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Yayın Kurulundan
Değerli okurlarımız,
Vatandaşın vergileri ile finanse edilen devlet hizmetlerinin vatandaşlara sunulması, sunulduğunun
ispatı olabilecek raporlamaların sağlanması modern kamu yönetiminin temel hedeflerinden birisidir.
Farklı kurum ve kuruluşlarda hizmet eden iç denetçiler hazırladıkları denetim raporlamalarında risk
odaklı bir yaklaşımı esas almaktadırlar. Riskli alanlarda yürütülen denetimler sonucu hazırladıkları
raporlar ile üst yöneticilerin önlem almalarına yönelik öneriler geliştirmektedirler.
Denetişim Dergisi olarak üst yöneticilerin de görüşlerine yer vermekteyiz. Üst yöneticiler ile iletişimin
gücünün denetim faaliyetlerimize olumlu etkisi olacağını düşünmekteyiz.
Ülkemizde kamu yönetiminde şeffaflığın artırılması ve vatandaşların haklarını daha kolay aramalarını
sağlayıcı mekanizmalar geliştirilmektedir. Bunların bir örneği de Ombudsmanlık kurumudur.
Ombudsmanlık vatandaşlar adına kurumlara tavsiye niteliğinde kararlar sunmaktadır.
Bu sayımızda da değerli iç denetçilerin ve Kamuda çeşitli kademelerde görev yapan bürokratların
daha iyi yönetim ve daha şeffaf bir toplum için yazdıkları yazıları sizler ile paylaşıyoruz. Hepsine ayrı
ayrı teşekkür ediyoruz.

						Yayın Kurulundan

RÖPORTAJ

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Ali Naci KORU*
"Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş
yıldönümü olan 2023 yılında Türkiye
Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği üyesi
olmuş, komşu ülkelerle ortak güvenlik
havzaları ve ortak ekonomik alanlar
halinde bütünleşmiş, bu ülkelerle
ve geniş coğrafyada çok sayıda
ülkeyle mal, hizmet, sermaye, insan
ve düşünce hareketliliğini sağlamış,
ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren
bütün havzalarda düzen kurucu bir
rol üstlenmiş, küresel alanda aktif
faaliyet gösteren ve sorunlara çözüm
oluşturabilen, dünyanın her köşesinde
temsil edilen, uluslararası örgütlerde
belirleyici rol oynayan, siyasi, ekonomik
ve kültürel alanlarda dünyanın en
etkili 10 ülkesi arasına girmiş, küresel
medeniyete Türkiye’nin özgün ulusal
katkısını getirebilen, güçlü ve saygın
bir ülke olmasını sağlamak hedefleriyle
faaliyetlerimi yürütmekteyiz."

*Dışişleri Bakan Yardımcısı
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1958 yılında İzmir’de doğdum. 1980 yılında Ankara
Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmamın akabinde,
Dışişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavda başarılı
olarak Aday Meslek Memuru unvanıyla diplomasi kariyerime başladım. Başka bir deyişle, 33 yıldır Hariciyeciyim. Bu 33 yılda Bakanlığımızın yurtiçi ve yurtdışı
teşkilatının çeşitli yerlerinde muhtelif kademelerde
görev yaptım. 2002 yılında Başkonsolos olarak atandığım Şikago’dan 2007 yılında ayrılarak Riyad Büyükelçisi oldum. 2009 yılında İdari ve Mali İşler Müsteşar Yardımcısı, son olarak da, 2012 yılından bugüne
Bakan Yardımcısı olarak hizmet vermekteyim.
Bakanlığınızın görev ve faaliyetleri hakkında kısaca
bilgi verir misiniz?
7/7/2010 tarih ve 6004 Sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da Bakanlığımızın görevleri aşağıdaki şekilde sayılmaktadır.
a) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde
bulunmak, Hükümet tarafından tayin ve tespit
edilen hedef ve esaslara göre dış politikayı uygulamak ve koordine etmek.
b) Türkiye Cumhuriyetini ve Hükümetini yabancı
devletler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yetkili makam olarak temsil etmek, yabancı devletler
ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakereleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle yürütmek, Türkiye Cumhuriyetinin
dış ilişkilerini tüm boyutlarıyla ve ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle tesis
etmek, yürütmek, yönlendirmek, geliştirmek ve
ülkenin çıkarlarını korumak.
c) Devlet organlarının uluslararası temaslarının yürütülmesinde bu organlara yardımcı olmak.
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ç) 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun çerçevesinde, diğer kamu kurum
ve kuruluşlarınca dış politika ile bağlantılı olarak
yurtdışında yürütülen faaliyetlerin Hükümetçe
saptanan dış politikaya uygunluğunu gözetmek,
bu faaliyetleri koordine etmek ve bunlara katılım
sağlamak.
d) Hükümeti dış dünyadaki gelişmeler ve değişen
şartlar konusunda bilgilendirmek.
e) Türkiye Cumhuriyeti hakkında yurtdışında bilgilendirici faaliyetler yürütmek.
f) Yurtdışında yaşayan vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, ülke
dışındaki vatandaşlara ve Türkiye Cumhuriyeti
uyrukluğunu taşıyan tüzel kişilere destek, yardım
ve konsolosluk himayesi sağlamak.
g) 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması
ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar
Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla akdedilen andlaşmalara ilişkin temas, müzakere, yetki belgesi, imza, onay ve tescil süreçlerini
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde
yürütmek, bu andlaşmaları veya tescil edilmiş
kopyalarını muhafaza etmek ve sicillerini tutmak,
andlaşma taslaklarının mevzuata uygunluğunu
incelemek ve görüş bildirmek.
ğ) Uluslararası hukukun ve uluslararası hukuk içtihadının gelişimine yönelik süreçleri takip etmek ve
bu süreçlere iştirak etmek.
h) Türkiye Cumhuriyetinin tarafı olduğu siyasi nitelikli uluslararası davaları ve Adalet Bakanlığı ile
işbirliği yapmak suretiyle Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesindeki davaları ikame ve takip etmek.
ı) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu kararı ile belli bir geçici görevle görevlendirilen temsilciler ve temsil heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayan hususlarda Hükümetin talimatlarını iletmek, bu temsilci
ve temsil heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda
ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili bakanlıklar ile
istişare suretiyle tespit edip onlara iletmek, heyetlerin başkanları diğer bakanlıklardan ise bu
heyetlerde temsilci bulundurmak.
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i)
j)

k)
1)
m)
n)

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtdışı
teşkilatı kurulması ve dış temsilcilik açılması konusunda görüş bildirmek.
Mali, iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum
ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken veya statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belirli bakanlık
veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen
uluslararası kuruluşlarla yürütülen dış temas ve
müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmesini gözetmek, gerekirse bunlara katılmak.
Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve dışişleri protokolünü düzenlemek ve yürütmek.
Diplomasi ve konsolosluk ilişkilerinin yürütülmesi
ile bağlantılı olarak uluslararası andlaşmalardan
kaynaklanan iş ve görevleri yerine getirmek.
Uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek.
Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Bu görevlerimizi yerine getirirken, Cumhuriyetimizin
100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında Türkiye
Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği üyesi olmuş, komşu
ülkelerle ortak güvenlik havzaları ve ortak ekonomik
alanlar halinde bütünleşmiş, bu ülkelerle ve geniş
coğrafyada çok sayıda ülkeyle mal, hizmet, sermaye, insan ve düşünce hareketliliğini sağlamış, ulusal
çıkarlarımızı ilgilendiren bütün havzalarda düzen kurucu bir rol üstlenmiş, küresel alanda aktif faaliyet
gösteren ve sorunlara çözüm oluşturabilen, dünyanın
her köşesinde temsil edilen, uluslararası örgütlerde
belirleyici rol oynayan, siyasi, ekonomik ve kültürel
alanlarda dünyanın en etkili 10 ülkesi arasına girmiş,
küresel medeniyete Türkiye’nin özgün ulusal katkısını
getirebilen, güçlü ve saygın bir ülke olmasını sağlamak hedefleriyle faaliyetlerimi yürütmekteyiz.
Dış politika amaçlarımızı ve bu amaçlar doğrultusunda izlenecek temel siyasalar ile Türkiye’nin 21. Yüzyılda çıkarlarını etkin biçimde koruyarak, belirlediği
hedeflere ulaşmasını sağlamak için Bakanlık mensuplarına günümüz şartlarında en verimli ve kaliteli
hizmeti sunacak, Bakanlık mensuplarına en uygun
çalışma ve yaşam koşullarını sağlayacak bir konuma
getirmek temel politikamızdır. Bu politika çerçevesinde, insan kaynaklarımızı yeterli düzeye yükseltmek,
teşkilatımızın fiziksel altyapısını güçlendirmek, bilişim ve teknoloji altyapımızı geliştirmek ve etkin bir
mali yönetim oluşturmak önceliklerimizdir.
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Dışişleri Bakanlığı’nın dış politika görevlerini yerine
getirirken Bakanlık içinde yürütülen faaliyetlerden,
faaliyetlerin idari ve mali boyutundan bahseder misiniz?
Ülkemizdeki her Bakanlıkta ve kamu kurumunda
olduğu üzere, Bakanlığımız da yukarıda bahsettiğim
“6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kendine verilen görevlerin
yerine getirilmesi sırasında mali kaynaklara ihtiyaç
duymaktadır. Dış politikayla doğrudan bağlantılı bu
hizmetlerin gerek merkez teşkilatımızca gerekse
yurtdışındaki temsilciliklerimizce yerine getirilmesi
sırasında ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin
temini ilgili yılın bütçe kanunuyla Bakanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneklerinden sağlanmaktadır.
Bakanlığımız dış politika alanında ülkemizin uluslararası alanda itibarının yükseltilmesi ve bölgesi ötesinde lider ülke konumuna yükselmesi amacıyla ikili
ve çok taraflı ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik pek
çok işlem ve faaliyet gerçekleştirmektedir. Ülkemizde
uluslararası zirvelerin düzenlenmesi, yabancı konuklarımızın ağırlanması, yurtdışına gidecek üst düzeyli
yetkililerimizin ziyaretleriyle bağlantılı işlerin yapılması ve yurtdışındaki vatandaşlarımıza 21. yüzyılın
yönetişim ve hizmet anlayışına uygun yüksek kaliteli
hizmet sunulmasına yönelik faaliyetlerimiz kapsamında, merkez teşkilatımızın ve yurtdışındaki temsilciliklerimizin cari giderleri ve her türlü demirbaş ve
taşıt ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem arz etmektedir.
Bunların da ötesinde, ülkemizin uluslararası alanda
layıkıyla ve en çok temsil edilen ülkelerden biri olması ve vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ülkelerdeki temsilciliklerimizin imkanlarının geliştirilmesi
hedeflerimize paralel olarak, son dönemde dünyanın
pek çok ülkesindeki temsilciliklerimiz için yeni hizmet
binaları satın almakta ya da inşa etmekteyiz. Bu gelişme tabiatıyla son yıllarda Bakanlığımızın yatırım
bütçesinde de ciddi bir artışı beraberinde getirmiştir.
Bu durumu somut rakamlarla ifade etmek gerekirse, ülkemizin Afrika, Asya ve Güney Amerika’ya açılım siyasetinin başlatıldığı 2002 yılında yurtdışında
faaliyette olan temsilcilik sayımız 163 iken, 2013 yılı
itibariyle 210’a ulaşmış, yurtdışı teşkilatımız %31 ora-
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nında büyümüştür. Afrika kıtasında 2002 yılında 12
olan Büyükelçilik sayımız, 10 yıl sonra 2012’de 34’e
yükselmiştir.
Ülkemizin çeşitlenen ve hızla gelişen uluslararası ilişkilerine bağlı olarak Bakanlığımızın ve yurtdışındaki
birimlerimizin hizmet sunumunda da çeşitlenme ve
artış görülmektedir. Ülkemizde önemli uluslararası
zirveler sıklıkla düzenlenmektedir. Daha fazla sayıda
üst düzeyli devlet erkanı ülkemizi ziyaret etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız
ve Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm makamlarımız sık aralıklarla yabancı muhataplarının davetlerine icabetle yabancı ülkeleri ziyaret etmektedirler.
Bakanlığımız yukarıda kısaca değindiğim görevlerini;
başta ilgili yılın Bütçe Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat olmak üzere tüm
mali mevzuatımıza riayet etmek suretiyle Sayıştay,
Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Bakanlığımız
İç Denetim Birimi Başkanlığı’nın denetimine açık olarak yerine getirmektedir. Sözkonusu mali mevzuatın
uygulanması hususunda ilgili mali birimlerimiz olan
Strateji Geliştirme Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı gerekli hassasiyeti göstermektedir.
Tüm Dünya’da örgütlenmiş, vatandaşına hizmet götürmeye çalışan, dünya ülkeleri ile ilişkileri geliştirmeye çalışan Bakanlığın ulaşım ve iletişim ağından
bahseder misiniz?
Bakanlığımız ile 200’ün üzerinde dış temsilciliğimiz arasında evrak, malzeme ve bilgi akışı, posta, diplomatik
kurye, diplomatik kargo ve elektronik yollardan sağlanmaktadır. Herhangi bir gizlilik derecesi taşımayan
mutat yazışmalar için normal posta imkanlarından faydalanılmaktadır. İletilmek istenen evrak ve malzemenin hassasiyetine göre diplomatik kargo ve diplomatik
kurye yolları tercih edilmektedir. Diplomatik kargolar
resmi mühürle kapatılmakta olup, geçiş yaptığı ülke
makamları bu kargoların açılmadan yerine ulaşmasını sağlamakla yükümlüdürler. Her bir temsilciliğimizle
düzenli işleyen kurye hatlarımız mevcuttur.
Temel olarak iki elektronik iletişim kanalımız bulunmaktadır: Gizli yazışmalar için kullandığımız, Bakanlı-
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ğımız personeli ve TÜBİTAK uzmanları tarafından geliştirilen kriptografik sistem; ve hizmete özel ve tasnif
dışı dereceli yazışmalar için kullandığımız Elektronik
Belge Yönetim Sistemi.

2006 yılından bu yana Strateji Geliştirme Başkanlığı
birimleri tarafından bilgilendirme toplantıları ve hizmet içi eğitimler yapılmakta ve personelimiz bilgilendirilmektedir.

Türkiye’de 5018 Sayılı Kanun ile Kamu Mali Yönetiminde yaşanan değişim ve dönüşüm Bakanlığınızı
nasıl etkiledi?

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından iç kontrol eylem planı hazırlık çalışmaları başlatılmış ve deneyimli
bir firmadan alınan danışmanlık hizmeti yardımıyla
önemli tespit ve değerlendirmelerin yer aldığı taslak
eylem planı oluşturulmuştur. Dış politikada yaşanan
hareketliliğin getirdiği iş yükü nedeniyle söz konusu
eylem planının uygulanması bağlamında istenilen sonuçlara henüz ulaşılamamış olmakla birlikte, iç kontrol çalışmaları birçok konuda fikir vermiş ve kurumsal
olarak bazı iş süreçlerimizin iyileştirilmesi ve hesap
verme sorumluluğunun daha iyi anlaşılması ve etkin
olarak uygulanmasına yönelik gelişme sağlamıştır.

