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1- Giriş 

Son yıllarda teftiş kurulları, bilhassa bakanlıkların teftiş kurulları soruşturma yapan 

kurumlar olarak karakterize olmuş ve bu kurulların üçüncü boyutu olan rehberlik işlevinin 

yeterince yerine getirilmediği iddiası dile getirilmiştir. Öncelikle bu iddianın Cumhurbaşkanı 

tarafından meclise iade edilen Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 

Hakkında Kanun (15.07.2004 tarihli ve 5227 sayılı) ve gerekçesinde güçlü bir şekilde  dile 

getirildiğini söyleyebiliriz. Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 

Hakkında Kanun ile denetimin tanımı yapılmış ve bu tanımda denetimin rehberlik boyutu ön 

plana çıkartılmıştır. 

Rehberlik, Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğüne göre; kılavuzluk, öğrencilerin sorunlarını 

öğrenerek onlara yardımda bulunma anlamına gelmektedir. Rehberlik etmek ,  yol göstermek, 

kılavuzluk etmek; rehber, kılavuz,  birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren 

kimse veya şey, delil olarak sözlükte karşılık bulmaktadır.
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Rehberlik bireyin içinde bulunduğu ortama uyum sağlaması, problemlerini çözmesi ve 

olgunlaşması için yapılan yardımdır.
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       Yukarıda yapılan açıklamalara bakarak  rehberin işlevinin, gereksinmesi olan kişilere 

yardım etmek olduğu nu söyleyebiliriz. Buna göre rehber, “kendisine gereksinmesi olan 

kişilere yardım eden kişidir.” diye kısaca tanımlayabiliriz. Rehberin tanımı bu biçimde kabul 

edildiğinde rehberlik de “gereksinmesi olan kişilere kılavuzluk etme, yol gösterme, onların 

amaçlarına, hedeflerine sağlıklı olarak ulaşabilmeleri için yardım etme işi” olarak 

tanımlanabilir. Buna göre  “Rehberin işi, gereksinmesi olanlara rehberlik etmektir.”  

diyebiliriz.
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Burada,  teftişin rehberlik boyutunun kısaca,  teftiş edilen kurumlara/birimlere/personele  

kılavuzluk etme, yol gösterme;  onların sorunlarını tespit ederek çözmelerine, amaçlarına, 

hedeflerine sağlıklı olarak ulaşabilmelerine yardımcı olma  anlamına geldiğini ifade 

edebiliriz. Bu kısa tanımdan bile teftişin rehberlik boyutunun ne kadar önemli olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu çalışmada, teftişin rehberlik boyutu, tarihsel yönü de dikkate alınarak incelenmiştir. 

 

2- Müfettiş Kavramının Ortaya Çıkması 
 

Teftiş Kurullarının  Türk Hukuk sistemine Fransa’ dan esinlenerek  girdiği 

bilinmektedir.Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Döneminde yenileşme hareketleri 

başlamıştır.Bir kısım eski kurumlar kaldırılarak yerlerine yeni kurumlar oluşturulmuştur.Bu 

çerçevede  Divan-ı Hümayun kaldırılarak (1835) yerine vekaletler (bakanlıklar) 
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oluşturulmuştur.
5
 Genel olarak Vekaletlerin oluşturulması ile birlikte çeşitli vekaletler 

bünyesinde önce Müfettiş görevlendirmelerinin başladığını, daha sonra da Teftiş Kurullarının 

oluşturulduğunu görüyoruz. Günümüzde de var olan bir çok köklü teftiş kurulunun bu 

dönemlerde ortaya çıktığını görmekteyiz.  

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun tarihini incelediğimizde; Türk Eğitim Sisteminde 

teftiş hizmetlerinin Tanzimat döneminde başladığı tahmin edilmektedir.1838 yılında Rüştiye 

Mekteplerinin açılmasına esas teşkil eden mahalle mektepleri hakkında hazırlanan layihada, 

bu okullardaki öğretimin aksaklığının giderilmesi amaçlanmış, okullarda öğretmenlerin 

mesleki yeteneklerini sağlamak üzere görevlendirilecek memurlar tarafından teftiş edilmeleri 

öngörülmüştür.
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 1846 yılında Mekatib-i Umumiye Nezaretine bağlı olarak Mekatib-i Sıbyaniye 

Muinliği ve Mekatib-i Rüşdiye Muinliği adlarında iki birim kurulmuş ve teftiş görevi yapan 

muinler atanmıştır. Teftiş  öğretmene yardım olarak düşünülmüş ve müfettişe de yardım eden, 

rehber anlamına gelen “Muin” unvanı verilmiştir. 

