
                                   KAMU KESİMİ VE DENETİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 

 

 

Geçen hafta yayınlanan yazımızda özel kesim ve kamu kesiminde denetim ve denetimle ilgili 

kuruluşlar üzerinde duracağımızı belirtmiştik. Ancak hem özel kesim hem de kamu kesiminde 

denetim sisteminin işleyişi ve denetim kuruluşları konusunun açıklanması bir yazı sınırını aşmaktadır. 

Bu nedenle bu gün yazımızda kamu kesiminde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanununa 

tabi kuruluşların denetimini ele alacak daha sonra yazılarımızda özel kesim denetimini irdeleyeceğiz. 

Kamu kesimine ait şirketler de bu çerçevede değerlendirilebilir. 

Kanun kapsamındaki idarelerde  denetim ,bu kuruluş ve idarelerin faaliyetlerinin  hazırlık ve icra 

aşamasından itibaren başlamakla beraber , iç kontrol sisteminin kurulması ,iç denetim ve dış denetim 

kuruluşları yoluyla  gerçekleşmektedir. 

Hesap Verme Sorumluluğu ve Faaliyet Raporları 

5018 Sayılı Kanun’un 41.nci maddesinde; ’’Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama 

yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır .Üst yönetici, 

harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet 

sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini 

Sayıştay’a ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderir. 

Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na gönderilir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini 

de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer 

örneği Sayıştay’a ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderilir . 

Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet 

sonuçları. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacak genel faaliyet raporunda gösterilir Bu raporda, 

mahallî idarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmelere de yer verilir Cumhurbaşkanlığı, 

genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Sayıştay’a gönderir. 

Sayıştay, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet 

raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek 

suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu raporlar ve 

değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu 

idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici veya 

görevlendireceği  yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur. 

İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte, kullanılan kaynakları, bütçe hedef 

ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım 

yapılan birlik kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri, stratejik 

plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde 

düzenlenir. 



İç Kontrol Sistemi 

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 

kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 

olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç 

denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanabilir. 

Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve kontrol  süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır.  

İç kontrolün amacı  

İç kontrolle aşağıdaki amaçlara ulaşılması hedeflenir. 

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. 

 Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri: harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler 

ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. 

Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için mesleki değerlere ve dürüst yönetim 

anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele 

verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve 

kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından 

ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer  yöneticileri tarafından görev,  yetki ve sorumluluklar göz 

önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır. 

Ön Mali Kontrol 

Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile 

malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. 

Ön malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin 

gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, 

yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.  

İç Denetim 

 İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak 



amacıyla yapılan bağımsız, objektif güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, 

idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerin 

in etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve 

genel kabul görmüş  standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

İç denetim birimi 

 İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate 

alınmak suretiyle İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye 

bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulur. 

 Kamu İdarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler 

tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. 

İç denetçi aşağıda belirtilen görevleri  yerine getirir: 

a) Risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. 

b)Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde 

bulunmak. 

c)Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

d)İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu 

denetlemek ve değerlendirmek. 

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

bulunmak. 

f)Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak. 

g)Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek 

bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 

İç denetçi bu görevlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul 

görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir. 

İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev  verilemez ve 

yaptırılamaz. 

İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici tarafından 

değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler İle 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. 

  İç denetçiler,   bakanlıklar ve  bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde 

üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usûlle görevden alınır. İç 

denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar 

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 



İç Denetim Koordinasyon Kurulu  

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden oluşur. 

Gerekli görülen hallerde İç Denetim Koordinasyon Kurulu ,oy hakkı olmamak kaydıyla teknik yardım 

almamak ve danışmak amacıyla uzman kişileri de toplantılara davet edebilir. Kurulun çalışma usul ve 

esasları ve diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Önerisi üzerine Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Görevleri 

 İç Denetim koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini İzlemek, bağımsız ve 

tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere aşağıdaki görevleri yürütür: 

a)İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini 

hazırlamak ve geliştirmek. 

b)Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme 

yöntemlerini geliştirmek. 

c)Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak. 

d)Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda 

önerilerde bulunmak. 

e)Rİsk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması için kamu idarelerine 

önerilerde bulunmak. 

f)İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek. 

g)İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine 

yardımcı olmak. 

h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor 

halinde Hazine ve Maliye Bakanı’na sunmak ve kamuoyuna açıklamak. 

i) İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler İle ilçe ve belde belediyeleri 

için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek. 

j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek. 

k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek. 

l)Kalite güvence v e geliştirme programını düzenlemek v e iç denetim birimlerini bu kapsamda 

değerlendirmek. 

Dış Denetim 

Dış denetim Sayıştay tarafından yapılır.Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin 

amacı genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 



yönetimin mali faaliyet karar ve işlemlerinin kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk 

yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır. 

Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak: 

-Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin malî denetimi İle kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî 

işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti. 

-Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, 

faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. 

Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar talep edilmesi 

halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur. 

Denetimler sonucunda yukarıda belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla 

konsolide edilir ve bir örneği İlgili kamu idaresine verilir. Rapor incelenerek üst yönetici tarafından 

cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği 

dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması: genel  yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup 

olmadığına karar verilmesi anlamına gelir.  

Sayıştay’ın Denetlenmesi 

Sayıştay da bir kamu kuruluşu olma sıfatıyla denetlenir. Sayıştay’ın denetlenmesi, her yıl Türkiye 

Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve 

gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından, hesaplar ve 

bunlara ilişkin belgeler esas alınarak gerçekleştirilir. 


