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SUNUŞ
Sayıştaylar, yasama organının halk adına kamu gelirlerini toplayıp yine halk adına bu 

gelirleri harcaması anlamına gelen “Bütçe Hakkı”nın gereğini parlamentolar adına 
yerine getirmek üzere kurulmuşlardır. Çağdaş dünyada son dönemde yaşanan 

gelişmeler, Sayıştay denetiminin kamu kaynağının bulunduğu her alana genişletilmesi 
yönündedir. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları (Sayıştaylar) Örgütünün (INTOSAI) 
ve benzeri diğer uluslararası denetim kurumlarının dokümanlarında da görüleceği üzere 
Sayıştay denetiminin nesnel tabanının genişletilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Kamu hizmetlerinin çeşitliliğinin her geçen gün artması ve sunumunda yaşanan değişimler, 
kamu hizmetlerinin farklı idari yapılar tarafından sunulmasına ve kamu parasının 
kullanımında da farklılaşmaya neden olmuştur. Sayıştaylar ise kamu parasının kullanımını 
“Bütçe Hakkı” çerçevesinde denetlemekte ve parlamentolara raporlar üretmektedirler.

Türk Sayıştayının denetim fonksiyonları çağdaş dünya uygulamaları ile AB müktesebatı 
da göz önüne alınarak 2010 yılında çıkarılan 6085 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. 

Siyasal sistemimizde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin temel 
amaçlarından birisi parlamenter sisteme göre daha güçlü ve istikrarlı bir yürütme 
fonksiyonunun hayata geçirilmesidir. Güçlü ve istikrarlı yürütme fonksiyonunun yerine 
getirilmesinde Sayıştay denetimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu yönüyle Sayıştay, TBMM 
yanında yürütmeye de raporlar hazırlamakta ve yürütmenin mali iş ve işlemlerinde 
rehberlik yapmaktadır.

Sayıştay’ın görevlerinin yerine getirilmesinde önemli işlevleri bulunan Denetçilerin mesleki 
sivil toplum kuruluşu Sayıştay Denetçileri Derneğinin (SAYDER) yeni hükümet sisteminde 
Sayıştay denetimine dönük söz söyleme ve Sayıştay’ın işlevselliğinin artırılmasına katkıda 
bulunma görev ve sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu sorumluluk gereği olarak Derneğimizce oluşturulan çalışma grubunca hazırlanan bu 
raporun yapılacak yeni mevzuat çalışmalarında dikkate alınacağı ve Sayıştay’ın mevcut 
görev ve fonksiyonlarının çağdaş dünya uygulamaları da dikkate alınarak geliştirileceği 
umudunu taşımaktayız.

Çalışmanın Sayıştay’ımıza ve tüm paydaşlara katkı sunacağını umuyor, Raporun 
hazırlanmasında emeği geçen başta Uzman Denetçiler Ahmet TANER ve İsmail Cengiz EREK 
olmak üzere katkı sunan Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışma grubuna teşekkür ediyoruz.

Ramazan YALÇIN
SAYDER Başkanı





Anayasal sistemimizin köklü kurumlarından olan Sayıştay, hem Osmanlı 
hem de Cumhuriyet dönemi anayasalarında bağımsız bir denetim 
mercii olarak tanımlanmıştır. 1862 yılında Divan-ı Muhasebat adıyla 

kurulan Sayıştay, ilk anayasamız olan 1876 tarihli Kanun-i Esasî’de yerini 
almış gerek Osmanlı döneminde gerekse de Cumhuriyet döneminde anayasal 
demokrasimizin kilit kurumlarından biri olma özelliğini korumayı başarmıştır. 
Kanun-u Esasî’nin 105’inci maddesinde Sayıştay, devlet mallarını almak ve sarf 
etmekle görevli olanların hesaplarını incelemek ve inceleme sonuçlarının özetini 
ve düşüncelerini yıllık raporlarla Heyet-i Mebusan’a, ayrıca mali durum hakkında 
her üç ayda bir düzenleyeceği bir raporu Başbakan aracılığıyla Padişaha sunmakla 
görevlendirilmiştir. 106 ve 107’nci maddeleri ise, Başkan ve üyelerinin sayıları, 
atanmaları, teminatları ve diğer birtakım hususların düzenlenmesine ayrılmıştır. 
1924 Anayasasının (Teşkilat-ı Esasi) 100’üncü maddesinde de, Büyük Millet 
Meclisine bağlı ve Devletin gelir ve giderlerini özel kanununa göre denetlemekle 
görevli bir Divan-ı Muhasebatın kurulacağı hükme bağlanmıştır. 101’inci 
maddesinde ise, Sayıştay’ın genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap 
kanununun Maliye Bakanlığınca Büyük Millet Meclisine verilmesi tarihinden 
başlayarak en geç altı ay içinde Meclise sunacağı belirtilmiştir. 

1961 Anayasası’nın 127’nci maddesinde de Sayıştay, genel ve katma bütçeli 
dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen 
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli kılınmıştır. 
1982 Anayasasında 1961 Anayasasında yer alan bu hüküm aynı ifadelerle 
tekrarlanmıştır. 1982 Anayasasıyla getirilen yenilik, Sayıştay kararlarına karşı 
idari yargı yoluna (Danıştay’a) başvurulamayacağı, ancak vergi ve benzeri mali 
yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki 
uyuşmazlıklarda Danıştay kararlarının esas alınacağı hükmünün konulmasıdır. 
1982 Anayasasına kadar Sayıştay, anayasalarımızda daha çok denetim işlevi 
olan bir kurum olarak kabul edilmiş bu nedenle de, yargı bölümünde değil,  
mali konulara ilişkin bölümlerde düzenlenmiştir. 1982 Anayasasında ise, önceki 
düzenlemelerden farklı olarak Sayıştay, “Cumhuriyetin Temel Organları” başlıklı 
üçüncü kısmın, yasama ve yürütmeden sonra yer alan “Yargı” başlıklı üçüncü 
bölümünde düzenlenmiştir. 

Tarihsel Gelişim Işığında Sayıştay’ın 
Anayasal Sistemimizdeki Yeri1
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Demokrasi, siyasal iktidarın özgür, açık ve eşit seçimlerle belirlendiği, 
bürokrasinin, hükümet ve meclis karşısında, yürütme ve meclisin ise 
toplum/seçmen karşısında hesap verdiği, çağdaş bir yönetim sistemidir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Osmanlıdan Cumhuriyet dönemine kadar, 
anayasal demokrasinin gelişimi, halk adına toplanacak vergilerin belirlenmesinde 
ve kamu harcamalarının denetiminde asıl yetkinin parlamentoya ait olmasını ifade 
eden bütçe hakkının korunması mücadelesine dayanır. Genel olarak, bütçe hakkı 
kamu hizmetlerinin cinsi ve tutarı ile bu hizmetleri karşılayacak kamu gelirlerinin 
toplanması hakkında karar verme yetkisini ifade eder. Hangi mal ve hizmetlerin 
kamu mal ve hizmeti olarak sunulacağını, bunların miktarını ve maliyetini tayin 
ve tespit etme yetkisi bütçe hakkının unsurlarındandır.

