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Giriş 

Amaç – ülkenizde MUB'lar ve KİMK alanlarında 

başlıca akımları masaya yatırmak   
 

Anketin içeriği: 

I.  MUB'lar hakkında genel bilgi 

II. MUB'larda günlük çalışmalar 

III. MUB'ların karşısındaki güçlükler 

Bütün ülkeler ankete cevap verdi 

© OECD 

EUROPEAN 

COMMISSION 

MUB'ların teşkilat yapısı 

KİMK alanında tek bir MUB: 

•Bosna Hersek (devlet ve iki federal birim), Hırvatistan, 
Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, Karadağ, 
Sırbistan 

İki ayrı MUB: 

Arnavutluk, Kosova (122/99 sayılı UNSCR uyarınca), 

Türkiye 

MUB'ların birçoğu doğrudan bakana bağlı 

Hepsi kurulum modelinden memnun, 

•Sadece Türkiye İç Denetim MUB'un konumu hakkında 
bazı çekincelere sahip 
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Atanmış personel sayısı 
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Daha iyi KİMK için MUB 

oluşumunun dört aşaması 
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MUB'ların yaptığı çalışmaların türü 
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Ağ oluşturmaya ilişkin 

hususlar 
•MUB'ların hepsi, çalışmalarını destekleyecek bakanlıklar 

arası ağdan yararlanmıyor 

•Yararlananlar, aşağıdaki hususları paylaşıyor: 

•İD/MYK eylem planları 

•Rehberler ve usuller 

•Eğitim planları 

•Mali hizmetler başkanının, üst yöneticinin ve Maliye 
Bakanlığının rolleri 

•Bütçe kullanıcılarında mali yönetim birimleri 

•MY Bilgi Sistemleri ve ilgili diğer veri tabanlarında 
değişiklikler 

•Denetimin bağımsızlığı, yönetim ve iç denetim 
arasındaki ilişkiler 
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Ortaklıkla ilgili hususlar 

•Hazine ve bütçe departmanı birçok ülkede MUB'un en 

yakın ortağı olarak rapor edilmiş 

•Sık sık Sayıştaylar ve Mali teftiş kurulları da ortaklar 

arasında sayılmış 
 

•Başbakanlık, kamu personeli geliştirme daireleri, 

Kamu İdaresi Reformu komiteleri, belediye birlikleri 

belirtilmemiş 

•Sadece Hırvatistan Kamu İdaresi Bakanlığı ile 
işbirliğinden bahsetmiş 
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İlave gözlemler 

•MUB'ların yarısından fazlası bakanlar için farkındalık 

yaratma seminerleri düzenleme fırsatı elde etmiş 

•Bütün ülkeler düzenli raporlar hazırlıyor 

•Türkiye hariç 

•Yıllık raporlar sadece Arnavutluk ve Hırvatistan'da 
kamuya açıklanıyor 

•Bakanlık denetim komiteleri sadece Kosova'da var 

•Hırvatisan, Arnavutluk, Karadağ ve Makedonya'da AB 

fonları sistemlerinin hazırlanmasına MUB'lar da belli 

derecede iştirak ediyor 
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Ortak güçlükler 
en çok değinilen hususlar 

•Maaşlar 

•İşe alım 

•Yöneticilerin sahiplenmesi ve farkındalığı 

•Usullerin uygulanması 

•MUB koordinasyonunun güçlendirilmesi 

•Denetçilerin sertifika sınavları 

•Denetim kalitesi 

•Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve iç denetim birimleri 

arasında işbirliği 

•Belediyelerde farkındalık ve kapasite 


