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1-Tüm ülkelerde geçerli ortak bir denetim modeli bulunmamaktad?r

Kamuda denetim, kamu idaresinin ayr?lmaz bir fonksiyonu oldu?undan, ülkeden ülkeye de?i?iklik
göstermektedir. Kamudaki denetim modelleri ülkenin tarihi, hukuki yap?s?, yönetim ?ekli, kültürü ve
co?rafyas? gibi birçok etkene ba?l? olarak de?i?mektedir.
Bu nedenle, her ülkede mutlaka güçlü denetim modelleri de bulunmamaktad?r. Örne?in, ?sveç ve Norveç
gibi nüfuslar? dü?ük, geli?mi?lik seviyeleri çok yüksek ve suç oranlar? çok dü?ük seviyelerde olan
ülkelerde, normal olarak güçlü bir denetim yap?s?na ihtiyaç duyulmamaktad?r. Ancak, tefti?in
bulunmad??? ?sveç ve Norveç gibi ülkeler Türkiye ile k?yaslanma kabiliyeti olmayan ülkelerdir.
Denetimin zay?f oldu?u di?er ülkelere örnek olarak yolsuzluk ve kay?t d???l?k sicilleri bizden daha kötü
olan Meksika ve Arjantin verilebilir. Örne?in, Meksika’da tefti? kurullar?na rastlanmamaktad?r. Sadece,
vergi idaresinde vergi incelemesi ile görevli vergi müfetti?leri bulunmaktad?r. Maliye Tefti? Kurulu’nun
kald?r?lmas? halinde ülkemizde uygulanacak yeni model, “Meksika Modeli” olacakt?r.

2-Devletin küçülerek çekirdek ve güçlü bir yap?ya dönü?mesi tefti?in önemini artt?rmaktad?r

Ça??m?zda devletler (hizmet dahil) üretim alan?ndan çekildikçe, yönetim fonksiyonlar? da nitelik
de?i?tirmekte, esas itibariyle düzenleme ve denetim üzerinde yo?unla?maktad?r. Dolay?s?yla, Maliye
Tefti? Kurulu’nun kapat?larak i?levlerinin büyük ço?unlu?unun ortadan kald?r?lmas? küresel e?ilime
terstir.
Küreselle?me, kamu yönetimindeki yeni e?ilimlerin ve denetim modellerinin ihrac?n? da beraberinde
getirmektedir. Ülkeler birbirlerinin modellerini inceleyerek di?er modellerin iyi taraflar?n? kendi
sistemlerine katmaktad?r.
Küresel etkile?im neticesinde, geli?mi? ülkelerde, bir taraftan siyasetin sorumlulu?u ilkesi çerçevesinde
siyasi otoriteye (Bakanlara) ba?l? “güçlü ve ba??ms?z tefti? kurullar?” olu?turulurken, di?er
taraftan yönetimin sorumlulu?u ilkesi çerçevesinde idari otoriteye (müste?arlara) ba?l? “iç denetim
birimleri”nin olu?turuldu?u görülmektedir. Buradan, “düalite” yani birbirini tamamlayan ikili yap?lara
do?ru küresel bir trendin oldu?u görülmektedir.
Bununla birlikte, küresel e?ilimdeki bu ikili yap?, ülkemizde sanki “tefti? ile iç denetim bir arada olmas?
imkans?z yap?larm??” ve “art?k tefti? kurullar?na ihtiyaç kalmam??, kapat?lma zaman? gelmi?”
?eklinde sunulmakta ve savunulmaktad?r. Halbuki, ABD, Fransa, Belçika, Yunanistan gibi bir çok
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ülkede, ülkemiz kamuoyuna sunulan?n tam tersine tefti? kurullar? modelinin güçlendirildi?i
görülmektedir.

