

2008 YILI ….. GÖZDEN GEÇİRME DÖNEMİ TARİHİ GELMEYEN BULGULAR RAPORU*
RAPOR
NO

BULGU
KODU

AKSİYON TARİHİ
ORJİNAL GERÇEKLEŞME

AKSİYON

AÇIKLAMA

TARİHİ GELMEDİ

BULGU
DURUMU

TEST

AÇIK

GEREKLİ/
GEREKSİZ

REVİZYON
TARİHİ

* Aksiyon Takvimi uyarınca henüz tarihi gelmeyen bulgulardır.

EK: 7

									

…/…/2008

……..DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Uluslararası İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartlarının 2500 no.lu Performans Standardı
doğrultusunda; İç Denetim Raporları uyarınca yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve gelişmelerin
gözlenmesi amacı ile denetim bulguları Başkanlığımızca izlenmekte olup, izleme sonuçları Yıllık İzleme Raporu ile Üst
Yöneticiye sunulmaktadır.
…./…./2008 tarihi itibariyle yapılan gözden geçirme sonucunda, Biriminizin faaliyet alanına ilişkin bulguların
son durumu ekteki Raporlarda gösterildiği şekildedir. Bu Raporların Başkanlığınızca gözden geçirilmesi ve açık bulgulara
ilişkin yapılan işlemler ve/veya işlem yapılmama gerekçeleri ile varsa revizyon taleplerinizin en geç iki hafta içinde Başkanlığımıza bildirilmesini rica eder,
İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.
							
		
					
							
EKLER : 1- Açık Bulgular Raporu
2- Kapalı Bulgular Raporu
3- Tarihi Gelmeyen Bulgular Raporu
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İç Denetim Yöneticisi
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SERTİFİKASYON

ULUSLARARASI
İÇ DENETÇİ
SERTİFİKASYON
SINAVINA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLER

İç denetim alanında kabul gören uluslararası tek sertifika olan iç denetçi sertifikası bireylerin iç denetim
alanındaki liyakat ve profesyonelliklerini ortaya koyma adına bir göstergedir. Sertifikaya sahip olmak için
sertifika sınavında başarılı olunması gerekir. Ancak
sınav öncesinde karakter referansının alınması ve
mesleki deneyim sahibi olduğunun belgelenmesi gibi
bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Makalede
ayrıca sınava hazırlık için önemli bazı noktalara dikkat
çekilmiştir.
1. İç Denetçi Sertifikası (CIA) Sertifikası
CIA Sertifikası iç denetçiler için dünya çapında kabul
gören tek sertifikadır ve bireylerin iç denetim alanındaki liyakat ve profesyonelliklerini ortaya koyma
adına gösterge niteliğindeki bir standardı ifade eder.
Adaylar sertifikasyon süreci sonunda herhangi bir organizasyon veya iş dünyasında kullanabilecekleri eğitim tecrübesi, bilgi ve iş araçlarıyla donatılmaktadır.
Bu çalışmada, CIA sertifikasyon sınavı ve bu sınava
ilişkin hazırlanma süreci hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.
2. CIA Sertifikasına Sahip Olma Koşulları
CIA Sertifikasına sahip olmak için adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir.
Lisans Diploması:
CIA adaylarının, akredite olmuş ve üniversite düzeyinde bir öğretim kurumundan alınmış bir lisans diplomasına veya onun eğitim düzeyi açısından muadiline
sahip olmaları gerekir.