          “Müfettiş” kelimesi ilk defa 1862 yılında Rüştiye ve Sübyan okullarını teftiş etmek 

üzere görevlendirilen memurlar için kullanılmış ve bunlara merkez ve taşra okullarını teftiş 

etme görevi verilmiştir.
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Köklü Teftiş Kurullarının pek çoğu da, Maliye Teftiş Kurulu, İçişleri Bakanlığı 

Mülkiye Teftiş Kurulu, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Ziraat Bankası Teftiş gibi, 

imparatorluk döneminde oluşturulmuş ve günümüze kadar gelmiştir.  

 

 

3- KAYA Raporuna Göre Teftiş ve Rehberlik  

 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve yıllık program uygulamalarına ışık tutacak 

biçimde, kamu yönetimini geliştirmek ve yeniden düzenlemek üzere, o güne dek yapılmış 

olan çalışmaların uygulamaya ne ölçüde yansıdığını araştırmak; bu çalışmaların ve 

uygulamaların eksik yönlerini, aksaklıklarını, darboğazlarını ve sorunlarını belirlemek ve 

bunlarla ilgili alınması gereken önlemleri açıklığa kavuşturmak; Avrupa Birliğine yönetsel 

uyum alanında yapılması gerekli hazırlıkları saptamak üzere
8
,  Devlet Planlama Teşkilatının 

talebi üzerine TODAİE tarafından 1988-1991 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda 

düzenlenen ve  1991 yılında yayınlanan raporda (Kamu Yönetimi Araştırma Projesi veya 

KAYA Raporu olarak bilinmektedir) teftiş kurulları ile ilgili tespit ve önerilere de yer 

verilmiştir. Raporun  “4. Denetleme /A.Durum” başlığı altındaki bölümünde; “7. Kurumlara 

göre değişebilmekle birlikte, müfettişlerin görev alanında değerlendirilen üç temel konu 

bulunmaktadır. Bunlar; denetim, soruşturma ve rehberliktir. Denetim ve soruşturma 

görevlerinin özellikleri gereği birbiriyle uyuşabilen görevler olmasına karşın rehberlik görevi 

genel özelliğiyle öteki iki görevle çelişebilen niteliğe sahiptir. Bu durum, eğitim hizmetleriyle 

ilgili ders denetimlerinde de açıkça görüldüğü gibi, müfettişin geliştirici ve öğretici nitelik 

taşıyan rehberlik etme görevinin, sürekli olarak geriye itilmesi ve denetim sistemi içinde 

işlerlik kazanamamasıyla kendisini göstermektedir.” denilmektedir.
9
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Görüldüğü üzere raporda teftişin rehberlik boyutunun işlerlik kazanamadığı tespit 

edilmiştir. Bu tespit yapıldıktan sonra raporun öneriler bölümünde çözüm yolu 

gösterilmektedir: “1. Denetim işlevi, amaç ve planlar ile uygulamayı karşılaştırarak 

aksaklıkları ortaya koyacak ve bunların düzeltilmesini sağlayacak bir yaklaşım içinde 

düşünülmelidir. Bu çerçevede: 

a. Denetim sonuçları, amaç ve siyasaların saptanarak, plan uygulama ilkelerinin 

belirlenmesinde ışık utucu olmalıdır. 

b. Denetimde amaç ve planlar kadar, uygulama üzerinde etkili olan örgütsel ve çevresel 

değişkenler de önemle dikkate alınmalıdır. 

c. Denetim sisteminin etkililiği sağlanmalıdır. Bu bağlamda, varolan model, gelişmelere karşı 

daha duyarlı bir duruma getirilmelidir. 

