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SUNUŞ 
 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun 2008-2012 yıllarını kapsayan Stratejik Planının 
ayrıntıları bu çalışmada yer almaktadır. 

Bilindiği üzere kurumsal misyonun yerine getirildiği bir ortamda, kurumun 
kaynaklarının yeniden tahsisine ilişkin karar süreci olarak tanımlanabilen stratejik 
yönetim, çağımızın gereklerinin beraberinde getirdiği sürekli ve dinamik bir süreç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle stratejik yönetim, kurumların değişken nitelikli 
çevresel koşullara uyumunu sağlamayı amaçlamakta, kurumun bakışını geleceğe 
çevirerek kendisine bir yön vermektedir. 

Günümüz koşullarında stratejik davranabilmek, geleceği belirlemek ve 
tanımlamakla olanaklıdır. Bu stratejik çözümleme sürecince, kurumların ellerinde 
bulunan en etkili araç stratejik planlama olmaktadır. Stratejik planlama sayesinde 
kurumlar, gerek kurum içindeki gerekse çevredeki değişkenleri ve bunların arasındaki 
ilişkileri irdeleyerek gelecekteki değişkenler sisteminin nasıl bir görünüm kazanacağını 
saptamaya çalışmaktadırlar.     

Anayasamızın 165 inci maddesinde tanımlanan kamu kuruluş ve ortaklıklarının 
dönemsel faaliyetleri sonucu ulaştıkları performansı değerlendiren raporlar düzenleyerek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunan Yüksek Denetleme Kurulu’nun Stratejik Planı; 
iyi yönetişim ilkelerinin benimsenmesinin, yüksek denetim alanında yaşanan gelişme ve 
değişmelere uyum sağlanmasının bir aracı olarak görülmüş, bu bakış açısını yansıtacak 
şekilde hazırlanmıştır. 

Stratejik Planın ayrıntılarında da görüleceği üzere, Yüksek Denetleme Kurulu, 
kendi geliştirdiği mesleki etik kurallarını ve uyguladığı denetim standartlarını genel kabul 
görmüş uluslararası normlarla bütünleştirerek sürekli gelişen çağdaş bir stratejiyi 
benimsemiş bulunmaktadır. 

Kurulumuzun 1938 yılından bu yana denetim çalışmaları sonucunda ulaştığı 
seviyenin, stratejik planın belirlediği çağdaş ilke ve stratejilerle beraber önümüzdeki 
yıllarda daha ileri noktalara varacağına kuşku bulunmamaktadır.  

 

                    Sabahattin KALYONCUOĞLU 
                           Başkan  
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1. GİRİŞ 

 

1.1 Stratejik planın kapsamı 

Planlama, yönetimin temelini teşkil eden ve birinci derecede önem taşıyan bir 
işletme fonksiyonu olarak, bir kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesinde kilit öneme 
sahip bulunmaktadır. Günümüzde kurumların, değişen çevre şartları karşısında ayakta 
kalabilmek için denge durumlarını sürekli gözden geçirmeleri ve olası yeni durumlara 
hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Dış çevrede yaşanan değişimlerin kurum üzerindeki 
olası etkilerinin önceden görülebilmesini sağlayan stratejik planlar, kurumların uyum 
kabiliyetlerini artırarak faaliyetin çok daha sağlıklı şekilde yerine getirilmesini olanaklı 
kılmaktadır. 

İşletmelerde gerçekleştirilen planlama çalışmaları ile, kurum içinde düzenli bir 
haberleşme ortamı sağlanmakta, paydaşlardan ne beklendiği ve nasıl bir yol izlemeleri 
gerektiği ortaya konularak bir motivasyon unsuru yaratılmakta ve hazırlanan her plan 
etrafında gerçekleştirilen araştırma ve tartışmalarla kurumun tüm kademelerinin plana 
katılımı teşvik edilmektedir. Planlamanın ulaşılacak hedefleri ve bunun için yapılacak 
işleri sistematik bir şekilde belirten bir araç olduğu göz önüne alındığında, anılan bu 
yararların aslında kurumun kolektif aklının harekete geçirilmesi sayesinde elde edildiği 
daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır.  

Yüksek Denetleme Kurulu’nun stratejik planı esas olarak dünyada ve Türkiye’de 
yüksek denetim alanında yaşanan gelişmelere uyum sağlamanın bir aracı olarak görülmüş 
ve bu çerçevede hazırlanmıştır. 

 Yüksek Denetleme Kurulu’nun stratejik plan çalışmalarına; 26.05.2006 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde “Stratejik Planlama Ekibi”nin oluşturulması 
ile başlanmıştır. Stratejik Planlama Ekibi, Kurul Başkanlığının 20.06.2006 tarihli 
görevlendirmesi ile bir Kurul Üyesi başkanlığında Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, 2 
başdenetçi, 2 denetçi ve 2 idari birim müdürünün katılımıyla oluşturulmuş, böylelikle plan 
çalışmalarına bütün ünitelerin katkısının sağlanması öngörülmüştür. Ayrıca stratejik plana 
katkılarını teminen, Kurul Başkanlığınca; 23.06.2006 tarihinde yayımlanan 2006/12 sayılı 
genelge ile tüm kurul mensuplarının, aynı tarihli yazı ile de Yüksek Denetim Elemanları 
Derneği’nin görüş ve önerileri istenmiştir. Bu suretle hem üst yönetimin stratejik plan 
çalışmalarına desteği vurgulanmış, hem de çalışmaların en geniş katılım düzeyinde 
yürütülmesi sağlanmıştır. Ekip içerisinde yapılan işbölümünü müteakip “Hazırlık Planı” 
oluşturularak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na sunulmuş, kurul mensuplarına 
yönelik olarak stratejik plan anketi düzenlenmiş, hazırlık planında öngörülen çalışmalar 
adım adım gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise stratejik plan çalışması, planlama 
ekibinin de katıldığı toplantı neticesinde, Yüksek Denetleme Kurulunun karar organı olan 
Üyeler Kurulunca kabul edilmiştir.  
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Yüksek Denetleme Kurulu’nun stratejik planı; 
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1.2 Dünyada ve Türkiye’de yüksek denetim: 

Klasik anlamda yüksek denetim, dış denetim kapsamında değerlendirilirken, dış 
denetimin yüksek denetim kurumlarının kamu kuruluşları üzerindeki parlamentolar adına 
yaptıkları denetimi tam olarak kapsamaması nedeniyle, günümüzde uluslararası 
literatürde ayrı bir denetim statüsü olarak kabul edilmektedir.  

Uluslararası literatürde yüksek denetim, anayasal dayanağı ve meslek 
mensuplarının yasal güvenceleri olan, bazı ülkelerde yargısal yetkilerle donatılmış, 
bağımsız ve özerk denetim kuruluşları tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı 
üzerinde parlamentolar adına yapılan denetim olarak tanımlanmaktadır.  

Yapılan tanımlarda yüksek denetimin temel özellikleri; 

 Yasama, yürütme ve yargı içinde yer almayan bir kamusal denetim faaliyetidir, 
 Denetim görev ve yetkilerini anayasalardan alan bir denetim faaliyetidir, 
 Yüksek denetimi yürüten yüksek denetim kurumlarının idari ve mali özerkliği vardır, 
 Yüksek denetimi yürüten meslek mensuplarının yasal güvenceleri bulunmaktadır, 
 Parlamento adına yapılan bir denetimdir, 
 Yüksek denetim kurumları parlamento adına yapılan denetim faaliyetini; planlamada, 
uygulamada  ve  denetim  sonuçlarının  parlamentoya  ulaştırılmasında  tamamen 
bağımsızdır, 

şeklinde belirlenebilir. Yüksek denetim, bu özellikleri nedeniyle dış denetimden 
ayrılması ve farklı tanımlanması zorunluluğunu getirmektedir.  

Yüksek denetim kurumlarının temel görevi, kamusal fonların kullanılması, 
izlenmesi ve denetlenmesidir. Yüksek denetim kurumlarının asıl işlevi, yüksek bir 
denetim organı olarak parlamentolara denetimleri alanında katkı sağlamaktır. Dünyanın 
birçok ülkesinde yüksek denetim kurumları parlamentoların denetim fonksiyonlarıyla 
ilişkili ve uyumlu olarak çalışmaktadır. Yüksek denetim kurumlarının statüleri genellikle 
anayasalar veya ilgili denetim yasalarınca belirlenmekte ve ülkelerin siyasi ve hukuki 
yapıları doğrultusunda yüksek denetim kurumları yapılandırılmaktadırlar.  

Yüksek denetim kurumlarının yapılandırılmalarında Dünyada Napoleonic ve 
Westminster türü olmak üzere genelde iki model ön plana çıkmaktadır. Napoleonic 
model; yasalara ve mevzuata uygunluğun denetlendiği ve yargılamasının yapıldığı 
uygunluk tabanlı bir denetim sistemidir. Westminster model; uzmanlaşmış denetim 
elamanlarından yararlanılarak parlamentolara periyodik raporlar hazırlayan Kurul Başkanı 
esasına göre düzenlenmiştir. Westminster modelinin bir versiyonu şeklinde ortaya çıkan 
Board tipi model ise; Başkanlık esası yerine bir başkan ve üyelerden oluşan küçük 
kurullar marifetiyle yürütülmektedir. Westminster ve Board modelinde uygunluk 
denetimine daha az önem verilir, denetime tabi kuruluşlar üzerinde daha çok finansal ve 
performans denetimine yönelik raporlar hazırlanır ve parlamentolara sunulur. 
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Yüksek denetim kurumlarının parlamentoya rapor sunması kural olmakla beraber, 
bu uygulama ülkeden ülkeye değişiklikler göstermektedir. Düzenlilik denetimi (uygunluk 
ve mali tablolar denetimi) günümüzde önemini korumakla beraber, performans 
denetiminin yükselen bir paradigma olmaya devam ettiği görülmektedir. Yargısal 
yetkileri olan yüksek denetim kurumları, daha çok denetim bulgularını yargılama yoluyla 
sonuçlandırırken, parlamentoya rapor sunma işlevini ikinci planda tutmaktadırlar. 
Yargısal yetkileri olmayan yüksek denetim kurumları ise daha çok denetim bulgularını 
denetim raporuna dönüştürerek parlamentoya sunmakta ve denetim bulguları genelde 
parlamentoda sonuçlandırılmaktadır. Örneğin; Fransa (Cour des Comptes) ve 
Türkiye’deki (Sayıştay) yüksek denetim kurumları denetim bulgularını yargılama yoluyla 
kendi içinde sonuçlandırmakta, denetim sonuçlarını uygunluk bildirimi şeklinde 
parlamentolarına sunmaktadırlar. Yine bazı ülkelerde İngiltere (National Audit Office) ve 
Türkiye’de (Yüksek Denetleme Kurulu) olduğu gibi özellikle Westminster modelini 
benimsemiş yüksek denetim kurumları denetledikleri kamu kuruluşlarıyla ilgili olarak 
denetim bulguları raporlanmakta ve bu denetim raporları kendi parlamentolarında 
sonuçlandırılmaktadır.  

Kamu mali yönetim anlayışındaki değişime paralel olarak dış denetim birimlerinin 
çalışma usullerinde de değişim yaşanmaya başlanmış, son zamanlarda dış denetimde 
Westminster model uygulayan yüksek denetim kurumlarının daha başarılı performans 
sergilediği görülmektedir. Bütçelerin çok yıllı olarak stratejik planlar doğrultusunda 
performans programlarına göre hazırlanmaya ve uygulanmaya başlanması ile birlikte, dış 
denetim birimleri de geleneksel hukukilik denetiminin yanında performansa dayalı 
denetim teknikleri geliştirmeye başlamışlardır. Son zamanlarda düzenlilik denetimi 
önemini korumakla beraber, dış denetim birimleri işlem bazında denetimden ziyade 
sistem ve performans denetimi yapmaya yönelmişlerdir. Dış denetim birimleri idari ve 
kurumsal kapasitelerini ve insan kaynaklarını güçlendirmiş ve bilgi teknolojisi 
sistemlerini daha çok kullanmaya başlamışlardır. 