Bütçe hakkının esasını oluşturan hesap verme sorumluluğu, parlamento ve 
hükümetin bürokrasi üzerinde etkin bir gözetim ve kontrolünü gerekli kılmaktadır. 
Egemenliğin halka ait olduğu modern demokrasilerde, yönetim yetkisi halk 
tarafından öncelikle parlamentoya, parlamentodan da yürütme organına tevdi 
edilmekte, başkanlık hükümet modellerinde ise bu yetki, yürütmeyi temsil eden 
başkana (cumhurbaşkanına) doğrudan verilmektedir. Yürütmeyi oluşturan 
bakanların yetkilerini kendilerine bağlı bakanlık/kamu idarelerinde çalışan kamu 
görevlilerine devretmeleriyle bu süreç tamamlanmış olmaktadır. Böylece, “kaynak 
veya değerlerin asıl sahibi olan vatandaşlar kamu bürokrasisine gerekli kaynakları 
ve bunlarla ilgili yetkileri devrederken, uyulması gereken sınırı da belirler. 
Kullanılan kaynak ve yetkilerin sonuçları ile ilgili olarak bürokrasiden topluma 
doğru işleyen bu süreç, Sayıştayların aracılık ettiği hesap verme mekanizmalarıyla 
kontrol edilmeye çalışılmaktadır. Kamu mali yönetim sistemimizde dış denetim 
organı görevi verilen Türk Sayıştay’ı bütçenin, belirlenen yasal sınırlamalara 
uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını denetleyerek bütçe hakkının etkin 
şekilde kullanımına aracılık etmektedir. 5018 sayılı Kanunun 68’inci maddesinde, 
Sayıştay’a kamu idaresi hesapları ile bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî 
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin 
gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti görevi verilmektedir. 

2 Etkin Bir Bütçe Hakkının
Güvencesi Olarak Sayıştay 
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Sayıştay’a 6085 sayılı Kanunda verilen iki temel görev bulunmaktadır:

a) Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme 
sorumluluğu çerçevesinde denetlemek ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunmak,

b) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına 
ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 
olmadığını denetleyerek, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol 
açan hususları yargılama yoluyla kesin hükme bağlamaktır. Bu iki görev de bütçe 
hakkının kullanılmasında Sayıştay’ın halka ve onun seçtiği parlamentoya yardımcı 
olmaya dönük üstlendiği görevlerdir. 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 36’ncı maddesinde Sayıştay denetimi, 5018 
sayılı Kanundaki düzenlemeye paralel şekilde düzenlilik denetimi ve performans 
denetimi olarak iki başlık altında düzenlenmektedir.  Düzenlilik denetimi mali 
rapor ve tabloların güvenirliliği ve doğruluğunu tespiti, kamu idarelerinin gelir, 
gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki 
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti suretiyle gerçekleşecektir. 

6085 sayılı Kanunda düzenlenen performans (bilgisi) denetimi ise, verimlilik, 
etkinlik ve tutumluluk denetiminden farklı olarak, idarelerce belirlenen hedef ve 
göstergelerle ilgili faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ilkesine dayanmaktadır. Başka 
bir ifadeyle, performans denetiminde amaç, idarelerce performans belgelerinde 
(stratejik plan ve performans programı) ortaya konulan amaç ve hedefleri ile 
bütçe uygulama sonuçlarının performans göstergeleri çerçevesinde ölçülmesidir. 
Sayıştay, denetimler sonucunda hazırladığı raporlarla (düzenlilik ve performans 
denetim raporları) bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin kaynak 
kullanımı ve faaliyet sonuçları hakkında TBMM ve kamuoyuna güvenilir ve 
yeterli bilgi sunarak, hesap verme sorumluluğunun gerçekleşmesinde kilit bir rol 
üstlenmektedir. Performans denetimi bağlamında Sayıştay’ın üstlendiği bir diğer 
önemli rol de yapacağı denetimlerle hükümetçe hazırlanan kalkınma planı, orta 
vadeli program gibi makro düzeydeki ulusal politika ve planlarla kamu idarelerinin 
stratejik öncelikleri ve bütçeleri arasında bağlantının kurulup kurulmadığıyla ilgili 
parlamento ve hükümete tam ve doğru bilgi sunmasıdır.

Bütçe hakkı açısından anayasada ve ilgili yasal düzenlemelerde Sayıştay’a 
verilen görevlerin daha çok hukukilik denetimini esas alan bir çerçeveye dayandığı 
ileri sürülebilirse de “bütçe hakkı”nın farklı boyut ve yönleri olan bir kavram 
olduğunu söylemek gerekiyor. Bu bağlamda bütçe hakkının önemli yönlerinden 
birinin, siyasal bir hakkı yani demokratik yönetim hakkını temsil etmesi olduğu 
kabul edilmektedir. Bu çerçevede, bütçe hakkı, devlet işlerinin yürütülmesinde 
halkın söz sahibi olmasını sağlayarak demokratik süreçlerin işlerlik kazanmasına 
yardımcı olur.
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Bütçe hakkının demokratik katılımın gerçekleşmesine aracılık eden bir 
yönü de bulunmaktadır. Siyasal ve sosyal süreçlere katılan aktif vatandaşlık, 
çoğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışı içerisinde sivil toplum ile birlikte bir 
bütünlük özelliği göstermektedir. Artan toplumsal talepler ve değişen beklentiler 
vatandaşın bütçe üzerinde söz sahibi olma ve denetleme taleplerini etkilemektedir. 
Kamu yönetimindeki çağdaş gelişmelere paralel olarak, bütçe hakkının, kamu 
sektöründe etkinlik ve şeffaflığın gerçekleşmesine yardımcı olmak gibi işlevi de 
olduğu açıktır. Bütçe hakkı gerek mali politikalarının, kamu kesimi hesaplarının 
ve mali hedeflerin değerlendirilmesine gerekse de kamu kaynaklarını kullanan 
görevlilerin faaliyetlerinin etkin biçimde denetlenmesine imkân sağlayarak 
demokratik hukuk devletinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Sayıştayca yerine getirilen dış denetimin önemli bir fonksiyonu idarelerin 
kurumsal performanslarının gelişimine katkıda bulunmasıdır. Dış denetimin 
özünü oluşturan hesap verebilirlik kamuda yalnızca, hukuk ve etik dışı 
uygulamaların kontrolü veya önlenmesini sağlamakla kalmamakta, bunun 
yanında kamu bürokrasisinin eylem ve faaliyetlerine yol göstererek, kamusal 
hizmetlerin etkinliğinin artmasına da yardımcı olmaktadır. Son yıllarda kamu 
sektöründe yaşanan etkinlik ve verimlilik odaklı değişimin, denetim ve hesap 
verme sorumluluğu üzerinde de yansımaları olduğu, bütçe hakkının kapsam 
ve niteliğinin de buna bağlı olarak değiştiği gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, 
günümüzde dış denetim, sadece hata ve eksikleri bulmaya dönük bir faaliyet 
olmaktan çıkıp, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin işleyişiyle ilgili idarelere 
yol gösteren, risklere karşı tedbirlerin alınmasına yardımcı olan bir rehberlik 
faaliyetine dönüşmüştür. 6085 sayılı Kanunla görev ve yetki alanı genişleyen 
Sayıştay, düzenlilik ve performans denetimleriyle, kamu idarelerinde etkin 
ve sağlıklı bir mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin kurulmasına öncülük 
etmektedir.

Kuvvetler ayrılığı ilkesi, yasama, yürütme ve yargı erklerinin hem organik 
hem de fonksiyonel olarak birbirinden ayrılmasını, bir erkin diğer erklerin alanına 
müdahale etmemesini ifade etmektedir. Bu ilke gereğince, yürütmenin, yargı ve 
yasamanın alanına girecek kararlar alması nasıl ki demokratik hukuk devletinin 
gerekleriyle uyumlu değilse, yargı/bürokrasinin de kendi yasal sınırlarını aşarak, 
hükümetin ya da yasamanın faaliyet alanını daraltacak, hükümet etme işlevini 
engelleyecek karar ve işlemler tesis etmesi de demokratik siyasal sistemin 
gerekleriyle uyumlu değildir.