3-Ülkemizde yap?lmak istenen geli?mi? ülkeler ile uluslararas? kurulu?lardaki e?ilime terstir

Dünyada, denetimin en güçlü oldu?u ülkeler, co?rafi ve sosyolojik benzerliklerimizin en fazla oldu?u,
tefti? kurullar?na sahip Güney Avrupa ülkeleridir (?talya, Fransa, ?spanya, Yunanistan ve Portekiz). Bu
ülkelerin hiç birinde var olan tefti? kurullar?n?n kald?r?lmas? yoluna gidilmemekte ve onlara böyle bir
talep ya da yönlendirme yap?lmamaktad?r.
Örne?in, Yunanistan Ekonomi ve Maliye Bakanl??? taraf?ndan Avrupa Birli?i Komisyonuna sunulan
“Yunanistan ?stikrar ve Büyüme Program? 2004-2007? belgesinde “7. Tamamlanm?? veya devam eden
yap?sal reformlar” ba?l??? alt?nda, hükümetin daha etkili bir mali denetim sistemi olu?turmak
amac?yla, her bakanl?k, yerel idare ve kamu kurulu?undaki iç denetim servileri ile birlikte çal??acak bir
ba??ms?z maliye müfetti?leri kurulu (Independent Body of Fiscal Inspectors) kurulmas? öngörülmü?tür.
Böylece, bakanl?klardaki ve di?er kamu kurulu?lar?ndaki iç denetim servislerinin Ekonomi ve Maliye
Bakanl???ndaki Ba??ms?z Maliye Müfetti?leri Kuruluyla birlikte çal??malar? öngörülmektedir.
Ba?ka bir örnek olarak Belçika verilebilir. Belçika’da iç denetim 2007 y?l?nda kurulmu?tur ve a?amal?
olarak geli?mektedir. IMF’nin (08/114) numaral? Mart-2008 Raporunda, tefti?in ve iç denetimin
birbirini tamamlad???, iç kontrol alan?ndaki reform sürecine devam edilerek ikisi aras?ndaki i?
bölümünün netle?mesi gerekti?i ifade edilmektedir. Ancak ayn? IMF’nin, bizim ülkemize “Tefti?
Kurullar?n?z? kald?r?n” demesi oldukça manidard?r.
ABD örne?inde ise, iç denetimin yan?nda, parlamento ad?na hareket eden bölgesel ve federal ölçekte
örgütlenmi? bir Say??tay ve ayr?ca do?rudan ba?kana ba?l? çok güçlü üçüncü bir kontrol mekanizmas?
olan Ba?kanl?k Yönetim ve Bütçe Ofisi de bulundu?u halde, iç denetim sisteminin ba??ms?z olmamas?
ve yolsuzluklar? önlemede yetersiz kalmas? üzerine, 1978 y?l?nda Genel Müfetti? Yasas?
ç?kart?larak güçlü ve ba??ms?z tefti? kurullar? kurulmu?tur. Bu yasada 1988, 2003 ve 2007
y?llar?nda yap?lan de?i?ikliklerle tefti? kurullar? güçlendirilmi?tir. Genel Müfetti?lik Ofisleri; tefti?,
soru?turma, hesap denetimi ve inceleme (verimlilik, etkinlik, tutumluluk, sahtecilik ve suistimali ortaya
ç?karma ve önleme gibi) yapabilmektedir. Genel Müfetti?ler çal??malar?n? alt? ayl?k Raporlar halinde
Kongreye sunmakta, ayr?ca Federal suç ?üphesi halinde Raporlar? savc?l??a göndermektedirler. Önemli
Bakanl?k ve kurulu?lar?n Genel Müfetti?leri Ba?kan taraf?ndan önerilip Senato taraf?ndan atanmakta ve
ancak Ba?kan taraf?ndan Kongreye bilgi verilerek görevden al?nabilmektedir. K?saca, ABD’deki e?ilim
1978 y?l?nda kurulmaya ba?lanan tefti? kurullar?n?n güçlendirilmesi yönündedir. Bugün ABD’de 15’i
Bakanl?k olmak üzere 64 federal kurulu?ta örgütlü tefti? kurullar?nda 12.000 denetim eleman? görev
yapmaktad?r.
Di?er taraftan, en uzun tefti? geçmi?ine sahip ülkelerden Fransa’da Maliye Tefti? Kurulu kald?r?lmak
yerine, mesaisi giderek artan oranda uluslararas? problemlerin çözümü ve kamu yönetimindeki iyi ülke
uygulamalar?n? ara?t?rarak hükümete öneriler getirilmesi gibi farkl? alanlara kayd?r?lmaktad?r.
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Uluslararas? kurulu?lardaki gidi?at da ülke örneklerinden farkl? de?ildir. Örne?in, Ba?kana ba?l? bir iç
denetim birimine sahip Dünya Bankas?’nda 1994 y?l?nda Ba?kan?n üzerindeki ?cra Direktörleri
Kurulu’na ba?l? bir “Tefti? Kurulu” (Inspection Panel) olu?turulmu?tur. Benzer süreç Uluslararas? Para
Fonu’nda da (IMF) ya?anm?? ve “?ç Denetim Ofisi” “?ç Denetim ve Tefti? Ofisi”ne (Office of Internal
Audit and Inspection)dönü?türülmü?tür.