Kamu mali yönetiminde 2006 yılında başlayan değişimden Bakanlığımız da büyük ölçüde etkilenmiştir.
Yeni yönetim anlayışı görevli personelimizin yeni iş ve
işlemlerle tanışmasına ve yeni görev ve sorumlulukları üstlenmelerine sebep olmuştur.
Geriye dönerek baktığımızda diplomasi görevini yürütmek üzere yapılandırılmış Bakanlığımızın, ağırlıklı olarak yurtiçi ve yurtdışı rotasyona tabi kadrolar
marifetiyle faaliyetlerini sürdüren, harcamalarının
büyük çoğunluğunu yurtdışında yapan, ancak bunlarla ilgili idari ve mali karar ve işlemlerini merkezde
konuşlu birimleri vasıtasıyla yerine getiren bir yapıya
sahip olduğundan bahsedebiliriz. Bu yapı çerçevesinde özellikle mali işlemlerin sorumluluğunun da merkez birimleri tarafından üstlenildiğinin altının çizilmesi gerekmektedir.
5018 sayılı Kanun ile getirilen hesap verme sorumluluğunun önemli bir bölümünün Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Muhasebe Birimlerinden alınarak (mevzuata uygunluk, bütçe süreci, vb) kurumlara verilmesi,
Bakanlığımızda birçok konuda yapısal değişikliğe gidilmesini zorunlu kılmıştır.
Öncelikle, Kanun gereği olarak mali işlemlerimizin
koordinasyonu ve düzenlenmesi, bütçe süreci ile
iç kontrol işlemlerini yürütmek ve koordine etmek
üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuş ve bu
birimin kadrolarına Maliye Bakanlığında idareci olarak görev yapmış deneyimli daire başkanı ve mali
hizmet uzmanları atanarak çalışmalar başlatılmıştır.
Bu işlemlere paralel olarak merkez teşkilatımızda
bütün Genel Müdürlükler ve Müstakil Daire Başkanlıkları harcama birimi olarak yapılandırılmış ve mali
işlemlerin büyük bir kısmını kendi sorumluluklarında
yürütmeleri sağlanmıştır. Bu faaliyetlerin getirdiği hesap verme sorumluluğunun sağlıklı yürütülmesi için
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Bu kapsamda, mali süreçlerin sağlıklı yürütülmesi için
harcamaların, taşınır kayıtlarının ve bütçe sürecinin
takip edildiği yazılım ve programların veri girişleri
güncellenerek elektronik altyapısının güçlendirilmesi, sahada uygulayıcılara yardımcı olacak bilgi ve mevzuat notlarının elektronik ortamda kullanıma sunulması ve son olarak da e-vize uygulamaları ile önemli
boyutta emek tasarrufu sağlanarak mali kaynağın
sağlıklı olarak tahsilinin yapılması, mali süreçlerin iyileştirilmesi çalışmaları bakımından iyi örnekler olarak
gösterilebilir.
Yukarıda yer alan çalışmaların yanısıra, Kanun gereği
Bakanlığımızda İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuştur. İç Denetçilerimiz yurtiçinde ve yurtdışında
yaptıkları çalışmalar ve değerlendirmeler ile personelimizin görevlerini daha verimli bir ortamda yürütmesine katkı sağlamaktadır.
Sonuç olarak, Sayıştay Başkanlığının yaptığı denetim
sonuçlarından edinilen tecrübeler de dikkate alınarak, Bakanlığımız görevlilerinin, 5018 sayılı kanunun
ruhuna uygun olarak kendilerine emanet edilen
kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, hukuka uygun olarak kullanmaları gerektiği, bu
işlemlere bağlı olarak yapılan çalışmaların sorumluluğunun iş sürecinde görev alan kişilere ait olacağı
bilinci ve farkındalığı yaratılmıştır.
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Dış politikada artan yoğunluk nedeni ile yerine getirilmeye çalışılan aktif rolün risklerine yönelik kurum
içinde ne gibi çalışmalar yürütülmektedir?
Aktif bir dış politikanın icra edilmesi amacıyla, birçok
ülkede yeni temsilcilikler açmakta ve personel politikasını da açılan yeni temsilciliklerin beraberinde
getirdiği ihtiyacı karşılayacak şekilde belirlemekteyiz.
Bu süreçte mahrumiyet bölgelerinde görev yapmakta olan personelimizin mümkün olabilecek en verimli
şekilde hizmet sunması için çeşitli projeler yürütmekteyiz.
Öncelikle personelimiz, görev yerlerine gitmeden
evvel çok kapsamlı bir eğitime tabi tutulmaktadır. Bu
çerçevede, mensuplarımıza yönelik olarak, bilişim
güvenliğinden fiziksel güvenlik tedbirlerine, istihbarata karşı koymadan atış eğitimine, idari konulardan
stresle başa çıkma, öfke kontrolü ve mobbing’e kadar
çok çeşitli başlıklarda seminerler ve uygulamalı eğitim programları düzenlenmektedir.
Ayrıca, 6004 sayılı Teşkilat Kanunumuzdaki bazı hükümler personelimizin motivasyonunu artıracak
şekilde düzenlenmiştir. Bu bağlamda, mahrumiyet
bölgelerinde görevlendirilen personelimiz için teşvik
ödeneği, bu bölgelerde ya da Türkiye’ye coğrafi bakımdan uzak ülkelerde görev yapan mensuplarımızın
aileleriyle yurdumuza geliş-gidişlerinde kullanabilecekleri sıla bileti uygulaması ve yurtdışında görev
yapan personelimizin çocukları için eğitim yardımı
öngörülmüş bulunmaktadır. Bahsekonu uygulama
ve ödenekler mensuplarımızın daha rahat bir şekilde
görev yapmalarına yardımcı olmaktadır.
Kurumsal Yönetim açısından dünyada örnek alınan
bir ülke veya model var mıdır? Ya da Bizi örnek alan
başka ülkeler var mıdır?
Ülkelerin benimsediği farklı kurumsal anlayışların
oluşturulmasında yıllar içinde yerleşen devlet gelenekleri ve iç dinamiklerinin etkisi bulunmaktadır.
Türkiye, köklü devlet geleneğini muhafaza ederken,
çağdaş evrensel yönetim ilkelerini model olarak almaktadır. Bu ilkelerin temeli adil, şeffaf, hesap verebilirliği olan ve sorumluluğu topyekün paylaşan bir
yönetim anlayışına dayanmaktadır.
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Bu çerçevede, kurumsal yönetim esaslarımızın belirlenmesinde belli bir ülke model alınmamaktadır. Evrensel değerler temelinde iyi yönetişimi benimsemiş
olan çağdaş ülkelerdeki sistemler incelenmekte ve ülkemiz gerçekleri de dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımıza en yararlı olabilecek uygulamalardan ilham
alınmaktadır.
Öte yandan, Bakanlığımız mensupları çeşitli coğrafyalardaki ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarında diplomat
değişimi programı kapsamında görevlendirilmektedirler. Böylece diplomatlarımız, Bakanlığımıza getirdikleri yeni yaklaşım ve kültürlerle kurumsal gelişimimize yapıcı katkı sağlamaktadırlar.
Demokratik ve şeffaf yönetim anlayışını her geçen
gün güçlendiren Türkiye, bu konuda örnek bir ülke
niteliği kazanmaktadır. Nitekim, ülkemizle tarihsel ve
kültürel yakınlığı bulunan Balkanlar, Kafkaslar, Orta
Doğu ve Orta Asya’daki pek çok ülkeyle, ayrıca ilişkilerimizi geliştirmekte olduğumuz Afrika kıtasındaki
ülkelerle kurumsal yönetişim sistemi konusunda tecrübelerimizi paylaşmaktayız.
Sözkonusu ülkelerden heyetlere personel eğitimi ve
performans gelişimi, bilişim altyapısı gibi konularda
sunumlar yapmaktayız. Ayrıca, anılan bölgelerin ülkelerindeki genç diplomatlara yönelik olarak Bakanlığımız Diplomasi Akademisi tarafından çeşitli eğitim
programları düzenlenmekte ve staj yapma imkanları
da sağlanmaktadır.
Dünyada ülkemizi temsil görevinde ön sırada yer
alan diplomatlarımız için performans geliştirme
proje ve programları uygulanmakta mıdır?
Bakanlığımız mensuplarının ülkemizi en uygun şekilde temsil edebilmeleri amacıyla çeşitli performans
geliştirme projeleri yürütülmektedir. Öncelikle Bakanlığımızda görev yapmak isteyen adaylar çok yönlü, çok aşamalı ve objektif bir yarışma sınavına tabi
tutulmaktadırlar.
Göreve yeni başlayan personelimiz Bakanlığımızın
Diplomasi Akademisi’nde yaklaşık sekiz aylık bir eğitime tabi tutulmaktadır. Bu süreçte yabancı dil eğitiminden dış politika konularına, müzakere tekniklerin-
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den protokole, kültür ve sanattan medyayla ilişkilere
kadar çeşitli alanlarda yetiştirilmektedirler. Eğitim
sürecinde edinilen teorik bilgiler, gerek Bakanlığımızın merkez birimlerinde gerek dış temsilciliklerimizde yapılan stajlarla pekiştirilmektedir. Öte yandan,
Diplomasi Akademimizin lisansüstü eğitim diploması
verebilmesine yönelik mevzuat çalışmaları da sürdürülmektedir.
Ayrıca, Bakanlığımız personeli yurtiçinde ve yurtdışında lisansüstü eğitim programlarına gönderilmektedir. Personelimizin çalışmalarında ülkemizin dış
politika meseleleriyle sınırlı kalmaması, küresel veya
bölgesel öncelik taşıyan dış politika konularında da
uzmanlaşması ve İngilizce dışında, ağırlığı giderek
artmakta olan farklı dillerdeki yüksek lisans programlarına yönelmesi teşvik edilmektedir. Personelimiz,
eğitimlerinin ardından, Bakanlığımız birimlerinde uzmanlık alanlarından istifade edilecek şekilde görevlendirilmektedir.
Bakanlığımız, yerel dillerin öğrenilmesi amacıyla da
personelimize imkan sağlamaktadır. Bu bağlamda,
mensuplarımız yurtiçinde ve yurtdışında Fransızca,
Almanca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Çince, İbranice
ve Balkan dilleri başta olmak üzere, çeşitli dillerde
eğitimlere devam etmektedirler. Personelimizden,
öğrendikleri yabancı dilleri uluslararası geçerliliği olan sınavlarla belgelendirmeleri istenmektedir.
Personelimiz tarafından öğrenilmiş ikinci ve üçüncü
diller de bu dillerin konuşulduğu ülkelere tayinlerde
dikkate alınmaktadır.
2011 yılından itibaren personelimizin performansı
şeffaf ve çağdaş yöntemlerle ölçülmeye başlanmıştır.
Personelimiz, değerlendirme amirleri tarafından dijital ortamda haklarında hazırlanmış değerlendirmeleri anında görebilmekte, böylelikle kendilerini geliştirebilecekleri alanları öğrenebilmektedir. Amirlerinin
görüşlerine katılmadıkları hususları ise gerekçeleriyle
birlikte ikinci sicil amirinin değerlendirmesine sunabilmektedir. Böylelikle amir ile memur arasında bir
çeşit performans sözleşmesi sağlanmaktadır. Bu durum personelimizin motivasyonuna ve birimlerimizin
verimliğine olumlu katkı sağlamaktadır.
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Bakanlığınızın bilişim altyapısına ve insan kaynaklarına yaptığı yatırımları basından takip ediyoruz. Bakanlığın modern kurumsal altyapısından bahseder
misiniz? Bu konudaki yeni proje ve hedeflerinizden
bahseder misiniz?
Bakanlığımız, aktif dış politika hedefini gerçekleştirmek, mevcut temsilciliklerimizin iş yükünün hafifletmek ve yeni temsilciliklerimizin en iyi şekilde hizmet
sunabilmesini sağlamak amacıyla nitelikli personel
alımına büyük önem atfetmektedir.
Nitelikli personelin en verimli şekilde istihdam edilmesi adına kariyer memurluklarının da görev tanımları çeşitlendirilmiş ve özlük hakları daha uygar
bir seviyeye yükseltilmiştir. Bu bağlamda, önceden
yalnızca “Meslek Memurluğu” kariyer memurluğu
olarak tanımlanmaktayken, mevzuatımızdaki yeni
düzenlemelerle “Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu”
ile “Dışişleri Uzmanlığı” da kariyer memurluğu olarak
tanımlanmıştır. Dışişleri Uzmanlığı, Bakanlığımızın
kurumsal hafızasını oluşturması amaçlanan yeni bir
kariyer sınıfını teşkil etmektedir. 2012 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz sınavlarda 68 Meslek Memuru,
125 Konsolosluk ve İhtisas Memuru, geçtiğimiz aylarda ise 20 Dışişleri Uzman Yardımcısı Bakanlığımızda
göreve başlamıştır.
Öte yandan, Bakanlığımızın modern bilişim ve otomasyon altyapısı, yurtdışında 219 temsilcilikle hizmet
sunan Bakanlığımızda uygun pozisyona en uygun personelin en kısa sürede, şeffaf ve doğru biçimde görevlendirilmesini sağlamaktadır.
Bilişim altyapımız, gerek Bakanlığımızın birimlerinin
gerek personelimizin taleplerinin optimum noktada
eşleştiren bir platform işlevi görmektedir. Verimli ve
hızlı insan kaynağı yönetimi ise, dış politikadaki başarımızın temel unsurlarından birini teşkil etmektedir.
Bunun yanında, Bakanlığımız intranet sayfası üzerinden izin başvurusu, kurumsal iletişim ve işleyişle ilgili
başvurular, tayin tercihlerinin yapılması ve ayrıntılarına yukarıda değindiğimiz performans değerlendirme
uygulamaları da gerçekleştirilebilmektedir. Böylelikle, zaman ve emek tasarrufu sağlanmakta, gereksiz
kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin önüne geçilmektedir.
Bunun yanında, Bakanlığımız çalışmalarının verim-
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liliğini ve sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak
amacıyla bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardan azami ölçüde faydalanmaya çaba sarfediyoruz.
Bakanlık merkez birimleri ve yurtdışı teşkilatı arasında yazışmalar on yılı aşkın süredir Elektronik Belge
Yönetim Sistemimiz üzerinden gerçekleşmektedir.
Sistem üzerinde 10 milyonun üzerinde belge yer almaktadır. Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yine bu sistem aracılığıyla e-yazışma yapıyoruz.
Bakanlık içi bilgi paylaşımını ve çeşitli kurum içi başvuruları İçerik Yönetim Sistemimiz aracılığıyla sağlıyoruz. Tüm birimlerimizin veri girişinde bulunduğu
geniş bir bilgi bankası özelliğinde olan sistem üzerinden izin başvurusu, kimlik kartı başvurusu ve kartvizit
başvurusu gibi çeşitli başvurular yapılabilmektedir.
Tüm temsilciliklerimizin aynı tasarıma sahip web sayfaları merkezi olarak yönetilmektedir. Genel kapsamlı
bilgiler ilgili merkez birimlerimiz tarafından güncellenirken, her bir temsilciliğimiz kendi görev bölgeleri ile
ilgili veri girişlerini yapabilmektedirler.
Vatandaşlarımıza konsolosluk hizmetlerini personelimiz tarafından kullanılan “KonsoloslukNet” yazılımı
ve www.konsolosluk.gov.tr sayfası üzerinden sunmaktayız. “KonsolsoukNet”, Nüfus ve Vatandaşlık
Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı gibi ilgili
resmi kurumlarla veri alışverişinde bulunmaktadır.
Dolayısıyla birçok başvuruyu ilgili kurumlarla yazışma yapmaya gerek olmaksızın doğrudan sonuçlandırabiliyoruz. www.konsolosluk.gov.tr ise konsolosluk
hizmetleri konusunda ihtiyaç duyulabilecek her türlü
bilgiyi barındıran bir veri tabanı özelliğindedir. Her iki
programın da yeni bir tasarım ve yazılımla hizmete sunulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Türkiye’de bulunan yabancı temsilciliklerle e-Nota
teatisi yapmaktayız. Yabancı Temsilcilikler diğer bazı
başvurularını (trafik cezalarının öğrenilmesi, VIP açtırılması vb) ve bilgi paylaşımını Diplomatik Portal
(https://diplomatic.mfa.gov.tr/) aracılığıyla gerçekleşmektedir.
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Son olarak, 2013 Nisan ayında başladığımız bir uygulamayla yaklaşık yarım milyon yabancıya e-Vize
düzenledik. Elektronik Vize Başvuru Sistemimiz
(www.evisa.gov.tr) üzerinden 97 ülkenin vatandaşları
e-Vizelerini ortalama 3 dakika içinde alabiliyorlar. Tümüyle Bakanlığımız personeli tarafından geliştirilen
uygulama ile temsilciliklerimizin ve havaalanı görevlilerimizin vize başvuruları için harcadıkları mesaiden
büyük ölçüde tasarruf sağlandı.
Bakanlığımız ve temsilciliklerimiz sosyal medya araçlarından da aktif olarak yararlanmaktadırlar. Hemen
hemen her temsilciliğimizin “Facebook” ve “Twitter”
hesapları bulunmaktadır.
Bakanlığımız bilişim alanında sahip olduğu tecrübe
ve birikimleri diğer ülkelerle paylaşmak yönünde de
adımlar atmış olup, bu çerçevede ilk olarak Afganistan Dışişleri Bakanlığı bilişim altyapısının oluşturulmasını teminen başlatılan proje tamamlanmak üzeredir. Aynı şekilde, Somali Dışişleri Bakanlığı bilişim
altyapısının oluşturulmasına yönelik işbirliği anlaşması da geçtiğimiz günlerde imzalanmıştır. Diğer bazı
ülkelere de bilişim altyapısı konusunda ihtiyaç duydukları alanlarda gerekli destek sağlanmaktadır.
Bakanlık olarak ayrıca e-Devlet uygulamalarında sahip olduğumuz tecrübeleri ve verileri diğer kurumlarla da paylaşmaktayız. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak bir projeyle diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanacağı bir ülkeler modülü hazırladık.
Ülkeler hakkında ihtiyaç duyulan tüm güncel bilgilere
buradan ulaşmak mümkün olabilecek.
Amacımız Bakanlığımızda edinilen bilişim kültürünün
ve tecrübelerinin yanı sıra ortak kullanıma uygun tüm
verilerin ilgili kurumlarla paylaşılarak e-Devlet uygulamalarına katkı sağlamaktır.
Sizce Ülkemizde kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması, kayıp ve israfın asgari düzeye indirilebilmesi için ne gibi tedbirler alınmalıdır?
Yeni atanan Büyükelçi ve Başkonsoloslarımız ile
yaptığımız toplantılarda öncelikle “İYİ BİR İDARECİ” olmalarını beklediğimizi kendilerine söylüyoruz.
İdareciliğin, nihai tahlilde, “İNSAN VE PARA YÖNET-
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MEK” anlamına geldiğini hep akıllarında tutmalarını,
sadece kendinizin değil, maiyetinizdeki personelin iş
ve işlemleri nedeniyle de sorumlu tutulacaklarını bilmelerini istiyoruz.
Misyonda yapılan iş ve işlemlerin, kendileri için sadece idari sorumluluk değil, mali sorumluluk da doğurduğunu, Misyonun idaresine ve konsolosluk işlemlerine dair tüm mevzuatı bilmelerini, tüm iş süreçlerine hakim olmalarını, mevzuat bilgisinin, ihtiyari bir
donanım değil, misyon şefliği için gerekli olan liyakati
oluşturan temel bir unsur ve kanuni bir zaruret teşkil
ettiğini özellikle hatırlatıyoruz.
Bu nedenle denetim mekanizmamız ve iç kontrol
sisteminin işlerliğini güçlendirmeyi istiyoruz. İşleri
mümkün olduğunca elektronik ortama taşımak, sınırlı sayıda büyük bir özveri ile çalışan ve sürekli yer
değiştirmek durumunda olan personelimize kolaylık
sağlayacak, hatalı ve yanlış işlem yapılma riskini azaltacaktır.
Böylece personel giderlerinde tasarruf sağlanması,
kağıt kullanımının azaltılması, otomatik kontroller ile
kayıp ve israfın asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.
Sizce günümüz kamu yönetimi anlayışı kapsamında klasik denetim modeli ile 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen İç Denetim
modeli birbirine alternatif midir, yoksa birbirlerini
tamamlayan fonksiyonlar mıdır?
Denetimi çok önemsiyorum, halihazırda varolan ve çok
kıymetli Büyükelçilerimizden oluşan Teftiş Kurulumuz
yanında 5018 Sayılı Kanun ile kurulan İç Denetim Birimimizin de Bakanlığımıza değer katacağına inancım tamdır. Son yıllarda denetimin yol gösterici fonksiyonunun
daha ön plana çıkmaya başladığını görüyorum. İç Denetim ile birlikte sürekli değişen personel hareketliliği
ortamında 5018 sayılı kanunun gereklerinin tam olarak
yerine getirilmesi noktasında iç denetimin tamamlayıcılık rolünü önemsiyorum. Bu şekilde dış politikanın yoğun gündemi arasında yürütmek zorunda olduğumuz
idari ve mali konularda daha etkili bir işleyişin kurulması
ile kaynakların daha etkin, ekonomik ve verimli şekilde
kullanımının sağlanacağını düşünüyorum.
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Kesinlikle birbirine alternatif olarak görülmemelidir,
birbirinin eksiğini tamamlayan, yeni bir denetim anlayışı yaklaşımı Kamu Yönetimimizde yerini almaktadır. Bizim bakanlığımızda da Teftiş Kurulumuzun
tecrübesi ile iç denetçilerimizin değişen yönetim anlayışına göre aldıkları eğitim ve uluslararası sertifikaları ile stratejik amaçlarımıza doğru birlikte yürüyüş
gerçekleştireceklerine inancım tamdır.
İç denetim birimlerinin “danışmanlık” fonksiyonu
hakkındaki görüşleriniz nelerdir? İç Denetimden bu
kapsamdaki beklentileriniz nelerdir?
İç Denetimi, klasik denetim anlayışından ayıran felsefesi aslından teftişte varolan rehberlik anlayışı yerine danışmanlık rolünün daha ön planda olmasıdır. Bu
nedenle Bakanlığımızda yürütülen iç denetim faaliyetlerinden özellikle yönetici kademede yaşanan yer
değişiklilerinin sıklığı ve yeni açılan misyonların işin
doğası gereği maruz kalabilecekleri risklere ve özellikle yasal mali zorunluklar ve mevzuat değişiklikleri
nedeni ile kurumsal hafızanın oluşturulması için karşılaşılan zorlukların danışmanlık fonksiyonu ile daha
kolay aşılabileceğini düşünüyorum.
Mevzuat özellikle, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile getirilen mevzuat düzenlemelerinin iyi bilinmesi, alt yönetmelik ve yönergelerine
kadar uygulanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi işlerimizi daha etkin ve verimli yapmamızı sağlayacaktır. Bu nedenle mevzuat bilgisinin iyi bir idarecinin önemli bir vasfı olduğunu düşünüyoruz. Tabi
sadece ülkemiz mevzuatını bilmek yeterli olmuyor,
özellikle bulunulan ülkenin mevzuatının çok iyi bilinmesi Bakanlığımız mensupları için büyük önem arz
ediyor. Bulunulan ülkenin ticari kurallarından tutun
da, sözleşmeli personel çalıştırılmasına, vergi mevzuatına kadar birçok konuda bizim arkadaşlarımız çok
iyi olmak zorundalar. Son yıllarda Bakanlığımızda faaliyetlerini beğeni ile izlediğim iç denetim birimimiz ve
Sayıştay Denetimi, yani dış denetim sayesinde devlet
gelirlerimizin takibi ve kontrolü, mali açıdan kayıpların azaltılmasına yönelik problemlerin aşılması noktasında çok faydalı gördüğümüz önerileri ile Dış Politikanın yoğun gündeminde idari ve mali konularda
bizlere önemli katkılar sağlamaktadır.
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Bakanlığınızda yürütülen iç kontrol ve risk yönetimi
faaliyetlerinde iç denetçilerin sizce nasıl bir katkısı
olabilir?
Bakanlığımızda iç kontrol çalışmalarına iç denetçilerin yaptıkları her denetim ile katkı sağlayacaklarına
inanıyorum. Zira her birimde yürütülen işlemlere ilişkin çıkarılacak olası riskler, mevcut ve olması gereken
kontrollerin etkinliğinin değerlendirilmesi neticesinde iç kontrol sistemimiz diğer ilgili dairelerimiz ile yürütülen faaliyetler neticesi gelişecektir.