Altuğ İNAN, CIA
Hazine Kontrolörü

82

Bir üniversite lisans diploması yerine sunulan eğitim
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düzeyinin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda
nihai karar yetkisi Yönetim Kurulu’na (IIA Board of
Regents) aittir.
Karakter Referansı:
CIA adayları, yüksek ahlaki ve profesyonel niteliklere
sahip olmalı ve bir CIA’dan, başka bir IIA sertifikasına
sahip bir kişiden, adayın âmirinden veya adayın profesöründen alınmış bir karakter referansı sunmalıdırlar. Çevresinde herhangi bir IIA sertifikasına sahip
olmayan iç denetçiler, karakter referanslarını bağlı
oldukları üst yöneticiden almak zorundadırlar.
Etik Kuralları:
CIA’lar ve CIA adayları IIA’nın belirlediği Etik Kurallarına uymayı kabul ve taahhüt etmelidirler.
Mesleki Deneyim:
Adayların CIA sertifikası almadan önce iç denetim
mesleğinde en az 24 ay deneyime veya muadiline sahip olması gerekir.
Denk mesleki deneyim terimi, dış denetim, kalite
güvencesi, uyum ve iç kontrol de dahil denetim/ değerlendirme disiplinlerinde deneyim anlamına gelir.
Daha önce kontrolör veya denetmen olarak görev yapan iç denetçiler, bu ünvanlarla görev yaptıkları süreleri mesleki deneyim altında değerlendirebilirler.
Master derecesi ya da ilgili mesleklerde (muhasebe,
hukuk veya finans gibi) iş deneyimine sahip olmak bir
yıllık deneyim yerine kabul edilebilir. Bu değerlendirme ilgilinin talebi üzerine IIA tarafından yapılacaktır.
Adaylar bu mesleki deneyim koşulunu yerine getirmeden önce de CIA sınavına girebilirler, fakat programla ilgili bütün koşulları yerine getirene kadar sertifika alamazlar.
3. CIA Sertifikasyon Sınavı
CIA sınavı bir adayın güncel iç denetim uygulamaları,
iç denetim konularını anlama, riskler ve bunlara ilişkin önlemler gibi alanlardaki bilgisini sınamaktadır.
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2008 yılından önce CIA Sertifikasyon sınavı Mayıs ve
Kasım aylarında yılda iki defa olmak üzere kağıt ve kaleme dayalı olarak yapılmaktaydı. Ancak, 2008 yılında CIA sertifikasyon sınavlarında, Bilgisayar Destekli
Sınav (BDS) sistemi uygulamasına geçilmiştir. Buna
göre sınav başvuruları 1 Mayıs 2008, sınavlar ise 5
Mayıs 2008 tarihlerinde başlamıştır. Kâğıt kalemle
yapılan son sınavlar, 14 ve 15 Kasım 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Yeni sınav sistemi uyarınca sınavlar haftada 4-5 gün olmak üzere tüm yıl boyunca
düzenlenecektir.
4. CIA Sertifikası Sınavının İçeriği
CIA Sınavı 4 bölümden oluşur. Her bölüm çoktan
seçmeli 100 soru içerir ve süresi 2 saat 45 dakikadır.
Türkiye’de sınavlar aynı metinde soruların Türkçe ve
İngilizce’si yan yana verilerek yapılmaktadır.
Sınav değerlendirmesinde, değerlendirme dışı olan
sorular hariç tüm sorular eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmekte ve 600 (not aralığı 250-750 olarak verilmektedir) alanlar başarılı sayılmaktadır (yaklaşık %75
başarıya denk gelmektedir).
İlk üç bölüm CIA sınavının ana içeriğini oluşturmakta ve bu bölümler bir taraftan kurumsal yönetişim ve
risk konularına odaklanırken bir taraftan da IIA Mesleki Uygulama Çerçevesi ile paralellik arz etmektedir.
Ayrıca çeşitli muhasebe ve finans konuları da ana
müfredat içinde yer almaktadır. Dördüncü bölüm ise
genel işletme ve yönetim konularını kapsamaktadır.
Ancak, bu bölümün içeriği genel işletme konularında
iç denetçilerden beklenen yetkinlikler ve bilgiler ile
ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre şekillenmektedir. Diğer taraftan, denetimle ilgili özel bir alanda
bilgili ve yetkin olanlar (örneğin Türkiye’de SMMM,
YMM sahibi olmak, CISA, CCSA, CFSA, CGAP v.b. sertifika sahibi olmak gibi) yapacakları başvuru ile bu bölümden sınava girmeden muaf olabilmektedirler.
Aşağıda sınav bölümleri ve her bölümde sorulan soruların konu dağılımları verilmiştir.
•

Bölüm I – İç Denetim Faaliyetinin Yönetişim, Risk
ve Kontrol Konularındaki Rolü
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- IIA’nın Nitelik Standartlarına Uy

- İç Denetim Faaliyetinin Önceli
Amacına Yönelik Bir Risk-Bazl
(%15-25)

- İç Denetim Faaliyetinin Kurums
nadığı Rolü Anlamak ve Kavram

- Diğer İç Denetim Görevleri ve So
rine Getirmek (%0-10)