Sayıştay gerek anayasada gerekse de kuruluş kanununda kendisine çizilen 
yasal sınırlar içinde kalmaya azami önem göstererek, yürütmenin faaliyet alanını 
daraltacak karar ve tutumlardan özenle kaçınmaktadır. Kaldı ki, 6085 sayılı Sayıştay 
Kanununda denetimin genel esasları arasında, Sayıştay’ın yerindelik denetimi 
yapamayacağı, denetim raporlarında kamu idaresinin takdir yetkisini sınırlayacak 
veya ortadan kaldıracak görüş sunulamayacağı ilkesi de yer almaktadır. 
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Siyasal sistemimizde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin 
temel amaçlarından birisi parlamenter sisteme göre daha güçlü ve istikrarlı bir 
yürütme fonksiyonunun hayata geçirilmesidir. Dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomileri arasında yer alan ülkemiz son yıllarda gerek finansman bedeli gerekse 
de sunulan hizmet kapasitesi itibariyle büyük yatırım projelerine imza atmaktadır. 
Ülkemizin, kalkınma başarısını daha ileri seviyelere taşıyabilmesi, 2023 kalkınma 
hedeflerine hızlı şekilde ulaşabilmesi, büyük yatırım projelerinin finansmanının 
kamu maliyesi üzerinde yaratacağı etkileri minimize edecek küresel ekonomik 
krizlere karşı koyabilecek güçlü bir kamu mali yönetim sistemine olan ihtiyacı daha 
da artırmaktadır. Kamu sektöründe yaşanan hızlı değişim, hukuka uygunluğa ya 
da kesin hesap denetimine odaklanan bir bütçe hakkıyla birlikte kaynakların etkin 
ve verimli şekilde kullanımını da gözeten, stratejik bakış açısını gerektiren çağdaş 
bir bütçe hakkına geçişi zorunlu kılmaktadır. Sayıştay’ın yerine getirdiği uygunluk 
denetimiyle mali denetimin birbirinin alternatifi denetim modelleri olmadığını 
özellikle vurgulamak gerekiyor. Mali denetim daha çok mali yönetim ve kontrol 
sisteminin iyileşmesini amaçlarken uygunluk denetimi Sayıştay’ın yargılama 
fonksiyonuna dayanak oluşturan kamu zararına ilişkin tespitleri ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Her bir denetim de, toplumun ve meclisin farklı beklenti ve 
ihtiyaçlarını karşılamaya dönük denetim yaklaşımlarıdır. Ancak nihai hedefleri 
aynıdır: Kamu sektöründe, hukuka uygunluğun ve iyi yönetim uygulamalarını 
yaygınlaştırarak hesap verme sorumluluğunun gerçekleşmesine yardımcı olmak.

Ülkemizin hedeflediği makro ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi bütün 
olarak kamu idarelerinin stratejik önceliklerini ve bütçelerini bu hedeflere uygun 
şekilde hazırlamaları ve uygulamalarıyla mümkündür. Bu çerçevede, Sayıştay 
tarafından hazırlanan düzenlilik denetimi ve performans raporlarıyla kamu 
idarelerinde etkin ve verimli kaynak kullanımını teşvik ederek, kamuda stratejik 
yönetim anlayışının yerleşmesine yardımcı olacağı ve kalkınma hedeflerine 
ulaşmada ülkemize önemli katkılar sunacağı açıktır. Bunun yanında Sayıştay’ın 
yargı fonksiyonu kamu kaynaklarının hukuka uygun ve etkin kullanımını teşvik 
etmektedir. Sayıştay tarafından yapılan yargılama faaliyetlerinin yalnızca tikel 
işlemlerle ilgili sorumluların beraat ve zimmetine karar veren bir faaliyet olarak 
kabul etmek doğru değildir. Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama ya da 
gelir toplama yetkisinin usulüne uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğiyle ilgili 
verilen kararlar (daire, temyiz kurulu, içtihadı birleştirme kararları) hem bireysel 
olarak sorumlularca hem de kurumsal olarak kamu idarelerince öncelikle dikkate 
alınmakta, mali iş ve işlemlerin hukuka uygun şekilde yürütülmesinde temel 
referans kaynakları arasında kabul edilmektedir.
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Ülkelerin tabi oldukları hukuk sistemine göre Dünya’da “yargı tipi” ve 
“ofis tipi” olmak üzere iki farklı Sayıştay bulunmaktadır. Sayıştaylara, 
yürütmenin yasamaya hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, 

Sayıştayların meclisle ilişkileri ve ülkelerin tabi oldukları hukuk sistemine göre 
farklı görev ve işlevler yüklenmiştir.

İngiltere, ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç gibi Anglo – Sakson 
hukuk sisteminin geçerli olduğu ülkelerde “ofis tipi” Sayıştaylar mevcuttur. Bu 
ülkelerde Sayıştay;  parlamentonun bütçe kanunlarıyla yürütmeye tahsis ettiği 
kaynakların denetimi ve denetim bulguları ile bütçe uygulama sonuçlarının 
parlamentoya raporlanması görevlerini yapmaktadır.

Fransa, Belçika, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan gibi Kıta Avrupa’sı 
hukuk sisteminin geçerli olduğu ülkelerdeki  “yargı tipi” Sayıştayların ise başlıca iki 
görevi vardır. Birincisi, parlamentonun yürütmeye bütçe kanunlarıyla tahsis ettiği 
kamu fonlarının parlamento adına denetlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının 
parlamentoya raporlanması; ikincisi ise, yürütmenin bütçe ödeneklerini teslim 
ettiği kamu görevlilerinin hesap ve işlemlerinin önceden belirlenmiş kurallara 
(mali mevzuata) uygunluğunun hesap yargılaması yoluyla karara bağlanmasıdır.

Türk yargı sistemi anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, uyuşmazlık 
yargısı, seçim yargısı ve hesap yargısı olmak üzere altı farklı yargı koluna 
ayrılmaktadır. Bunlardan sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol 
açan hususları kesin hükme bağlamakla görevli yargı kolu hesap yargısı olup, bu 
hesap mahkemesi sıfatıyla Sayıştay tarafından yerine getirilmektedir.

1982 Anayasanın “Yargı” bölümünde düzenlenmiş olan Sayıştay, merkezî 
yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının 
bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevli kılınmıştır. Ayrıca mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve 
kesin hükme bağlama görevi de yine Anayasayla Sayıştay’a verilmiştir. Anayasada 
Sayıştay’ın kararlarına karşı Danıştay’a başvurulamayacağının düzenlenmesi, 

Bir Yüksek Denetim Kurumu Olarak 
Sayıştay’ın Yargı Fonksiyonu 3
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vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay 
kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararlarının esas alınacağı hükmü, 
anayasada Sayıştay’ın kesin hüküm niteliğindeki kararlarının birer yargı kararı 
olmasının, kendisinin de bir yargı mercii olarak kabul edilmesinin bir sonucudur.

Anayasadaki bu düzenlemelere paralel şekilde, 832 sayılı ve 6085 sayılı 
kuruluş kanunlarında Sayıştay’a denetim ve raporlamanın yanında sorumluların 
hesap ve işlemlerini yargılama görevi de verilmiş, kurumsal yapısı da yüksek 
mahkemelere benzer şekilde yargı daireleri, temyiz kurulu ve genel kurul şeklinde 
belirlenmiştir. 2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununda olduğu gibi, 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu ve halen mer’î bulunan 6085 sayılı Sayıştay Kanununda da, kanun 
koyucu Sayıştay’ın yargılama fonksiyonunun detaylarını düzenlemiştir. 6085 
sayılı Kanunun 23’üncü maddesinde Sayıştay dairelerinin birer “Hesap Mahkemesi” 
olduğu belirtilmiş, 48 ila 60’ıncı maddelerinde, yargılama usulü, kanun yolları 
da dahil olmak üzere düzenlenmiş; 61’inci maddesinde ise kanunda yargılama 
usulüne ve kanun yollarına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde HMK’nın ilgili 
hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Sayıştay’ın yargı mercii olduğu hususu Anayasa Mahkemesinin çeşitli 
kararlarına da konu olmuştur. Anayasa Mahkemesinin, 27.12.2012 tarih ve 
E.2012/102, K.2012/207 sayılı kararında, Sayıştay’ın Anayasal konumu hakkında 
genel bir değerlendirme yapılmış ve sonuçta, “Sayıştay’ın sorumluların hesap 
ve işlemlerini kesin hükme bağlama görevi yönünden yargısal bir faaliyet icra ettiği ve 
bu çerçevede verilen kararların maddi anlamda kesin hüküm teşkil eden yargı kararı 
niteliğinde olduğu, kesin hüküm vermesi nedeniyle bunu sonuçsuz veya etkisiz kılacak 
şekilde gerek idari gerekse yargısal makamlar nezdinde herhangi bir karar alınmasının söz 
konusu olamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.” denilmiştir,