denetimleri ile iç denetçilerimiz farklı bakış açıları ile
katkı sağlayacaklardır. Özellikle iç denetimin Bilgi Teknolojileri alanında yapacağı denetimlerin gelişen kurumların bilişim altyapısı ile yürütülen hizmetlerine
değer katacağını düşünüyorum.

Dışişleri Bakanlığı’nın Hizmet Sunumunda Etkinlik
Artışı için e-Konsolosluk Modülünün Yaygınlaştırılması gibi projeler ile, bilgi iletişim teknolojilerinin
artan düzeylerde kullanımıyla Dışişleri Bakanlığı’nın
hizmetlerinin geliştirilmesi ve e-Konsolosluk modeline ulaşılmasını amaçladık ve gerçekleştirdik. E vize,
Belge Arşiv, MFA Net, gibi uygulamalarımızda temel
amaç etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunmaktır. Bu
amacımız doğrultusunda faaliyetlerimizin riskli alanlarına yönelik iç denetçilerimiz tespit ve önerilerde
bulunabilirler.
Kamunun sunduğu hizmet kalitesinin daha da iyileştirilebilmesi bakımından günümüz denetim anlayışının nasıl değişimler göstermesi gerekir? Bu
bağlamda kamuda İç Denetimin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Uluslararası alanda iç denetim 1940’larda başlamış
ve giderek güçlenmiş, özellikle ABD ve Avrupa’ da bu
Kamu Kurumlarının yanında özel sektör daha etkin
bir şekilde kar maksimizasyonu amacı ile iç denetime
dört el ile sarılmıştır. Özel sektörde kar amacı yanında, sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar gibi konular
önem arz etmektedir. Kamuda da özellikle bizim gibi
Ülkenin dışa açılan vizyonu olan faaliyetleri yürüten
kurumlarda kurum itibarı, ülkemizin itibarı ile yakından ilgilidir. Daha kolay ulaşmamız sağlanacaktır.
Dışişleri Bakanlığı’nın Hizmet Sunumunda Etkinlik Artışı için e-Konsolosluk Modülünün Yaygınlaştırılması
gibi projeleri gerçekleştirdik. E vize, E Konsolosluk,
Belge Arşiv, MFA Net, gibi uygulamalarımızda temel
amaç etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunmaktır.
Bu amacımız doğrultusunda faaliyetlerimize yönelik
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Kısa süre önce bir derginin yapmış olduğu anket sonucunda yılın bürokratı seçildiniz. Öncelikle başarınızdan dolayı tebrik ederiz. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?

Akif ÖZKALDI*
“İç Denetim Biriminde görevli İç
Denetçilerimizi başarılarından
dolayı kutluyorum. Bu başarıda
bir ekip olarak Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğünün
en alt kademeden en üst
kademeye tüm çalışanlarının
katkısı yadsınamaz. Kurumsal
olarak her alanda en iyi olmayı
hedeflemekteyiz. Bu hedefimize
uygun genç ve dinamik bir İç
Denetim Birimi oluşturduk.
Bu ekibin kurumumuza ve
ülkemize önemli katkılar
sağlayacağını düşünmekteyim.”

*DSİ Genel Müdürü
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31.12.1963 tarihinde Ankara’da doğdum. İTÜ İnşaat Fakültesi’nden 1986 yılında dereceye girerek
mezun oldum. Mezun olduktan sonra DSİ Genel
Müdürlüğü’nde göreve başladım. 1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu yurtdışı master
programını kazanarak ABD de Utah State Üniversitesi Sulama Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansımı
1991 yılında tamamladım. İstanbul Melen İçmesuyu
Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya
Ovaları Projesi (KOP), Doğu Anadolu Projesi (DAP)
gibi birçok önemli Bölgesel Kalkınma projelerinde aktif rol aldım. DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, mühendislik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel
Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Temmuz
2011 yılından bu yana DSİ Genel Müdürlüğü görevini
yürütmekteyim.
Halen;
•
•
•
•

5. Dünya Su Forumu çalışmaları,
Uluslararası Sulama Drenaj Komisyonu (ICID)
üyeliği, TUCİD Başkanlığı,
TRCOLD Başkanlığı,
Uluslararası İstanbul Su Forumu çalışmaları gibi
birçok uluslar arası projede görev almış, ayrıca
Dünya Su Konseyi (WWC) üyesi olarak su ile ilgili
uluslar arası çalışma ve faaliyetlerde etkin rol almaktayım.

1954 yılında kurulan DSİ Genel Müdürlüğü 2014’de
60 yılı geride bırakacaktır. Ülkemize hayırlı olmasına
diliyoruz. 60 yılda ülkemize önemli eserler kazandıran Genel Müdürlüğünüzün faaliyet konusu hakkında bilgi verebilir misiniz?
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki bütün
su kaynaklarının plânlanması, yönetimi, geliştirilmesi
ve işletilmesinden sorumludur.
Genel Müdürlüğümüz; taşkın koruma, sulu ziraati
yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük
şehirlere içme suyu temini yanı sıra Belediye teşkilâtı
olan yerleşim yerlerine de içme suyu temini gayelerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından,
söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj
çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir.
DSİ Genel Müdürlüğünün ülke sınırlarını aşan önemli hizmetlerinin olduğu kamuoyunca bilinmektedir.
Bu projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak ülkemiz sınırları içinde olduğu kadar ülkemiz dışında da ciddi
faaliyetler yürütmekteyiz. KKTC’nin uzun vadeli su
ihtiyacının karşılanması için, Anamur Dragon Çayı
üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı’ndan alınacak
75 milyon m3/yıl suyu, Akdeniz’e döşenecek borular
vasıtasıyla Girne yakınlarında inşa edilecek olan Geçitköy Barajına aktarılacağız.
Ayrıca Somali, Nijer, Mali ve Burkino Faso’da 1 300
000 kişiye sağlıklı, temiz içme suyuna ulaşım imkanını
sağladık. Ölümlerin çok büyük bir bölümünün sağlıklı
suya erişememekten kaynakladığı Afrika’yı su kuyuları ile daha yaşanabilir bir hale getirdik. Ayrıca yabancı
ülkelerden gelen mühendislere ve çalışma gruplarına
teknik konularda destek verilmektedir.
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Hızlı değişim ve gelişim, nüfus artışı, küresel iklim
değişikliği gibi nedenlerle dünya genelinde, suyun
önemi gerek yaşamsal gerekse ekonomik anlamda
artmıştır. Bu kapsamda kamuoyunda da DSİ’nin su
kaynaklarının planlanması, yönetimi, korunması,
geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik projeleri ile ilgili beklentiler bulunmaktadır. Bu bağlamda DSİ’nin
2023 hedefleri konusunda bilgi verebilir misiniz?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılına dair büyük hedeflerimiz bulunmaktadır.
Bu bağlamda 2023 yılına kadar;
ü 25 adet Akarsu Havzasının tamamının master
planı güncellenecektir.
ü Halihazırda 190 milyar m3 olan depolama tesislerinin tamamı bitirilerek kapasite 270 milyar m3’e
yükseltilecektir.
ü 1053 Sayılı Kanun kapsamındaki bütün yerleşim
yerlerinin 2040 yılına kadar ihtiyacı olan içme,
kullanma ve sanayi suyu temin edilecektir. (Mevcut 3,36 milyar m3, 2023 yılında 5,93 milyar m3’e
ulaşacaktır.)
ü Halihazırda yukarı havza tedbirleri alınmış dere
ıslahları, taşkın koruma tesisleri ve benzeri taşkın
önleyici ve düzenleyici tüm su yapılarının sayısı
6.513’den 10.000’e çıkarılacaktır.
ü Halihazırda kamu ve özel sektör yatırımlarıyla 22
840 MW olan ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyeli 50 000 MW’a çıkarılacaktır.
ü Sulamaya açılan 60 milyon da alan (Köy Hizmetleri ve Halk Sulamaları dahil) ekonomik olarak
sulanabilir alan olan 85 milyon da’a çıkarılacaktır.
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ü Tüm sulama sistemleri modern sulama sistemine
dönüştürülerek (yağmurlama, damla) salma sulamaya son verilmiş olacaktır.
ü Atıksu sektöründe, ülke genelinde nehir ve içmesuyu temin edilen baraj havzalarını kirleten evsel
atık suların toplanıp arıtılarak bertaraf edilme çalışmaları sürdürülecektir.
DSİ Genel Müdürlüğü tüm bu faaliyet ve projeler
gereği olarak genel bütçeden büyük pay almaktadır.
Bütçeden harcama yaparken harcamaların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili
İç Denetimden nasıl yararlanıyorsunuz ve beklentileriniz nelerdir?

mi gibi kavramları ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda
kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu çalışmalarla kurumumuza önemli katkılar sağlayan İç Denetim Birimi Başkanlığımıza büyük görev düşmektedir.
DSİ’ye ayrılan kaynakların daha dikkatli kullanımına
tarafımızdan her zaman hassasiyet gösterilmektedir. İç Denetim Birimi Başkanlığının denetim plan ve
programının hazırlanması sırasında bu hassasiyetlerimizi de dikkate alarak gerekli yönlendirmeleri yapmaktayım.

DSİ hem bütçeden aldığı pay hem de icraatları ile ülkemizin en büyük kamu kuruluşlarından birisi olup,
2014 Yılı bütçesinden yatırımcı kuruluşlar içinde en
fazla payı alan kurumdur. Bizlere düşen görev, bu
kamu kaynağını en iyi, en uygun bir şekilde kullanmak
ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmektir.