2. Denetim elemanlarının denetlenene daha çok rehberlik yapmaları yönündeki 

görevleri yerine geçmek üzere, işgören yeterliliklerinin işbaşında geliştirilmesini temel alan 

bir yöneltme ve rehberlik sistemi oluşturulmalı; bu görev, özellik gösteren öğretmenlik gibi 

kendine özgü meslek alanlarında, müfettişlerin görev alanından çıkarılmalıdır. Böylece, 

önerilen sistem, eğitim alanı yanında, sağlık ve mühendislik gibi özel yetişimi öngören meslek 

alanlarının tümünde bilimsel amaçlı bir mesleki danışmanlık görevi olarak uygulanmalıdır. 

Bunun için meslek oda ve birliklerinin görevlendirilmesi yanında, kurumsal boyutlu 

düzenlemelere de gidilmelidir.” 

KAYA Raporunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için gerekli önerilerin dile 

getirilmesine karşın, yönetimin rehberlik boyutunun işlerlik kazanmasında yeterli çaba 

içerisine girmediklerini görmekteyiz.  

 

 

4- Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 

Hakkında Kanun 
 

 Cumhurbaşkanı tarafından meclise iade edilen Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve 

Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun (15.07.2004 tarihli ve 5227 sayılı) genel 

gerekçesinde denetim sistemi ile ilgili olarak bir çok ağır eleştiri gündeme getirilmiş
10

 ve  

Kanunda yeni bir denetim tanımlaması yapılmıştır. 

 Bu kanunda denetim; “kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde 

hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, yönetim ve 

kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; 

hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, 

performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre; tarafsız olarak analiz etmek, 

karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor 

haline getirerek ilgililere duyurmaktır. “ şeklinde tanımlanmıştır. 
 Bu tanıma göre  denetimin amacında  rehberlik, eğitim ve danışmanlık yaklaşımı ön 

plana çıkartılmıştır. 

 Veto edilen 5227 sayılı Kanunda yapılan bu tanım daha sonra yapılan bir çok tanımı 
etkilemiştir. Örneğin Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu (mülga) tarafından hazırlanan İnceleme 
ve Soruşturma Rehberinde  yapılan tanım  şu şekildedir: “Kurum ve kuruluşların her türlü iş, 
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işlem ve faaliyetlerini önceden belirlenmiş amaçlar, kriterler ve standartlara göre  tarafsız 
olarak analiz etmek ve ölçmek suretiyle kanıtlara dayanarak değerlendirmek, gelecekteki 
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kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen 
sonuç ve bulguları ilgililere duyurmak için uygulanan  ve kamu kaynaklarının etkin, verimli 
ve amacına uygun kullanımını sağlamayı hedefleyen sistematik bir süreçtir.”
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  Bu tanım 

incelendiğinde, Kanunda yapılan  tanımın benzeri olduğu görülmektedir.  

 Mezkur Kanun çalışmasından sonra, Türk teftiş sistemi içerisinde  teftişin rehberlik 

boyutunun ön plana çıkartılmaya çalışıldığını görmekteyiz. 

 

 

5- Teftişin Üç Ana Boyutu 
 

Yukarıda zikredilen KAYA raporunda da belirildiği üzer, idari denetim sisteminin en 

önemli unsuru olan teftiş kurullarının üç  temel-ana fonksiyonu olduğu söylenebilir: 

denetleme, soruşturma ve rehberlik olmak üzere. Burada konumuz rehberlik boyutudur. Teftiş 

kurullarının bu üç fonksiyonundan ilk ikisinin ön plana çıkmış olması teftişe yönelik 

eleştirileri artırmıştır. Kimi çevreler  denetimi yalnızca eksik bulmaya, cezalandırmaya 

yönelik, korkutucu bir  müessese olarak nitelemekte, eleştirmektedir. 

Denetimin amacı sadece kamuya zarar veren kasıtlı veya art niyetli tutum ve 

davranışları tespit ederek cezalandırılmalarını sağlamak üzere gereğini yapmaktan ibaret 

değildir.Bu genelde denetimin görünen yüzü olmakla birlikte, asıl amaç  denetlenen birimin 

faaliyetlerinin (eylem ve işlemlerinin) hedefleri, standartları  ve amaçları çerçevesinde olup 

olmadığını belirleyerek yapılması gereken işlemleri tespit etmek ve çözümler üretmek 

olmaktadır. Bir başka deyişle denetim sadece aksaklık ve eksiklikleri tespit etmek, geçmişi 

sorgulamak değildir. Aynı zamanda ortaya çıkan aksaklık ve eksiklikleri gidermeyi; sorunlara 

çözümler bulmayı, işlemlerin mevzuata uygun doğmasını, daha iyiyi ortaya koymayı ve 

geleceğe ışık tutmayı da hedef almaktadır. 