Anayasa Mahkemesinin, 28.02.2013 tarih ve E.2011/21, K.2013/36 sayılı 
kararında da aynı değerlendirmelere yer verildikten sonra, Sayıştay “yargısal 
sonuçlu kararlar veren bir hesap mahkemesi” olarak tanımlanmıştır. Anayasa 
Mahkemesi, 10.01.2015 tarih ve E.2014/172, K.2014/170 sayılı kararında ise Sayıştay 
1. Dairesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin (A-
1) sırasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan bazı ibarelerin iptali istemiyle yaptığı 
başvuruyu öncelikle Sayıştay 1. Dairesinin itiraz başvurusunda bulunmasının 
mümkün olup olmadığı yönünden incelemiştir. Mahkeme bu incelemede, 
Anayasanın 152 ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 40’ıncı maddesine göre, somut norm denetimi olarak 
da adlandırılan itiraz yoluna ancak mahkemelerin başvurabildiğini, dolayısıyla 
itiraz yoluna başvuracak merciin mahkeme sıfatını haiz olması gerektiğini, öte 
yandan, Anayasanın 152’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Bir davaya 
bakmakta olan mahkeme” ibaresinden, mahkemenin baktığı işin de bir dava olması 
hâlinde itiraz yoluna başvurabileceğini belirttikten sonra, 
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“27.12.2012 günlü, E.2012/102, K.2012/207 sayılı kararında yer alan 
açıklamalar ışığında, Sayıştay’ın sorumluların hesap ve işlemlerini 
kesin hükme bağlama görevi çerçevesinde verilen kararların maddi 
anlamda kesin hüküm teşkil eden yargı kararı niteliğinde olduğu ve 
bu görevin icrası kapsamında mahkeme sıfatını haiz bulunduğu,

“Sayıştay’ın, hesap yargılaması kapsamında baktığı yargısal işin 
Anayasanın 152 nci maddesi anlamında bir dava olduğu, sonucuna 
ulaşmış ve Sayıştay 1. Dairesinin Anayasa Mahkemesine yaptığı 
başvurunun esasının incelenmesi gerektiğine oybirliğiyle karar 
vermiştir.

Diğer taraftan AİHM de, iki ayrı kararında (Demir ve Baykara / 
Türkiye davası:12.11.2008-Başvuru no. 34503/97; Tüm Bel-Sen / Türkiye davası 
18.02.2014-Başvuru no. 38927/10, 47475/10 ve 47476/10), Sayıştay’ın kararlarını kesin 
ve nihaî kararlar olarak kabul etmiş ve her iki kararını da Sayıştay kararlarının bir 
mahkeme kararı niteliğinde olduğu kabulüne dayanarak vermiştir.





Sayıştay’ın denetim ve yargılama fonksiyonunu birbirinden ayrı düşünmek 
mümkün değildir. Yargılama fonksiyonunun hazırlık aşaması olan kamu 
zararının tespiti, sorguların düzenlenmesi sorumluların savunmalarının 

alınması ve yargılamaya esas raporun hazırlanması denetim fonksiyonu kapsamında 
icra edilmektedir. Bu iki fonksiyonun birbirinden ayrılması, hesap yargısının hazırlık 
aşaması ile yargılama aşamasının birbirinden koparılması, diğer bir ifadeyle yargılama 
fonksiyonunun parçalanması anlamına gelir ki, bu yargılamanın bütünlüğü ilkesiyle 
çelişir.

Hesap yargısı esas itibariyle dosya üzerinden yürütülür. Burada esas olan mali 
işlemlerin harcamaya esas belgeler üzerinden mevzuata uygun gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesidir. Mali işlem mevzuata uygun değilse ve 
bunun sonucunda kamu zararına neden olunmuşsa hesap yargısı hükme bağlayarak 
bunu tespit etmekte ve müeyyidesini belirlemektedir.

Kamu görevlilerinin hazineye karşı olan mali sorumluluklarının, özel kişilerden 
farklı şekilde, genel görevli ve yetkili mahkemeler yerine Sayıştay gibi denetim ve 
yargılama fonksiyonlarının birlikte icra edildiği özel bir yargı mercii önünde aranması 
ve saptanması hukuk devleti ilkesiyle uyumlu gözükmektedir. Anayasanın 37’nci 
maddesinde düzenlenen kanuni hakim güvencesi ilkesi herkesin mutlaka aynı ve tek 
mahkemenin görev ve yetkisi içinde bulunmasını zorunlu kılmaz. Hukuki statüleri 
farklı kişiler, görev, yetki, hak ve yükümlülüklerinin özelliklerine göre değişik yargı 
mercilerine bağlanabilirler. Kamu gelir ve giderleri ile mallarının kullanımında 
sorumlu kişilerin özel bir hukuki statü taşıdıkları dikkate alındığında, hazineye karşı 
olan bu mali sorumluluğun neticelendirilmesinde konuyla ilgili ihtisas sahibi bir 
“yargı merci”ne ihtiyaç olduğuna kuşku bulunmamaktadır. 

Mali sorumluluğun saptanmasında dosyanın makul bir sürede sonuca bağlanması 
adil yargılama hakkının bir gereğidir. Zira kamu görevlilerinin uzunca bir süre 
kamu zararı iddiası ile karşı karşıya bırakılması adalet duygusunu zedeleyecektir. Bu 
doğrultuda Sayıştay yargısı yargılamaya esas raporun Daireye intikalinden itibaren 6 
ay gibi bir sürede kararını vererek yargısal faaliyetini yerine getirmektedir ki adli ve 
idari yargı organlarındaki davaların karara bağlanması ile karşılaştırıldığında bu süre 
son derece kısadır.

Denetim ve yargının kurumsal bütünlüğe sahip olması yargı raporunda bulunan 
eksikliklerin veya yargılama dairesi tarafından istenen açıklamaların raporu hazırlayan 
denetçiler tarafından kısa sürede tamamlanmasını sağlaması açısından da önemlidir. 
Bu husus yargılama safhasının uzamasını engellerken, kırtasiyeciliği azaltarak 
yargılama hukuku ilkelerinden usul ekonomisinin sağlanmasına da yardımcı olur.

Etkin Bir Hesap Yargısı İçin Denetim ile 
Yargılamanın Kurumsal Bütünlüğünün 
Gerekliliği
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Kamu yönetim sistemimizde, 2000’li yılların ortasında ağırlık kazanan reform 
ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla kamu sektöründe idari ve mali açıdan 
köklü bir değişim gerçekleştirerek, güçlü/etkin ancak daha hesap verebilir 

bir yönetim anlayışı hayata geçirilmek istenmiştir. Merkezi idare ile mahalli 
idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını baştan tanımlayan 5227 sayılı Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı kamu sektöründe daha çok idari açıdan yapısal 
bir dönüşüm hedeflemiş iken, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli 
şekilde kullanıldığı bir mali yönetim ve kontrol sistemi kurmayı amaçlamıştır. 
Kamu mali sistemimize köklü değişiklikler getiren 5018 sayılı Kanun ile ilk kez 
mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama, performans esaslı 
bütçeleme, çok yıllı bütçeleme ile iç kontrol, iç denetim ve dış denetim kavramları 
kamu yönetim sistemimize girmiştir. 