Dünya uygulamalarında yüksek denetim kurumlarının denetim alanları giderek 
genişlemeye başlamış, kamu kaynaklarını kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının 
yanında, kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme işlemleri, kamu fonları ve çevre 
sorunları da dış denetimin kapsamı içinde değerlendirilmeye başlanmıştır.  

Türkiye’de Devletin gelir ve giderleri ile mallarının parlamento adına denetlenmesi 
amacıyla 1862 yılında ilk yüksek denetim kurumu Divan-ı Ali-i Muhasebat (Sayıştay) 
adıyla kurulmuştur. 1920-1923 yılları arasında Sayıştay faaliyette bulunmamış, 1923 
yılında Divan-ı Muhasebat adıyla yeniden kurulmuştur. 1930’lu yılların başından itibaren 
Türkiye ekonomisinde yapısal dönüşümler doğrultusunda kamunun ekonomik alandaki 
ağırlığı giderek artmaya başlamış ve Devlet kamu sermeyeli kuruluşlar (KİT’ler) 
oluşturma sürecine girmiştir. Kamu sermayeli kuruluşların nitel ve nicel olarak 
ağırlıklarının artması ise bunların parlamento adına denetimlerinin nasıl yapılacağını 
gündeme getirmiştir. 1938 yılında Devletin gelir ve giderleri ile mallarını parlamento 
adına denetlemekle görevli yüksek denetim kurumu olarak Sayıştay (Divan-ı Muhasebat) 
varken, çalışma şekillerine uygun bir denetime tabi tutulmaları gereği nedeniyle kamu 
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sermayeli kuruluşların parlamento adına denetiminde tercih Sayıştay’dan yana 
kullanılmamış, Atatürk’ün direktifi ile kamu sermayeli kuruluşların parlamento adına 
mali, idari ve teknik yönden sürekli olarak gözetim ve denetimlerini yapmak üzere 1938 
yılında Türkiye’nin ikinci yüksek denetim kurumu olarak Umumi Murakabe Heyeti 
kurulmuştur. Böylece dünyanın birçok ülkesinden önce Türkiye’de, 1938 yılında 
kurumsal ve sistematik olarak performans denetimine başlanmıştır. 1960 yılında Umumi 
Murakabe Heyeti, Yüksek Denetleme Kurulu adını almıştır. 

1938 yılından itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki parlamento 
adına denetim görev ve yetkisi genel olarak ifade edilirse, Türkiye’de Sayıştay ve Yüksek 
Denetleme Kurulu arasında paylaştırılmıştır. Türkiye’de söz konusu iki yüksek denetim 
kurumu tercihi 1961 Anayasasında olduğu gibi, 1982 Anayasasında da benimsenmiştir. 
Anayasanın 160 ıncı maddesi 2005 yılında yeniden düzenlenmiş, ancak 165 inci 
maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığından iki yüksek denetim kurumu tercihi 
devam ettirilmiş bulunmaktadır. Anayasal dayanaklarını; Sayıştay Anayasanın 160 ıncı 
maddesinden, Yüksek Denetleme Kurulu ise Anayasanın 165 inci maddesinden 
almaktadır.  

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları üzerinde TBMM denetiminin; Sayıştay 
aracılığıyla dolaylı denetim modeli, Yüksek Denetleme Kurulu aracılığıyla ise doğrudan 
denetim modeli ile gerçekleştirilmesi benimsenmiştir.    

Anayasanın 160 ıncı maddesinde “Sayıştay genel ve katma bütçeli dairelerin bütün 
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumlularının hesap işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, 
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay’ın kesin hükümleri 
hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus 
olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari 
yargı yoluna başvurulamaz. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında 
Danıştay ve Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.  

Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, 
atanmaları, ödev yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, başkan ve 
üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. Silahlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet 
mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi usulleri, Milli Savunma 
hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir.” şeklinde 
düzenlenmişken; 

Anayasanın 160 ıncı maddesi 07.05.2004 gün ve 5170 sayılı ve 29.10.2005 gün ve 
5428 sayılı kanunlarla yeniden düzenmiş ve “Sayıştay merkezi yönetim bütçesi 
kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile 
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumlularının hesap 
işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme 
bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı 
bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar 
düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna 
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başvurulamaz. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ve 
Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Mahalli 
idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından 
yapılır. 

Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, 
atanmaları, ödev yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, başkan ve 
üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.”şeklinde düzenlenmiştir. 

1961 Anayasanın 127 nci maddesi doğrultusunda düzenlenen 832 sayılı Sayıştay 
Kanuna göre; Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme 
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir.  

832 sayılı Kanunla Sayıştay’a;  

-Genel ve katma bütçeli dairelerin, Genel ve katma bütçeli daireler tarafından 
sermayesinin yarısı veya yarısından fazlasına katılmak suretiyle sabit veya döner 
sermayeli veya fon şeklinde kurulan kurum ve teşebbüslerin; 

-Kanunlarla Sayıştay denetimine tabi tutulan diğer kurumların bütün gelir, gider ve 
mallarıyla nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin alınıp verilmesini, saklanma ve 
kullanılmasını denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak kesin hükme 
bağlamak, 

-Devlete ait ikraz, istikraz, ve taahhütlerle çeşitli kaynaklardan bağış ve yardım 
suretiyle elde edilen nakdi veya ayni kıymetleri, Hazine bonolarını, bütün kefalet, kredi ve 
Hazine avanslarını kaydedip denetlemek, 

-Genel ve katma bütçelere ilişkin genel uygunluk bildirimlerini, Anayasada 
belirtilen süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak, 

-Gerektiğinde mali işlere ve hesap usulleriyle gelir tahakkuk sistemlerine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor vermek,  

-Denetimine tabi kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli 
gördüğü hususlara dair Türkiye Büyük Millet Meclisine rapor vermek, 

görevleri verilmiştir.  

2005 yılı başından itibaren kısmen, 2006 yılı başından itibaren de değiştirilerek 
tam olarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 
Türkiye’de dış denetim öngörüsü de değişmiş bulunmaktadır. 5018 sayılı Kanun ile 
Sayıştay’ın harcama öncesi tescil ve vize etmeye yönelik kontrol işlevlerine son verilmiş, 
başlangıcından itibaren Yüksek Denetleme Kurulunun denetim kapsamında olan, sosyal 
güvenlik kuruluşları ile iktisadi nitelikte faaliyette bulunmayan kamu kurum ve 
kuruluşları Sayıştay’ın denetimine verilerek Sayıştay’ın denetim kapsamı önemli ölçüde 
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genişletilmiştir. Anayasanın 160 inci maddesinde; 2004 yılında yapılan düzenleme ile 
Silahlı Kuvvetlerin mallarının da Sayıştay tarafından denetlenmesine olanak tanınmış, 
2005 yılında yapılan düzenleme ile de genel ve katma bütçeli idareler ifadesi, merkezi 
yönetim kapsamındaki idareler ve sosyal güvenlik kurumları şeklinde değiştirilerek ve 
ayrıca mahalli idarelerin denetimleri de eklenerek Sayıştay’ın denetim kapsamı 
genişletilmiştir. Ancak 5018 sayılı Kanun kapsamına “genel yönetim” kapsamındaki 
kamu idareleri dahil edilirken, Sayıştay denetimi kapsamında Anayasa değişikliğinde  
“merkezi yönetim” ile sınırlı tutulmuştur. 

Sayıştay’a ilişkin yapılan Anayasa değişiklikleri ile Sayıştay’ın denetim kapsamı 
önemli ölçüde genişletilmesine karşılık, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
sermayeli kuruluşları (KİT’ler) tamamını kapsayacak şekilde yapılmamıştır. Ayrıca 
“merkezi yönetim” kapsamı ve tanımı kanun koyucuya bırakılmış olduğundan, bu 
kapsama giren kuruluşların Sayıştay’ın denetimi kapsamına çıkarılma riskleri her zaman 
bulunmaktadır. 

2004 ve 2005 yıllarında Anayasanın 160 ıncı maddesinde yapılan düzenlemeler ve 
5018 sayılı Kanun doğrultusunda hazırlanan Sayıştay Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuş 
olup 2006 yılı sonu itibariyle henüz yasalaşmamış bulunmaktadır. 

Yüksek Denetleme Kurulu, kamu iktisadi teşebbüslerinin ekonomik alanda etkin 
işlevler üstlenmeye başladığı 1930’lu yılların ikinci yarısında anılan kuruluşların çalışma 
usul ve esasları ile denetimlerini düzenleyen 17.06.1938 tarih ve 3460 sayılı Kanunla ve 
“UMUMİ MURAKABE HEYETİ” adıyla Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. 

Yüksek Denetleme Kurulu daha sonra 15.07.1960 tarih ve 23 sayılı Kanunla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlanmıştır. Ancak Yüksek Denetleme Kurulunun 
Yasama Organına bağlılığı uzun sürmemiş, 23 sayılı Kanunu değiştiren 12.05.1964 tarih 
ve 468 sayılı Kanunla tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır.  

Ayrıca, 12.05.1964 tarih ve 468 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu oluşturulmuş ve bu 
komisyonun kamu iktisadi teşebbüslerini Yüksek Denetleme Kurulu raporlarını esas 
alarak denetleyeceği öngörülmüştür. 

Yürürlükteki 1982 Anayasasının 165 inci maddesinde de sermayesinin yarısından 
fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve 
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce denetlenme esaslarının kanunla 
düzenleneceği kuralı getirilmiştir. Anayasanın 165 inci maddesinin gerekçesinde de 
belirtildiği üzere, TBMM’nin bu denetimini Yüksek Denetleme Kurulu aracılığı ile 
yapması öngörülmüştür.  Buna dayanılarak çıkarılan 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda da, genel olarak mülga 468 sayılı 
Kanun doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 



 12 

Komisyonu’nun Kamu İktisadi Teşebbüslerini Yüksek Denetleme Kurulu raporlarını esas 
alarak denetleyeceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.  

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkındaki 24.06.1983 tarih ve 72 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Denetleme Kurulunun kuruluşu, görev ve 
yetkilerine ilişkin kurallar yeniden düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesinin 1988/3 sayılı 
Kararı ile de teyit edildiği üzere, Anayasanın 165 inci maddesinde öngörülen TBMM 
denetiminin, Yüksek Denetleme Kurulu raporları esas alınarak yapılması zorunluluğu,  
Yüksek Denetleme Kurulu’nu ismi Anayasanın ilgili maddesinde ifade edilmeyen, fakat 
madde gerekçesinde belirtilen bir anayasal kuruluş konumuna getirmektedir. 
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1.3       Yüksek Denetleme Kurulu’nun yapısı 

1.3.1 Yasal çerçeve ve gelişim 

 1930’lu yılların ikinci yarısından itibaren, kamu iktisadi teşebbüslerinin ekonomik 
hayatta daha etkin görevler üstlenmesi ve sosyo-ekonomik nedenlerle giderek 
yaygınlaşması; bu kuruluşların çalışma usul ve esaslarıyla denetimlerinin  kanunla 
düzenlenmesini bir ihtiyaç olarak gündeme getirmiş ve ATATÜRK’ ün 1937 yılında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşmasında verdikleri direktif üzerine 17.06.1938 
tarih ve 3460 sayılı kanunla Yüksek Denetleme Kurulu, “Umumi Murakabe Heyeti” 
adıyla kurulmuştur. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin işletmecilik kurallarına ve ekonominin genel 
ilkelerine uygun kârlı ve verimli çalışmalarına yönelik tespit ve önerilerde bulunmak 
amacıyla anılan kuruluşları sürekli gözetim ve denetim altında bulunduran, bilanço ve 
sonuç hesaplarını inceleyen, yöneticilerin aklanmasına veya aklanmamasına ilişkin 
raporlar düzenleyen Yüksek Denetleme Kurulu daha sonra, 15.07.1960 tarih ve 23 sayılı 
Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlanmıştır. Ancak bu uygulama uzun 
sürmemiş, 23 sayılı Kanun’u değiştiren 12.05.1964 tarih ve 468 sayılı Kanun’la tekrar 
Başbakanlığa bağlanmış, bu arada 12.03.1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun geçici 6 ncı 
maddesinde, kendi özel kanunu yürürlüğe girinceye kadar 3460 ve 23 sayılı Kanunların 
Yüksek Denetleme Kurulu ile ilgili hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. 