 Bu çerçevede yapılan denetim, görevlilerce bilinmeyen ya da yanlış bilinen birtakım 

kuralların, yöntemlerin doğrusunun öğretilmesi, örgütün alt düzeylerindeki görevlilerin 

duygularının ve isteklerinin yönetime aktarılması için kullanılabilecek en iyi ve en etkili 

araçtır. Denetimin öğretici ve yapıcı olması için hem yöneticilere, hem de teftiş kurullarına 

çok büyük sorumluluklar düşmektedir. 

Bu manada; mevzuatın uygulamasında ortaya çıkabilecek eksiklik ve aksaklıkların 

tespit edilmesinde ve bunları gidermeye yönelik öneriler geliştirilmesinde; uygulamada ortaya 

çıkabilecek yorum ayrılıklarının tespitinde  ve bunların  giderilmesinde, uygulama birliği 

sağlanmasında, daha iyinin ortaya konulmasında ve geleceğe ışık tutulmasında, sistemin 

sürekli yenilenmesinde  teftiş kurullarının veya teftiş-denetim birimlerinin çok büyük katkıları 

olabilir. 

 
5.1- Soruşturma ve Rehberlik 

 
Soruşturma, üzerine suç isnat edilen bir kişinin bu suçu işleyip işlemediğinin 

araştırılmasıdır. Soruşturma adli veya idari nitelikli olabilir.
12

Bu tanımın genel nitelikli bir 

tanım olduğunu söylemek gerekir. 

                                                           
11

 T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Rehberi, Ekim 2010, s.23 
12

 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı; İnceleme ve Soruşturma Mevzuatı ile Uygulama Usul ve Esasları, s.4, 
Kasım 2003  



Soruşturma yapılırken soruşturma yapılan konularda eksiklikler, aksaklıklar, tıkanma 

noktaları  saptanabilir. Müfettişler tespit ettikleri eksiklik ve aksaklıkları gidermeye yönelik, 

idareyi geliştirmeye yönelik öneriler getirebilir. Bu çerçevede soruşturma raporu dışında 

önerilerini içeren raporlar (İnceleme Raporu, Araştırma Raporu vb. ) yazabilirler. 

 
5.2- Denetim ve Rehberlik 

 
Denetimin çok çeşitli tanımları yapılabilmektedir. Çok genel ve kapsayıcı bir tanım 

yapmak gerekirse;  bir kişi veya kurumun veya birimin (genel olarak denetlenen ünitenin) 

faaliyetlerinin (eylem ve işlemlerinin) hedefler, yasalar, tüzükler, yönetmelikler, kararlar, 

kurallar ve akılcı yaklaşımlar çerçevesinde tutarsızlık, eksiklik, aksaklık, yanlışlık içerip 

içermediğinin ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için yapılan çalışmalardır, diyebiliriz.
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Denetimin daha modern bir tanımı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanunda yapılmıştır. Bu tanım yukarıda belirtildiğinden burada 

tekrar belirtilmemiştir. 

Denetim geçmişi değerlendiren, mevzuat uygulamasının yerindeliğini izleyen, 

aksaklıkların giderilmesi, uygulama birliği sağlanması, plan ve program uygulamasında tıkanma 

noktalarının belirlenmesi ve aşılması yolunda çözümler üreten, sistemin yeniden üretimine katkı 

sağlayan  bir süreç olarak düşünülmelidir. 

Denetimler sırasında muhtelif   hatalar, noksanlıklar, yorum farklılıkları tespit 

edilebilir. Denetimlerde tespit edilen bu  tür aksaklıklarla ilgili olarak genel olarak cevaplı 

rapor/denetim raporu/teftiş raporu yazılarak önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca ilgili memur 

ve amirlere mahallinde gerekli olan bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bir tür işbaşında eğitim 

yapılmaktadır. Bu denetimin içinde mevcut olan rehberlik boyutudur. Dolayısıyla rehberlik, 

denetim sürecinin içinde doğal olarak bulunmaktadır.   