Kamu yönetim sisteminin yeniden yapılandırmayı amaçlayan 5227 sayılı 
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, dönemin cumhurbaşkanı tarafından veto 
edildiği için yasalaşamamış olmasına rağmen, tasarıda yer alan pek çok önemli 
düzenleme 5018 sayılı Kanun gibi daha sonra çıkarılan çeşitli yasal düzenlemelerle 
uygulamaya konulmaya çalışılmıştır. 5227 sayılı Kanun tasarısının genel 
gerekçesinde kamu denetim sisteminin o dönemdeki durumuna yönelik önemli 
tespit ve değerlendirmeler dikkat çekmekteydi. Teftiş/kontrole dayalı denetim 
sisteminin etkisiz olduğu, kurallara uygunluğa ve geçmişe dönük denetim 
anlayışına sahip olduğu, hedeflerden ve performans göstergelerinden yoksun 
olduğu, kamuoyu denetiminin yetersiz olduğu; çok sayıda, birbiriyle zaman zaman 
örtüşen ve hata bulmaya odaklı denetimler sonucunda yöneticilerin iş yapamaz 
hale getirildikleri, israf ve yolsuzluklara da herhangi bir çözüm üretilemediği 
gibi eleştiriler dikkat çekmekteydi. 5227 sayılı Kanun tasarısında, denetim; “kamu 
kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, 
çalışanların ve kuruluşların gelişmesine,(…) rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç 
ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine 
göre; tarafsız olarak analiz etmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere 
duyurmak” şeklinde tanımlanmaktaydı. Bu gerekçelere dayanılarak, 5227 sayılı 
tasarıda bakanlıkların teşkilat yapılanmasında teftiş kurullarına yer verilmemiş, 
bunun yerine kamu idarelerinde rehberlik ve danışma işlevini yerine getirecek iç 

Kamu Mali Yönetim Sistemimizde
Dönüşüm ve Kamu Denetimine Etkileri 
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denetim birimleri kurulması öngörülmüş, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının 
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde bütün faaliyet, karar ve işlemlerinin, 
kurumsal amaç, hedef ve plânlara ve kanunlara uygunluk yönünden incelenmesi 
amacıyla Sayıştay tarafından dış denetim yapılması kararlaştırılmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kamu mali 
yönetim sistemimize getirdiği en önemli yeniliklerden birisi şüphesiz iç kontrol 
ve iç denetim kavramıdır. 5018 sayılı Kanunla kamu mali yönetim sistemimiz 
uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde 
yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması 
amaçlanmıştır. 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta, COSO modelini esas alan 
bir yaklaşım benimsenmiştir. Kanunun 55’inci maddesinde; 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, mali bilgi ve yönetim bilgisinin 
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan 
organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü 
olarak tanımlanmıştır. Kanunda ayrıca, kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol 
sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler, ön malî kontrol ve iç 
denetimden oluşacağı düzenlenmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63 ila 67’nci maddeleri 
arasında, iç denetim sistemine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Kanunun 
63’üncü maddesinde iç denetim; “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve 
geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 
yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel 
güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti” olarak tanımlanmaktadır. Anılan maddede 
ayrıca, iç denetimin iç denetçiler tarafından yapılacağı ve kamu idarelerinin yapısı 
ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 
(İDKK) uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi 
başkanlıkları kurulabileceği de hükme bağlanmıştır.

5227 sayılı Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında kaldırılması öngörülen 
teftiş kurulları iç denetim birimleriyle birlikte kurumsal varlığını bir süre korusalar 
da, 2011 yılında 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir 
Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanununa 
dayanarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) pek çok bakanlıkta 
teftiş kurulları ya bütünüyle kaldırılmış ya da kurumsal yapı ve işlevleri baştan 
tanımlanarak “kurul” statüsünden “başkanlık” ya da “daire başkanlığı” statüsüne 
indirilmiştir. 
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Ülkemizde kamu denetim sisteminde yaşanan değişimin önemli 
sonuçlarından birisi teftiş kurullarının yerini iç denetim birimlerinin 
alması olmuştur. Teftiş ve iç denetim sistemi ülkemizde birbirinin 

alternatifi modeller gibi algılansa da dünyada bu iki denetim yaklaşımını bir arada 
uygulayan farklı modeller bulunmaktadır. İç denetim birimleri, düzenleyici ve 
denetleyici kurullar gibi, önce ABD ve İngiltere’de uygulama alanı bulmuş ve daha 
sonra dünyanın diğer ülkelerine yayılmıştır. ABD, Hollanda ve Polonya gibi bazı 
ülke uygulamalarında ise, teftiş kurulları ile iç denetim birimlerinin görev, yetki 
ve etkinlikleri bakımından birbirleri ile uyum içerisinde çalıştığı görülmektedir. 

Bazı ülkelerde ise salt “iç denetçi” kavramı bulunmamaktadır. Örneğin 
Fransa’da Ekonomi, Maliye ve Endüstri Bakanlığında ve diğer bakanlık ve kamu 
kuruluşlarında “iç denetçi” kadro ve unvanı bulunmamaktadır. İç denetim bir 
misyon olup bu fonksiyonu “müfettiş” (Inspecteur Principaux Auditeurs- IP ve 
Inspecteur Auditeurs-IA) unvanlı denetim elemanları yerine getirmektedir. Her 
kamu kurumundaki muhasebe ve finans işlemlerinin denetimi, Ekonomi, Maliye ve 
Endüstri Bakanlığına bağlı “inspecteurauditeurs” unvanlı denetim elemanlarınca 
yürütülmektedir. İç denetim, kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve finans 
ile ilgili faaliyetleri kapsamında yapılmaktadır. Ekonomi, Maliye ve Endüstri 
Bakanlığında ve bazı diğer bakanlıklarda genel müfettiş unvanlı teftiş kurullarına 
bağlı müfettişler çalışmakta ve bunların görev alanı bir bütün olarak kurumun 
faaliyetlerini, idari iş ve işlemlerin denetimi ile mali işlemlerin denetimini 
kapsamaktadır. Portekiz’in denetim modeli de Fransa’ya benzemektedir.

Türk Kamu yönetiminde teftiş (soruşturma) esasına dayalı, kurumsallaşmış ve 
güçlü bir denetim geleneği bulunmakla birlikte, 2006 yılından itibaren yürürlükte 
olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim 
sistemimiz için daha bütüncül ve daha etkin bir denetim yaklaşımı benimsenmiştir. 
Bu yeni denetim modelinde, teftiş esaslı ve soruşturma odaklı klasik denetim 
anlayışından uzaklaşılarak risk temelli, kuruma katkı sağlamayı, rehberlik ve 
danışmanlık rolleri ile kurumun etkin yönetilmesine yardımcı olmayı amaçlayan 
iç denetim uygulamaları ön plana çıkmaktadır.

Türk Kamu Denetim Sistemi İçin
Yeni Model Arayışı:
İç Denetim Mi, Teftiş Sistemi Mi ?6
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Türkiye’de teftiş kavramının içeriği, kurumdan kuruma değişen bir yapı 
sergilemektedir. Bunda kurumlar arası ilişki ve koordinasyon eksikliği ve 
kavramın içeriğiyle ortak standardın geliştirilememiş olmasının etkili olduğu 
söylenebilir. Müfettişlerin farklı statü ve isimler altında örgütlenmesi ortak 
standartların geliştirilememesindeki en önemli faktör olarak görülmektedir. 
Bakanlıklar arasındaki farklı yaklaşımlar sistemin çalışmasına ve müfettişlerin 
motivasyon kaybı yaşamasına sebep olabilmektedir. Teftiş sisteminin suistimali 
ve kaynakların kötüye kullanımını önlemede daha etkili olduğu kabul edilse de 
çağdaş yönetim anlayışına uygun bir teftiş sisteminin hayata geçebilmesi için 
kurul tipi geleneksel teftiş modeli yerine, iç kontrol ve iç denetimle uyumlu, dış 
denetime yardımcı olan, faaliyetlerini risk tabanlı ve sistem odaklı yürüten bir 
teftiş modeline ihtiyaç olduğu açıktır. Bunun sağlanabilmesi için teftiş birimlerinin 
görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin sınırların tam ve net olarak belirlenmesi, 
teftiş faaliyetinin uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu ilke ve prensiplere 
dayanması büyük önem taşımaktadır. Yalnızca cezalandırma/kovuşturma amacı 
taşıyan, kurumlara ve yönetim süreçlerine katkı sağlamayan, idarelere rehberlik 
ve yol gösterme fonksiyonu bulunmayan bir teftiş sisteminin, kamusal hesap 
verebilirliğe yardımcı olmak bir yana, kamu bürokrasisine yük oluşturacağı açıktır.