- Yönetişim, Risk ve Kontrol B
(%15-25)
- Görevleri Planlamak (%15-25)
•

Bölüm II – İç Denetim Görevini

- Görevleri İfa Etmek (%25-35)

- Özel Görevleri İfa Etmek (%25-3

- Görev Sonuçlarını İzlemek (%5-

- Suiistimal Bilgisi Unsurları (%5-1
- Görev Araçları (%15-25)
•

Bölüm III – İş Analizi ve Bilgi Te

-

İş Süreçleri (%15-25)

- Mali Muhasebe ve Finans (%15
- Yönetim Muhasebesi (%10-20)

- Düzenleyici Kurallar, Hukuk ve E
- Bilgi Teknolojisi (%30-40)
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•

Bölüm IV –KIŞ'09
İş Yönetim Beceriler

- Stratejik Yönetim (%20-30)
- Küresel İş Ortamları (%15-25)
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konu bütünlüğü ve sinerji yaratacağını düşünen bazı
adaylar tek seferde dört sınav bölümüne de girmiş ve
bu adaylar arasından bütün bölümlerden veya üç bölümden başarı olan adaylar olmuştur.

KAYNAKLAR
1.
2.

http://www.theiia.org
http://tide.org.tr

Sınavlara hazırlanma sürecinde düzenlenen kurslar
ve seminerlerden de yararlanılabilir. Ancak, bunlar kişisel çalışmanın alternatifi olarak değil tamamlayıcısı
olarak görülmelidirler. Bu tür seminerlere ve eğitim
programlarına katılan ancak başarılı olamayan denetçiler bulunduğu gibi, hiç bir eğitim programına katılmadan yalnızca kişisel çalışmasıyla sertifika sahibi
olan denetçiler de bulunmaktadır. Sınavlara hazırlık
açısından en başarılı yaklaşım, daha önceki sınavlarda sorulmuş soruların çok dikkatli bir şekilde çözümlenmesidir. IIA’ın test yaklaşımının iyice kavranması
da sınavda başarı için önemli olduğundan çıkmış soruların bir kaç defa çözülmesi yararlı olabilir.
6. Sonuç
Uluslararası alanda iç denetim mesleği açısından
önemli bir mesleki sertifika olan CIA sertikikası, son
yıllarda ülkemizde de önem kazanmaya ve rağbet
görmeye başlamıştır. İç denetim uygulamalarının
gerek başta bankacılık sektörü olmak üzere özel sektörde gerekse de 5018 sayılı Kanun vasıtasıyla kamu
alanında kendini göstermesi, Türkiye İç Denetim Enstitüsünün (TİDE) iç denetim mesleği uygulamaları
alanında yaptığı çalışmaların giderek etkinleşmesi,
CIA Sertifikasyon sınavının Türkiye’de önce İngilizce
daha sonra Türkçe olarak yapılmaya başlanması ve iç
denetim alanındaki kaynakların artması gibi nedenlerle CIA sertifikasının önemi hem artmış hem de sertifikasyon sınavı sonucunda başarılı olarak sertifikaya
sahip olmak kolaylaşmıştır.
CIA Sertifikasyon sınavı hazırlık sürecinde öne çıkan
hususlar, iç denetim mesleğinin temel yaklaşım ve
çerçevesinin kavranması, sınav konularının kapsamının anlaşılması, sertifikasyon sınavının bilginin yanı
sıra soru cevaplama teknik ve yöntemine de dayalı
olduğu göz önünde bulundurularak doğru kaynaklarla doğru şekillerde hazırlanılmasıdır.
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ÜST YÖNETİCİLERİN
İÇ DENETİME
BAKIŞLARI
Muhtemel Sorunlar
ve Çözüm Önerileri