Öte yandan, 1961 Anayasasının 127 nci maddesinin son fıkrasındaki Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin kanunla 
düzenleneceğine ilişkin hüküm gereğince çıkarılan 12.05.1964 tarih ve 468 sayılı Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’la, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Komisyonu oluşturulmuş ve bu komisyonun kamu iktisadi teşebbüslerini 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarını esas alarak denetlemesi  öngörülmüştür. 

 Yürürlükteki 1982 Anayasasının 165 inci maddesinde de sermayesinin yarısından 
fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve 
ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce denetlenme esaslarının kanunla 
düzenleneceği kuralı getirilmiştir. Anayasanın 165 inci maddesinin gerekçesinde de 
belirtildiği üzere, TBMM’nin bu denetimini Yüksek Denetleme Kurulu aracılığı ile 
yapması öngörülmüştür. Buna dayanılarak çıkarılan 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da da, genel olarak mülga 468 sayılı Kanun 
doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 
Kamu İktisadi Teşebbüslerini Yüksek Denetleme Kurulu raporlarını esas alarak 
denetleyeceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 
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Yüksek Denetleme Kurulu Hakkındaki 24.06.1983 tarih ve 72 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 17.06.1938 tarih ve 3460 sayılı Kanundan sonra yürürlüğe 
konulmuş olup, Yüksek Denetleme Kurulu’nun kuruluşu ile görev ve yetkilerine ilişkin 
hükümleri içermektedir. Anayasa mahkemesinin 1988/3 sayılı Kararı ile de  teyit edildiği 
üzere, Anayasanın 165 inci maddesinde öngörülen TBMM denetiminin, Yüksek 
Denetleme Kurulu raporları esas alınarak yapılması zorunluluğu, Yüksek Denetleme 
Kurulu’nu ismi anayasanın ilgili maddesinde ifade edilmeyen, fakat madde gerekçesinde 
belirtilen bir Anayasal kuruluş konumuna getirmektedir. 

1.3.2 Yüksek Denetleme Kurulu’nun organizasyon yapısı 

72 sayılı KHK’ ya göre Yüksek Denetleme Kurulu Başbakanlığa bağlı, tüzel 
kişiliğe sahip yüksek bir denetleme organıdır.  

Yüksek Denetleme Kurulu 1 Başkan, 18 Üyeden oluşan Üyeler Kurulu, denetim ve 
inceleme grupları, genel sekreterliğe bağlı idari birimler ile hukuk danışmanlığından 
oluşmaktadır. Denetim ve inceleme grupları ekonomik sektörler dikkate alınarak; 1 
üyenin başkanlığında yeteri kadar başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarından oluşur. 
Meslek mensuplarının ihtiyaç kadarı; yüksek mühendislik eğitimi almış, konusunda 
tecrübe sahibi teknik başdenetçi  ve denetçilerden oluşmaktadır. 

Ocak-2007 itibariyle Yüksek Denetleme Kurulu’nun organizasyon şeması 
aşağıdaki şekildedir. 
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Şekil.1.Yüksek Denetleme Kurulu’nun organizasyon yapısı 
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1.3.3 Yüksek Denetleme Kurulu’nun İnsan Kaynakları Profili 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun son 5 yıllık personel sayıları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tablo.1.Yüksek Denetleme Kurulu’nun yıllara göre personel sayıları 

Toplam Personel 2003 2004 2005 2006 2007

Meslek Mensupları 157 157 151 144 144

İdari Personel 67 61 59 54 53

Toplam 224 218 210 198 197

 

197 olan toplam personel içinde meslek mensuplarının sahip olduğu pay aşağıdaki 
grafikte gösterilmiştir. 

İdari personel
27%

Meslek 
mensupları

73%

 

Şekil.2.Yüksek Denetleme Kurulu personelinin oransal dağılımı 
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Meslek mensuplarının unvanlara göre dağılımı aşağıdaki çizelgededir.  

Tablo.2.Yüksek Denetleme Kurulu’nun meslek mensuplarının dağılımı 

 

 Meslek Mensuplarının 109 adedini işletme, iktisat, maliye, hukuk vb. uzmanlık 
alanlarından oluşan İdari;  35 adedini ise elektrik, makine, inşaat, kimya, maden, ziraat 
vb. uzmanlık dallarındaki yüksek mühendislerden oluşan Teknik Denetçiler 
oluşturmaktadır. 

Meslek Mensuplarının tamamı yüksek öğrenimli olup, yüksek lisans ve doktora 
yapanların sayısı aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo.3.Yüksek Denetleme Kurulu meslek mensuplarının lisansüstü eğitim 

durumuna göre dağılımı  
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Yüksek Denetleme Kurulu’nun idari personel sayısı, 6 kişisi şube müdürü olmak üzere 53 
olup eğitim durumları ve oransal dağılımı aşağıda gösterilmiştir.    

Tablo.4.Yüksek Denetleme Kurulu idari personeli’nin eğitim durumuna göre dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%

32%
21%

Yüksek okul
Lise ve dengi okul
İlköğretim

 

 

Şekil.3.Yüksek Denetleme Kurulu idari personelinin eğitim durumuna göre 

oransal dağılımı 

 

 

İdari Personelin Eğitim 
Durumu 2005 2006 2007 

Yüksek okul 16 17  17 

Lise ve Dengi Okul 30 25  25 

İlköğretim 13 12  11 

Toplam 59 54  53 
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2. DURUM ANALİZİ 

 

2.1 Yüksek Denetleme Kurulu’nun mevcut durumu 

2.1.1 Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetimin türü ve niteliği 

Yüksek Denetleme Kurulu denetiminin temel kaynağı Anayasanın 165 inci 
maddesidir. Anayasanın 165 inci maddesi ise denetlenen kuruluşları sermayelerinin 
yarıdan fazlasının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan istisnasız bütün  
kamu kuruluş ve ortaklıkları şeklinde sınıflama yaparak kapsamına almıştır. 3346 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde “Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel 
kişilerince sağlanmış olan kurumlar ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından 
fazlasını sağlamış oldukları diğer kurumlar ve yukarıda sayılanlardan olmamakla beraber 
kendilerine bazı kamu yetki ve görevleri verilmiş olup galip vasıfları bu kamu 
hizmetlerini yürütmek olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olmayan 
özel kanunlara tabi kurumlar ve İller Bankası, bu Kanunla konulan denetime tabidirler.”  
denilmiş ve denetlenen kuruluşların kapsamı daha da genişletilmiştir. 

 3346 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde “Komisyon ve Alt Komisyonlar, 
denetleyecekleri kuruluşların durumunu, ulusal ekonomiye faydalı olabilmeleri için özerk 
bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık 
ilkeleri doğrultusunda yönetilerek, kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; 
faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına 
uygunluğu yönlerinden inceler.” denilmiş ve denetlenen kuruluşlarda uygunluk denetimi 
yanında esas olarak finansal denetim ve performans denetimi yapılması öngörülmüştür. 
Bu tür denetim görevi de 3346 sayılı Kanun ve 72 sayılı KHK ile Yüksek Denetleme 
Kurulu’na verilmiştir. 

 72 sayılı KHK’nın 22 nci maddesinde Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetleme 
konuları; 
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şeklinde belirlenmiş ve kuruluşlarda uygunluk denetimi yanında esas olarak 
finansal denetim ve performans denetimi yapılması öngörülmüştür. 

İktisadi denetim, bütünleşik denetim  ve sistemci denetim adlarıyla da anılan 
ekonomik denetim, mali tablolar, uygunluk ve performans denetimlerinin birlikte 



 21

yürütüldüğü ve raporlandığı bir denetim türüdür. Ekonomik denetimle; bir taraftan 
kuruluşun faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı, diğer 
taraftan finansal tablolarının yürürlükteki mali mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe 
standartlarına uygunluğu ayrıntılı bir mali tablolar denetimi yapılmak yoluyla ortaya 
konulmakta, öte yandan kuruluşa tahsis edilen kaynakların tüm işletme fonksiyonları 
dikkate alınarak rasyonel esaslara göre etkinlik, verimlilik, kârlılık ve tutumluluk ilkeleri 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı incelenerek bu doğrultuda önerilerde 
bulunulmaktadır. Ekonomik denetimde temel amaç performans denetimi olup, bu denetim 
mali tablolar denetimi ve uygunluk denetimi ile desteklenerek bütünlük kazanmaktadır. 

Denetimin geniş bir türü olan ekonomik denetim; kuruluşların modern işletmecilik 
ilkelerine göre rasyonellik, verimlilik ve kârlılık yönlerinden sürekli olarak incelenmesini 
ve kuruluşların belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için alınması gerekli tedbirleri 
göstermeyi amaçlar. Bu itibarla ekonomik denetim, özellikle sürekliliği, etkinliği ve 
kapsamının genişliği bakımından öteki denetim türlerinden ayrılır. Kuruluşlar üzerinde 
sürekli bir gözetim fonksiyonunun bulunması, denetime dinamik bir yapı kazandırmakta 
ve yürütme organına önlemlerin zamanında alınması olanağını vermektedir. 

 Gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelerin tümünde, denetim anlayışı ve 
uygulamalarının performans denetimine doğru hızla gittiği bir aşamada, 1938 yılından bu 
yana ekonomik denetimin önemli bir parçası olarak performans denetimi yapmakta olan 
Yüksek Denetleme Kurulu, bu konudaki birikim ve deneyimini; söz konusu denetimi, 
buna yapısal anlamda hazır ya da uygun  durumda olan, sadece Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri üzerinde uygulayarak değil, sermaye, organizasyon yapıları ve faaliyet 
alanları birbirlerinden farklı diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da taşımayı 
amaçlamaktadır. 

 Bir kuruluşun çalışma  programının, faaliyetlerinin veya fonksiyonlarının tarafsız 
bir gözle incelenerek kârlılık-verimlilik-ekonomiklik durumlarını belirlemeyi amaçlayan 
performans denetimi; sermaye araçlarının, kullanılan fonların ve/veya insan kaynaklarının 
yönetiminde hesap verme sorumluluğu mekanizmasının işlerliğine yardım eden bir 
denetim türüdür. Performans denetimi nasıl tanımlanırsa tanımlansın, tüm tanımlar; başarı 
ve başarısızlığın ölçülmesi, başarı ve başarısızlığın nedenlerinin belirlenmesi ve çözüm 
önerileri  şeklindeki ortak özellikler taşırlar. 

 Yüksek Denetleme Kurulu, kuruluşundan bu yana performans denetimi kavramını 
ekonomik denetimin önemli bir parçası olarak değerlendirmiş ve performans denetimini 
kârlılık-verimlilik-ekonomiklik kavramları ve analizleriyle tanımlamış ve denetimlerinde 
bu hususları göz önünde bulundurmuştur. 
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2.1.2 Yüksek Denetleme Kurulu’nun raporları ile ilgili işlemler 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetim kapsamına; kamu iktisadi teşebbüsleri, 
özel kanunlarında Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetimine tabi olduğu belirtilen kurum 
ve kuruluşlar, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunun 11 inci maddesine göre özelleştirme 
kapsamına alınan kuruluşlar ile 3346 sayılı Kanun çerçevesinde TBMM tarafından 
denetimi Yüksek Denetleme Kurulu’na verilen kuruluşlar girmektedir. 

Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetime tabi kuruluşlarla ilgili olarak 
düzenlenen denetim ve inceleme raporları aşağıda açıklanmıştır. 
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Yüksek Denetleme Kurulu  tarafından düzenlenen yıllık denetim raporları takım 
çalışması ile ortaya çıkmaktadır. Denetime tabi bir kuruluşun yıllık denetim raporu 
düzenleyen denetim ekibinde yeteri kadar idari ve teknik denetim görevlisinin  bulunması 
esastır. Denetim ekibi uzun süren incelemeler ve denetlemeler sonucunda kendi arasında 
tüm konuları etraflıca tartışarak, görüş alışverişinde bulunarak kuruluşun yıllık denetim 
raporunu hazırlar. Denetim ekibi tarafından düzenlenen kuruluşun yıllık denetim raporu, 
ilgili grup başkanı üyenin ve denetim ekibinin de hazır olduğu Üyeler Kurulunda 
görüşülür, incelenir ve oylanarak karara bağlanır. Bu aşamadan  sonra yıllık denetim 
raporu, Yüksek Denetleme Kurulu’nun tüzel kişiliğine aittir. 

72 sayılı KHK’ ya göre Yüksek Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen yıllık 
denetim raporu,  denetlenen kuruluşa, kuruluşun ilgili yada bağlı olduğu bakanlığına, 
TBMM’ye, Devlet Planlama Teşkilatı’na ve Hazine Müsteşarlığı’na Başbakanlık 
aracılığıyla gönderilir. Denetime tabi kuruluşlar yıllık denetim raporları üzerine 
hazırlayacakları cevaplarını, yetkili organlarından geçirmek kaydıyla kırk beş gün içinde 
ilgili bakanlığa ve Yüksek Denetleme Kurulu’na gönderirler. İlgili bakanlıklar bu 
cevapları kendi görüşleri ile birlikte en geç on beş gün içinde Başbakanlığa ve Yüksek 
Denetleme Kurulu’na gönderirler. 

 Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında; inceleme, teftiş veya tahkiki istenen 
durumlar Başbakanlıkça yetkili mercilere intikal ettirilir. Özellikle Yüksek Denetleme 
Kurulu tarafından ilgili bakanlıklarca incelenmesi, teftişi ve tahkiki istenen konular, 
bakanlıklarca sonuçlandırılır ve sonuçtan Başbakanlığa ve Yüksek Denetleme Kuruluna 
bilgi verilir. Yüksek Denetleme Kurulu, sonuçlandırılan inceleme, teftiş veya tahkik 
raporlarına ilişkin görüşünü 72 sayılı KHK gereğince ayrıca Başbakanlığa bildirir.  

Anayasanın 165 inci maddesi gereğince düzenlenen 3346 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ve Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 35 
milletvekilinden oluşmaktadır. TBMM KİT Komisyonu kendi arasında yaptığı seçimle 
denetlenen kuruluşların büyüklüğüne ve özelliklerine göre alt komisyonlar 
oluşturmaktadır. 

Denetlenen kuruluşun alt komisyonu; komisyon üyesi milletvekilleri, Yüksek 
Denetleme Kurulunun denetim görevlileri, denetlenen kuruluşun üst düzey yöneticileri ile 
Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili bakanlık  temsilcilerinin hazır 
olduğu toplantıda, Yüksek Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen yıllık denetim raporu 
esas alınarak kuruluşun tüm faaliyetleri etraflıca incelenir ve görüşülür. Alt Komisyon 
toplantısında yıllık denetim raporunda yer alan öneri ve inceleme konuları, kuruluşun ve 
ilgili bakanlığın cevapları ayrıntılı olarak görüşülür. Alt Komisyon, TBMM KİT 
Komisyonuna gönderilecek öneri ve tavsiyeleri tespit ederek, inceleme ve denetim 
sonuçlarını bir rapora bağlar.  
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Alt Komisyon tarafından, TBMM KİT Komisyonuna sunulan öneri ve inceleme 
konuları, Yüksek Denetleme Kurulu raporu,  Alt Komisyonda bulunan görevlilerin ve 35 
milletvekilinin hazır olduğu TBMM KİT Komisyonunda ilgili kuruluş ve bakanlıkların 
görüşleriyle birlikte ele alınarak kuruluşların durumları yeniden görüşülür. Ancak TBMM 
KİT Komisyonu toplantısında denetlenen kuruluşla ilgili Yüksek Denetleme Kurulu 
raporunda yer alan veya almamakla birlikte ilavesi uygun görülen her konu görüşülüp 
tartışılabilir. TBMM KİT Komisyonu, inceleme ve değerlendirmelerinin sonucunda; 
kuruluşların bilanço ve sonuç hesaplarını tasvip ederek yönetim kurullarının ibra 
edilmesine veya bilanço ve sonuç hesaplarının tasvip edilmemesine gerekçeli olarak karar 
verir. 

TBMM KİT Komisyonun bütün kamu iktisadi teşebbüslerini kapsayan tasvibe ve 
genel görüşmeye sunulan raporları basılıp tüm TBMM üyelerine dağıtılır. Dağıtılan 
rapora; siyasi parti grupları, 20 milletvekili veya Hükümet 15 gün içinde itiraz edebilir. 
Bu süre içinde itirazda bulunulmazsa TBMM KİT Komisyonu raporu kesinleşir. İtiraz 
olunan raporlar TBMM Genel Kurulunda öncelikle görüşülür. TBMM Genel Kurulu 20 
gün içerisinde bu rapor üzerine genel görüşme açar. TBMM Genel Kurulu, bilançolarla 
sonuç hesaplarını tasvip etmek suretiyle kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim 
kurullarının ibra edilmesini karara bağlar veyahut bilançolarla sonuç hesaplarını tasvip 
etmemek suretiyle kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurullarının ibra edilmesini 
reddeder. İbra edilmeyen kuruluşların sorumluları hakkında genel hükümlere göre adlî 
kovuşturma veya işlem yapılabilmesi için karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığınca, Başbakanlığa ve ilgili adlî mercie bildirilir.  

Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılan ekonomik denetime ilişkin yasal 
düzenlemelerin süreci doğrultusunda,  denetimin çalışma çevrimi aşağıdaki gibidir. 
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YÜKSEK DENETLEME KURULU DENETİMİNİN ÇALIŞMA ÇEVRİMİ 

              Şekil 4 : Yüksek Denetleme Kurulu denetiminin çalışma çevrimi 
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2.1.3 Yüksek Denetleme Kurulu’nun uyguladığı denetim standartları 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetim standartları; genel standartlar, çalışma 
standartları ve raporlama standartları olmak üzere üç ana başlıkta toplanmıştır. Bu 
standartlar, Yüksek Denetleme Kurulu Denetim ve İnceleme Raporları Yönetmeliği 
uyarınca yürürlüğe konulan ve 1938 yılından bu yana oluşan birikimle hazırlanmış olan 
“Yüksek Denetleme Kurulu Denetleme Kılavuzu”nda aynen yer almış olup, özenle 
uygulanmaktadır. Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetim standartları başlıklar itibariyle 
aşağıdaki gibidir. 

 Genel standartlar 

 Denetim görevlilerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı: 

Denetim görevlilerinin denetim çalışmalarında bağımsız olmaları asıldır. 
Bağımsızlık, denetim çalışmalarının dürüst ve tarafsız olarak yürütülmesini sağlayacak 
anlayış ve davranışlar bütünü olarak algılanmaktadır. 

Bu bakımdan denetim görevi yapanlar; kendilerini bir yandan kuruluş 
yöneticilerinin yerine koymakta, öte yandan adalet dağıtımı ile yükümlü yargıç kadar 
tarafsız ve bağımsız, peşin yargılardan uzak bir tutum içinde olmakta ve denetim sonunda 
kanaatlerini belirtirken sadece kendi iradelerine bağlı kalmaktadırlar. 

Bağımsızlık ve tarafsızlık, Yüksek Denetleme Kurulu’nun yürüttüğü denetimin 
temelini oluşturmaktadır. Tarafsız ve dürüst davranma olarak tanımlanan bağımsızlık, 
meslek mensuplarının vazgeçemeyecekleri bir niteliktir. 

 Denetimin objektifliği: 

Raporlarda yer verilen bilgilerle rakamların doğruluğu, olaylara ve belgelere 
uygunluğu, kuşku uyandırmayacak kadar güvenilir olmalıdır. Bu nedenle incelemelerde 
sözle verilen bilgi üzerine hüküm verilmemekte, dayanak olan belgeler teker teker 
incelenmektedir. 

Raporlar, yalnızca görülenleri kağıt üstüne döküp yansıtmakla kalmayıp, olan 
bitenlerin nedenlerini de açığa vuracak ve bu arada, elde edilen sonuçları doğuran çeşitli 
etkenler arasındaki karşılıklı ilişki ve tepkileri de dile getirecek şekilde kaleme 
alınmaktadır. 

Raporlara girecek görüşlerin ve incelemelerin objektif olması esastır. Bu nedenle, 
kişisel  eğilimlere yer verilmemektedir. Belli bir sorun üzerinde Yüksek Denetleme 
Kurulu kimi zaman diğer mercilerin görüşüne aykırı düşebilecek bir görüşte ve bu 
görüşünü ısrarla savunma durumunda olabilir. Bu tür ihtimaller, Kurulca ileri sürülen 
görüş ve telkinlerin sağlam verilere dayanması gerekliliğini bir kat daha artırmaktadır. 
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Yüksek Denetleme Kurulu’nun devamlı gözetimi altında bulunmaları kanunun 
emri olan kuruluşların bütün hesap ve işlemlerini kapsayıcı güvenilir gerçeklikteki verileri 
tartıp değerlendirecek yetenekte olan denetim görevlisi, bunları kendi takdir süzgecinden 
geçirerek, belli yargılara varacaktır. Yargıların dayanaksız olmamasına titizlikle özen 
gösterilmektedir. 

Kuruluşla ilgili olarak basında çıkan ve usulüne göre denetim görevlilerine iletilen 
haberler hakkında, gerekli görüldüğünde bir kanaate varabilmek için söz konusu olayın 
gerçek yanları ve nedenleri dikkatli ve tarafsız bir görüşle araştırılmaktadır. 

 Denetimde mesleki özen ve titizlik: 

Bu standarda göre her meslek mensubu denetim görevini sürdürürken ve raporunu 
düzenlerken, çalışmaların her aşamasında mesleki özeni göstermek zorundadır. 

Bu bakımdan denetim görevlilerinin denetim çalışmalarında, denetim ilke ve 
kurallarına eksiksiz uymaları, yeterli miktarda ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte ve 
güvenilirlikte kanıt toplamaları ve bunlara göre değerlendirme yapmaları vazgeçilmez bir 
zorunluluk olarak kabul edilmektedir. 

Denetim görevlisinden beklenen, uzmanlığını özenle ortaya koymasıdır. Esasen 
mesleki özen, denetçinin tüm denetim standartlarına eksiksiz bir biçimde uyması ile 
sağlanmaktadır. 

 Denetimde davranış: 

Meslek mensupları, denetlediği kuruluşlarda bütün gözlerin üzerinde olduğunu 
bilerek giyim ve davranışlarıyla da örnek bir tutum sergilemektedir. Denetim görevlileri 
çalışmalarında, kuruluş yöneticileri ile iyi ilişkiler kurmaya özen göstermektedirler. 
Ancak, kuruluş yöneticilerinin benzeri davranış içinde bulunmamaları halinde 
doğabilecek bir ortamın, denetleme sonuçlarını ve denetim görevlilerinin kanaatlerinin 
raporlara yansıtılmasını engellemeyeceği doğaldır. 

