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B

u çalışma, teftiş ve iç denetim konusunda yapılan en kapsamlı
ilk amprik araştırmadır. Araştırmada, Türk kamu yönetiminde
ve denetim sisteminde, teftiş ve iç denetimin niteliğinin, amprik olarak saptanması amaçlanmıştır.
1923-2010 döneminde çıkarılan tüm teftiş ve iç denetim mevzuatı, yasa, tüzük ve yönetmelik bazında taranmıştır.
1923-2010 döneminde, teftiş, kontrolörlük-denetmenlik ve iç denetçilikle ilgili özellikle de teftiş birimleri çalışanlarının kamu yönetiminde üst ve orta kademe yöneticilik görevlerine atanma kararlarıyla
ilgili tüm Resmi Gazeteler taranmıştır.
Türkiye’de ilk kez, tüm denetim çalışanlarının (üniversiteler ve yerel yönetimler hariç) demografik ve eğitim bilgilerine ilişkin verileri
kapsayan sayısal veri seti oluşturulmuştur. Bu çerçevede, 155 denetim birimine ulaşılmış 147’sinden yanıt alınmıştır.
Türkiye’de ilk kez, seçilmiş (üniversiteler ve yerel yönetimler hariç) 14 kurumda yer alan 18 denetim biriminde, her denetim biriminin
arşivine, o denetim biriminin çalışanları tarafından girilerek, 32 yıllık ve birim sayısı anlamında ise toplam olarak 371 yıllık süreyi kapsayan dosya taraması, 31 müfettiş, kontrolör ve iç denetçi tarafından yapılarak, teftiş ve iç denetim birimlerinin işleyişlerine ilişkin birinci el veriler oluşturulmuştur. İç denetim araştırması çerçevesinde,
birim sayısı anlamında toplam olarak 45 yılı kapsayan bir tarama
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de ilk kez, denetleyenlerin yanında özellikle denetlenenlerin yani kamu çalışanlarının da teftiş ve iç denetim ile ilgili görüş ve
düşüncelerine başvurulan bir anket düzenlenmiştir. Bu çalışmada ve
uygulanan ankette, kamu çalışanlarının konunun bir tarafı olduğu ya
da olması gerektiği anlayışıyla hareket edilmiştir. Çünkü ister teftiş ister iç denetim faaliyeti bakımından olsun, denetlenen iş ya da işlem
ve eylem temel olarak kamu çalışanları tarafından yerine getirilmektedir. Söz konusu anket, katılım açısından 120.000 katılımın gerçekleşip, 80.000 katılım üzerinden işlem yapıldığı; soru ve değerlendirme biçimi bakımından da farklı olan, en geniş kapsamlı anket olma niteliğini taşımaktadır.
Çalışmada kullanılan veriler, bizzat araştırma konusunu oluşturan
teftiş ve iç denetim çalışanlarının kendi kurum arşivlerinde yürüttükleri
çalışmalarla elde edilmiştir.
Çalışma, akademisyenler, uygulamacılar ve öğrencilerden oluşan
toplam 107 kişinin ortak çalışmasının bir ürünüdür.
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