4-Uluslararas? denetim uygulamalar? tefti? kurullar?n?n varl???n? gerekli k?lmaktad?r

Uluslararas? uygulamalara bak?ld???nda, denetim alan?nda tek do?ru model olmad???, modellerin iki
ana grup alt?nda topland??? görülmektedir. Bunlardan ilki, genellikle imparatorluk süreçlerinden geçmi?
ülkelerin tercih ettikleri K?ta Avrupa’s? sistemi olup, uzun y?llardan beri faaliyet gösteren tefti?
kurullar?na sahip ülkelerden olu?maktad?r. Di?er model ise, ?ngilizce konu?an ülkelerde uygulama
alan? bulan Anglo-Sakson sistemi olup, iç denetçi gelene?inden gelmektedir.
Ancak, dünyada ya?anan küreselle?me olgusu ve di?er geli?meler her iki sistemin de baz? zaaflar?
oldu?unu ortaya koymu?tur. Artan rekabet olgusu, bilgi toplumu gerçe?i, h?zla geli?en ileti?im
teknolojileri, yerelle?me talepleri, dünya çap?nda organize suç örgütlerinin kurulmas?, iç denetim
sisteminin bakanl?k içi veya bakanl?klar aras? üst düzey organize suçlar?n ortaya ç?kar?lmas?nda
yetersiz kalmas?, ENRON skandal?nda ya?and??? gibi ki?isel mali ç?karlar nedeniyle baz? özel denetim
kurumlar?n?n san?ld??? kadar güvenilir olmad?klar?n?n anla??lmas?, özel ihtisas gerektiren
soru?turma teknikleri gibi birçok yeni geli?meler ?????nda, her iki denetim modelinde de, ülkeler kendi
sistemlerini modernize etmeye ba?lam??lard?r.
Bu süreçte, her ki denetim modelinde de daha modern tefti? teknikleri ve bakanl?klar aras?
koordinasyonlar?n güçlendirilmesi gibi önlemler gündeme getirilirken, sisteme; K?ta Avrupa’s?
ülkelerinde iç denetim, ABD ve ?ngiltere gibi Anglo-Sakson ülkelerde ise tefti? kurullar? monte
edilmeye ba?lanm??t?r. Sonuç olarak, günümüzde art?k K?ta Avrupa’s? ülkelerinde oldu?u gibi ABD
ve ?ngiltere’de de; geni? yetkilerle donat?lm??, ba??ms?z, kurumsalla?m??, profesyonel tefti?
kurullar?n?n vard?r ve günden güne ço?alt?larak yeni yetkilerle donat?lmaktad?rlar.
Özetle, her ülke kendi yönetsel organizasyon yap?s?na uygun olan denetim modelini uygulamakla
birlikte, bugün gelinen noktada ba?l?ca denetim modellerinin art?k birbirine yak?nla?t???n?, tefti?
kurullar?n?n ise her iki ana denetim modelinde de tart??mas?z olarak var oldu?unu görmekteyiz.
Uluslararas? denetim uygulamalar?na ili?kin bu tespit ve de?erlendirmelerin ülkemiz özelindeki
sonucuna gelince; Türkiye’nin de denetim alan?nda kendine özgü ?artlar?, tarihsel süreci, geli?mekte
olan bir yap?s? bulunmaktad?r ve bu yap?n?n temel unsurlar?ndan olan Maliye Tefti? Kurulu
uluslararas? uygulamalarda mali denetimin merkezinde yayg?n olarak görülen kurumdur.

MAL?YE MÜFETT??LER? DERNE??
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