 Denetimde mesleki yeterlilik: 

TBMM’nin ve diğer yetkili mercilerin güvenilir ve kaliteli bir denetim görüşüne 
ulaşması için meslek mensuplarının, belirli bir mesleki eğitime, deneyime ve yeteneğe 
sahip olması zorunludur. Denetim görevlisi geçmişte kazandığı mesleki eğitimin, gelecek 
için yeterli olmadığını düşünen kişidir. İyi bir denetim görevlisi çeşitli eğitim 
programlarına devam ederek, mesleki yayınları izleyerek kendini yeniler; etkinlik ve 
verimliliğini artırıcı yönde sürekli çaba gösterir. 

Mesleki yeterlilik standardı meslek mensupları için bir zorunluluktur. Meslek 
mensuplarının gerekli teknik bilgi ve yeterliliğe sahip olduğu varsayılır. Bunun yanı sıra 
meslek mensupları, kendi mesleki bilgi ve deneyimlerini refakatindeki denetçi 
yardımcılarına ve mesleğe yeni atanan denetim görevlilerine aktararak, onların mesleki 
açıdan üstün nitelikli, yüksek denetim konusunda uzmanlaşmış meslek mensupları olarak 
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yetişmelerine çaba gösterir.  

Bu nedenle Yüksek Denetleme Kurulu meslek mensupları, Kurulun hizmet içi 
eğitim faaliyetleri dışında, kişisel çabalarıyla da mesleki yeterliliklerini geliştirmekte, 
değişen mevzuatı yakından izlemek suretiyle etkinlik ve verimliliklerini artırmaktadırlar. 

 Çalışma standartları 

 Stratejik planlama: 

Meslek mensupları denetim görevinin yürütülmesi sırasında, Yüksek Denetleme 
Kurulu’nun stratejik planı doğrultusunda benimsediği vizyonunu, misyonunu, stratejik 
amaçlarını ve değerlerini korumak ve uygulamak durumundadırlar. 

 Denetimin planlanması: 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun bu standardı denetim çalışmalarının iyi bir şekilde 
plânlanmasını öngörmektedir. Denetimde planlama çalışmaları hazırlanırken, işgücü 
planlaması, zaman planlaması ve kaynakların verimli kullanımının plânlaması 
yapılmaktadır. Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetim raporlarını ilgili yerlere mevzuatta 
belirlenen sürelerde intikal ettirmesi zorunluluktur. Bu nedenle denetim çalışmalarında 
plânlama, meslek mensupları için büyük önem arz etmektedir. 

Denetim görevlileri, denetlenecek kuruluş ve faaliyet alanı hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmakta, uygun bir denetim planlaması için, kuruluşun organizasyon yapısı, kuruluş 
yeri, ürettiği mal veya hizmetlerin niteliği, yatırımları, alımları, pazarlama faaliyetleri, 
finansal yapısı, içinde bulunduğu sektörün durumu, iş ilişkisinde olduğu kurum ve 
kuruluşlar gibi birçok konuda bilgi toplanmaktadır. 

Yüksek Denetleme Kurulu tarafından, denetimin planlanması ile ilgili çalışmalar 
her yıl aralık ayında, 72 sayılı KHK’nın Kurul Başkanlığı’na verdiği yetki çerçevesinde  
yürütülmekte ve hazırlanan iş programı ile kesinlik kazanmaktadır.  

 Refakatteki  meslek mensuplarının gözetimi: 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun bu standardı, denetçi yardımcılarının en iyi şekilde 
yetiştirilmesini ve dışardan atanan denetçilerin Kurula uyum sağlamasını öngörmektedir. 

Denetim görevinin yürütülmesi sırasında denetçi yardımcılarının, refakatinde 
oldukları meslek mensuplarının gözetiminde denetime katılmaları sağlanmaktadır. 
Refakatte olan denetçi ve denetçi yardımcılarının faaliyeti, denetimin yürütülmesinden 
sorumlu olan denetim görevlileri tarafından yakından kontrol edilmektedir. Bu kontrol 
hem uygun ve kaliteli bir denetimin gerçekleştirilmesi ve hem de denetçi yardımcılarının 
iyi bir biçimde eğitilip yetiştirilmeleri açısından gereklidir. 

Denetçi yardımcıları, refakatinde olduğu denetim görevlisinin verdiği direktifler 
dahilinde, denetim programlarına uygun olarak görevlerini yerine getirmeye 
çalışmaktadırlar. Denetçi yardımcıları, çalışmaları sırasında sık sık refakatinde olduğu 
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denetim görevlisine başvurarak onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmakta, konuların 
kendi açılarından aydınlanması için denetim görevlileri ile mesleki tartışma ve 
değerlendirmelerde bulunmaktadırlar.  

Dışardan denetçi olarak atanan ve kendi alanlarında uzman olan meslek 
mensuplarının, Kurula kısa sürede uyum sağlamaları büyük önem arz etmektedir. Bu 
nedenle dışardan atanan denetçilerin mesleğe uyum sağlamaları, iyi bir biçimde eğitilip, 
yetiştirilmelerine bağlı bulunmaktadır. Dışardan denetçi olarak atanan meslek mensupları 
belirli bir süre denetim ekibindeki kıdemli bir meslek mensubunun nezaretinde denetim 
görevini yürütmektedirler. 

 İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi ile değerlendirilmesi: 

Denetim yöntemlerinin bağlı olduğu testlerden alınacak sonuçların saptanması 
amacıyla ve güvenilir bir temel olarak, mevcut iç kontrol ve teftiş sisteminin gereği gibi 
incelenmesi ve değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Meslek mensupları, denetledikleri kuruluşun iç kontrol ve teftiş sistemlerini 
gözden geçirerek, hatta denetimin de denetimini yaparak değerlendirmeye tabi tutmakta, 
varsa aksayan, eksik olan hususlara denetim raporunda yer vermektedir. Bir kuruluşun 
etkin bir iç kontrol sisteminin bulunması, yayınlanan raporların ve bilgilerin doğruluk ve 
güvenirlik derecesini artırmaktadır. Etkin bir iç kontrol sisteminin bulunması, raporların 
ve bilgilerin hatalı olma riskini azaltmaktadır. Hata riskinin az olması ise meslek 
mensuplarının denetim görüşlerine ulaşmada gerekli olacak denetim işlemlerinin sayı ve 
kapsamının daralmasına neden olmaktadır.  

 Denetimde yararlanılacak başlıca kaynaklar: 

Denetim konusu olan olaylar ve konular hakkında bir görüşe varmak için makul bir 
temel sağlayacak kanıtlar, soruşturmalar, gözlemler, araştırmalar yoluyla yeter ölçüde 
yararlı bilgiler elde edilmelidir. Bu standart, denetim görüşlerine ulaşmadan önce yeterli 
miktarda uygun bilgi ve belgeden oluşan kanıt toplanmasını öngörmektedir. Kanıt 
toplamada sınırın ne olacağı meslek mensuplarının yargısına ve inisiyatifine bırakılmıştır. 
Denetim görevlileri toplayacağı denetim kanıtlarının miktarını kuruluşun iç kontrol ve 
teftiş sisteminin etkinliğine, denetlenen olayın niteliklerine ve de genel olarak denetlenen 
kuruluşun durumuna göre belirler.  

Denetim konusuyla ilgili olarak yeterli sayıda kanıt toplanmasının yanı sıra bu 
kanıtların uygun kanıtlar olması da gerekmektedir. Buna göre meslek mensupları yeterli 
sayıda kaliteli kanıt toplamakla yükümlüdür. Yeterli sayıda kanıt toplanması yanında, 
kanıtın uygunluğunun belirlenmesi de denetim görevlilerinin yargısına ve inisiyatifine 
bağlı bulunmaktadır. Genel olarak bir denetim kanıtının kalitesine etki yapan etmenler; 
kanıtın geçerliliği, tutarlılığı ve somut olmasıdır. 

Denetim kanıtları, denetlenen kuruluş tarafından hazırlanarak meslek mensuplarına 
verilebileceği gibi, denetim görevlileri tarafından çeşitli denetim yöntem ve işlemleri 
uygulanarak kuruluş içinden veya kuruluş dışından toplanabilir.  
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Elde edildikleri kaynaklar açısından denetim kaynaklarına “Yüksek Denetleme 
Kurulu Denetleme Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

 Raporlama standartları 

 Denetimde bakış açısı: 

Denetimde; kuruluşların ve onların sorunlarının mümkün olan bütün açılardan yurt 
içindeki ve yurt dışındaki benzerleri ile kıyaslanmasının, geçmişte yapılabildiğinden daha 
başarılı olarak yerine getirilmesi esastır. Bu sayede, raporlardaki tekseslilik giderilerek, 
kavuşulacak daha engin perspektif içinde, kuruluşların gelişimi üzerindeki yargı ve 
görüşler daha değişik ve çok yönlü bir nitelik kazanmaktadır.  

Kuruluşun ürettiği mal ya da yaptığı hizmet konusu ile yakından ilgili yerli ve 
yabancı yayınlardan, başta kurul kitaplığındakiler olmak üzere, esinlenmek, raporlardaki 
tek sesliliğin giderilmesinde denetleyene yeni ufuklar açacaktır. 

 Raporların kapsamı: 

“Yüksek Denetleme Kurulu Denetleme Kılavuzu”, denetim görevlilerinin 
kuruluşlarda yapacağı incelemelere yol gösteren bir el kitabıdır. Kılavuz metninin geniş 
olması rapor metninin de geniş olacağı, rapor hacminin de geniş tutulacağı anlamını 
taşımamaktadır. Kılavuzda yer alan hususların üzerinde durulması ve incelenmesi 
zorunludur. Ancak, incelenen konulardan eleştirilmeye, sonuç çıkarmaya ve tedbir 
alınmasına gerek olmayan görüşlere raporda yer verilmez.  

Bütün raporlarda bulunması gereken asgari bilgiler (muhteva) ile bunların 
değerlendirme esasları “Yüksek Denetleme Kurulu Denetleme Kılavuzu”nun ilgili 
yerlerinde belirtilmiştir.  

 Raporların açıklığı: 

Kuruluşlara ilişkin her husus, tüm açıklığıyla raporlarda ortaya konulmaktadır. 
Çünkü, ana hedef yasama organına doğru bilgi verilmesidir.  

Kuruluşlardan alacaklı olan ve özellikle borçlu bulunan gerçek kişilerin adları da, 
gerekli hallerde raporlarda yer alabilir. 

 Rapor konuları arasında uyum: 

Bir kuruluşun raporunun bir ekip tarafından yazılması halinde; raporun yeterli bir 
düzeyde düzenlenmesi, incelenmeyen hiçbir konunun bırakılmaması, tekrarların ve 
çelişkilerin önlenmesi için ekibi oluşturan denetim görevlilerinin, birbirleriyle sıkı iş 
birliği yapmaları esastır. 

Rapor bahisleri arasında olduğu gibi, raporlar arasında da uyumun sağlanması için 
ilgililerce gereken özen gösterilmektedir. 
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 Raporların zaman içinde tutarlılığı:  

Kuruluş hakkında birbirini izleyen yılların denetim raporlarında aynı konularda 
ileri sürülen görüşlerde çelişkilere düşülmemesi; zaman içinde mevzuatta veya diğer 
koşullarda oluşan değişiklikler nedeniyle Kurul görüşünde değişme olmuşsa bunun 
gerekçesinin açıklanması gerekmektedir.  

 Rapor hacmi: 

Rapor, ana çizgileriyle; söz konusu kuruluşun nasıl çalıştığı, amacını ne ölçüde 
gerçekleştirdiği, niçin o sonuçları aldığı, daha iyi sonuçlara ulaşabilmesi için neler 
yapılabileceği sorunlarını cevaplandırabilecek hacimde düzenlenmektedir. 