Mustafa YEDEKÇİ
İç Denetçi
Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
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5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
kapsamındaki kurumlarda iç denetim uygulamalarının başlamasıyla birlikte bazı sorunlar da gün yüzüne
çıkmaya başladı. Bu sorunların en önemlilerinden biri
olarak gördüğüm üst yöneticilerin iç denetime bakışları bu yazının konusunu oluşturmaktadır.
Üst yöneticilerin iç denetime ve iç denetçilere yaklaşımında yaşanabilecek olumsuz durumları ve bunların
nedenlerini birkaç grupta sayabiliriz.
Üniversite gibi, bünyesinde teftiş kurulu bulunmadığından dolayı denetim kültürüne biraz yabancı olan
kurumlarda, bir denetim birimi oluşturulması ve denetçiler atanmasının ilk başta kuşkuyla karşılanmasını,
iç denetime biraz çekingen yaklaşılmasını normal görmek gerektiğini düşünüyorum. Bütün iç denetçilerin
başka kurumlardan (tamamına yakını Maliye Bakanlığından) atanması, bunlardan bir kısmının (muhasebe denetmenleri gibi) daha önceleri Maliye Bakanlığı
adına buraları denetlemek için gelmiş kişiler olması, iç
denetçilerin üst yöneticiye bağlı olmanın yanında yine
Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kuruluyla da bağlarının olması ve düzenleyecekleri raporların birer örneğini bu kurula gönderecek olmaları
gibi hususlar bu bakış açısını pekiştirici etkenler olarak öne çıkmaktadır. Bu kuşkulu bakışın zamanla izale
olması veya daha da pekişmesi ise buralarda görev
yapan iç denetçilerin tutum ve davranışlarına göre
şekillenecektir. Yıllarca Maliye Bakanlığında denetim
görevi yürütmüş, sıkça kullanılan bir ifadeyle “maliye
mektebinden” mezun olmuş ve bazıları itibariyle şu
anda görev yaptıkları yerlerin denetiminde bulunmuş
iç denetçilerin yeni kurumlarına ve yeni görevlerine
intibak sağlamaları çok önemli.
Daha önceleri de bünyesinde denetim birimleri olduğu için denetim kültürüne aşina kurumlarda ise bu
çekingen bakışın daha az hissedilmesi beklenebilir,
ancak buralarda başka problemlerin öne çıkma olası-
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lığı mevcuttur. İç denetim ile daha önce mevcut olan
teftiş-denetim uygulamaları arasındaki fark ve bu fark
içerisinde yeni denetim anlayışında üst yöneticinin
konumu gibi hususlarda zaman zaman zihin karmaşası yaşanabilmektedir. Bu kurumların çoğunda yıllar
boyu denetim birimleri-idare sürtüşmesi yaşanagelmiştir. Klasik denetim anlayışından kaynaklanan nedenler (personel odaklı ve cezalandırmaya yönelik
denetim gibi) ve denetime tabi olanlardan kaynaklanan nedenlerin (denetlenmenin hoşa giden bir durum olmaması, menfaat çatışması gibi) etkili olduğu
bu sürtüşme, yıllar boyu kamu yönetimini olumsuz
etkilemenin yanı sıra yeni yapılanmada da psikolojik
etkisini gösterme riski taşımaktadır.
Yeni süreçte, bazı yöneticilerin, klasik denetim birimlerine karşı taşıdıkları olumsuz bakış açısını, yeni bir
denetim anlayışı getiren iç denetime de genellemeleri riski bulunmaktadır. Zaten bu anlayışa sahip üst
yöneticiler tarafından iç denetim konusunda birtakım
engelleme girişimlerinde bulunulduğu gözlenmektedir.
Klasik denetim birimleriyle çeşitli olumsuzluklar yaşamış olan bazı yöneticiler ise, yeni bir denetim anlayışının gelecek olmasını memnuniyetle karşılayıp iç
denetimi genel olarak desteklediler. Denetim faaliyetleri fiilen başladığında ise, bu yöneticilerin deyim yerindeyse hayal kırıklığına uğrayıp iç denetimden desteklerini çekmeleri riski bulunmaktadır. Bu riski doğurabilecek birinci neden, iç denetimin farkını ortaya
koyamaması, eski denetim anlayışından kopamaması
olabilir. İkinci neden ise, bu yöneticilerin iç denetime
bakışlarındaki hatalar olabilir. İç denetimi teftiş kurullarının kaldırılması için bir araç olarak gören, iç denetimin de, klasik denetimden tamamen farklı bir anlayış, yeni metotlar ve yaklaşımlar getirmekle beraber
sonuçta denetim yapacak olmasını göz ardı eden bazı
yöneticilerce kısa bir süre içinde iç denetime de karşı
çıkılması ihtimal dâhilinde görülmelidir.