İç Denetim Birimi Başkanlığımız, gerek denetim gerekse danışmanlık faaliyetleri ile hata arama odaklı
denetim anlayışı yerine iyi uygulamalara, kurumu geliştirmeye ve kuruma değer katmaya odaklanan bir
faaliyet izlemektedir. Bu anlamda İç Denetim Birimi
Başkanlığı, gerek şahsıma gerekse DSİ’deki diğer yöneticilere yardımcı olmakta ve DSİ’nin yürütmekte olduğu projelere çok büyük katkı sağlamaktadır. İç Denetim Birimimizin başarılarının devamını diliyorum.

Dünyada yaşanan değişimler kamu yönetimi anlamında da değişikliklere sebep olmuş, kaynakların
daha dikkatli kullanımı, mali saydamlık, hesap verme
sorumluluğu, iç kontrol sistemi, kurumsal risk yöneti-

Aralarında DSİ Genel Müdürlüğünün de bulunduğu
kamu kurumlarının iç denetim faaliyetleri İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerlendirme so-
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nucunda biri Genel Müdürlüğünüz İç Denetim Birimi Başkanlığı olmak üzere iki Birimin faaliyetlerinde
standartlara uyumun sağlandığı tespit edilmiştir. Bu
konu ile ilgili görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?
Öncelikle İç Denetim Biriminde görevli İç Denetçilerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum. Bu başarıda bir ekip olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün en alt kademeden en üst kademeye tüm çalışanlarının katkısı yadsınamaz. Kurumsal olarak her
alanda en iyi olmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefimize
uygun genç ve dinamik bir İç Denetim Birimi oluşturduk. Bu ekibin kurumumuza ve ülkemize önemli
katkılar sağlayacağını düşünmekteyim.
5018 sayılı Kanun ile üst yöneticilere sistemin kurulması, izlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
hususlarında önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Bu konularda İç Denetim’den azami ölçüde
faydalanmaktayım.
Biliyoruz ki İç Denetim faaliyetleri kurumumuza değer katacak ve çalışmalarımızı geliştirecektir. Bu anlayışla, kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin Genel
Müdürlüğümüzde etkili bir şekilde uygulanması için
desteğimi esirgemediğimi belirtmek istiyorum.
İDKK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda,
İç Denetim Biriminin faaliyetlerinin standartlara uygun olduğu yönündeki tespit İç Denetim faaliyetlerinin kuruma değer kattığı noktasında üst yöneticilere
de güvence sağlamaktadır.
Kurumunuzda yürütülen İç Denetim faaliyetleri ile
ilgili deneyimlerinizin diğer Kamu Kurumlarıyla paylaşılması amacıyla İç Denetimle ilgili yapmış olduğunuz çalışmaları anlatabilir misiniz?
İç denetim biriminin faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Birimin denetim plan ve programını değerlendirerek daha etkin olacağını düşündüğüm alan ve
konuları da denetimlerine dahil etmelerini istiyorum.
İç denetim tarafından hazırlanan raporları titizlikle
inceliyorum.
Gerek iç denetim biriminin yıllık faaliyetlerini sunduğu toplantıda gerekse kurumumuzun üst düzey yöneticiler için her yıl düzenlenen seminer çalışmaların-
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da, birimin sunumlarındaki tespitlerini ve önerilerini
dinliyoruz. Bu toplantılarda genel müdürlüğümüzün
karşılaşabileceği risklerde değerlendirildiğinden bu
konularda iç denetim biriminin de gereken dikkati
göstermesini istiyorum.
Çalışmalarımıza yön verirken iç denetim biriminin
bulgularından faydalanıyoruz. Her yıl İç Denetim Birimince düzenlenen denetim planın uygulama sonuçlarını içeren raporları dikkatle inceliyorum.
Çağımızın yeni denetim anlayışı olan İç Denetimin
kamu yönetimindeki rolü sizce ne olmalıdır?
5018 sayılı Kanun ile getirilen sistemde kamu idarelerinin, bütçe uygulama sürecindeki inisiyatifleri
ve bunun sonucu olarak sorumlulukları artırılmıştır.
Artık kamu idareleri kaynak kullanırken etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerine uygun davranmak ve
faaliyetlerinin sonuçlarını kamu ile paylaşmak durumundadır. Kamu idareleri, hazırladıkları stratejik
plan, performans programı ve faaliyet raporları ile bu
gerekleri yerine getirmektedir. İç Denetim Birimimizin kritik önemi işte tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. İç denetimin, idarelerde hesap verebilirlik müessesinin yerleşmesine katkı sağlamasının yanında iç
kontrol sistemini de değerlendirmesi gerekmektedir.
İç denetim, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli kullanılması konusunda görüş ve önerileri ile
kuruma katma değer katacaktır. Bunun yanı sıra, mali
raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk konularında makul bir güvence sağlanması iç denetim birimimizden en büyük beklentimdir.
Ayrıca iş ve işlemlerde hata, hile ve suiistimallerin, gelir ve varlık kayıplarının önlenmesinde iç kontrol sistemi ve iç denetim önemli rol oynamaktadır.
İç denetimin faaliyetlerinin standartlara uygun olarak
yapılması; kurumumuz, paydaşlarımız ve kamuoyu
açısından son derece önemlidir. Bu vesile ile İç Denetim Birimimizin faaliyetlerinde standartlara uyumu
yakalamış olduğunun Maliye Bakanlığı İç Denetim
Koordinasyon Kurulu tarafından yaptırılan dış değerlendirme ile tescillenmiş olmasından duyduğum
mutluğu yinelemek ve tüm İç Denetçilerimizi tebrik
etmek istiyorum.
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1969 yılında Amasya’da doğdu. 1995 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonomi alanında
yüksek lisansını yaptı.
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"Anadolu’da günlük yaşamda
sorunları çözücü “sen bir dur,
dinle” diyen bir büyük vardır.
Bu işin ruhudur. İnsanlarda o
büyüğün kararına da uyarlar. Bir
kurumsal yapı yoktu ama bir nevi
kanaat önderliği bu. Dolayısı ile
insanlar sulh yolu ile problemlerini
çözerlerdi. Mahallenin, köyün
danışılacak bir büyüğü her zaman
olurdu. Bu anlamda Ombudsmanlık
aslında toplumsal yapımıza çok
yabancı olmayan, tamamen
Avrupa’dan ithal bir yapı değildir."

*Kamu Denetçisi
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1996 yılından bu yana kamuda üst düzey görevlerde
bulunmuştur. 1996 yılında Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanlığı görevinin ardından sırasıyla Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Başbakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB Takas ve Saklama Bankası’nda çeşitli kademelerde danışmanlık ve yöneticilik görevlerini yürüttü.
Kamu görevi sırasında çeşitli ülkelerde yapılan uluslararası toplantılara çalıştığı kurumları temsilen katıldı.
Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı iken 28.11.2012
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kamu Denetçisi olarak seçildi.
Evli ve üç çocuk babası olan Makas, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Denetişim: Ombudsmanlık ve Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında bilgi verir misiniz?
Kamu ve denetçilik kavramları yan yana gelince, vatandaşın zihninde idarenin klasik anlamda teftişini
ya da denetimini yapan bir kurum algısı oluşuyor.
Bizim yaptığımız, vatandaşların (gerçek ve tüzel kişilerin) şikayetleri üzerine idareyi, idarenin dışında kalan bağımsız bir kurum olarak, hukuka uygunluk ve
hakkaniyet açısından denetimini yapmak ve idareye
dışarıdan önerilerde bulunmaktır. Kamu Denetçiliği
Kurumu, yasamanın, parlamentonun içinden çıkmış,
seçilmiş üyelerden oluşan, bağımsız bir kurumdur.
Kamu denetçiliği bu anlamda aslında nötr, idare ile
vatandaş arasında orta bir yerde, kamu kurumu tüzel
kişiliğine haiz ama idarenin içinde değil dışında yer almaktadır. Bu anlamıyla yeni bir kurum. Kanun diyor ki;
Kamu Denetçiliği Kurumu hukuka uygunluk ve hakkaniyet açısından denetler, vatandaş idare ile bir uyuşmazlık, bir problem yaşadığında bu problemin çözümü
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için gelebileceği yerlerden birisidir. Bu anlamı ile yargı
ile de bir ilişkisi var. Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapıldığında yargı ile ilgili dava açma süreleri duruyor. Dolayısıyla bir uyuşmazlık ile ilgili vatandaş yargıya
gidecekse, gitmeyi düşünüyorsa, bize geldi ise dava
açma süresi, hakkı kendisinde saklı olmak üzere, bizden sonuç alamazsa veya red cevabı alırsa, dava açma
hakkı vardır, yargı yoluna gidebilir, hak arama süreci
devam eder. Bu nokta çok önemli. İdare ile vatandaş
arasında, hukuka uygunluk ve hakkaniyete uygunluk
açısından denetleme yapıyoruz.
Bize en çok sorulan sorulardan birisi; Sizin kararlarınız
bağlayıcı mı? sorusu. Bu sorunun arkasında “ senin zayıf
noktan burası” anlamı vardır. Ama Dünyanın her yerinde Ombudsman tavsiye kararı verir. İngilizcesi “recommendation”. Dolayısı ile şu denilemez: “Kamu denetçiliğinin kararını bağlayıcı yapalım.” Bu teknik olarak mümkün değil. Neden? O zaman bu yargı kararı olur. Erkler
arasındaki denge alt üst olur. Erklerden birine bağlı bir
kuruma uyuşmazlıklar ile ilgili bağlayıcı karar verebilir
demek ikili bir yapıyı kabul etmek anlamına gelir. Bu
zaten anayasaya aykırı bir durum. Dolayısı ile mümkün
değil. Bu durum Türkiye’deki ombudsmanlık kurumunun bir zaafı ve eksikliği olarak algılanmamalıdır. 6328
sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununa göre Kurum
tavsiye kararını, önerilerini idareye bildirir, idare 30 gün
içerisinde bu kararı uygulanamaz bulursa gerekçeleri ile
beraber tekrar kuruma gönderir. Tavsiye kararı bu noktada önem kazanıyor. Bu karar aslında bizim gücümüz.
Neden? Çünkü yargıda karar verilir, karar idareye gönderilir, arkasına bakmaz. İdarenin itiraz hakkı saklıdır.
İdarenin; şu hukuki ve pratik gerekçeler ile ben tavsiye
kararını uygulanamaz buluyorum deme hakkı vardır.
Dolayısı ile idareye şunu diyoruz: Biz inceleme ve
araştırmamızı yaptık, burada hata var bunu düzelt diyor ve gönderiyoruz. İdare de; “Hayır tamam ama ben
şu nedenlerle bunu uygulayamam” diyor ve gönderiyor. Ya bir gerekçe açıkla ya da uy. Bizim kararımızın
özü ya açıkla ya da uy. Eğer bir gerekçe yok ise uyacak. Kanunda bağlayıcılık noktasına kadar gelinmiş ve
bırakılmış. Çünkü bağlayıcı denilemez, kanun sadece
bağlayıcı diyemez, dolayısı ile son nokta, idarenin bir
gerekçesi yoksa bunu uygulamak zorundadır. Uygulamaz ise, biz gerekçeyi alır okuruz, idarenin içinde
olmadığımız için doğru haklı diyebiliriz. Tamam yapıl-
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masın deriz ve problem kalmaz. Gerekçeleri tatmin
edici değilse uygula denilir. Yargıdan farkımız; Şikayet
başvurusu geldikten tavsiye kararı verilene kadar bir
süreç. Aralarda da işlemler var, ara kararlar var.
Denetişim: İdareler ile iletişimi nasıl kuruyorsunuz?
Şikayet konusu bize geldiği zaman öncelikle idare ile
iletişim kuruyoruz. İdareden gizli bir iş yapmıyoruz.
Her aşamasında idare ile beraber hareket ediyoruz.
Eğer başvuru gizli değilse bunu şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Vatandaşın özel bilgilerini saklayıp yine konuyu ilgili daire ile görüşüyoruz. Ama mekanizmamız
idare ile iletişim halinde işliyor. Şikayet konusunu
idare her aşamada biliyor. İşimiz idarenin açıklarını
aramak değil. İdareyi çalışamaz hale getirmek değil.
Bizim görevimiz idarenin etkin çalışmasını sağlamak.
Şikayetleri bundan dolayı alıyoruz. Dolayısı ile idare
şikayet konusunu ortadan kaldırıyorsa zaten problem
olmuyor. Bu nedenle her aşamasında idare ile iletişim kuruyoruz. Bilgi belge gönderme kararımız var
bizim. Yüz yüze görüşmelerimiz var. Yerinde incelemelerimiz var. Gerekirse tanık dinleyebiliyoruz. Konu
çok teknik olursa bilirkişi tayin edebiliyoruz.
Denetişim: Avrupa ile kıyasladığınızda gelinen noktayı nasıl buluyorsunuz?
Yetki itibari ile baktığımızda Avrupa’nın çoğu ombudsmanlık kurumlarından daha geniş yetkilere sahip olduğumuzu söyleyebilirim. 5 ülkeyi ziyaret ettik.
Bu konuda en güçlüsü Ombudsmanlık kurumunun da
doğduğu yer olan İsveç’tir. Yeri gelmişken şunu da ifade etmek isterim; Ombudsmanlık bize yabancı bir kurum değildir. İsveç kralı 12. Şarl Edirne’de bulunduğu
sırada Osmanlı idare yapısında şikayet mekanizması
sistemi olduğunu görüyor ve kendi ülkesine döndüğünde ombudsmanlık sistemini kuruyor.
Anadolu’da günlük yaşamda sorunları çözücü “sen
bir dur, dinle” diyen bir büyük vardır. Bu işin ruhudur. İnsanlarda o büyüğün kararına da uyarlar. Bir kurumsal yapı yoktu ama bir nevi kanaat önderliği bu.
Dolayısı ile insanlar sulh yolu ile problemlerini çözerlerdi. Mahallenin, köyün danışılacak bir büyüğü her
zaman olurdu. Bu anlamda Ombudsmanlık aslında
toplumsal yapımıza çok yabancı olmayan, tamamen
Avrupa’dan ithal bir yapı değildir.