 

5.3- Teftişin Rehberlik Boyutu 

 
Teftişin işlevlerinden biri de teftiş çalışmaları çerçevesinde tespit edilen eksiklik,  

aksaklıklarla ilgili olarak rehberlik etmektir. Bir başka ifadeyle, müfettişlerin  tespit edilen 

eksiklik ve aksaklıklarla ilgili olarak kuruma ve personeline kılavuzluk etme, yol gösterme; 

onların sorunları çözmelerine, amaçlarına, hedeflerine sağlıklı olarak ulaşabilmeleri için 

yardım etme görevleri bulunmaktadır. 

Teftiş kurullarının rehberlik boyutu,  görevlerinin belirlendiği kanunlarda ve tüzük ve 

yönetmeliklerde belirtilmiştir. 

Bakanlıklarının teşkilat kanunlarında,  Teftiş Kurullarına,  öncelikle Bakanlığın 

merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşları üzerinde  teftiş, denetim, inceleme ve 

soruşturma görevleri verildikten sonra, “Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, 

mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri 

hazırlamak ve Bakana sunmak” görevi verilmektedir
14

. Bu görev teftiş kurulu bulunan 

bakanlıkların hemen hemen hepsinde, yukarıda belirtilen şekilde veya benzeri bir tanımlama 

ile   verilmektedir. 

Mezkur görev tüzük ve yönetmelik gibi tali mevzuatta da belirtilmiştir. Örneğin 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Teftiş Kurulu Başkanının görevlerini düzenleyen 

7. maddesinde;  “Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirak ve 

ortaklıklarındaki teftiş ve denetim organlarının programlarının hazırlanmasında göz önüne 
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alınacak esasların tespiti için yapılacak toplantılara başkanlık etmek, dönem çalışmalarını da 

değerlendirip Başbakanlık Makamına sunmak”  görevinin yanı sıra; “Görev alanına giren 

konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda 

inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda 

Başbakanlık Makamına tekliflerde bulunmak” görevi de verilmiştir. Keza aynı yönetmeliğin 

10. maddesinde Müfettişlere diğer görevlerinin yanı sıra “Mevzuatın uygulanmasından doğan 

sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve 

düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması 

gereken tedbirleri ve düşünceleri raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek” görevi 

verilmiştir.
15

 Bu ve benzeri görev tanımlamaları Bakanlıkların teftiş kurullarının çalışma usul 

ve esaslarını düzenleyen yönetmeliklerde de yer almaktadır. 

Görüldüğü üzere her ne kadar teftişin rehberlik boyutu, 15.07.2004 tarihli 

Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilen  Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanunda  ön plana çıkartılmış ise de, bu Kanundan önce de  

teftişin doğal bir boyutu olarak mevcut bulunmakta idi. Ancak kamu yönetimi sisteminde 

teftiş kurullarının ve müfettişlerin kahir ekseriyetle “soruşturma” görevleri yapması, 

kamuoyunda da bu cihetin ağırlıklı olarak yer alması nedenleriyle rehberlik işlevi hep geri 

planda kalmıştır. Öyle ki soruşturmalar Türk teftiş sisteminin karakteristiklerinden biri 

olmuştur.
16

 

TODAİE tarafından Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim adı altında yapılan 

araştırma sonucu yayınlanan kitapta yer  alan verilere göre; kurumsal teftiş, piyasa denetimi, 

kurumsal inceleme ve soruşturmalarla kıyasladığımızda, bir çok bakanlıkta “görüş sunma-

araştırma-rehberlik-danışmanlık” olarak ifade edilen işleyişle ilgili çalışmaların kimi teftiş 

kurullarında oldukça düşük kaldığı görülmektedir.  Örneğin, Çevre Orman Bakanlığında 

1991-2010 döneminde 643 soruşturma, 1241 kurumsal inceleme ve 498  kurumsal teftiş 

olmasına karşın, aynı dönemde “görüş sunma-araştırma-rehberlik-danımanlık”  sayısının 43 

olduğu; İçişleri Bakanlığında 1980-2010 döneminde 15386 soruşturma, 9117 kurumsal 

inceleme ve 51890 kurumsal teftiş olmasına karşın, aynı dönemde “görüş sunma-araştırma-

rehberlik-danışmanlık”  sayısının 1731 olduğu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 