Bu idarelerde görev yapan iç denetçilerin, eskiden
beri mevcut olan teftiş-denetimlerden farklarını ortaya koymaları, üst yöneticinin teftiş-denetim algılaması ve bakışı dışında konumlanmaları söz edilen riskleri
azaltacaktır.
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Yaşanması muhtemel bu ve benzeri sorunların aşılabilmesi için; öncelikle, 5018 sayılı Kanunla getirilen yeni yönetim anlayışında iç denetimin yaşamsal
öneme sahip yerinin vurgulanması büyük önem taşımaktadır. Yeni kamu mali yönetiminin ana esasını,
kamu kaynaklarını kullanma yetkisi verilen kişilerin,
bu kaynakları etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde etme ve kullanma, bu işlemleri doğru
bir şekilde kayıt altına alma, kötü kullanımı önleme
sorumlulukları oluşturmaktadır. Bu sorumluluk ise
her kademedeki yönetici ile birlikte birincil olarak ve
öncelikle üst yöneticiye aittir. Üst yönetici bu konuda hem parlamentoya hem de kaynakların asıl sahibi halka makul bir güvence vermek zorundadır. Bu
güvencenin verildiği belge, idare faaliyet raporlarına
eklenen üst yönetici güvence beyanıdır. Bu beyanla
üst yönetici; faaliyet raporunda yer alan bilgilerin
doğru olduğunu, bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, iç kontrol
sisteminin, işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin
yeterli güvenceyi sağladığını bildirmektedir. Harcama
birimlerinden gelen raporlar esas alınarak oluşturulan idare faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru olduğu, bu birimler tarafından kaynakların amacına uygun, doğru bir biçimde kullanıldığı konusunda
güvence verilebilmesi, çok güvenli ve yeterli bilgi
sahibi olunmasına bağlıdır. Üst yöneticiye bu bilgiyi
ilk elden ve en iyi şekilde sağlayacak mekanizma iç
denetimdir. İçeriği, bağımsız ve tarafsız bir iç denetim
tarafından doldurulamamış güvence beyanı temelden
yoksun kalacaktır. Böyle bir güvence beyanında bulunan üst yönetici ise, verdiği beyanın yalanlanması ya
da güvence verdiği merciler tarafından hesap sorulma aşamasında hesabını verememe gibi durumlarla
karşılaşma riskini taşıyacaktır. Diğer bir anlatımla, iç
kontrol siteminin, işlemlerin yasallık ve düzenliliğine
ilişkin yeterli güvenceyi sağladığı; kaynakların etkili,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanıldığı; üretilen bilgilerin tam ve doğru olduğu hususlarında, tarafsız ve bağımsız bir iç denetim tarafından
makul bir güvence verilemeyen idarelerde, yönetim
sorumluluğu kapsamında, üst yönetici tarafından
yetkili mercilere güvence verilmesi, kullanılan kamu
kaynaklarının hesabının verilmesi mümkün olamayacaktır. İç denetim, üst yöneticinin güvence verebilmesinin güvencesidir.
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5018 Sayılı Kanunla getirilen yeni kamu mali yönetiminin temelini oluşturan, üst yöneticilerin yetkili
mercilere (özellikle kamu kaynağının asıl sahibi halka
ve onun temsilcisi parlamentoya) hesap vermesi ve
güvence vermesi süreçlerinde iç denetimin yukarıda
açıklanmaya çalışılan yaşamsal fonksiyonunun gerektiği gibi ifade edilebilmesi ve uygulamalarla hayata
geçirilebilmesi konusundaki görev ve sorumluluk ise,
öncelikle iç denetçiler ile iç denetim konusunda düzenleme, izleme ve eşgüdüm görev ve yetkisini haiz İç
Denetim Koordinasyon Kuruluna ait bulunmaktadır.
İç denetçiler tarafından uluslar arası standartlara uygun olarak gerçekleştirilecek iç denetim faaliyetleri
ve bu faaliyetler sonucunda idarelere katılacak değer
ve sağlanacak faydalar; özelde denetim alanında genelde bütün bir kamu mali yönetimi ve kontrolü alanında gerçekleştirilmeye çalışılan reformun başarıya
ulaşmasında çok etkili bir işlev görebilecektir.
Bu konuda önemli işlevler görebilecek diğer bir organ
ise şüphesiz ki, İç Denetim Koordinasyon Kurulu olacaktır. İç denetim konusunda düzenleme, izleme ve
eşgüdüm sağlama görev ve yetkisine sahip, bağımsız
ve tarafsız bir organ olan Kurulun, göstereceği performans da bu konuda belirleyici bir rol oynayacaktır.
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