2014/13

SÖYLEŞİ

Yargıdan farklı olarak tavsiye kararımız, bizim en güçlü olduğumuz, bir problemle ilgili her türlü öneriyi
yapabildiğimiz gücümüzdür. Davalarda ise ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Bizde tavsiye kararımız
olduğu için kazandım kaybettim olmaz. En iyi çözüm
her iki tarafın da kazandığı çözümdür, bu yargıda olmaz. Ama bizde olabilir ve bu aynı zamanda esnekliği
de sağlar. Parlamentonun gücü arkamızda, bizi parlamento seçip gönderiyor. Parlamentonun denetim gücünü, yetkisini taşıyoruz. Kanundan gelen diğer yetkimiz, Ombudsmanın, Kamu denetçilerinin, konuyu
kamuoyuna deşifre etme yetkisi var. İncelemeler yapılmış, bu sorunun çözülmesi lazım, tavsiye kararı verilmiş, idare hala direniyor, 30 günlük sürede geçmiş,
son aşama artık deşifre etme. Hatta deşifre etmeden
önce parlamentoya rapor yazıyoruz. Dosya üzerinden kişisel uyuşmazlıklara bakmanın yanında genel
bir resim çıkarıyoruz. Şikayet alanları buralar, idarede aksayan yönler şuralar, vatandaşlar şu konulardan
memnun değil. Şeklinde bir genel resim çıkıyor.
Denetişim: Ombudsmanın kararlarının yargı ve teftişten ayıran yönlerden bahseder misiniz?
Teftiş kuruluna bir mevzu gittiğinde o kurullar idarenin bir parçası olarak hareket eder. İdare başındaki
bakan ya da müsteşar şu konu ile ilgili rapor yaz der,
mekanizma işler, denetim raporları ortaya çıkar. Karar
merciinin işleyebilmesi için idare kendi içinde yapıyor
bunu. Hukuka uygunluğa, mevzuata, genelgelere ba-
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kıyor, mesela yayınlanan genelgeye uygundur diyor,
peki biz nasıl yapıyoruz. Biz dışarıda olduğumuz için
genelgeye bakıyoruz ki genelgenin değişmesi lazım.
Bu genelge şikayete konu, şu yönlerden problemi
var, değiştirilmesi lazım. Aynı şey yönetmelik için de
geçerli. Çıkmış ama yanlışlıklar var, değiştir diyoruz.
Ama bunu yargı söylemez. Bu konuya girmez. Biz
hakkaniyet açısından da buna bakıyoruz. Hatta yasalarda üst hukukun kaynaklarına, Anayasa başta olmak
üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi,
uluslararası sözleşmeler, evrensel hukuk kriterleri
açısından yasalarda problemler var ise onların değişmesi için bile raporlarımızı yazabiliyoruz. Dolayısıyla
tavsiye kararlarımız ile de mevzuatın bir şekilde kontrolünü de yapmaktayız. Bu açıdan bakınca tavsiye
kararımızın en büyük gücümüz olduğunu görüyoruz.
Şayet açık bir hukuka aykırılık durumu var ise öncelikle bunu ortaya koyuyoruz. Sonrasında idarenin ben
bunu uygulamıyorum demesi mümkün değil. Ama alt
detaylarda idare işin içinde olduğu için gerekçelerini
söyler ve tamam denilir. Her ne kadar tavsiyemizi yap
desek de gerekçeler haklı ise geri döneriz. Yargı kararında bunu yapamayız. Bunun mekanizmaları ayrı, o
dosya geçmiştir. Diğer taraftan bizim kurum tarafından verilen tavsiye kararlarını mahkemeye götürme
imkanı yoktur. Tavsiye kararının da bir gücü de buradadır. Bizim kararlarımızın denetimi siyasi ve parlamento denetimi şeklinde olmaktadır.
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Kurumun tavsiye kararları doğrudan mahkemeye götürülemez fakat idare söz konusu karara istinaden işlem tesis eder, ancak bu durumda tesis edilen işlem
yargıya intikal ettirilebilir. Yani idarenin işlemi mahkemeye konu edilebilir. Kurumun kararı değil. Fakat idare
ben Kamu Denetçiliği’nin kararını uyguladım diyebilir.
Tavsiye kararı ile işlem tesis etmiyoruz. Arada idare var
ve idareye bunu yap diyoruz. O yaptıktan sonra dava
konusu olabilir. Sürecin başından bu yana hep bu şekilde yaşayarak ilerliyoruz. Bu konularda ne gibi sorunlar
yaşanabileceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz.
Uluslararası kriterlerin de dayanağı olan uluslararası
sözleşmelere İdari yapı ve mevzuatımızı uygun hale
getirmek için gayret sarf ediyoruz. Kurumumuzda
sadece idari işlemler değil, idarenin her türlü işlemi
kapsamımıza girmekte, yani idare tanımı kanunumuzda İYUK’dan daha geniş yapılmıştır. Kamu hizmeti
veren özel ve tüzel kişiler de bizim alanımıza giriyor.
Bir kamu kurumunda ihaleyi alan firmanın işleri gibi.
Dolayısıyla öncelikle kamu hizmeti veren özel ve tüzel hukuk kişilerinin kim olduğuna karar vermemiz
gerekiyor. Elektrik dağıtım şirketleri, imtiyaz ile devredilen haklar, bankalar ve finans kurumları da idare
tanıma giriyor. Hatta normalde idare mahkemesine
gidilemeyen mesela bir kamu idaresi ile vatandaş
arasındaki kiralama işinde bir problem yaşanması
durumunda, ihtiyaca uygunluk açısından bu konular
dahi bizim kuruma gelebilir.
Denetişim: Kurumsal açıdan gelecek vizyonunuz nedir?
Kamu Denetçiliği Kurumu hızla kurumsallaşmaya devam ediyor. Şimdiden vatandaşlardan gelen binlerce şikayet dilekçesi aldık. Halkla ilişkiler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin artması ve önümüzdeki dönemde
Kamu Denetçiliği Kurumunun vatandaş ile idarenin arasındaki problemlerin çözüm yeri olduğunun anlaşılmasıyla başvuruların daha da artacağını düşünüyoruz.
İdarelerde yöneticileri muhatap alıyoruz. Kamu Denetçileri arasında fonksiyonel, hizmet anlamında bir
dağılım var. Örneğin Sosyal güvenlik, çalışma, bankacılık ile mahalli idareler alanındaki şikayetler benim
birimime geliyor. Kurul olarak çalışmıyoruz. Herkes
kendi alanında tek başına çalışıyor. Şikayet üzerine
hareket ediyoruz. Re’sen hareket edemiyoruz. İleriki
dönemlerde şikayet alanları ile ilgili içtihat oluşacak,
her yıl aralık ayında meclise göndereceğimiz raporlarda şikayet alanları bazında değerlendirmeler ya-
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pacağız. Çeşitli kurumlar ve yöneticileri ile görüşüyor
kendimizi anlatıyoruz. Yakın zamanda Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen yazıların nasıl ele alınması
gerektiği konusunda iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde
kurulacak birimler ile irtibata geçmek istiyoruz. SGK
ve Maliye bu şekilde birimler kurdu. İyi yönetim birimleri bizim ile yazışmalar yapacak. Kendi önlerinde
tavsiye kararını bulmadan önce sorunlu alanları karşılıklı konuşalım istiyoruz. Yeri gelmişken şunu da eklemek istiyorum; İlk defa bir kamu kurumu olarak kendi
yönetmeliğimize iyi yönetim ilkelerini yazdık. Bunun
diğer kurumlara da örnek alınması gereken bir uygulama olduğunu da ifade etmem gerekir.
Kamu Denetçiliği Kurumunun yetkileri konusuna
gelirsek, Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar,
askeri operasyonlar ile yasama faaliyetleri istisna
kapsamındadır. Bunun dışındakiler şikayet konusu
olabilir. Bu minvalde yargı yetkisini kullanmaya ilişkin
kararlar (Yargı kararı değil), işleyişe ilişkin kararlar şikayet konusu yapılabilir.
Kuruma başvuru çok kolay yapılabilmektedir; e-mail,
faks, kaymakamlık, valilik yolu ile çok kolay başvuru
yapabilmektedir. Bir tek posta güvercini ile yapılamazJ. Türkiye sınırları içinde yaşayan herkes şikayet
başvurusu yapabilir. Başvuru sahipleri kendi ana dilinde de başvuru yapabilir.
AB ile Avrupa komisyonuna insan hakları ve demokrasiye aykırı uygulama olduğuna ilişkin görüş bildirme
yetkimiz de bulunmaktadır. Böylelikle uluslararası ve
siyasi baskı oluşabilme durumu da oluşabilmektedir.
AB ilerleme raporunda, çok kısa sürede kurumsallaşmamızı tamamlayarak şikayet almaya başlamamıza
atıf yapılarak olumlu ifadelere yer verilmiştir. Kuruma re’sen inceleme yapabilme yetkisinin verilmesi
yönünde raporda ifadeler bulunmaktadır. Avrupa
ile ilişkilerimizi güçlendirmek, vatandaşlar nezdinde
farkındalığımızı artırmak ve idarelerin iyi yönetim
ilkeleri çerçevesinde işleyişini geliştirme yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buna ek olarak STK’lar ile
olan ilişkilerimizi güçlendirmek için faaliyetler gerçekleştirmek istiyoruz. KİDDER de bir STK olduğu için
benzer görev alanlarında birlikte iş yapmaktan memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek isterim.
Denetişim: Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür
ederiz.
2014/13
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İÇ DENETİM
BİRİMLERİNİN
KURUMSAL YAPISI
VE
İÇ DENETİM BİRİM
BAŞKANLARININ
HARCAMA YETKİSİ

İç denetim birimlerinin idare teşkilatı içindeki yeri
ve kurumsal yapısı
Kaynağını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanundan alan iç denetim, aynı Kanunun 63’üncü
maddesinde tanımlanmış; aynı maddenin devamında
da, “İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu
idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak
suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun
görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir” hükmüne yer
verilmiştir. Bu hüküm iç denetim birim başkanlıklarının temel dayanağını oluşturmuştur.
İç Denetim Birimi kurulabilmesi için başlangıçta en az
5 olan iç denetçi sayısı, 19.04.2013/28623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç
Denetim Genel Tebliğinin 8’inci maddesinin 1’inci fıkrası ile en az 3 olarak belirlenmiş ve birim kurulması
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşüne
bağlanmıştır. Yine aynı fıkra hükmü ile de Kurul tarafından genel uygun görüş verilmiştir. Bu düzenlemenin ilk bakışta amacının, iç denetim birimlerinin
kurulmasını teşvik olduğu söylenebilir. Diğer taraftan
konu ile ilgili olarak Tebliğin 8’inci maddesinin 2’inci
fıkrasında, iç denetim birimlerinin kurulmasının,
Kamu İç Denetim Standartlarının yeterli ve etkin bir
şekilde hayata geçirilmesi açısından önemli olduğu
vurgulanmıştır.
İç Denetim Birimleri doğrudan üst yöneticiye bağlıdır.

Tahir TEKİN
İçişleri Bakanlığı
İç Denetim Birimi Başkanı
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İstisnaları da olmakla birlikte (Milli Savunma Bakanlığı gibi) iç denetim birimlerinin fonksiyonel bağımsızlıklarının temini açısından, bağlı olunacak merci/makam önem arz etmektedir. Mevzuatımızda iç denetim birimlerinin bağlılıkları doğrudan üst yönetici ile
ilişkilendirilmiştir. Üst yöneticinin yardımcıları veya
daha alt kademedeki yönetim kademeleri ile bağlılık
ilişkileri kurulması mümkün değildir. Nitekim bu du-

21

MAKALE

rum, Kanunun (5018) “doğrudan üst yöneticiye bağlı” ibaresi ve Genel Tebliğin 8’inci maddesinin 4’üncü
fıkrasının “İç denetim birimleri, üst yönetici dışında
başka birim veya yöneticilerle ilişkilendirilemez ve
üst yöneticiler, iç denetim faaliyetlerine ilişkin rol ve
sorumluluklarını astlarına devredemezler” hükmü ile
de pekiştirilmiştir. Bu yerinde bir düzenlemedir. Zira iç
denetçilerin denetim plan ve programları üst yönetici
tarafından onaylanır; iç denetçiler raporlarını (birim
başkanları aracılığıyla) üst yöneticiye sunarlar. Dolayısıyla üst yönetici yardımcıları veya daha alt kademe
yöneticileri ile bağlılık ilişkileri kurulması, iç denetim
faaliyetinin verimliliğini ve fonksiyonel bağımsızlığını
olumsuz etkileyecektir.
Üst yönetici kavramından, bakanlıklarda “müsteşar”
(Milli Savunma Bakanlığında Bakan), belediyelerde
“belediye başkanı”, il özel idarelerinde “vali”, genel
müdürlüklerde “genel müdür”, üniversitelerde “rektör” ve diğer idarelerde kurumun en üst amirinin anlaşılması gerekecektir.
İç denetim birimlerinin bakanlıklarda siyasi otorite
(bakan) yerine bürokrasinin en üst amirine bağlanmasının esprisinin ne olduğu yönünde akla sorular
gelmektedir. Temelde bu tasarruf yasa koyucunun
inisiyatifidir, böyle kabul edilmelidir. Ama sebebine
gelince, bu konuda birçok yorum yapılması mümkündür. Örneğin, iç denetçiler vesayet denetimi icra
etmezler, soruşturma yapmazlar; aynı zamanda iç
denetim, yönetimin yanında bir fonksiyon olarak tasarlanmış olup, Kanundaki tanımından da anlaşılacağı üzere, yönetime danışmanlık ve rehberlik şeklinde
bir temel fonksiyon kendisine yüklenilmiştir. Dolayasıyla, temelde iç denetim yönetimin yanında ve yönetimle birlikte tasarlandığı için, bağlılık yönünden
siyasi otorite yerine bürokrasinin üst kademesiyle
ilişkilendirilmiştir denilebilir.
İç denetim birimleri idarelerin teşkilat şemalarında
yer almalıdır.
İç denetim birimlerinin doğrudan üst yöneticiye
bağlı olarak kurgulandığını yukarıda belirtmiştik. Bu
paralelde, Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 8’inci
maddesinin 7’inci fıkrasında, “İç denetim birimlerine
idarelerin teşkilat şemalarında yer verilir” hükmü yer
almıştır. Aynı Tebliğin 6’ıncı maddesinde de, “İç de-
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netim birimlerinde büro hizmetlerini yürütmek üzere
yeterli sayıda personel görevlendirilir” hükmü bulunmaktadır.
Buraya kadar verilen mevzuat hükümleri ve yapılan
açıklamalar doğrultusunda, iç denetim birimlerinin
idare teşkilatındaki yeri ve kendi teşkilat şeması aşağıdaki gibi olmalıdır. İç denetim biriminin idare teşkilat şemasındaki yeri (bağlılık yönüyle) belirlenirken,
doğrudan üst yönetici ile ilişkilendirilmeli, üst yönetici yardımcısı veya diğer ara kademe yöneticileri ile
ilişkilendirilmemelidir.
ÜST YÖNETİCİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI

İDARİ BÜRO

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKAN YARDIMCISI

İÇ DENETÇİLER

İç denetim biriminin ihtiyacı, faaliyetlerinin yoğunluğu gibi hususlar dikkate alınarak, üst yönetici onayı
ile iç denetim birim başkanı yardımcısı görevlendirilmesi, birim teşkilat şemasında ve birim yönergesinde
yer verilmesi uygun olacaktır. Bu inisiyatif iç denetim
birim başkanlarında olmalıdır.
İç denetim birimlerinin kuruluşu ile ilgili bir ayrıntıya
değinmek yerinde olacaktır. İdarelerimizde iç denetim birimleri “İç Denetim Birimi Başkanlığı” şeklinde
kurulmaktadır. İdarelerimizdeki tüm birimler (kuruluşları mevzuattan kaynaklanan) birim oldukları
halde, iç denetim birimleri dışında hiç birinin adında
“birim” ibaresine yer verilmemiştir. Örnek: Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Müdürlüğü vb. Dolayısıyla, bir birimin birim olması
için adında “birim” kelimesinin geçmesi gerekmemektedir. 5018 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde
“İç Denetim Birim Başkanlıkları kurulabilir” ibaresinin
yer alması, bu uygulamaya dayanak olacak şekilde
yorumlanmamalıdır. Burada iç denetim birimleri için
doğru adlandırmanın “İç Denetim Başkanlığı” şeklinde olması gerektiğini belirtmek gerekir.
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Mali yapı içerisinde iç denetim birimlerinin yeri ve
harcama yetkileri
İç denetim birimlerinin idare teşkilatı içindeki yerinden bahsettikten sonra, mali yapı içerisindeki yerinden de bahsetmek uygun olacaktır. İdarelerin mali
yapıları, üst yönetimi de içine alan, harcamacı birimler ve strateji geliştirme (mali hizmetler) birimlerinin
oluşturduğu, bütçe ekseninde oluşan döngüdür, denilebilir. Nitekim 5018 sayılı Kanunun 57’inci maddesinde, “Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol
sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur”
denilmektedir.
Yine 5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde, “Üst
yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun
stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını
sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin
gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev
ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana;
mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.
Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama
yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 31’inci maddesinde de “bütçeyle
ödenek tahsis edilen birimlerin en üst amirlerinin
harcama yetkilisi olduğu” hükme bağlanmıştı. İşte
üst yönetici kurumun temel politika ve önceliklerini
stratejik plan ve performans programıyla belirledikten sonra, bunların uygulamasını harcama birimleri
ve mali hizmetler birimi aracılığıyla yerine getirecektir. Bu süreçte mali hizmetler birimleri kilit bir görev
üstlenmektedirler. Mali hizmetler birimlerinin görev
ve sorumlulukları 5018 sayılı Kanunun 60 ve 61’inci
maddelerinde sayılmıştır. Buna göre mali hizmetler
birimleri plan ve programların hazırlanmasında, iç
kontrol sisteminin kurulması ve işleyişinin takibinde,
ön mali kontrol sürecinde özel görevler üstlenmekle
birlikte, atölye görevi de üstlenmiş olmaktadır. Ayrıca
üst yönetime ve birimlere danışmanlık görevi de söz
konusudur.
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İç denetim birimleri ise, gerek iç kontrol sisteminin
kurgulanmasında ve işleyişinin değerlendirilmesinde,
gerek plan ve programların uygulanmasında, bütçe
kullanımı ve diğer mali süreçlerin işleyişlerinde, uygulamaya müdahale etmemekle birlikte, birimlere
danışmanlık ve rehberlik hizmeti yanında, kendi mevzuatında sayılan denetim yollarıyla tüm faaliyetlere
ilişkin uygulamaları, mevzuata, kurumun plan ve politikalarına uygunlukları yönlerinden iç denetime tabi
tutacaklardır. İç denetçiler bu faaliyetleri üst yönetici
adına yapmaktadırlar.
Özetlemeye çalıştığımız bu mali yapı ve kontrol sistemi
içerisinde iç denetim birimlerinin çok önemli bir yeri
olmakla birlikte, bütçeleme ve bütçe kullanımına ilişkin olarak idari yapı içerisinde kurumsal kodlama yapılırken iç denetim birimlerine kurumsal kod verilmediğini görüyoruz. Maliye Bakanlığınca her yıl yayınlanan
bütçe hazırlama rehberi ekinde yer alan kurumsal kodlama cetvelinde bu durum açıkça görülmektedir. 2014
Yılı kurumsal kodları şu şekilde verilmiştir.
İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME
MERKEZ A=01-60
a. Müsteşar
b. Yardımcı birimler

a=01
b=02-19

Özel Kalem

02

-İ.M.İ.D.