 Raporlarda kalıplaşmadan kaçınılması: 

Raporlar, yıllar yılı kalıplaşmış metinler halinde tekrar edilmekte olduğu izlenimini 
bırakmayacak biçimde işlenmektedir. İmkan ölçüsünde kuruluşun yapısal düzeni, 
çalışmaları ve geleceğine ilişkin önemli konular üzerinde durulması, gelişen ekonomik 
hayatın ve değişen koşulların getirdiği sorunlara değinilmesi ve bakış açılarının buna göre 
yenilenmesi suretiyle raporlar kalıplaşmadan kurtarılmaktadır. 

 Raporların dili ve üslûbu: 

Raporlar, Anayasanın yazılış tarzındaki dil sadeliği örnek tutularak yaşayan, 
doğru ve pürüzsüz bir dille kaleme alınmaktadır. 

 Raporların temel düzeni ve işaretlemeler: 

Raporların temel düzeni ve işaretlemeler ile ilgili esaslara “Yüksek Denetleme 
Kurulu Denetleme Kılavuzu”nda yer verilmiştir.  

Yüksek Denetleme Kurulu Denetleme Kılavuzu, denetime tabi kuruluşlar 
hakkında, 24.6.1983 tarih ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname gereği ve Anayasa’nın 165 inci maddesine istinaden 
çıkarılan 2.4.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Fonların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine esas oluşturmak üzere düzenlemesi gereken 
denetim raporlarının hazırlanmasında, meslek mensuplarının göz önünde tutacakları 
hususları ve inceleme esaslarını kapsamaktadır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun ilk Denetleme Kılavuzu 1940 yılında İsviçreli bir 
firma olan Société Anonyme Fiduciaire Suisse tarafından hazırlanmış; zaman içerisinde 
edinilen tecrübelerden yararlanılarak, günün değişen koşulları ve ihtiyaçlar doğrul-
tusunda sürekli olarak zenginleştirilerek güncelleştirilmiştir. Çağdaş denetim anlayışı esas 
alınarak, bu alanda ortaya çıkan gelişmeler paralelinde söz konusu kılavuzda gerekli 
değişikliklere gidilmektedir. 
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Yüksek Denetleme Kurulu Denetleme Kılavuzu, meslek mensuplarından oluşan 
“Denetleme ve İnceleme Raporları Yönetmeliği ve Denetleme Kılavuzu Daimi 
Komisyonu” tarafından, Yüksek Denetleme Kurulu denetim gruplarının görüş ve önerileri 
de dikkate alınarak hazırlanmakta ve Üyeler Kurulu’nda karara bağlanarak yürürlüğe 
konulmaktadır. Kılavuzun güncelleştirilmesi amacıyla yapılan değişiklikler de aynı 
yöntem ve süreç işletilerek yerine getirilmektedir. 

Anayasa’nın 165 inci maddesi ile 3346 sayılı Kanun, 72 sayılı KHK, 233 sayılı 
KHK ve diğer ilgili mevzuat dikkate alınarak hazırlanan ve denetim faaliyetlerine ışık 
tutucu, yol gösterici niteliğiyle, çalışmalarda kolaylık sağlamayı ve başarıya ulaşmada 
yardımcı olmayı amaçlayan Yüksek Denetleme Kurulu Denetleme Kılavuzu dört 
kısımdan oluşmaktadır.  

Birinci kısımda “Yüksek Denetim”, ikinci kısımda “Yüksek Denetleme Kurulunun 
Denetimi”, üçüncü kısımda “Yüksek Denetleme Kurulunun Denetim Standartları” ve 
dördüncü kısımda ise “Raporların Temel Düzeni” konularında ayrıntılı açıklamalar yer 
almaktadır. 

Ayrıca, uluslar arası finansal raporlama standartları esas alınarak, Kurul 
bünyesinde yürütülen çalışma neticesinde; mali tablolar, mali bünye ve diğer inceleme 
konularına ilişkin esasları içeren  “Mali Denetim (Auditing) Kılavuzu” da hazırlanmıştır.   

2.2 Paydaş analizi 

Paydaş analizi, herhangi bir faaliyeti olumlu veya olumsuz şekilde etkileyecek olan 
tarafları, grupları ve kurumları belirlemek ve bunların etkilerinin olumlu mu olumsuz mu 
olacağını saptamak, yürütülecek olan faaliyetten en fazla faydayı sağlayabilmek için 
stratejiler geliştirmek ve faaliyetin başarılı bir şekilde uygulanabilmesine engel 
oluşturabilecek unsurları ortaya koyup bunlara karşı gerekli önlemleri almak amacıyla 
yapılır. 

Paydaş analizi, yürütülecek bir faaliyetin başarısını etkileyebilecek olan önemli 
tarafların, grupların veya kurumların tanımlanması ve değerlendirilmesini sağlamak 
amacıyla kullanılan bir yöntemdir. 

Dış paydaşlar, kurumun hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kişi ve kuruluşları 
temsil eder.  

Kurum çalışmalarına olumlu ya da olumsuz etkisi olan, yürütülen hizmetlerden 
direkt olarak etkilenen yada çalışmalara katkı sağlayabilecek diğer kurum/kuruluşlar, grup 
ve taraflar dış paydaşları oluşturur. 

Paydaş analizi çerçevesinde, stratejik plana katkılarının sağlanması amacıyla, iç 
paydaşlardan kurul mensuplarına yönelik olarak stratejik plan anketi düzenlenmiştir. 
Yüksek Denetleme Kurulunun dış paydaşları ile ilişkisi, bir hizmet alış-verişi şeklinde 
olmayıp denetleme faaliyetlerinin sonuçları hakkında bilgilendirme çerçevesinde 
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kaldığından stratejik plan çalışmalarında dış paydaşlardan görüş alınması isabetli 
bulunmamıştır.   

 Yüksek Denetleme Kurulu’nun paydaşları öncelik sırasına göre aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

 

Tablo.5. Yüksek Denetleme Kurulu’nun paydaşları 
 

PAYDAŞ ADI PAYDAŞ 

TÜRÜ 

PAYDAŞ OLMA SEBEBİ 

 

 
Başbakan veya ilgili Devlet   
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı veya Devlet 
Bakanı 

İç paydaş 72 sayılı KHK gereğince Yüksek 
Denetleme Kurulu’nun Başbakanlığa 
bağlı olması ve Başbakan’ın 
doğrudan görev verebilmesi 

 Kurul çalışanları İç paydaş Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi  

o TBMM Dış paydaş Mevzuat çerçevesinde öngörülen 
denetimin Yüksek Denetleme Kurulu 
raporları esas alınarak TBMM’ce 
yapılması 

o Denetlenen kuruluşlar Dış paydaş Anayasa ve ilgili mevzuat gereği 
Yüksek Denetleme Kurulu’nun 
denetimine tabi olmaları 

o Hazine Müsteşarlığı Dış paydaş Denetlenen kuruluşların 
sermayelerini sağlamış olması 

o Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı 

Dış paydaş Denetlenen kuruluşların yatırım 
kararlarında belirleyici olması 

o Denetlenen kuruluşlarla 
ilgili Bakanlık 

Dış paydaş Denetlenen kuruluşlar üzerinde 
denetim ve gözetim yetkisinin 
bulunması 

o Diğer kamu kuruluşları ve 
üniversiteler 

Dış paydaş Yüksek Denetleme Kurulu 
raporlarında yer alan verilerin 
kullanılması 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun hizmetlerini ve bu hizmetlerden yararlanan 
kuruluşları (dış paydaşları) gösteren paydaş/hizmet matrisi aşağıda gösterilmiştir.
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Tablo.6. Yüksek Denetleme Kurulu’nun paydaş / hizmet matrisi

Paydaş / Hizmet Matrisi TBMM  
Denetlenen 
kuruluşlar 

Hazine 
Müsteşarlığı 

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 

Müsteşarlığı 

Denetlenen 
kuruluşlarla 

ilgili        
Bakanlık 

Diğer kamu 
kuruluşları ve 
üniversiteler 

Yıllık denetim raporu X X X X X X  

İvedi durum raporu X X X  X   

Özel inceleme raporu X X X  X   

Genel rapor   X X X   X 

TBMM ve Başbakanlık 
tarafından verilen görevler 

X X        X 
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2.3 GZFT analizi 

Stratejik yönetim açısından kurum ile çevresi arasındaki ilişki, çevre şartları ile 
kurumun kabiliyet ve kapasitesi olmak üzere iki farklı noktada odaklanmaktadır. Stratejik 
yönetimin en önemli araçlarından biri olan stratejik planlama faaliyetinin temel amacı, 
kurumun kaynak ve kabiliyetleri ile çevre şartları arasında uyum sağlamaktır. Zira kurum 
amaçlarının gerçekleştirilmesi önemli ölçüde bu uyumun sağlanmasına bağlı 
bulunmaktadır. Çevre şartları, sürekli meydana gelen değişiklikler sebebiyle kurumü 
fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıya bırakabilmektedir. Bununla birlikte her kurumun sahip 
olduğu kaynak ve kabiliyetlere bağlı olarak güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. 

Kurumun bir bütün olarak mevcut durumunun ve tecrübesinin incelenmesi, üstün 
ve zayıf yönlerinin tanımlanması ve bunların çevre şartlarıyla uyumlu hale getirilmesi 
GZFT analizi (etkileşim analizi) aracılığıyla ortaya konmaktadır. 

GZFT analizi çerçevesinde; 

- Güçlü yön (G): Kurumun herhangi bir konuda benzer kurumlere göre daha 
etkili ve üstün konumda olması hali, 

- Zayıf yön (Z): Kurumun benzer kurumlere kıyasla daha az verimli veya etkili 
olan yönleri ve faaliyetleri, 

- Fırsat (F): Çevrenin kurume sunduğu ve amaçlarını başarıyla gerçekleştirmesi 
için elverişli bir durum, 

- Tehdit (T): Kurumun amaçlarını gerçekleştirmesini zorlaştıran veya imkansız 
hale getiren yeni bir durum, 

olarak ifade edilmektedir. 

Stratejik planlama ile özdeş hale gelen, bu sürecin en önemli öğesi olarak görülen, 
stratejik kararların verilmesinde bir bilgi toplama ve tasnif etme aracı olarak 
değerlendirilen GZFT analizinin ilk aşaması olarak kurum içi paydaşlar, bir başka deyişle 
Yüksek Denetleme Kurulu mensuplarına hazırlanan anket uygulanmış, anket sonucunda 
ortaya çıkan görüşler stratejik planlama ekibince değerlendirilerek Yüksek Denetleme 
Kurulu’nun güçlü ve zayıf yönleri ile karşılaşabileceği fırsat ve tehditler belirlenmeye 
çalışılmıştır.     

