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                     Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 5  Cilt :  Sayfa:

            İç denetim 

            Madde  63-  İç  denetim,  kamu  idaresinin  çalışmalarına  değer  katmak  ve  geliştirmek  için  kaynakların  ekonomiklik,  etkililik  ve 
verimlilik  esaslarına  göre  yönetilip  yönetilmediğini  değerlendirmek  ve  rehberlik  yapmak  amacıyla  yapılan  bağımsız,  nesnel  güvence 
sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve 
kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş 
standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

            (Düzenleme ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. (Ek cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) 
Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan 
üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.(1) 

            İç denetçinin görevleri 

            Madde 64-  Kamu idarelerinin 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) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin  yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. 

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

            c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

            d) İdarenin harcamalarının,  malî  işlemlere ilişkin karar  ve tasarruflarının,  amaç ve politikalara,  kalkınma planına,  programlara, 
stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.(2) 

_____________________

(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 63 üncü maddenin birinci cümlesinde yer alan "ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık  
faaliyetidir." ibaresi, ", nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.”; 64 üncü maddenin (d) bendinde yer alan, "izlemek" ibaresi, "denetlemek" 
olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş olup, 63 üncü maddenin ikinci cümlesi ikinci fıkra olarak düzenlenmiştir.

             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 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. 

            İç denetçinin nitelikleri ve atanması 

            Madde 65- İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki  
şartları taşıması gerekir:   

            a) İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört 
yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak.  

            b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az 
sekiz yıl çalışmış olmak. 

            c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

            d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımak. 

            Kamu idarelerine iç denetçi  olarak atanacaklar,  İç  Denetim Koordinasyon  Kurulu koordinatörlüğünde,  Maliye  Bakanlığınca iç 
denetim eğitimine  tâbi  tutulur.  Eğitim programı,  iç  denetçi  adaylarına  denetim,  bütçe,  malî  kontrol,  kamu  ihale  mevzuatı,  muhasebe, 
personel mevzuatı,  Avrupa Birliği  mevzuatı  ve  mesleki  diğer  konularda  yeterli  bilgi  verilecek şekilde  hazırlanır.  Bu eğitimi  başarıyla 
tamamlayanlara sertifika verilir. İç denetçi adayları için uygulanacak eğitim programının süresi, konuları ve eğitim sonucunda yapılacak 
işlemler  ile  diğer  hususlar  İç  Denetim  Koordinasyon  Kurulu  tarafından  hazırlanarak  Maliye  Bakanlığınca  çıkarılacak  yönetmelikle 
düzenlenir.  

             (Değişik ilk cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) 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 İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, Maliye Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

            İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

            Madde 66- 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. Bunların 67 nci maddede belirtilen görevleri  
yapabilecek niteliklere sahip olması şarttır. Maliye Bakanı tarafından önerilecek adaylardan birinin ekonomi, maliye,  muhasebe, işletme 
alanlarından birinde doktora derecesine sahip öğretim üyeleri arasından olması şartı aranır. Üyeler, bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler. 

            Gerekli görülen hallerde İç Denetim Koordinasyon Kurulu, oy hakkı olmamak kaydıyla teknik yardım almak ve danışmak amacıyla  
uzman kişileri de toplantılara davet edebilir. Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İç Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi 
üzerine Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

            İç  Denetim  Koordinasyon  Kurulunda  görevlendirilenlerin  asli  görevleri  devam eder.  Başkan  ve  üyelerine,  ayda  dörtten  fazla 
olmamak üzere  her  toplantı  günü  için  (3000)  gösterge rakamının  memur  aylık  katsayısıyla  çarpımı  sonucu bulunacak tutar üzerinden 



toplantı ücreti ödenir.

            İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri 

            Madde 67- İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin  iç denetim sistemlerini izlemek, 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) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması için kamu idarelerine önerilerde bulunmak. 

            f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek. 