04

-Personel Gn. Md./Dai./İnsan Kaynakları Dai.

05

-Eğitim Dairesi

06

-Yayın

07

-Arşiv

08

-Sağlık

09

-Bilgi İşlem Dairesi/Muh. ve Elekt. Dai.

10

-Makina İkmal Dairesi/ Yapı İşl. - İnş. Bakım

11

-AB İlişkiler/Dış İlişkiler Dairesi

12

c. Danışma ve Denetim
-Denetim Birimleri

c=20-29
20-22

-Mali Hizmetler Birimleri

23

-Hukuk Müşavirliği

24

-Basın ve Halkla İliş. Müş.

25

-Diğer Müşavirlikler

26

d. Ana Hizmet Birimleri

d=30-60

-

23
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Kamu idarelerinin bütçelerini yaparken kullanacakları kurumsal kodlar (harcama birimleri itibarıyla),
bütçe hazırlama rehberleri ekinde her yıl yeniden yayınlanan yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Görüleceği
üzere bu tabloda yer alan kurumsal kodlar arasında
“iç denetim birimleri” ne yer verilmemiştir. 2014 –
2016 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinin “Açıklamalar” bölümünün Kurumsal Sınıflandırmaya ilişkin
bölümünde aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir:
“Kurumsal sınıflandırmada teşkilat kanunları esas
alınacaktır. Zorunlu haller dışında, teşkilat kanunlarında bulunmayan birimlere kodlamada yer verilmeyecektir.
“Özel Kalem”, üst yönetimi kapsayacak şekilde bütçelenecektir.
5018 sayılı Kanuna göre atanan ve doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak denetim faaliyetlerinde bulunan
iç denetçilerin her türlü giderlerinin karşılanmasına
ilişkin ödenek tekliflerinin “Özel Kalem” altında ve ilgili fonksiyonundan yapılması gerekmektedir.”
Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, iç denetim birimlerinin her türlü giderleri için bütçeye konulacak
ödeneklere “Özel Kalem” altında ilgili fonksiyonda
(02.01.3.9.08- İç Denetim Hizmetleri) yer verilmesi
gerekecektir. Aynı hükmün başında yer alan “kurumsal sınıflandırmada teşkilat kanunları esas alınacaktır” hükmü ise bir bakıma iç denetim birimleri açısından havada kalmaktadır. Zira, yukarıda belirttiğimiz
üzere iç denetimin kendi mevzuatında, idarelerin
teşkilat şemalarında yer almaları gerektiği hükmü bulunmaktadır; ancak, iç denetim birimlerine idarelerin
teşkilat kanunlarında yer verilmemiştir.
Diğer taraftan, her ne kadar da iç denetim birimlerinin ödeneklerine idarelerin bütçelerinde “özel kalem” altında yer verilse de, bu onların idari yönden
özel kalem müdürlüklerine bağlı olduğunu göstermez. İç denetim birimleri kendi mevzuatında net hükümlerle düzenlendiği üzere, doğrudan üst yöneticiye bağlıdırlar.
İç denetim birimlerinin giderleri için bütçelere konulan ödenekler özel kalem müdürlükleri altında
yer alığından, doğal olarak bu ödeneklerin harcama
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yetkisi de özel kalem müdürlükleri tarafından kullanılmakta idi. İç denetim birimi başkanlarının bu ödeneklerin harcanması yönünde, doğrudan harcama
yetkilisi olarak bir tasarrufta bulunmaları söz konusu
olmamakta idi. Hatta bazen, iç denetim birimlerinin
ihtiyaçları göz önüne alınmadan, iç denetim ödenekleri bu birimlerin (özel kalem) diğer giderleri için aktarma konusu yapılabilmekte idi. Bu mevcut durum,
2014 yılında bütçe Kanunu eki “E Cetveli” nin 46’ıncı
maddesine konulan bir hükümle, kısmen iç denetim
birimlerinin lehine düzeltilmeye çalışılmıştır. E Cetvelinin 46’ıncı maddesi, “İdare bütçelerinde iç denetim
hizmetleri için tefrik edilen ödeneklerin harcama yetkisi, İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde
iç denetim birimi başkanı tarafından kullanılır” şeklindedir. Bu hükümle, bütçelerde özel kalem müdürlükleri altında yer alsalar da iç denetim birimlerinin
giderleri için konulan ödeneklerin harcama yetkisi iç
denetim birim başkanlarınca kullanılacaktır. İç Denetim Birim Başkanlıkları kurulmamış olan idarelerde
ise, bu ödeneklerin harcama yetkisi özel kalem müdürlerince kullanılacaktır.
İç denetim birimlerine bu şekilde, bütçe ödenekleri
üzerinde harcama yetkisi verilmesi, bir ölçüde ihtiyaçlarının karşılanmasında serbestlik getirmiş olabilir, ancak bütçede müstakilen kurumsal kod almak
suretiyle harcama yetkisi kullanımı söz konusu olmadığından, sonuçta birim başkanlıklarına ilave mali
sorumluluk üstlenmekten ve özel kalem müdürlerinin mali sorumluluklarını paylaşmaktan öte bir katkı
sağlamayacaktır.
Harcama birimlerine kod verilmesine ilişkin Kurumsal
Kodlama Anahtarı tablosunda “c. Danışma ve Denetim” başlığı altında, kurumsal kod alacak birimler ve
kodları belirtilmiştir. Buna göre, denetim birimlerine
20 – 22 arasında IV. düzey kurumsal kod verilecek;
Mali Hizmetler Birimleri 23, Hukuk Müşavirliği 24,
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 25 ve Diğer Müşavirlikler 26 kurumsal kodlarını kullanacaklardır. İç denetim birimlerinin bütçede Özel Kalem Müdürlükleri
altında yer alması öngörüldüğünden, bu bölümde iç
denetim birimlerine kurumsal kod öngörülmemiştir.
Ancak, “c. Danışma ve Denetim” birimleri başlığı altında iç denetim birimlerine (20 - 22) aralığında bir
kurumsal kod verilmesi ve bu şekilde harcama yetkisi
kullandırılması, iç denetim birimlerinin kurumsallaş-

2014/13

MAKALE

ması açısından daha doğru bir uygulama olacaktır.
Bunun için öncelikle, iç denetim birimleri kurmuş
olan idarelerde, teşkilat kanunlarında iç denetim birimlerine yer verilmesi gerekecektir.
Diğer taraftan, idarelerin kuruluş ve teşkilat kanunlarında yer verilmeyen, bütçelerde kurumsal kod
verilmeyen iç denetim birim başkanlıklarına, Bütçe
Kanunu eki “E Cetveli” ne hüküm konulması suretiyle
harcama yetkisi verilmesi, 5018 sayılı Kanunun harcama yetkililerini belirleyen hükümlerine de aykırılık
teşkil edecektir. Şöyle ki, 5018 sayılı Kanunun 31’inci
maddesinde, “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir
harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir” hükmüne yer verilmiştir. Yine bu paralelde bir
hüküm, 2014-2016 dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinin ‘Açıklamalar’ bölümünde yer almıştır; buna göre,
“Kurumsal sınıflandırmada teşkilat kanunları esas
alınacaktır”. Dolayısıyla iç denetim birimi başkanlıklarına harcama yetkisi verilmesi konusu, öncelikle bu
birimlere idarelerin kuruluş ve teşkilat kanunlarında
yer verildikten ve bütçelerde kurumsal kod verilmek
suretiyle tanımlandıktan sonra değerlendirmeye
alınmalıdır.
Diğer taraftan, AB nin 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporunun “Mali Kontrol” başlıklı 32 inci faslında, “KİMK
ve mali teftiş arasındaki uyuma ilişkin bir politika
belirlenmesi gerekmektedir. İç denetim fonksiyonu
kamu kurumlarının kuruluş mevzuatında henüz açıkça tanımlanmamıştır. İç denetim, kamu idarelerinde
henüz tam olarak uygulanmaya başlamamış olup,
merkezi ve yerel yönetim düzeyinde hala daha fazla iç
denetçi ataması yapılması gerekmektedir. İç denetçi
sayısı fiilen azalmıştır” ibarelerine yer verilmiştir. İlerleme raporunun bu bölümünde, bizim de yukarıda
vurguladığımız gibi, iç denetim fonksiyonunun kamu
kurumlarının kuruluş mevzuatında henüz açıkça tanımlanmadığı belirtilmiştir. Bir bakıma idarelerin teşkilat ve kuruluş kanunlarında iç denetim birimlerine
yer verilmesi gereğine işaret edilmiştir.
Harcama yetkisi kullanırken iç denetim birimlerinin
dikkat etmeleri gereken hususlar
5018 sayılı Kanunun 31 ve 32’inci maddeleri hükümleri gereğince; bütçelerinde kendi birimleri için öngörülen (yetkili makamlarca ödenek serbest bırakma li-
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mitlerine uyarak) ödenekler kadar harcama yapabilecekler; bütçede iç denetim fonksiyonu için öngörülen
ödeneklerin diğer birimler ve özel kalem müdürlüğünün giderleri için kullanılmayacağını takip edecekler;
harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak
işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği,
gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli
olanlara ilişkin bilgilerin yer almasına özen göstereceklerdir. Aynı şekilde, Harcama yetkilileri, harcama
talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük
ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olacaklardır.
Yine 5018 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde düzenlenen “Hesap verme sorumluluğu” kapsamında, “Her
türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden,
raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili
kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır” lar.
Harcama sürecine dair bir sorun da gerçekleştirme işlerine ilişkin olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira, iç denetim birimleri yoğun harcama yapacak birimler olmadıkları için, bu sürece ilişkin olarak yeterli gerçekleştirme görevlileri ve diğer büro personeline sahip
değildirler. Harcama sürecinde, harcama talimatının
hazırlanması, gerçekleştirmeye ilişkin işlerin yürütülmesi, belgelendirmeye ve ödeme emri belgesinin hazırlanmasına ilişkin işlerin (bu arada ödeme emri belgesi üzerinde yapılması gereken ön mali kontrolün)
yapılması iş ve işlemleri, belli bir mali bilgiye sahip
ve yeterli sayıda personel kapasitesi gerektirecektir.
Bu nedenlerden dolayı, bu işleri zaten yürütmekte
olan özel kalem müdürlüğü personelinin belgelerin
hazırlanması ve diğer gerçekleştirmeye ilişkin iş ve
işlemleri aynı şekilde yürütmeye devam etmesi gerekecektir. Ayrıca iç denetim birimleri bütçelerde müstakilen kurumsal kod almadıkları için, bu işleri kendi
birimlerinde ve birimleri adına yapmaları mümkün
olmayacaktır.
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Sonuç olarak;
İç denetim birimlerinin kurumsallaşması ve kendinden beklenen fonksiyonlarını bihakkın icra edebilmesi için, öncelikle idarelerin ihtiyaçları kadar iç denetçi
atamaları; iç denetçi sayısı 3’ün üzerinde olan idarelerde “İç Denetim Birimi Başkanlıkları/İç Denetim
Başkanlıkları” kurulması; iç denetim birimlerine idarelerin teşkilat ve kuruluş kanunlarında yer verilmesi;
teşkilat şemalarında doğrudan üst yöneticiye bağlı
olacak şekilde gösterilmesi; idari bağlılık yönünden
üst yönetici dışında başka bir yönetici ile ilişkilendirilmemesi; bütçelerde kurumsal kod verilmek suretiyle harcama yetkisi kullandırılması; iç denetim birimi
başkanlığının kadroya bağlanarak ilave özlük haklarının (ek gösterge) diğer denetim/teftiş birimi başkanlıkları düzeyine çıkarılması; iç denetçilere ve iç denetim birimlerine, iç denetim mevzuatının gerektirdiği
görevler dışında görevler verilmemesi; iç denetimin
danışma-rehberlik fonksiyonu ön planda olacak şekilde etkin kullanımının sağlanması; özellikle birim
kurulan idarelerde, iç denetim için gerekli büro hizmetleri için yeterli personel ve mekânın sağlanması;
AB 2013 İlerleme Raporunda da belirtildiği üzere, iç
denetçi sayısının fiilen azaldığı da dikkate alınarak,
iç denetim mesleğinin cazip hale getirilmesi, mesleki gelişime katkı ve motivasyon açısından, sertifika
düzeylerine paralel olarak ilave ek ödeme imkanları
(İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22/2’ inci maddesi de bu yönde hüküm
içermektedir.) sağlanması hususları, yapılması gerekli
düzenlemeler/çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kaynaklar:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
İç Denetim Mevzuatı
2013 AB İlerleme Raporu
Bütçe Kanunları
2014-2016 Bütçe Hazırlama Rehberi
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TÜRKİYE’DE KAMU
YÖNETİMİ VE KAMU
YÖNETİMİNİN
DENETİMİ

I. GİRİŞ
Denetim, tarihsel kökenleri çok eski çağlara dayanan,
bir yandan ticaretin yaygınlaşması ve özellikle deniz
aşırılaşması, öte yandan da devlet aygıtının örgütsel
yapısının gelişmesi ile birlikte kurumsal nitelik kazanmaya başlayan, ancak bugünkü anlamda siyasal, yönetsel ve sosyo-ekonomik boyutlara sahip niteliğini
demokratik gelişim sürecinde kazanan, dinamik ve
sürekli değişime açık bir olgudur. Tabiatın ve toplumsal yaşamın her alanında var olan denetim olgusu, toplumsal yaşamın en gelişkin örgütlenme birimi
olan devlet yapısı içerisinde ayrı bir anlam ve işlev
kazanmaktadır.
II. Dünya Savaşından sonra yaygın bir uygulama alanı
bulan sosyal devlet anlayışı ve devletin sosyo-ekonomik kalkınmada aktif rol alması, kamu yönetiminin
genişlemesine, kamu ekonomisinin genel ekonomi
içindeki payının ve denetlenmesi gereken kamusal
eylem ve işlemlerin hacminin artmasına yol açmıştır.
Yönetilenlerin yönetimden beklenti ve taleplerinin
her geçen gün artması, kamusal harcamaların kapsam ve bileşiminde olduğu kadar denetimin niteliğinde de değişimi zorunlu kılmıştır. Kamusal kaynakların
kıt olması, bu kaynakların verimli, etkin, tutumlu kullanılması gereksinimi, geleneksel düzenlilik denetimlerini yetersiz kılmış ve denetim kurumlarının yeni
denetim teknik ve uygulamalarını uygulamaya sokmasını zorunlu kılmıştır.

Hasibe USTA
İç Denetçi, KATÜ,
İç Denetim Birimi Başkanı
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Ülkemizde son yıllarda yaşanan en önemli değişimlerden biri de kamu mali yönetim sisteminde yapılan
reformdur. Bu kapsamda 1927 yılından bu yana uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu yürürlükten kaldırılarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
Kontrol Kanunu yürürlüğe konulmuştur.1 5018 sayılı
1

5018 sayılı Kanun, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.

27

MAKALE

Kanun ile mali yönetim ve kontrol sistemi uluslararası
standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uyumlu
olarak yeniden yapılandırılmıştır.

ve üçüncüsü de kamu yönetiminin özel sektör işletme yönetiminden farklı olduğu görüşüdür.2

Biz de bu makalemizde öncelikle kamu yönetimi teorisindeki gelişmeleri açıkladıktan sonra Türkiye’de
kamu yönetimini ve bu kamu yönetiminin denetimini
açıklayacağız.

Yukarıda da belirtildiği gibi geleneksel kamu yönetimi
1980’li yıllara kadar fazla bir değişime uğramamış ve
20. yüzyıla damgasını vurmuştur. Fakat 1970’li yılların
sonlarından itibaren dayandığı temel değerler ve varsayımlar eleştiri konusu olmaya başlamıştır.

