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GENELGE
No: 1
Bilindiği üzere; denetim, rehberlik ve danışmanlık yoluyla
Bakanlığımızın çalışmalarına değer katmak, risk yönetimi ile yönetişim ve
kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek iyileştirilmesi için öneriler
geliştirmek amacıyla 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca doğrudan üst yöneticiye (Müsteşar)
bağlı Đç Denetim Birimi Başkanlığı kurularak faaliyete başlamıştır.
Bakanlığımız üst yönetimini büyük ölçüde hâkim sınıfından
idarecilerin oluşturması, hâkim ve savcıların denetiminin özel olarak
Anayasa’da düzenlenmesi sebebiyle başlangıçta Bakanlığımıza tahsis edilen
GĐH sınıfından iç denetçi kadrolarına atama yapılmamış bilahare bu kadrolar
KHK ile meslek mensubu (hâkim) sınıfına çevrilmiş, ayrıca Türkiye
Cumhuriyeti Anayasa’sının “Adalet hizmetlerinin denetimi” başlıklı 144
üncü maddesi, 12.09.2010 tarih, 5982 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinde
yapılan değişiklik ile “Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri
yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, … hâkim ve savcı mesleğinden
olan iç denetçiler … eliyle yapılır.” şeklinde yeniden düzenlenerek iç
denetim anayasal dayanağa kavuşturulmuş ve GĐH sınıfından iç denetçilerin
Bakanlığımızda görev yapma imkan ve ihtimali ortadan kaldırılmıştır.
5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesi; üst yöneticilere, kendi
idaresinin mali yönetim ve iç kontrol sisteminin işleyişini gözetip izleme
görev ve sorumluluğu vermiş, bu sorumluluğun gereklerini harcama
yetkilileri, strateji geliştirme birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine
getireceğini hükme bağlamıştır.
5018 sayılı Yasa ile Đç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; iç denetçilerin, kamu idarelerinin
merkez, taşra ve varsa yurtdışı dahil tüm birimlerinin her türlü işlem ve
faaliyetlerini, risk esaslı denetim plân ve programları kapsamında sistematik,
811

ĐÇ DENETĐM BĐRĐMĐ BAŞKANLIĞI 1 SAYILI GENELGE

sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla uluslararası denetim standartlarına uygun
olarak denetleme görev ve yetkileri bulunmaktadır.
Adalet Bakanlığı Đç Denetim Başkanlığı Yönergesinin 32/2 nci
maddesinde “Raporlarda yer verilen bulgu ve öneriler ile rapora verilen
cevap ve eylem plânı kapsamında uzlaşmaya varılamayan hususlar ve
bunlara ilişkin denetçi görüşü Başkan tarafından üst yöneticiye sunulur. Bu
konularda Üst Yönetici tarafından yapılan değerlendirme çerçevesinde
alınan karara göre uygulama yapılır. Bu uygulamalar da Đç Denetim
Başkanlığı tarafından izlenir.” aynı Yönergenin 32/4 maddesinde ise
“Denetlenen birim yöneticileri, denetim raporlarında yer alan önerilere
ilişkin düzeltici tedbirleri alır. Raporlarda yer alan tavsiyelerin
gerçekleştirilmemesi ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde, yapılması
gerekenler ve sorumlular hakkında Başkan Üst Yöneticiyi bilgilendirir.”
hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla:
Görevlerini Müsteşar adına yürüten, amacı Bakanlığımızın
faaliyetlerine değer katmak, muhtemel riskleri önceden belirleyip tedbir
alınmasını sağlamak, kurumsal değişimin önünü açmak ve denetlenen
süreçlere ilişkin üst yöneticiye güvence vermek olan iç denetçiler tarafından
tanzim edilip birimlere gönderilen denetim ve inceleme raporlarındaki
önerilerin, mutabık kalınan eylem plânında öngörülen takvime uygun olarak
tatbiki, aşamalarından ve sonucundan Đç Denetim Birimi Başkanlığına
düzenli olarak bilgi verilmesi hususlarında,
Gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.
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