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

            h) İdarelerin  iç denetim raporlarını  değerlendirerek sonuçlarını  konsolide etmek suretiyle  yıllık  rapor halinde Maliye  Bakanına 
sunmak ve kamuoyuna açıklamak. 

            i)  (Değişik:  22/12/2005-5436/10 md.)  İşlem hacimleri  ve  personel  sayıları  dikkate  alınmak suretiyle  idareler  ile  ilçe  ve  belde 
belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek. 

            j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek. 

            k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.

            l)  (Ek:  22/12/2005-5436/10 md.)  Kalite  güvence  ve geliştirme  programını  düzenlemek ve  iç denetim birimlerini  bu kapsamda 
değerlendirmek. 

            Geçici Madde 5- (Değişik: 22/12/2005-5436/9 md.) 

            31.12.2005 tarihi itibarıyla;

            a) Maliye Bakanlığı  kadrolarında Bütçe Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık 
Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, Askeri Defterdar, Devlet Muhasebe Uzmanı ve Muhasebe Denetmeni olarak görev yapanlar 
ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde Muhasebe Yetkilisi; (Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları ile 
Muhasebe Denetmen Yardımcıları hariç) bunların yardımcıları ile kadro unvanı sayman olanlar ise Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı,

            b) Özel bütçeli idareler, mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının muhasebe birimlerinde, birinci derecede sorumlu olarak 
çalışanlar ile daha önce bu görevi en az beş yıl yapmış olanlarla bu idarelerde bütçe dairesi başkanı, gelir ve gider dairesi başkanı, muhasebe 
daire başkanı, gelir müdürü, bütçe müdürü ve muhasebe müdürü olanlar anılan idarelerde Muhasebe Yetkilisi, 

            c) Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü, 



Muhasebat  Kontrolörü,  Gelirler  Kontrolörü,  Millî  Emlak  Kontrolörü,  Tasfiye  İşleri  ve  Döner  Sermaye  İşletmeleri  Kontrolörü,  Hazine 
Kontrolörü kadrolarında çalışmakta olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde İç Denetçi, 

            d)  Bakanlık,  Müsteşarlık,  Başkanlık  ve  Genel  Müdürlüklerde  Müfettiş  veya  Kontrolör  olanlar  ile  daha önce en az  beş  yıl  bu 
görevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında İç Denetçi, 

            e) Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler ile 
mahallî  idarelerde; Belediye  Müfettişi  ve Hesap İşleri  Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl  bulunanlar, mahallî 
idarelerde İç Denetçi, 

            Olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler. 

_______________________

(1) Bu maddede yer alan 31.12.2004 ibareleri, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle “31.12.2007” olarak değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir.

           31.12.2005 tarihi itibarıyla kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini birinci derece sorumlu olarak yürütmekte olanlar, bulundukları 
kamu idarelerinin muhasebe yetkililiği görevini 1.1.2006 tarihinden itibaren sertifikalı muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar yürütürler. Bu 
kişiler, sertifika alamamaları halinde kadrolarına uygun bir göreve atanırlar. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce saymanlık 
hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen idarelerde muhasebe yetkilisi atanıncaya kadar muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığının 
belirleyeceği kişilerce yürütülür. 

            (a)  ve  (b)  bentlerinde belirtilen muhasebe yetkilisi  görevini  yürütmek üzere  atanacak olanların  Maliye  Bakanlığınca  verilecek 
meslekî eğitimden geçmeleri ve yapılacak sınavda başarı göstererek sertifika almaları şarttır. Ancak, (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan 
sınavla bu kadrolara atanmış olanların muhasebe yetkilisi olarak atanmalarında sınav şartı aranmaz.

            (c),  (d)  ve  (e)  bentlerinde  belirtilen  görevlere  atananlar  bu  Kanunun öngördüğü  sistemin  uygulanmasına  yönelik  eğitime  tâbi 
tutulurlar. Atamalarda ilgilinin ve idaresinin muvafakati alınır.

            