Teftiş Kurulunda 1984-2010 döneminde 1.571.139 piyasa denetimi, 145 kurumsal soruşturma 

olduğu, aynı dönemde “görüş sunma-araştırma-rehberlik-danışmanlık”  sayısının sıfır olduğu 

görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulunun “görüş sunma-araştırma-rehberlik-

danışmanlık” çalışması açısından göreceli olarak çok iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz.
17

  

Mezkur çalışmaya göre, son zamanlarda bu sayının artmasının; 1998, 2003 ve 2008 

yıllarında ise ani sıçramalar olmasının, keza “görüş sunma-araştırma-rehberlik-danışmanlık” 

faaliyetlerinin taşra odaklı olarak yerine getirilmesinin dikkat çekici olduğu; bu alanda  

Diyanet İşleri Başkanlığının, Adalet Bakanlığının ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik 

Kurumunun etkin olduğu görülmektedir.
18

     

Son yıllarda düzenlenen teftiş birimleri ile ilgili yönetmeliklerde rehberlik ilkeleri, 

rehberlik raporu adı altında çalışmalar da olduğu görülmektedir. Örneğin Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin  “Teftiş ve rehberlik ilkeleri” 

başlıklı maddesinde;  “Bu Yönetmelikte belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde; 

a) İlgili birimlerce öncelikle incelemede bulunma ve teftiş mekanizmasının gereksiz 

yere işletilmemesi, 

b) Tarafsızlık, objektiflik, orantılılık, belge esaslı, açıklık ve yol göstericilik, 
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c) Maddî ve hukukî gerçekliğin ortaya konulması, 

ç) Kamu yararı ve hizmetin gerekleri ile hizmette devamlılığın temininin gözetilmesi, 

d) İlgililerin aleyhine ve lehine olan delillerin araştırılması ve birlikte değerlendirilmesi, 

ilkelerine uyulur.”;  rehberlik raporu başlıklı maddesinde; “1) Başkanlığın rehberlik 

hizmetleri, Bakanlık teşkilâtı birimlerinin talepleri de dikkate alınarak Müsteşarın onayı 

üzerine Başkanlıkça hazırlanan bir plân çerçevesinde, faaliyetlerinin daha etkin olarak 

yürütülmesi için Bakanlık birimlerine yol gösterici nitelikte gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen 

hizmetler sonucunda bir Rehberlik Raporu düzenlenir. 

(2) Verilecek rehberlik hizmetleri tek taraflı bir çalışma olmayıp, rehberlik hizmeti 

verilen birimle işbirliği içerisinde yürütülür. Bu hizmetlerde şeffaflık esastır.” 

denilmektedir
19

. Dolayısıyla rehberlikle ilgili ilke ve tanımlamalar bu ad altında ilgili 

mevzuata girmiş bulunmaktadır.  

Çeşitli teftiş kurullarında rehberlik alanında muhtelif uygulamalar yapılmaktadır. 

Bunlardan 2 örnek aşağıda belirtilmiştir. 

-  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı çatısı altında 

birleştirilen teftiş kurullarından biri olan Sigorta Teftiş Kurulu, “rehberlik” yaklaşım ve 

fonksiyonuna oldukça aşina idi.  Bu kurul 2003 yılından itibaren her yıl çeşitli sosyal kesim 

mensup ve temsilcilerine rehberlik-bilgilendirme faaliyetleri yapmıştır. Rehberlik, kanunî bir 

görev haline geldikten sonra (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı adı altında), ilk olarak 2008 

yılında organize bir şekilde ele alınmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, kurum 

dışına,  kurum çalışanlarına ve müfettişlere yönelik olarak rehberlik faaliyeti yapılmaktadır.
20

  

Kurum dışı rehberlik kapsamında; kurumun hizmet vermekle yükümlü bulunduğu, 

denetim alanında bulunan sosyal ve meslekî kesimlere yönelik rehberlik hizmeti 

sunulmaktadır. Bu çalışmalar muhtelif şekillerde yapılmaktadır. Yapılan risk analizleri 

neticesinde asgarî işçilik incelemesine tâbi tutulmasına karar verilen sektörler içerisinde yer 

alan işyerlerinin bağlı ve üye oldukları meslek kuruluşlarına, dernek yönetimlerine vs. 

denetim öncesinde yazılı ve elektronik ortamda bilgilendirme notları gönderilmekte ve talep 

gelmesi halinde müfettişlerce  bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Gerekli hallerde 

illerde plânlı bir şekilde ilgili sosyal kesimlere yönelik seminerler ve toplantılar 

düzenlenebilmektedir. Ayrıca İhtiyaç bildiren kamu kurum ve kuruluşlarına, sosyal kesim 

temsilciliklerine, üniversitelere  yönelik  bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 

Kurum çalışanlarına yönelik olarak; kurum müfettişleri, plânlamalar çerçevesinde 

özellikle  taşra birim personeline rehberlik toplantıları yapmak üzere 

görevlendirilebilmektedir. 