II. KAMU YÖNETİMİ TEORİSİNDEKİ GELİŞMELER

b) Kalkınma Yönetimi

Ülkemizde kamu ve yönetim kavramlarından ne anlaşıldığı hakkındaki görüşleri açıklamadan önce 50 yıllık
bir zaman süreci içerisinde kamu yönetimi teorisindeki gelişmelere bir göz atmakta fayda bulunmaktadır.

Kalkınma yönetimi modeli, Dünyada kolonilerin bağımsızlığını kazanması sonucu kurulan genç devletlerin ekonomilerini, batılı örnekleri takip ederek geliştirme amacıyla ortaya konmuş ve üçüncü dünya ülkeleri için geliştirilmiş bir kamu yönetimi anlayışıdır.3

Buna göre, belli başlı kamu yönetimi türleri; geleneksel kamu yönetimi, kalkınma yönetimi, yeni kamu yönetimi ve kalkınmacı kamu yönetimi olarak sıralanabilir. Bununla birlikte “Yeni Kamu Yönetimi” kavramı
bazı yazarlar tarafından sosyal bilinç idaresi, sosyal
kalkınma yönetimi veya eşitlik için kalkınma yönetimi
gibi isimlerle de ifade edilmektedir.

Kalkınma yönetiminin ana görevi; ekonomik büyüme
yönetimini tanımlayan ve açıklayabilen teorileri araştırmaktır. Batı deneyimi, model olarak alındığından,
kalkınma yönetimi, personel faaliyetinin performansını ve planlama sürecini geliştirecek araçlar bulmaya
çalışmıştır. Bunların çoğu, batı uygulamalarının taklididir. Bu araçlara rağmen istenen sonuca ulaşılmamasının engeli olarak da gelişmekte olan ülkelerin
kültür yapısı gösterilmiştir.

a) Geleneksel Kamu Yönetimi
Bugün geleneksel olarak nitelendirilen kamu yönetimi anlayışı 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilen reformlarla başlamış ve 1920’li yıllarda biçimsel
şeklini almıştır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışı
20. yüzyılın son çeyreğine kadar büyük bir değişime
uğramadan devam etmiştir. Geleneksel kamu yönetiminin temel özellikleri şöyle ifade edilebilir:
•
•
•
•
•

Kamu yönetimi siyasi açıdan tarafsızdır.
Kamu yönetimi, hizmetlerin doğrudan sunumuna odaklanmıştır.
En iyi örgüt yapısı merkeziyetçi bürokrasidir.
Verimlilik ve rasyonalite kamu örgütlerindeki en
önemli değerdir.
Bürokrasiler mümkün olduğunca kapalı sistem
olmayı tercih ederler. Bu da vatandaş katılımını
sınırlar.

Geleneksel kamu yönetimi anlayışını biçimlendiren
ve ona yön veren temel değerleri üç ana grupta toplamak mümkündür. Birincisi siyaset ve yönetimin birbirinden ayrılması esası; ikincisi, örgütlenme kuramı
olarak Weber’in bürokrasi kuramının temel alınması
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Türkiye’de 1960 sonrası planlı kalkınma dönemi kalkınma yönetimi anlayışını sembolize etmektedir.
c) Yeni Kamu Yönetimi
Yeni kamu yönetimi anlayışı 1980’li ve 1990’lı yıllarda
kamu yönetiminde ortaya çıkan yeni bir uluslararası
yönelimdir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, bir asırdan
fazla büyük bir değişim yaşamadan devam eden geleneksel kamu yönetimi paradigmasının yetersizlikleri
üzerine inşa edilmiştir.
Yeni kamu yönetimin temel karakteristiği kamu hizmetlerinin sunumunda tutumluluğu, verimliliği, etkinliği ve kaliteyi sağlamaktır. Bunları gerçekleştir2
3

Sözen, Süleyman, Teori ve Uygulamada Yeni Kamu Yönetimi,
Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, s. 20
Güner, Hasan, Çağdaş Denetim Açısından Milli Emlak Genel
Müdürlüğünün Denetim Sistemi İle Kamu Yönetiminde İç Denetim ve Dış Denetim Açısından Milli Emlak İşlemlerinin Değerlendirilmesi, Performans Denetimi; İlkeleri, Metodolojisi
ve Milli Emlak İdaresinde Uygulanabilirliği, Yayımlanmamış
Mesleki Tez, Ankara, 2008, s. 42
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mek için de rekabetçi piyasa ortamını kamu kesimine
aktaran mekanizmalar geliştirilmiş, işletme yönetim
teknikleri ve uygulamaları kamu yönetimine uyarlanmıştır.4 Dünyada yeni kamu yönetimi anlayışı ile öne
çıkan etkili, ekonomik ve verimli kavramları Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile
mevzuata girmiş, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gereği belirtilmiştir.5
d) Kalkınmacı Kamu Yönetimi
Kamu yönetiminde yer verilen dördüncü anlayış belki
de bu yönetim tarzları arasında en iyisi 1980’lerde ortaya konulan “Kalkınmacı Kamu Yönetimi”dir. Bu yönetim biçimi, “Yeni Kamu Yönetimi” gibi, sosyal adalet, eşitlik ve insanı merkez almakta, aynı zamanda
“Kalkınma Yönetimi” gibi, gelişmekte olan ülkelerin
problemlerine çözüm aramaktadır.6
Kalkınmacı kamu yönetimi, eşitlik ve büyüme arasında seçim yapılmamasını savunmaktadır. Bununla birlikte bu görüş toplumdaki herkesin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve faydanın daha adil dağıtılmasına
hizmet edecek bir verimliliğin sağlanması görüşünü
de sürdürmektedir.
III. TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ
Yönetim birden çok anlamı olan kavramlardan bir
tanesidir. Bu kavram bazen örgüt-teşkilat, bazen yönetsel etkinlikler-idari faaliyetler bazen de yönetmesevk ve idare anlamında kullanılmaktadır.
Yönetimin bir diğer anlamı da, belli bir amacın gerçekleştirilmesi için fertlerin iş birliği yapmalarıdır. Bu
anlamda yönetim, örgütlenmenin yanında, örgütün
işlerliğini sağlayacak her türlü yönetsel etkinlikleri,
diğer bir anlatımla kaynakların bir araya getirilmesini, koordinasyon sağlanmasını, izlenecek yöntemleri
ve denetimi de içine alan bir süreçtir.7 Bu anlamı ile
yönetim hem kamu kesimi, hem özel kesim için geçerlidir. Kamu kesimindeki yönetimi, özel kesimdeki
yönetimden ayırmak için “kamu yönetimi” deyimi
4
5
6
7

Sözen, Süleyman, a.g.e., s.74
Bozkurt, Paşa, “Denetim Kavramı ve Denetim Anlayışındaki
Gelişmeler”, Denetişim Dergisi, sayı 12, s. 58.
Güner, Hasan, a.g.t., s. 42
Gözübüyük, A. Şeref, Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi,13.
Baskı, Ankara, 1999, s.1
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kullanılmaktadır. Ülkemizde, Kıta Avrupa’sında olduğu gibi, kamu yönetimine kısaca “yönetim” ya da
“idare”, denilmektedir. Buna karşın, Anglo Sakson
ülkelerinde, kamu kesimindeki yönetim için “kamu
yönetimi” deyimi kullanılmaktadır.
Çeşitli anlamlara gelen idare günümüzdeki çeşitli bilimlerde “yönetim” kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu kavramın biri fonksiyonel diğeri de
organik iki farklı yanı bulunmaktadır. Birinci yanı yönetme, ikinci yanı da örgüt (teşkilat) biçiminde ortaya
çıkmaktadır. İdareye halk arasında “hükümet” de denile gelmiştir. İdare veya yönetim, yasama, hükümet
etme (yürütme) ve yargılama olmayan tüm kamusal
kurum ve fonksiyonları ifade etmektedir.
İşlevsel anlamda “yönetim” yapan organın anayasal
tanımına değil, yapılan işlemin niteliğine, içeriğine,
maddi özüne göre belirlenmektedir. Diğer bir deyişle,
yapılan işlem maddi yönden “yönetsel” nitelikli ise bu
işlemi yapan organ da “kamusal” nitelik kazanmakta
yani, “yönetim” olarak nitelenmektedir.
Kısaca, kamu kesiminde (sektöründe) yer alan, mal
ve hizmet üreten, kaynak aktarılan veya kaynak kullanan, hukuki nitelikleri ve piyasa için mal üretmeleri
organik yanlarını etkilemeyen örgütlerin tümü, yapısal anlamda kamu yönetimi kavramını oluşturmaktadır. Bu tanıma; Devlet ve yerel yönetimlerin yanı sıra
kamu iktisadi kuruluşları, parafiskal kurumlar ile adları ne olursa olsun kamu kaynağı kullanan (ister devlet
bütçesinde doğrudan doğruya, isterse bütçede yer
almadan dolaylı olarak) tüm kurum, kuruluş, dernek,
sendika, vakıf, kooperatif, birlik ve bunların kurdukları işletmeler, şirketler veya fonlar girmektedir.8
Türk kamu yönetimine bakıldığında her ülkede olduğu gibi bizde de yönetimin iki seviyede örgütlendiği
görülmektedir: merkezi ve yerel. Ancak Türkiye’deki
yönetim yapısı 2004 yılına kadar aşırı merkeziyetçi
bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki görev, yetki ve
hizmet dağılımına bakıldığında Türkiye’de kamu hizmetlerinin çoğunu merkezi yönetim yürütmüştür.9
8
9

Güner, Hasan, a.g.t., s. 43
Çevik, Hasan Hüseyin, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları,
Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004, s.116
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Yapısal anlamda kamu yönetimi, yasama ve yargı organları dışında kalan tüm devlet kuruluşlarını içine almaktadır. Bunlar çeşitli biçimlerde örgütlenmişlerdir.
Ülkemizde kamu yönetimini oluşturan kuruluşları,
genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.
a. Genel Yönetim Kuruluşları
Devletin genel yönetim kuruluşları “merkez örgütü”
ve “taşra örgütünden” oluşurlar. Genel yönetim merkez örgütü, cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu ve bakanlıkları içine alır. Taşra örgütü ise, bölge,
il ve ilçe yönetimlerinden oluşmaktadır.
b. Yerel Yönetim Kuruluşları
Anayasamızda da belirtildiği gibi yerel yönetim kuruluşları “belediyeler” ve “köyler”dir. Bu kuruluşlar “Özel
Bütçeli Yönetimler” olarak da adlandırılmaktadır.
c. Hizmetsel Yönetim Kuruluşları
Belli bir hizmet alanları ile uğraşmak amacıyla, genel
ve yerel yönetim dışında örgütlenen, “Özel Bütçeli”
kamu iktisadi kuruluşları ile üniversiteler gibi eğitim
ve araştırma kurumları ve SGK gibi “Parafiskal Kurumlar” bu kümenin içerisinde yer almaktadır.
d. Meslek Kuruluşları
Avukatlık, doktorluk, mimarlık ve mühendislik gibi
çeşitli mesleklerde çalışanların örgütlendikleri ve
anayasamıza göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bu kümeyi oluşturmaktadır.
IV. DENETİM KAVRAMI ve TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ
a. Genel Olarak Denetim Kavramı
Türkiye’de kamu yönetiminin nasıl bir denetime tabi
tutulduğuna geçmeden önce denetim kavramının
üzerinde biraz durmak ve denetim kavramını kısaca
açıklamak yararlı olacaktır. Denetim geniş kapsamlı
bir kavramdır. Uygulamada yoklama, kontrol, revizyon, inceleme, teftiş ve murakabe, tahkik, muayene,
araştırma, gözleme, sınama ve gözetleme gibi denetleme hizmetlerine ilişkin deyim ve kavramlar rastgele
kullanılmaktadır. Terminolojideki dağınıklık bu terimlerin çoğu kez eşanlamlı olarak kullanılmasına neden
olmaktadır. Bu kavram kargaşası aynı zamanda bu hiz-
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metleri yürüten denetim elemanlarının görev ve yetkilerinin belirlenmesinde de sorunlar oluşturmaktadır.
Sosyal birimlerin çeşitli alanlarında denetim kavramı
konusunda değişik tanımlara rastlanılmaktadır. Bu tanımlardan en kapsamlı olanlardan bir tanesine göre
denetim; bir kişinin, kurumun veya sürecin önceden
saptanmış bulunan kıstaslar (mevzuat, kural ve değerler) itibariyle izlenmesi, ölçülmesi, kıyaslanması
ve bu kıstaslar çerçevesinde gözlenen kişi, kurum ve
süreçlerin tutarlılık, çelişki veya eksiklik gösterip göstermediğinin sözlü veya yazılı olarak ortaya konulmasına yönelik bir çalışmadır.10
Amerikan Muhasebeciler Birliği (AAA) denetimi; işletmelerin ekonomik faaliyetlerini ve faaliyet sonuçları
ile belirlenmiş standart ölçüleri (genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri) arasındaki uyum derecesini saptamak amacıyla sistematik ve objektif bir biçimde, kanıt toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili kullanıcılara iletilmesi süreci olarak tanımlamıştır.11
Uluslararası Denetim Komitesi de mali denetimi esas
alarak denetimin tanımını yapmıştır:12 Buna göre
denetim, ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili olarak,
gerçekleşmiş sonuçları önceden belirlenmiş amaçlar
ve standartlara göre, tarafsızlıkla analiz etme ve ölçme suretiyle değerlendirerek gelecekteki hataların
önlenmesine yardımcı olma, mali yönetim ve kontrol
sistemlerinin geçerlik, güvenirlik ve tutarlılığını sağlama ve ulaşılan sonuçları ilgililere duyurma sürecidir.
Maliye Müfettişi Uçar DEMİRKAN ise denetimi, bir
işin ya da bir çabanın, genel ya da özel yasasal, bilimsel ve düşünsel kurallara uygunluğunu araştırmak
ve sağlamak amacı ile başlangıçta, uygulama sırasında, uygulama sonunda ya da uygulamadan bir süre
sonra, gözden geçirilmesi şeklinde yazılı ya da sözlü
olarak yapılan bir eylem biçiminde tanımlamaktadır.13 Bu tanımla denetimin amacının, bir işin ya da
10 Falay, Prof.Dr. Nihat, “Denetim, Verimlilik/Etkinlik/
Tutumluluk(VET) ve Sayıştay”, Sayıştay Dergisi, Sayı 25, (Nisan-Haziran),1997, s.18
11 Güner, Hasan, a.g.t., s. 9
12 Kubalı, Derya, Performans Denetimi, Kavram, İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar Cumhuriyetin 75 inci Yıldönümü Dizisi, No:11, Aralık 1998, s.29
13 Demirkan, Uçar, Kamusal Mali Denetim, Maliye Bakanlığı
Tetkik Kurulu Neşriyatı, No:172, Damga Matbaası, Ankara,
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çabanın kurallara uygunluğunu sağlamak olduğu belirtilmektedir.
Bu açıklamalar doğrultusunda denetimin çok genel
bir tanımını yapacak olursak denetimi, kamu kurum
ve kuruluşlarında 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 tanımlayabiliriz.14
Bununla birlikte denetim kavramının anlamına ilişkin yapılan tanımların sayısı daha da çoğaltılabilir. Bu
yüzden Dünyanın her yanında genel kabul gören bir
denetim tanımı yapmak oldukça güçtür. Ayrıca denetimin girdiği her alanda konulara özgü olarak ayrı ayrı
denetim tanımı yapılmaktadır. İşletme, muhasebe,
ekonomi ve mali alanların yanında, kamu ve özel kesimde, yasama, yürütme ve yargıda yapılan denetimler için kendilerine özgü denetim tanımları yapmak
mümkündür. Ancak bu tür tanımlar, konuyu daha
fazla açıklamayacağı gibi yeni bir unsurda katmayacaktır.15
b. Türkiye’de Kamu Yönetiminin Denetimi
Batıda demokratik devlet düzeninin gelişip güçlenmesi, parlamenter demokrasilerin doğması, hakların
kullanılmasında söz sahibi olmak için halkların hükümdara karşı sürdürdüğü mücadelelerin ürünüdür.
1215 yılında Manga Carta Libertium, 1688 Bill of
Rights, 1665 yılında parlamenter denetimin yaşama
geçirilmesi ve 1789 Fransız İhtilali, mali hükümranlık konusunda yetki paylaşımının önemli tarihleridir.
1748 tarihli “Esprit des Lois” adlı eserinde; Montesguieu, ferdin devlet karşısında özgürlüğünü güvenceye bağlamanın, devletin erkinin üç ana unsurunun
1977, s. 3
14 Güner, Hasan, a.g.t., s. 10
15 Özer, Hüseyin, Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve
Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, T.C. Sayıştay 135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları, No:4, Ankara, 1997, s. 15
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–yasama, yürütme, yargı- birbirinden bağımsız organlar tarafından kullanılması ile mümkün olacağını
savunmuştur.16
Bu ilke (kuvvetler ayrılığı), batılı anayasalarda ve ülkemizde temel kural olarak günümüzde de geçerliliğini
sürdürmektedir. Türk denetim sistemi de geleneksel
üçlü sınıflandırmaya uygun ve devlet teşkilat yapısına
paralel olarak örgütlenmiştir. Bu olgudan hareketle
bu bölümde Türk Kamu Yönetiminin denetlenmesi
açıklanırken bu ayrım dikkate alınacaktır.
1-Yasama Organının Denetimleri
Türk kamu yönetimin denetimi için yasama organının
elinde çok çeşitli argümanlar bulunmaktadır. Yasama
organı yasaları yaparken, değiştirirken, yürürlükten
kaldırırken, bütçe sistemi çerçevesinde ödenekleri
dağıtırken veya bu ve benzeri konular üzerinde görüşmeler yapılırken yönetsel organları denetleme imkanına sahiptir.17
1982 Anayasasının 87 nci maddesinde Türkiye Büyük
Millet Meclisinin görev ve yetkileri belirtilmiştir. Bu
maddede çeşitli yetkilerin yanı sıra kamu yönetiminin denetimi bakımından önem taşıyan yetkiler de
bulunmaktadır. Bu yetkiler;
•
•
•

Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,
Bakanlar Kurulu ve Bakanları denetlemek,
Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek
ve kabul etmektedir.