İç kontrol ve iç denetim kamu mali yönetim sistemimize 2006 yılında yürürlüğe 
giren 5018 sayılı KMYK ile girmiş olmasına rağmen, gerek kamu idarelerindeki 
yapısal ve kurumsal sorunlar gerekse de iç denetim birimlerindeki yetersizlikler 
nedeniyle iç denetimde hedeflenen başarı sağlanamamıştır. İç denetim ile ilgili 
uluslararası standartlara uygun bir mevzuat alt yapısı mevcut olmakla beraber, 
uygulamada iç denetim birimlerinin fonksiyonel bağımsızlığının sağlanamadığı, 
kurum yöneticilerinde iç denetimin önem ve gerekliliğine ilişkin yeterli 
farkındalığın oluşmadığı görülmektedir. İç denetimin kamu yönetim sistemimizde 
yerleşememesinde iç denetçi olarak atanan ve ağırlıklı olarak müfettiş, kontrolör 
ya da denetmen kökenli personelin denetim yürütürken eski mesleki reflekslerle 
hareket etmesinin de etkili olduğu gözlemlenmektedir. 

İç denetim ve teftiş sisteminin her birisinin diğerine göre avantaj ya da dezavantajları 
olan modellerdir. İç denetim ile teftişin birlikte koordineli şekilde çalışması her 
bir sistemin avantajlarından faydalanılmasına imkân tanıyacağından teftiş ve iç 
denetim birimlerini tek çatı altında toplayacak alternatif bir modelin, denetim 
sonuçlarının etkinliği açısından daha yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 



Hükümet modelinde değişikliği öngören 21.01.2017 tarihli anayasa 
değişiklikleri, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri sonrasında cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla birlikte yürürlüğe 
girmiştir. Bu değişikliğin siyasal sistemimiz açısından en önemli sonucu parlamenter 
hükûmet sisteminden cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçilmesi olmuştur. 
Yapılan düzenlemelerle kamu idare sisteminde köklü değişiklikler yapılmış, hem 
bakanlıkların hem de pek çok kamu idaresinin görev, yetki ve sorumlulukları 
yeniden belirlenmiştir. 9 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 703 
sayılı KHK bakanlıkların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun ya da kanun 
hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırarak, bakanlıklarla birlikte pek çok 
kamu kurumunun teşkilat yapısının Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun 
hale getirilmesi için gerekli hukuksal alt yapı oluşturulmuştur. Mezkur KHK’da 
idare sistemindeki değişikliklerin yanında yönetimin temel fonksiyonlarında 
olan denetim alanında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda 703 sayılı 
KHK’nın 174’üncü maddesiyle 657 sayılı DMK’nın “Uzman istihdamı” başlıklı 
41’inci maddesi değiştirilmiş, maddeye eklenen bir fıkrayla merkez teşkilatındaki 
uzmanlara teftiş, soruşturma ve inceleme yetkisi verilmesinin önü açılmıştır. Bu 
değişiklik sonrası 41’ inci maddeye göre; 

“Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren 
konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, 
Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve 
uzman yardımcısı istihdam edilebilir.

Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarına 
teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer 
görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araştırma, analiz, 
teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir. Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, 
denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modelinin
Yürürlüğe Girmesi Sonrasında Kamu Denetim 
Sisteminde Yapılan Güncel Düzenlemeler7
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ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde denetimle görevli 
uzman ve uzman yardımcılarına göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak 
zorundadır. Araştırma, inceleme, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma ile görevli 
uzman ve uzman yardımcıları, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve 
kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt 
ve belgeleri istemeye yetkili olup, kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi 
zorunludur.” 

Yapılan düzenleme sonrası, daha önce çeşitli yönetmeliklerle, münferit 
nitelikte de olsa çeşitli ön inceleme ya da soruşturma gibi işlemlerde görevlendirilen 
uzmanlara Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla teftiş, 
denetim, inceleme ve soruşturma yapma yetkisi tanınmıştır.

Kamu idare sistemimizde müfettişlik ya da denetim mesleği, Osmanlı’dan 
Cumhuriyet dönemine oradan da günümüze kadar varlığını korumayı başarmış 
tarihsel kökenleri çok eskiye dayanan bir kurumdur. Gerek kurumsal olarak idare 
sistemimizdeki tarihsel geçmişi gerekse de yürütülen hizmetin niteliği itibariyle 
denetim mesleğinin genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer mesleklerden 
(uzmanlık ya da uzman yardımcılığı gibi) ayrılmaktadır. Kariyer bir meslek olarak 
denetim elemanlığına giriş, yarışma sınavıyla gerçekleşmekte, belirli bir süre 
sonunda (iki ya da üç yıl) yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlar mesleğe kabul 
edilmektedir. Bir denetim elemanının mesleğe kabulünde yeterlilik döneminde 
teorik bilgi düzeyi kadar, ortaya koyduğu performans ve kişisel özelikleri gibi pek 
çok faktör dikkate alınmaktadır. Kamu idare sistemimizde yürütülecek inceleme, 
soruşturma ve teftiş gibi faaliyetlerden hedeflenen başarının sağlanabilmesi 
bakımından ihtiyaç duyulan denetim elemanlarının meslekten yetişmiş olması, 
bu açıdan, büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, mesleki yetenek, kıdem ve 
performans kriterleri denetim elemanının seçilmesinde öncelikle dikkate alınması 
gereken hususlar olarak kabul edilmelidir.

Bu nedenle herhangi bir teftiş, inceleme ve soruşturma tecrübesi olmayan 
uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarında çalışan personel tarafından yürütülecek 
bir denetim ve soruşturma faaliyetinin Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde 
kamu idare sistemimizin ihtiyaç duyacağı etkin ve hukuka uygun yönetim 
anlayışının gereklerini karşılamada yeterli olmayacağı değerlendirilmektedir.

21.01.2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliğiyle Devlet Denetleme 
Kurulu’nun denetim kapsamındaki kurum ve kuruluşlar arasına silahlı kuvvetler 
de girmiştir. Ayrıca, inceleme, araştırma ve denetim yapma yetkisine ek olarak 
Kurul’a “idari soruşturma” yürütme yetkisi de verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı 
hükümet modelinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 15.07.2018 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi”nde kamu denetim sistemime yönelik önemli hükümlere yer 
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verilmiştir. Kararname’yle daha önce Başbakanlık Teftiş Kurulu’na ait görev 
ve yetkiler Devlet Denetleme Kurulu’na devredilirken, DDK için önceki yasal 
statüsüne göre, çok daha geniş görev, yetki ve sorumluklar tanımlanmıştır. 
Kararname’de, DDK’ya idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli 
şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla yargı organları 
dışında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili 
kurum ve kuruluşlarında, bu kuruluşların sermayelerinin en az yarısından 
fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile her düzeydeki işçi ve işveren meslek 
kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, Genelkurmay Başkanlığı, 
kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile her türlü askeri okul, birlik 
ve birimlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Sanayii 
Destekleme Fonunun kendi aralarında veya üçüncü kişilerle birlikte veya ayrı 
ayrı sermayelerinin en az yarısından fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan 
ortaklıklarda, mevzuatta kurul tarafından denetleneceği belirtilen kurum, kuruluş, 
ajans, organizasyon, fon, kaynak, muhtelif konu, iş ve işlemlerde denetim yapma 
yetkisi tanınmıştır. Bu görev ve yetkilerinin dışında, Kurula bakanlıklarda ve 
diğer kamu kurumlarındaki teftiş ve iç denetim birimleri arasında “koordinasyon 
ve uyumlaştırma”yı sağlama görevi de verilmiştir. Kurul ayrıca, üst denetleme 
organı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında Teftiş Kurullarının inceleme ve 
soruşturma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar 
ile bu inceleme ve soruşturmalara ilişkin ilke, yöntem ve standartlarını belirleme 
yetkisine de sahiptir. Bunun yanında, hiyerarşik kademeler esas alınarak ilgili idare 
içinden üst yöneticinin görevlendireceği kamu görevlileri tarafından yürütülecek 
soruşturmalara ilişkin usul ve esaslar ile soruşturmacının niteliklerinin Kurul 
tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. 