 

 

 



 36

 

2.3.1 Yüksek Denetleme Kurulu’nun güçlü yönleri 

 TBMM adına denetim yapılması ve denetim raporlarının kuruluşların ibrasında ve 
genel görüşmede esas alınması 

 Denetim konusundaki deneyim ve bilgi birikimi 

 Performans denetimini de kapsayan, “Yüksek Denetleme Kurulu Denetleme 
Kılavuzu” ile standart hale getirilmiş denetim usulü 

 Denetimde objektiflik, güvenilirlik ve saygınlık 

 Denetim raporlarının kalitesi 

 Kurumlenme modeli ve ekip çalışması 

 Sürekli denetim 

 Denetlenen kuruluşlara katkı sağlanması, yol göstericilik 

 Teknik denetim 

 

2.3.2 Yüksek Denetleme Kurulu’nun zayıf yönleri 

 Dışa açık olmama ve tanıtım eksikliği 

 Soruşturma yetkisinin bulunmaması  

 Benzer denetim birimlerine kıyasla mali hakların yetersizliğinden kaynaklanan, 
personelin motivasyon eksikliği    
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2.3.3 Yüksek Denetleme Kurulu’nun konumunu güçlendirebilecek fırsatlar 

 

 Yüksek Denetleme Kurulu’nun ; denetim tekniği korunarak yüksek denetim 
kurumlarının tek çatı altında toplanması veya özerk yapıda bağımsız denetleyici 
kuruluş statüsüne alınarak TBMM ile ilişkilendirilmesi 

 Yüksek Denetleme Kurulu’na soruşturma yetkisi verilmesi 

 Yüksek Denetleme Kurulu’nun denetim alanına düzenleyici ve denetleyici kurullar, 
belediye iktisadi teşebbüsleri ve benzeri kamu  kuruluşların dahil edilmesi  

 Denetim sonuçlarının kamuoyu ile daha fazla paylaşılması ve tanıtıma ağırlık 
verilmesi 

 Kurul mensuplarının özlük haklarının geliştirilmesi suretiyle motivasyonunun 
artırılması 

 Denetim personelinin eğitilerek geliştirilmesi ve uluslararası denetim standartlarının 
gerçekleştirilebilmesi için bilişim ve bilgisayar teknolojisi ile donatılması   

 

 

2.3.4 Yüksek Denetleme Kurulu’nun konumunu olumsuz etkileyebilecek tehditler 

 

 9 uncu Plan Döneminde (2007-2013) de öngörüldüğü üzere özelleştirme ve yasal 
düzenlemelerle denetim alanının daralması 

 Kurul geleceğine ilişkin belirsizliğin personel motivasyonunu olumsuz etkilemesi 
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2.4 Risk analizi 

Gelişmiş demokrasilerde Parlamentolar kamu fonlarının kullanılmasına yetki ve 
izin vermekte, buna karşılık yürütmeler kullandıkları fonların hesabını vermekle yükümlü 
bulunmaktadır. Kamu fonlarının kullanımına ilişkin hesap verme sorumluluğu Parlamento 
ile Yürütme arasındaki temel ilişkilerden birisi haline gelmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşları üzerinde Türkiye’de Parlamento Denetimi; genel 
bütçeye tabi kuruluşlar Sayıştay, kamu iktisadi teşebbüsleri ise Yüksek Denetleme Kurulu 
aracılığıyla yürütülmektedir. 5018 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik kuruluşları ve iktisadi 
nitelikte faaliyette bulunmayan bazı kuruluşlar Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetiminden alınarak Sayıştay denetimine verilmiş bulunmaktadır. 

TBMM’nin kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki denetimleri; dolaylı denetim 
modeliyle Sayıştay aracılılığıyla Plan ve Bütçe Komisyonu ve doğrudan denetim 
modeliyle Yüksek Denetleme Kurulu aracılığıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 
tarafından yürütülmektedir.       

TBMM adına yapılan doğrudan veya dolaylı denetim modellerinde iki ayrı dış 
denetim organının bulunması denetimden kaçışta ve denetim etkinsizliğinde en önemli 
rolü oynamaktadır.   

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları üzerinde parlamento denetimi Anayasanın 
160 ıncı Maddesi gereğince Sayıştay tarafından, 165 inci Maddesi gereğince ise Yüksek 
Denetleme kurulu tarafından yürütülmektedir. 2004 ve 2005 yıllarında Anayasanın 160 
ıncı Maddesinde yapılan düzenlemelerle Sayıştay’ın denetim kapsamı genişletilmiş, ancak 
dış denetimin yeniden yapılandırılması konusunda reformist bir yaklaşım 
sergilenememiştir. Parlamento denetiminde ikili yüksek denetim kurumu tercihinin dış 
denetimde kurumsal dağınıklığa ve kaynak kaybına neden olduğu, koordinasyon 
sorunlarının giderilemediği, dış denetim kapsamı dışına çıkma eğilimlerini artırdığı ve dış 
denetimde etkinliğin sağlanamadığı konusunda yaygın bir görüş bulunmaktadır.   

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yapılan düzenlemelerle 
kamu harcama ve kontrolünde, Kıta Avrupası modeli terk edilerek Anglo Sakson 
modeline doğru bir dönüşüm başlamış bulunmaktadır. Bu dönüşüm doğrultusunda dış 
denetimin yeniden yapılandırılması önem kazanırken, Sayıştay’ın hesap mahkemesi 
şeklindeki mevcut modelini koruması ve denetim alanına tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının verilmesi haline kapasite eksikliğinin giderilmesi konusu tartışma alanının 
odağına düşmektedir.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen 
model Sayıştay’dan Parlamentoya ağırlıklı olarak denetim raporları sunması 
beklenmektedir. Bu beklenti ise dış denetim alanındaki yapılması gereken reformun 
kaynağını oluşturmaktadır. Esas itibariyle Anayasadaki mevcut dış denetim modelinin 
yeniden tasarlanması en uygun çözüm olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 
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Türkiye’de Parlamento adına yapılan dış denetim alanında ikili yapının terk 
edilerek tek bir yüksek denetim organı olması konusunda ortak bir görüş ve kararlılık 
oluşmuş durumdadır. Bu nedenle Yüksek Denetleme Kurulu ile Sayıştay’ın denetim 
kapasitelerinin zaman geçirilmeksizin bir araya getirilmesi reformun önemli adımlarından 
biri olacaktır.  

Yeniden tasarlanan Sayıştay Kanunu bu gelişmeler doğrultusunda ele alınmalıdır. 
Sayıştay Kanunu ve Yüksek Denetleme Kuruluna ilişkin mevzuat, yerel yönetim 
reformuna ilişkin düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuatta düzenlemeler yapılması 
gerebilecektir. Söz konusu düzenlemelerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

Zaman  zaman  kamu  kurum  ve  kuruluşları  mevzuat  düzenlemeleri  ile 
getirilen  yeni  ve  daha  sıkı  kurallara  uyma  noktasında mevzuat  dışına  çıkma 
eğilimleri göstermektedir. Özellikle de kamu mali yönetiminde harcama öncesi 
kontrollerden ve dış denetim kapsamı dışına çıkma isteği mevzuat dışına çıkma 
eğilimlerini  artırmaktadır.  Nitekim  5018  sayılı  Kanun  daha  tam  olarak 
uygulamaya  başlamadan  bu  Kanun  kapsamından  çıkma  eğilimleri  başlamış 
bulunmaktadır. Bunun da nedeni 5018 sayılı Kanunla getirilen kamu kurum ve 
kuruluşlarına  ilişkin  getirilen  tanımların  Anayasal  dayanağının  tam  olarak 
karşılanmamasıdır.  Bunun  yanında  OECD  normlarına  göre  yapılan  ve  5018 
sayılı Kanunda da kısmen yer  alan merkezi, yönetim, genel yönetim ve kamu 
sektörü kavramları Anayasada kendini tam olarak bulamamaktadır.  

 Kamu yönetimi ve mali yönetimi reformunda bütünselliğin sağlanması reform 
yönetiminde etkinliğin artırılması için, kamu kurum ve kuruluşlarının sınıflandırılmasının 
mali ve ekonomik yönden Anayasanın 160, 161, 162, 163, 164 ve 165 inci maddeleri 
arasında yeniden düzenlenmesi büyük yarar sağlayacaktır.  

 Mevzuat  düzenlemeleri  ile  getirilen  yeni  ve  daha  sıkı  kurallara  uyma 
noktasında kamu idarelerinin mevzuat dışına çıkma eğilimlerini bertaraf etmek 
üzere;  mevzuat  hazırlık  ve  değişikliklerine  ilişkin  bir  yasal  çerçevenin 
oluşturulması ve  temel kanunlar  için Anayasa’da özel bir hükme yer verilmesi 
gerekmektedir. 

Bugün Dünyada kamu kaynaklarını kullananların hesap verme sorumlulukları 
olduğu tartışmasız olarak genel kabul görmektedir. Hesap verme sorumluluğu 
kavramından, kamu kaynaklarının hem hukuka uygun harcanmasından ve hem de etkin, 
verimli ve tutumlu kullanılmasından doğan sorumluluk anlaşılmaktadır.  Günümüzde 
ülkelerdeki yolsuzlukların (corruption) artmasına neden olarak yüksek denetim 
kurumlarının işlevlerinin yerine getirilmesinin engellenmesi ve/veya bu denetsel işlevlere 
kamuoyu ve parlamentoların yeterince sahip çıkmaması da ileri sürülmektedir. Türkiye’de 
gerek denetim alanında, gerek denetim kuruluşlarının işlevleri konusunda, gerekse yüksek 
denetim kurumları arasında (Sayıştay-YDK) bir dağınıklık olduğu genel kabul gören bir 
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olgudur. Bu nedenle diğer denetim organlarında olduğu gibi, yüksek denetim alanında 
Yüksek Denetleme Kurulu ile Sayıştay’ın yeniden yapılanmaları büyük önem arz 
etmektedir. Yüksek Denetleme Kurulu gibi performans denetimi yapmayı amaçlayan 
Sayıştay’ın, Yüksek Denetleme Kurulu’nun bu konudaki birikiminden azami düzeyde 
yararlanması sağlanmalıdır.  

Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki TBMM denetimindeki 
etkinliğin arttırılması ve tek bir yüksek denetim kurumu öngörüsünün karşılanması 
yolunda Yüksek Denetleme Kurulu ile Sayıştay’ın tek çatı altında birleştirilmesi önemli 
bir adım olabilecektir. Anayasanın 165 inci maddesinin gerekçesinde  “Payının yarısından 
fazlasına Devletin sahip olduğu kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nce, Yüksek Denetleme Kurulu raporlarıyla düzenlenecek diğer raporlar da esas 
alınarak denetlenmesi …“ şeklindeki hüküm dikkate alınarak ; Yüksek Denetleme Kurulu 
ile Satıştay’ın tek çatı altında birleştirilmesinin gerçekleşmemesi durumunda, Yüksek 
Denetleme Kurulu’nun TBMM ile ilişkilendirilmesi doğru olacaktır. 

 Kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafından TBMM adına yapılan denetim süreçleri yeniden değerlendirilerek, TBMM’nin 
denetim sürecine daha yoğun ve sağlıklı olarak katılmasının sağlanmasında, yüksek 
denetim kurumları olarak Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu’nun asıl amacının 
TBMM’ye denetimi alanında katkı sağlamak olduğunun benimsenmesi gerekmektedir. 
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3. YÜKSEK DENETLEME KURULU’NUN GELECEĞE BAKIŞI 
 

3.1 Vizyon 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun vizyonu; kamu kaynaklarının, kamu kurum ve 
kuruluşlarınca çağdaş işletmecilik gereklerine uygun olarak rasyonel esaslar 
doğrultusunda etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasına ve hesap verme 
sorumluluğunun toplumda  yerleşmesine katkı sağlamaktır.  
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3.2 Misyon 

 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun misyonu; 

 TBMM denetiminin, etkinliğinin artırılarak güçlendirilmesi yönündeki çabalara 
katkı sağlamak,           

 Denetime tabi kamu kurum ve kuruluşlarının, ulusal ekonomiye faydalı 
olabilmeleri için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve gerekleri dahilinde; 
etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleri doğrultusunda yönetilmelerini 
sağlayarak, kuruluş amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmak, 

 Denetimi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarını sürekli gözetim ve 
denetim altında bulundurarak onlara zamanında ve uygun yöntemlerle yol 
göstermek, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında performans yönetiminin geliştirilmesine katkı 
sağlamak ve kısaca verimlilik, etkinlik, ekonomiklik kavramlarıyla ifade edilen 
1938 yılından bu yana Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılan performans 
denetiminin, diğer denetim kuruluşlarınca da tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 
uygulanmasını sağlamak üzere her türlü etkinliklerde bulunmak, 

 Kamu, kurum ve kuruluşlarında hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi ve 
şeffaflığın sağlanması yönünde katkı sağlamaktır.  
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3.3 Temel değerler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsızlık:  

Yüksek Denetleme Kurulu ve meslek mensuplarının yasama ve yürütme organları 
ile denetlenen kuruluşlardan bağımsız olması ve politik etkiden uzak kalması.  