Genel ve sektörlere özel olarak hazırlanarak müfettişlere dağıtımı yapılan teftiş, 

inceleme ve denetim rehberleri ile meslek içi eğitimler Müfettişlere yönelik rehberlik 

faaliyetleri kapsamında dikkate alınmaktadır. 

-  İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı tarafından her yıl  bütün konrolörlerin 

katılımı ile gelişen ve değişen mevzuat karşısında kontrolörlerin bilgilendirilmesine, 

uygulamada birliğin sağlanmasına yönelik  hizmet içi eğitim çalışması  ve denetim öncesi 

değerlendirme toplantıları  yapılmaktadır. Başkanlığa intikal eden  mahalli idarelere  ilişkin  

muhtelif konularda  görüş bildirilmekte ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yürütülen  

proje ve mevzuat  düzenlemesi çalışmalarında  kontrolörler de aktif olarak yer almaktadır. 

Ayrıca mahalli idarelerce düzenlenen hizmet içi eğitimlere kontrolörler eğitici olarak 
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katılmaktadırlar. Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneğinin yayını olan Yerel Yönetim ve 

Denetim Dergisi düzenli olarak yayınlanmaktadır. 
21

 

 

 

6- Sonuç  
 

  Teftişin rehberlik boyutu, doğal olarak teftiş kavramının içerisinde olmasına karşın, 

teftiş birimlerinin tahkikat/soruşturma ağırlıklı çalışması veya bu şekilde çalışmak zorunda 

kalması nedeniyle gerektiği gibi yerine getirilememiştir. Öyle ki TODAİE   tarafından yapılan 

ve sonuçları  Haziran 2012 tarihinde kitap olarak yayımlanan  Türk Kamu Yönetiminde Teftiş 

ve İç Denetim isimli araştırmada,  teftiş denetimlerinin soruşturma eksenli olarak yerine 

getirildiği, soruşturmaların Türk denetim sisteminin karakteristiklerinden biri olduğu ampirik 

olarak tespit edilmiştir. Daha önceki yıllarda da teftişin rehberlik boyutunun ihmal edildiği 

belirlenmiş, çözüm önerileri getirilmiştir. Örneğin TODAİE tarafından 1988-1991 tarihleri 

arasında yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen ve  1991 yılında yayınlanan KAYA 

raporunda rehberlik boyutundaki eksiklikler tespit edilmiş ve çözüm yolları gösterilmiştir. 

Ancak önerilerin realize olması hususunda sorunlar yaşanmıştır. Bu noktada, meselenin 

çözümünün  Müfettişlerden çok yönetime ait olduğunu söylemek gerekir.   

Yukarıda daha önceki bölümde de belirtildiği üzere, Cumhurbaşkanı tarafından 

meclise iade edilen Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

(15.07.2004 tarihli ve 5227 sayılı)  Kanunda yapılan denetim tanımı ile rehberlik boyutu ön 

plana çıkartılmış ve daha sonraki süreçte bir çok teftiş kurulunun ismi Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı vb. isimler verilerek değiştirilmiştir. Böylece 

teftiş kurullarının da içinde yer aldığı Türk yönetsel denetim sistemi içerisinde denetimin 

rehberlik yönü ön plana çıkartılarak, işlerlik kazandırılmaya çalışılmıştır.    

Kanımca geçmişte teftişin rehberlik boyutunun ihmal edilmesi büyük bir hata olarak 

görülebilir. Ancak teftişin üç boyutundan herhangi birini ön plana çıkartmaya çalışmak 

yerine,  teftiş birimlerinin işlevlerini yerine getirmelerinde, mevcut şartları dikkate alarak bu 

boyutlar arasında optimal bir denge tutturulması daha uygun olacaktır. 
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