703 sayılı KHK ile teşkilat kanunları değişen ya da kaldırılan bakanlıkların 
teşkilat yapılanmaları 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden düzenlenmiştir. Bakanlıkların 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluşturulan yeni teşkilat yapılanmasında 
denetim ve teftiş birimlerinin “teftiş kurulu”, “rehberlik ve teftiş başkanlığı”, 
“denetim hizmetleri başkanlığı” gibi farklı adlar altında toplandığı ancak iç 
denetim birimlerinin ayrı bir başkanlık olarak değil, söz konusu kurul ya da 
başkanlıklar altında mütalaa edildiği anlaşılmaktadır. 703 sayılı KHK ve 1 Nolu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Maliye Bakanlığı bünyesindeki pek çok kurul 
bakanlık teşkilat yapılanması içine alınırken, İç Denetim Koordinasyon Kurulu 
bağlı kuruluş olarak varlığını sürdürmüştür. Bunun yanında, DDK Hakkındaki 
kararnamede kurulun görevleri arasında, teftiş ve iç denetim birimleri arasında 
koordinasyon ve uyumlaştırmayı sağlama görevinin de sayılması, kamu denetim 
sistemimizde teftiş ve iç denetimin farklı iki yapı ya da denetim süreçleri olarak 
kabul edildiğine işaret etmektedir. 
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8.1. 
 Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde kamu idarelerinin hızlı ve etkin 

karar alabilmesi için yönetimin planlama, örgütlenme ve koordinasyon 
fonksiyonlarıyla birlikte “denetim ve kontrol fonksiyonu”nun da 
güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Denetim faaliyetinin denetim 
mesleğinde yetişmiş personel eliyle yürütülmesi idarenin ihtiyaç 
duyduğu kontrol faaliyetinin etkinliğinin sağlanabilmesi bakımından 
büyük önem taşımaktadır.

Mesleki geçmişinde herhangi bir teftiş, inceleme ve soruşturma 
tecrübesi olmayan uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarında çalışan 
personel tarafından yürütülecek bir denetim ve soruşturma faaliyetinin 
Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde kamu idare sistemimizin 
ihtiyaç duyacağı etkin ve hukuka uygun yönetim anlayışının gereklerini 
karşılamada yeterli olmayacağı değerlendirilmektedir.

8.2.  Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri ve küresel vizyonuyla 
uyumlu bir yönetişim anlayışının hayata geçirilebilmesi için denetim 
birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının tam ve net olarak 
belirlendiği bir kamu denetim sistemine ihtiyaç vardır. 2000’li yılların 
başından beri gerçekleştirilmeye çalışılan reform ve yeniden yapılanma 
çabaları, 5018 sayılı Kanunla kamu idare sistemimize iç kontrol, iç 
denetim ve dış denetim gibi çağdaş kurumların girmesini sağlamış 
olsa da, kamu idare sistemimizin geleneksel kurumlarından olan teftiş 
kurullarından bütünüyle vazgeçilmemiş, bakanlıkların bir kısmında 
teftiş kurulları kurumsal olarak varlığını sürdürmeye devam etmiştir. 
Kurumsal ve işlevsel olarak iç denetim birimleriyle teftiş kurullarının 
faaliyet alanının net çizilmemesi iki denetim birimi arasında görev ve 
yetki çatışmasına ya da denetim boşluğuna neden olabilmektedir.

Bakanlıkların teşkilat yapılanmasını düzenleyen 1 No’lu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde iç denetim birimlerine açıkça 
yer verilmemesinden, iç denetim birim başkanlıklarının teftiş ya da 
rehberlik kurullarının altında mütalaa edildiği anlaşılmaktadır. Bu iki 

Sonuç ve Öneriler8
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denetim biriminin aynı çatı altında toplanması görev ve yetki çatışması 
riskini ortadan kaldırabilirse de 5018 sayılı Kanunla kamu mali yönetim 
sistemimize giren “iç kontrol ve iç denetim” sisteminin kamu sektörü 
için esas denetim modeli olarak kabul edilerek, teftiş kurullarının 
görev ve yetkilerinin buna göre tanımlanması gerekmektedir.

8.3.  Dünyanın hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan ülkemizin 
ekonomik ve mali açıdan güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşabilmesi, kamu kaynaklarının hukuka uygunluğu kadar etkin 
ve verimli kullanımını da önemli hale getirmiştir. Bir dış denetim 
kurumu olarak Sayıştay’ın yürüteceği verimlilik, tutumluluk ve 
ekonomiklik denetiminin hızlı kalkınma hedeflerimize ulaşmada 
kamu kurumlarına rehberlik ederek yol göstereceği açıktır.

5018 sayılı Kanunun temel amacı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 
ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği 
ve malî saydamlığın sağlanmasıdır. Kamu kaynaklarının etkin ve 
verimli olarak kullanımının güvence altına alınabilmesi ancak uygun 
denetim metodolojileriyle kontrol ve denetime tabi olmasına bağlıdır. 
Bu bağlamda, Sayıştay’a kapsam ve sınırları net olarak belirlenecek bir 
performans denetim yetkisinin tanınması, ülkemizin kalkınma odaklı 
küresel vizyonuna önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

8.4.   Kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizde, 2000’li yılların ortasından 
itibaren gerçekleştirilmeye çalışılan reformların önemli ayaklarından 
birisi kamu denetim sistemindeki merkezi nitelikteki denetim/ teftiş 
sistemi yerine; faaliyetlerin hukuka uygun, etkili, ekonomik ve verimli 
şekilde kullanımını güvence altına almaya yönelik idare tarafından 
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçleri ifade eden iç kontrol ve 
iç denetim sistemine geçilmesi olmuştur. 

Kamu idareleri tarafından oluşturulacak bu kontrol sisteminin 
mevzuata uygunluğunu ve etkinliğini denetleme görevi ise, dış 
denetim birimi olarak Sayıştay’a verilmiştir. Bu yeni denetim 
sisteminde dış denetimin görevi, kamu kurum ve kuruluşlarının 
gelir ve giderlerine ilişkin tekil işlemlerin mevzuata uygunluğunu 
tespit etmekten ziyade, mali işlem ve hesapları üreten sistemlerin ve 
mekanizmaların rasyonelliği ile bunların verimli ve etkili bir biçimde 
işleyip işlemediklerinin saptanmasıdır.
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5018 sayılı Kanun 2006 yılından beri yürürlükte olmasına rağmen 
kamu idarelerindeki yapısal ve kurumsal eksiklikler, iç kontrol ve iç 
denetime yönelik farkındalığın yetersizliği gibi faktörler nedeniyle, 
kamu sektöründe etkin iç kontrol mekanizmaları oluşturulamamış 
ya da işlevsel hale getirilememiştir. 5018 sayılı Kanunun kamu mali 
sistemimiz için öngördüğü pek çok kavram ve kurumun etkin bir 
uygulama alanı bulabilmesi, kamu kurumlarında mali yönetim ve 
kontrol süreçlerinin başarısına bağlı olduğu açıktır. Bunun için, 
kamu idarelerindeki kurumsal ve yapısal eksikliklerin giderilmesi, 
iç kontrolün etkinleştirilmesine yönelik ilgili bakanlıkların kamu 
kurumları üzerindeki rehberlik ve kontrol faaliyetlerini artırması 
büyük önem taşımaktadır.