Tarafsızlık: 

Denetimde muhatap alınan taraflara eşit mesafede bulunulması.  

Objektiflik: 

Denetim çalışmaları sonucunda ortaya konulan verilerin doğruluğunun, olaylara ve 
belgelere uygunluğunun ve kişisel eğilimlerden bağımsız olmasının sağlanması. 

Güvenirlik: 

Denetime muhatap kişi ve kurumlar nezdinde saygı ve güven uyandıracak 
uygulama ve yaklaşımların benimsenmesi. 

 

 

 Bağımsızlık 

 Tarafsızlık 

 Objektiflik 

 Güvenirlik 

 Yetkinlik 

 Şeffaflık 

 Değişime ve gelişime açıklık 

 Dinamizm 

 Ekip çalışmasına olan inanç 

 Mesleki özen ve sorumluluk 

 Kamu yararını gözetme 
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Yetkinlik: 

Denetimde mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri 
ve kişilik özelliklerinin bir araya getirilmesi. 

Şeffaflık: 

Denetim sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması. 

Değişime ve gelişime açıklık: 

Değişen çevre koşullarına uyum sağlayacak bakış açısının benimsenmesi. 

Dinamizm:  

Değişen koşullara cevap verebilme kabiliyetinin artırılarak kurumsal ataletin önüne 
geçilmesi. 

Ekip çalışmasına olan inanç: 

Birlikteliğin getirdiği artı değer ve güçten yararlanılarak denetim çalışmalarına 
katkı sağlanması. 

Mesleki özen ve sorumluluk: 

Denetimin planlanmasından sonuçlandırılmasına kadar tüm denetim çalışmalarında 
gerekli mesleki özen ve titizliğin gösterilmesi. 

Kamu yararını gözetme: 

Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasında yol gösterici olunması. 
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3.4 Stratejik amaçlar 

 Kamu kurum ve kuruluşlarına iyi örnek olma yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi amacıyla kamu yararını gözetme, tarafsızlık, hesap verme 
sorumluluğu, güvenilirlik, açıklık, dürüstlük ve liderlik şeklinde belirlenen 
temel davranış ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlamak ve denetimin 
etkinliğini artırmak 

 Yönetimde kalite anlayışını benimseyen, ortak kültürü paylaşan, istikrarlı 
yapıya sahip, dinamik ve kurumsal bir organizasyon yapısını etkin kılmak 

 Uluslar arası genel kabul görmüş denetim standartlarıyla daha uyumlu 
denetim raporları hazırlamak 

 Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yürütülen denetim faaliyetlerinden 
beklenen amaca ulaşılması için TBMM, denetlenen kuruluşlar ve kamuoyu 
ile ilişkilerin geliştirilmesi 

 Yüksek Denetleme Kurulu mensuplarının etkinliğini ve iş memnuniyetini 
artırmak 

 Kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağlamak 
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3.5 Hedefler 

 Yüksek Denetleme Kurulu’nun plan döneminde gerçekleştirmeyi öngördüğü 
hedefler, ilgili oldukları stratejik amaçlarla birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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3.6 Maliyetler 

Yüksek Denetleme Kurulunun plan dönemindeki tüm faaliyetlerini 
gerçekleştirebilmesi için gerekli olan kaynak ve maliyetler, ekonomik sınıflandırma 
düzeyinde aşağıda gösterilmiştir.  

     (Bin YTL)

Yıllar 
Kaynak/Maliyet  

2008 2009 2010 2011 2012 

 Maliyetler        

  01- Personel giderleri 7.359 7.896 8.472 9.319 9.785

  02- Sosyal güvenlik kurumlarına       

        Devlet primi giderleri 666 714 766 842 885

  03- Mal ve hizmet alım giderleri 2.129 2.221 2.319 2.435 2.557

  04- Faiz giderleri       

  05- Cari transferler 21 22 23 24 25

  06- Sermaye giderleri 795 259 285 300 315

  07- Sermaye transferleri       

  08- Borç verme       

  09- Yedek ödenekler       

Maliyetler toplamı 10.970 11.112 11.865 12.920 13.567

 Kaynak Genel bütçe Genel bütçe Özerk bütçe Özerk bütçe Özerk bütçe

 

Yukarıda  ekonomik sınıflandırma düzeyinde gösterilen maliyetlere harcama 
birimleri itibariyle aşağıda yer verilmiştir.  
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Harcama birimleri 
2008     

Bin YTL
2009     

Bin YTL
2010     

Bin YTL
2011     

Bin YTL 
2012     

Bin YTL

Özel kalem 444 471 502 551 579 

Genel sekreterlik 3.054 2.596 2.755 3.030 3.182 

Denetim ve inceleme grupları 7.472 8.045 8.608 9.339 9.806 

Toplam 10.970 11.112 11.865 12.920 13.567 

 

 Yüksek Denetleme Kurulunun strarejik planında yer alan hedeflerden 
maliyetlendirilebilecek nitelikte olanlara ilişkin maliyet öngörüleri aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Yıllar 
Amaç ve hedefler 2008      

Bin YTL 
2009      

Bin YTL 
2010      

Bin YTL 
2011      

Bin YTL 
2012      

Bin YTL 

 Amaç-5 
Yüksek Denetleme Kurulu 
mensuplarının etkinliğini ve iş 
memnuniyetini artırmak 

          

Hedef-1 
Meslek içi eğitim programlarının 
artırılarak Kurul Mensuplarının mesleki 
yeterliliğin geliştirilmesi 

1 5 5 5 5

Hedef-2 
Kurul mensuplarının Kurul dışında 
düzenlenen eğitim programlarına 
katılımının sağlanması 

10 55 30 37 25

Hedef-3 Meslek mensuplarının yurtdışı eğitim 
imkanının hayata geçirilmesi 203 330 373 429 275

Hedef-4 
Yurtdışı seyahat programları ile Kurul 
mensuplarının görgü ve bilgisinin 
arttırılması 

67 85 115 122 140
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3.7 Performans kriterleri: 

Yüksek Denetleme Kurulunun plan dönemindeki performansının 
değerlendirilmesinde ölçüt olabilecek iki temel kriter aşağıda gösterilmiştir. 

 

 Plan döneminin her yılında, ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi Yüksek 
Denetleme Kurulu’na verilen kuruluşların tamamına yıllık denetim raporu 
düzenlenerek planlanan denetimin %100 oranında gerçekleştirilmesi. 

 Plan döneminin her yılında, denetim çalışmalarının geciktirilmeden tamamlanarak 
denetim raporlarının yasal süreleri içinde ilgili birimlere sevk edilmesi. 
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4. STRATEJİK PLANIN UYGULANMASI, İZLENMESİ VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

4.1      Uygulama 

Stratejik planlar, kurumları bir bütün olarak değerleyerek, en yüksek yönetim 
seviyelerinde sistematik olarak kurumun ulaşmayı düşündüğü ana amaçlara ve bu 
amaçlara ulaşmak için elde edilmesi gereken kaynaklara ilişkin yazılı değerlemelerden 
oluşmaktadır. Bu yönüyle stratejik planlama kurume yön verici (orientant) ilkeleri 
kapsamına almaktadır. Her ne kadar stratejik planlama güttüğü amaçlar ve planlama 
öncülleri nedeniyle oldukça uzun bir zaman süresini gerekli kıldığından, uzun süreli 
planlama niteliğindeyse de, planın Kurul birimleri tarafından uygulanabilmesi için, alt 
planlara ayrılması, bir başka deyişle yıllık faaliyet planlarının hazırlanması 
gerekmektedir. 

 Yıllık faaliyet planları, Kurul’un stratejik plan hedeflerinin yayılımını ve 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak izlenecek yolu, tüm kaynak ve faaliyetlerin süreç 
yönetimi çerçevesinde nasıl düzenleneceğini öngören iş planları olarak hazırlanacaktır. 

 Hazırlanacak yıllık faaliyet planlarında, gerçekleştirilecek faaliyetlerin termin 
planı, insan kaynakları planı, değerleme kriterleri vb. ayrıntılar yer alacak, katılımın en 
yüksek düzeyde sağlanabilmesi bakımından faaliyet planlarının ayrıntıları konusunda 
Kurul mensuplarının bilgilendirilmelerine özen gösterilecektir. 

 Kurul stratejik planının uygulama ve gözetiminden sorumlu olacak şekilde  
“Stratejik Plan Uygulama Ekibi” oluşturulacak, bu ekibe gerek denetim ve inceleme 
birimlerinin gerekse de idari birimlerin temsilcilerinin katılımı sağlanacaktır. 

Bu ekibin çalışmalarında Kurul mensuplarından sürekli bilgi alınmasını sağlayacak bir 
sistem oluşturulacaktır. 

4.2      İzleme ve değerlendirme 

Stratejik plan uygulama ekibi, stratejik planın uygulama sonuçlarını 
değerlendirerek, her yıl sonunda bir izleme ve değerlendirme raporu hazırlayacak ve 
Kurul Başkanlığına sunacaktır.  

İzleme ve değerlendirme raporunda, varsa karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri 
de yer alacaktır. 
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Ek: Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 

 

 

1. BAŞKAN: H. Mehmet ŞEDİT Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi 

2. ÜYE Haydar GEZMİŞ 
Yüksek Denetleme Kurulu Genel 
Sekreteri 

3. ÜYE Ali Ulvi DÖNMEZ 
Yüksek Denetleme Kurulu Hukuk 
Müşaviri 

4. ÜYE Erdal KENGER 
Yüksek Denetleme Kurulu 
Başdenetçisi 

5. ÜYE Mustafa KALAYCI 
Yüksek Denetleme Kurulu 
Başdenetçisi 

6. ÜYE Kutlu KARACA 
Yüksek Denetleme Kurulu 
Denetçisi 

7. ÜYE M. Fahri ŞİMŞEK 
Yüksek Denetleme Kurulu 
Denetçisi 

8. ÜYE Adem ÖZEN 
Yüksek Denetleme Kurulu 
Personel Müdürü 

9. ÜYE Yaşar BAKIRCI 
Yüksek Denetleme Kurulu 
Saymanlık Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58

 

Kaynakça 

   11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 

   Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 2003. 

    

    

AKSU, Mualla :  Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi, 

   Anı Yayıncılık, Ankara,2002. 

    

    

   
British Columbia Genel Denetçilik Kurumu Performans Denetimi 
Kılavuzu, 

   T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yayını, Ankara, 2002. 

    

    

DEMİRBAŞ, Tolga :  Denetimde Yükselen Paradigma: Performans Denetimi, 

   T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Yayını, Ankara, 2002. 

    

    

DİNÇER, Ömer :  Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 

   Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2004. 

    

    

EREN, Erol :  Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 

   Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2005. 

    



 59 

    

KAVAL, Hasan :  Muhasebe Denetimi, 

   Gazi Kitabevi, Ankara, 2005. 

    

    

KENGER, Erdal :  Denetim, 

   
T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Eğitim Notları, Ankara, 
2002. 

    

KENGER, Erdal   Yüksek Denetim, 

   Yüksek Denetleme Kurulu Dergisi, Yıl.1, Sayı.2,  2002. 

    

KEPEKÇİ, Celal :  Bağımsız Denetim, 

   Avcıol Basım Yayım, İstanbul, 2004. 

    

    

   
T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetleme ve İnceleme 
Raporları 

   Yönetmeliği ve Kılavuzu 

    

 