8.5.  Sayıştay’ın yargılama fonksiyonu kamu kaynaklarını kullanan, gelirleri 
toplayan ya da giderleri gerçekleştiren sorumluların “kamu zararı”na 
yol açan eylem ve işlemleriyle ilgili kesin hüküm verme yetkisini ifade 
etmektedir. 5018 sayılı Kanunun 71’inci maddesinde kamu zararının 
tanımı yapılarak, kamu zararının tespitinde esas alınacak hususlar tek 
tek sayılmıştır. 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda, kamu zararının tespiti, kamu zararına 
ilişkin denetçilerce hazırlanacak “yargılamaya esas raporlar”ın 
içeriği, bunların Sayıştay dairelerince yargılama usulü ve dairelerin 
verecekleri kararların türlerine kadar pek çok husus ayrıntılı şekilde 
düzenlenmiştir.

6085 sayılı Kanunda kamu zararına ilişkin yargılama yetkisinin 
Sayıştay’a ait olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen, 5018 sayılı 
Kanun’un 71’inci maddesine istinaden çıkarılan “Kamu Zararlarının 
Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te diğer 
yargı mercilerinin de kamu zararına ilişkin karar verebileceğinden 
bahsedilmektedir. Anayasa’nın 160’ıncı maddesinde sorumluların 
hesap ve işlemleriyle ilgili kesin hüküm verme yetkisinin Sayıştay’a 
ait olduğu; vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile ödevler hakkında 
Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay 
kararlarının esas alınacağı düzenlenmektedir. Sayıştay’ın sorumluların 
hesap ve işlemleriyle ilgili yargılama yetkisi mutlak olup, bunun tek 
istisnası vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile ödevler hakkında 
Sayıştay kararlarıyla Danıştay kararlarının çatışmasıdır. Anayasanın 
bu hükmüne rağmen, kamu zararıyla ilgili sorumluluğun tespitine 
ilişkin  “yargılama” yetkisinin herhangi bir konu ayrımı yapmaksızın, 
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bir yönetmelikle adli ya da idari tüm yargı organlarına da tanınması, 
kanuna ve anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle 5018 
sayılı Kanunda ve ikincil mevzuatta, anayasa hükümlerine uygun 
değişikliklerin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

8.6. Sayıştay denetim ve raporlama fonksiyonlarının yanında yargı 
fonksiyonu olan bir yüksek denetim kurumudur. Kamu kaynaklarını 
kullanan sorumluların hesap ve işlemleriyle ilgili olarak yargı önünde 
hesap vermeleri hem bütçe hakkının hem de hukuk devleti ilkesinin de 
bir gereğini oluşturmaktadır. Anayasanın yargı bölümünde düzenlenen 
Sayıştay yüksek mahkemeler arasında sayılmasa da sorumluların hesap 
ve işlemlerini kesin hükme bağlama görevi yargılama fonksiyonunu 
ifade etmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 
çeşitli kararlarında Sayıştay’ın yargısal sonuçlu kararlar veren bir hesap 
mahkemesi olduğu açıkça hükme bağlanmıştır. Anayasadaki açık 
düzenlemeye ve Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara rağmen, 
Sayıştay ilamlarına ilişkin olarak ahiz veya sorumlular tarafından 
adli veya idari yargı mercilerinde açılan çeşitli davalarda Sayıştay 
kararlarını hükümsüz bırakan kararlar alınabilmektedir. Sayıştay’ın 
anayasada düzenlenmiş olan yargı fonksiyonunun güvence altına 
alınabilmesi için bir hesap yargısı ya da mali yargı fonksiyonu icra 
eden Sayıştay’ın yüksek yargı organları içinde açıkça sayılması, diğer 
yargı kolları gibi Sayıştayca icra edilen mali yargının da uyuşmazlık 
mahkemesinin görev kapsamına alınması gerekmektedir. 

8.7. Anayasamızın 160’ıncı maddesi ile Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi 
kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının gelir 
ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetimlerini yapmak ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevlidir. 
Ayrıca mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ile kesin 
hükme bağlanması da Sayıştayın görevleri arasında sayılmıştır.

Sayıştay bu görevlerini yine Anayasamızın verdiği yetkiye istinaden 
6085 sayılı Kanun çerçevesinde yerine getirmektedir.

6085 sayılı Kanunda ise Sayıştayın kuruluş, görev ve yetkileri, denetim 
türleri ve usulleri ile denetim raporlarının sonuçlandırılmasına 
ilişkin süreçler düzenlenmiştir. Bu çerçevede yapılan denetimler 
sonucunda “Denetim Raporları” ile “Yargılamaya Esas Raporlar” 
düzenlenmektedir. 



Kanunda yer alan “Denetim Raporları” Sayıştay kontrol süreçlerinden geçtikten 
sonra TBMM’ye gönderilmekte ve kamuoyuna açıklanmaktadır. Ancak 
TBMM’ye gönderilen söz konusu raporlar TBMM İç Tüzüğünde düzenleme 
yapılmadığından dolayı herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır.

Bu nedenle “Denetim Raporları” nın Sayıştay süreçleri de yeniden ele alınmak 
suretiyle hazırlanması ve TBMM İç Tüzüğünde yapılacak düzenleme ile 
kurulacak bir komisyonda veya mevcut Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesindeki 
alt komisyonda değerlendirmeye tabi tutulmasının daha isabetli olacağı 
düşünülmektedir.

Böyle bir düzenleme, hazırlanan raporların niteliğine katkı sağlayabileceği gibi, 
Sayıştay-TBMM ilişkilerini güçlendirecek ve “Bütçe Hakkı”nın temsil mercii 
olan TBMM’nin de yapılan denetimler hakkında bilgi ve söz sahibi olmasını 
sağlayacaktır.

8.8.  6085 sayılı Kanun gereğince Sayıştay Denetçileri denetimleri sırasında kamu 
zararına yol açan bir hususu tespit ettiklerinde yargılamaya esas raporlar 
düzenlemekte ve bu raporlar Sayıştay yargılama dairelerinde hükme 
bağlanmaktadır.

Sayıştay denetimi yanında kamu idarelerinin denetim ve teftiş birimlerince 
de denetimler yapılmaktadır. Bu denetimler sonucunda kamu zararı olduğu 
düşünülen konular hakkında da raporlamalar yapılmakta ve bu miktarların 
kişilerden alacaklar hesabına alınması istenilebilmektedir. Kişilerden Alacaklar 
hesabına alınan bu tutarlar,“Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”in 7/A maddesi gereğince, ilgili harcama yetkilisinin 
de görüşleri alınmak suretiyle üst yönetici tarafından değerlendirilmekte ve 
yapılan değerlendirme sonuçları dosyasında muhafaza edilmektedir.

Bu durum kamu zararı iddiasının, herhangi bir yargı kararı ile kesinleşmiş 
Sayıştay ilamı olmaksızın üst yönetici değerlendirmesi ile ortadan kaldırılmasına 
yol açmakta, bu ise kamu mali yönetimimizde önemli bir zafiyet meydana 
getirmektedir.

Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını temin için kamu idarelerinin 
denetim ve teftiş birimlerince yapılan denetimler sırasında kamu zararı 
olduğu düşünülen konuların Sayıştaya raporlanması mekanizması getirilmeli 
ve yukarıda adı geçen yönetmelik hükmünün yürürlüğü kaldırılmalıdır. Bu 
konudagerekli yasal düzenleme yapılmalı ve raporlama mekanizmasına ilişkin 
usul ve esaslar Sayıştayca düzenlenmelidir.



Adres
Kültür Mah. Meşrutiyet Caddesi No:46/3 

Çankaya-ANKARA