Ayrıca Anayasamızın 98, 99 ve 100 üncü maddeleri
yasama organına kamu yönetimini kendi geleneksel
denetim araçları ile denetleme olanağı vermiştir. Bu
denetim araçları ise;
•
•
•
•
•

Soru,
Meclis Araştırması,
Genel Görüşme,
Gensoru,
Meclis soruşturması,

olarak düzenlenmiştir.

16 Güner, Hasan, a.g.t., s. 45
17 Köse, H. Ömer, “Denetim ve Demokrasi”, Sayıştay Dergisi,
Sayı 33, (Nisan-Haziran), 1999
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Bunlar, Anayasa tarafından Türkiye Büyük Millet
Meclisine doğrudan görev ve yetki olarak verilen denetim olanaklarıdır. Bunun yanında, 1982 Anayasasının 160. maddesine göre “merkezî yönetim bütçesi
kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının” bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve
hükme bağlama işlerini yapmakla görevli Sayıştay’ın
bu maddede belirtilen ve yargı görevine ilişkin olan
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamanın dışında, parlamento adına denetim görevi de
bulunmaktadır.
Yasama organının yaptığı denetimleri yapılış biçimine
göre de ikili bir ayrıma tabi tutabiliriz.
a- Dolaylı Yoldan Yapılan Denetimler
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dolaylı yoldan yaptığı denetimleri, yasal düzenleme yapmak amacıyla
kanun koymak, kaldırmak ve değiştirmek, bütçe ve
kesin hesap tasarılarını görüşmek ve kabul etmek,
bütçe uygulaması sırasında veya uygulamadan sonra
devletin gelir (borçlar dahil) gider ve mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay tarafından
denetimi, genel uygunluk bildirimi ve Sayıştay raporlarının görüşülmesi, olarak sayılabilir.
b-Doğrudan Yapılan Denetimler
Yasama organının herhangi bir aracı olmadan bizzat
kendi üyelerinin inisiyatifleri ile başvurabileceği denetim yolları da bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet
Meclisi, bütçe uygulamasını, bütçe dışı kamu maliyesi uygulamalarını herhangi bir kurumun aracılığı
olmaksızın, kendi geleneksel araçlarıyla denetleyebilmektedir.
Yasama organı olarak TBMM, Hükümetlerin mali
programı olan bütçenin uygulanması, devletin işlerinin gerçekleşmesi ve mali politikalarının yürütülmesine ilişkin işlemleri ile hükümetin kamu yönetimine
ilişkin diğer işlemlerini; soru, gensoru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması yollarından herhangi biri ile denetleyebilecektir.
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2- Yargı Organlarının Denetimi
Yönetimin eylem ve işlemleri ile yöneticiler üzerinde
uygulanan denetim yollarından biri de yargı denetimidir. Kişiler ve yönetim ile yönetilenler arasında
çıkan ihtilafların çözümlenmesinde hukuk devletinin
zorunlu bir sonucu olarak en etkili yol yargı organlarının müdahaleleri ve yönetimin işlem ve eylemlerinden dolayı yargı denetimine tabi tutulmalarıdır. Yargı
denetimi, hukuk devleti düzeninin kökenini, tabanını,
kaynağını oluşturmaktadır.18 Kamu bürokrasisinde rol
alan bürokratların faaliyetlerinin hukuk kurallarına
uygunluğunu araştırarak, güçlü bir bürokrasi karşısında yönetilenlerin haklarının zedelenmesini engellemek amacıyla yargısal denetim önem kazanmıştır.19
Ülkemizde, yönetimin eylem ve işlemleri ile yöneticiler üzerinde denetim yetkisi ve rolü olan yargı organları, Anayasa Mahkemesi ile adli ve yönetsel yargı
organlarıdır. Bu yargı organlarının yaptıkları denetim
“uygunluk” denetimidir.
a- Anayasa Mahkemesi Denetimi
Anayasa Mahkemesinin asıl işlevi Anayasanın 148
inci maddesinde, Anayasanın koyduğu sınırlar içerisinde yasama organının bir kısım işlemlerinin Anayasaya uygun olup olmadığının denetlenmesi olarak
belirtilmişse de, bununla birlikte Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanları hatta üst
düzey bürokratları yargılayabilmesi ve ayrıca KHK’ları
denetleyebilmesi Anayasa Mahkemesinin yürütme
üzerindeki denetim yolları olarak sayılmaktadır.
b- Yönetsel Yargı Organlarının Denetimi
Yönetsel yargı alanında iki yüksek yargı yeri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Danıştay diğeri ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesidir. Danıştay bir yandan
genel görevli temyiz yeri, diğer yandan da özel görevli
ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapmaktadır.

18 Gazez, Seda, Türkiye’de Yeniden Yapılanma Çalışmaları İçerisinde Denetim Fonksiyonunun Yeri ve Önemi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Master Tezi, Ankara, 2007, s. 45
19 Başözen, Ahmet, Kamu Bürokrasisi ve Denetim Yolları,
www.dicle.edu.tr/dictur/suryayin/khuka
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3- Yürütme Organlarının Denetimi
Devletin yürütme organı, Anayasanın 101 inci ve onu
izleyen maddelerinde belirtilmiştir. Anayasaya göre
ulusal düzeyde, yürütme organı, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklardan oluşmaktadır.
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar devletin üst
yönetimini oluşturmaktadırlar. Bunlar tarafından
bizzat veya yürütme içerisinde yer alan ve bağlı özel
denetim kuruluşları aracılığıyla, bakanlıklar ve diğer
kamu kuruluşlarının denetlenmesi “üst denetim” olarak adlandırılmaktadır.
V- SONUÇ
Son yarım asırda kamu faaliyetlerinin hacminde ve
niteliğinde meydana gelen büyük artışlar, ekonomik
ve toplumsal alanda yapılan kalkınma faaliyetleri,
ayrıca hükümetlerin, toplumun sosyo-ekonomik yönden gelişmesini sağlayacak geleneksel olmayan çok
çeşitli görevleri yerine getirmek zorunda kalması,
kamu harcamalarının büyük oranda artmasına, bu
da ülke kaynakları üzerindeki yükün artmasına neden olmuştur. Artan yük sonucu, demokratik parlamenter sistemlerde halkın temsilcileri ve kamuoyu;
kaynakların kıt olması nedeni ile kaynak tahsisinde;
yönetimin seçici olmasını, kaynak kullanımında daha
tutumlu davranılmasını, aynı zamanda en yüksek faydanın sağlanmasını yönetimden beklemiş, özellikle
de kamu ekonomik girişimlerinin kullandığı kaynakların ve kamu fonlarının kullanımında çok duyarlı olmuştur.
Gerçekte halka ait olan kamu kaynaklarının iyi kullanılmaması, bunlardan özel çıkar sağlanması, bugün
hemen her toplumun öncelikli sorunudur. Kamu
yönetimindeki yolsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle
“temiz toplum” herkesin özlemi haline gelmiştir. Bilindiği gibi halkın temsilcileri aracılığı ile yönetildiği
temsili demokrasilerde yönetenlerin yönetilenlere
karşı sorumluluğu asıldır. Bu hesap verme sorumluluğunu güçlendirecek temel mekanizma ise, denetim
olgusudur. Denetimin en önemli işlevlerinden biri,
kamuoyunu bilgilendirmektir. Öte yandan kamu kaynaklarının kullanımında söz sahibi olan yönetimin,
demokratik toplumun bir gereği olarak, yaptığı faaliyetlerinden ötürü kamuoyu karşısında sorumlu olma-
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sı gerekmektedir. Bu sorumluluğun yerine getirilip
getirilmediği ve kamu idaresinin ilkeleri arasında yer
alan açıklık, dürüstlük, hesap verme sorumluluğu,
tarafsızlık ve güvenirlik gibi unsurlar da ancak etkin
denetim sisteminin varlığı ile gerçekleştirilmektedir.
İhtiyaçlara cevap verebilen, amaçlara ve günün koşullarına uygun, isabetli bir yönetim geleneğinin benimsenmiş olması başarı için tek başına yeterli değildir.
İyi bir yönetimin yanında kurumlarda şartlara uygun
olarak belirlenmiş, iyi işleyen bir denetim mekanizmasının da mutlaka bulunması gerekmektedir.
Kaynaklar:
Başözen, Ahmet, Kamu Bürokrasisi ve Denetim Yolları,
www.dicle.edu.tr/dictur/suryayin/khuka
Bozkurt, Paşa, “Denetim Kavramı ve Denetim Anlayışındaki Gelişmeler”, Denetişim Dergisi, sayı 12, s. 58.
Çevik, Hasan Hüseyin, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004
Demirkan, Uçar, Kamusal Mali Denetim, Maliye Bakanlığı
Tetkik Kurulu Neşriyatı, No:172, Damga Matbaası, Ankara,
1977
Falay, Nihat, “Denetim, Verimlilik/Etkinlik/Tutumluluk
(VET) ve Sayıştay”, Sayıştay Dergisi, Sayı 25, (Nisan-Haziran),1997
Gazez, Seda, Türkiye’de Yeniden Yapılanma Çalışmaları
İçerisinde Denetim Fonksiyonunun Yeri ve Önemi, Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana
Bilim Dalı Master Tezi, Ankara, 2007
Gözübüyük, A. Şeref, Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi,
Ankara, 1999
Güner, Hasan, Çağdaş Denetim Açısından Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Denetim Sistemi İle Kamu Yönetiminde
İç Denetim ve Dış Denetim Açısından Milli Emlak İşlemlerinin Değerlendirilmesi, Performans Denetimi; İlkeleri,
Metodolojisi ve Milli Emlak İdaresinde Uygulanabilirliği,
Yayımlanmamış Mesleki Tez, Ankara, 2008
Köse, H. Ömer, “Denetim ve Demokrasi”, Sayıştay Dergisi,
Sayı 33, (Nisan-Haziran), 1999
Kubalı, Derya, Performans Denetimi, Kavram, İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar Cumhuriyetin 75 inci Yıldönümü
Dizisi, No:11, Aralık 1998
Özer, Hüseyin, Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve
Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, T.C. Sayıştay 135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları, No:4, Ankara, 1997
Sözen, Süleyman, Teori ve Uygulamada Yeni Kamu Yönetimi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005
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4982 SAYILI KANUNA
GÖRE BİLGİ EDİNME
HAKKININ NİTELİĞİ,
KAPSAMI VE
DENETİMLE İLİŞKİSİ

ÖZET: Bilgi edinme hakkı, yeni kamu yönetimi anlayışının temel değerleri olan şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım, etik, vatandaş odaklılık, sonuç odaklılık
gibi değerlerin gerçekleşebilmelerini sağlamada bir
temel fonksiyon icra etmektedir. Bu hakla yönetim
bir yandan kamunun ortak aklından yararlanmayı
sağlayacak, diğer yandan yönetilenlerin güvenini kazanarak iktidarın ve devletin bizatihi varlığının meşruiyetini güçlendirecektir. Bu makalede, Yeni Kamu
Yönetimi anlayışı çerçevesinde, sözkonusu Kanun’a
bilgi edinme hakkının niteliği ve kapsamı açılarından
açıklık getirmeyi ve teknolojik gelişmelerin ve denetimin bu hakkın etkin olarak kullanımı yönündeki rolünün ne tür bir fonksiyon icra edebileceğini irdelemeyi
hedeflemektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Bilgi Edinme Hakkı, Yeni Kamu
Yönetimi anlayışı, Kamu Tercihi Teorisi, Örtülü Gizlilik;
e-Denetişim.
Giriş

Yaşar OKUR
İller Bankası, Başmüfettiş
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Belirli bir zamandaki devlet ve kamu yönetimi anlayışı, tüm zamanların ihtiyacını karşılayan, mükemmel,
değiştirilemez bir olgu değildir. Yönetim, zamana, zemine ve ihtiyaca göre değişir. Yönetim anlayışı ülkenin gelişmişlik düzeyi bağlamında bilgi ve teknoloji,
üretim ilişkileri, toplumsal yapı ve değerlerle yakından ilişkilidir. Küreselleşmenin, bilgi devriminin, insan haklarının, sivil toplumun, çoğulculuğun, adem-i
merkeziyetçiliğin, demokrasinin mümkün olduğunca
doğrudan demokrasiye doğru evrilmesinin, şeffaflığın, bürokrasinin topluma doğrudan hesap vermesini
de içeren hesap verebilirliğin, idarede geniş anlamıyla performansın, toplumda refahın vb. temel değerler olarak benimsendiği bir dünyada, değişimin eski
dönemlere göre yumuşak güçle gerçekleşme şeklinde işlediği görülmekte, geçmişe oranla kısa zamanda
büyük değişimler yaşanmaktadır. Sermaye hareketleri, doğrudan yatırımlar, ticari, turistik faaliyetler vs.’e
ilişkin düzenlemelerin açık, yalın, katılımcı ve sonuç
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odaklı olması, küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Kalkınmacı, modernleşmeci refah devletinin özel kesimdeki temel dayanağı olan Fordist üretim ve örgütlenme modeli ile kamu kesimindeki uygulama esasını
oluşturan Weberyen bürokratik yönetim modelinin
çok yönlü küresel değişim dinamiklerinin etkisi ve
sanayi kapitalizminin yapısal kriz dönemine girmesi
nedeniyle zayıflaması; ekonomik alanda Keynesçi politikalardan Friedmancı politikalara geçilmesini; işgücünün kompozisyonunda, emeğin örgütlenmesinde,
istihdam hacminde, üretim sürecinde, ürün niteliğinde ve teknolojik düzenlemelerde daha önce geçerli
olan, katılığın, kitlesel normların ve standardizasyonun yerine farklılaşmanın, yalınlığın ve esnekliğin
ikame edilmesini beraberinde getirmiştir. (Gencay,
1995: 60)
Kamu yönetimi kendi içinde bir dönüşüm yaşamaktadır. Geleneksel kamu yönetimi, kamu işletmeciliğine,
kamu işletmeciliği de yeni kamu işletmeciliğine doğru dönüşmektedir. Bu dönüşüm, verimlilik ve etkinlik
(value for Money) esasına dayalı olan işletmeci (Managerial) yaklaşımdan vatandaş beklenti ve tercihine
önem veren yaklaşıma, sonra da vatandaşların ve
ilgili kesimlerin aktif katılımıyla oluşan yönetişim ağbağlarının gözetimine (steering) dayanan yönetişim
modeline doğru olmuştur. Nasıl ki, bürokratik modele dayalı refah devleti anlayışı zamanla ortaya çıkan
sorunlar yüzünden piyasa modeline doğru bir değişim geçirdiyse; aynı şekilde, piyasa modeli de yönetişim ağbağları (networks) modeline doğru bir değişim geçirmektedir. Diğer taraftan, hiçbir geçiş mutlak
olmayıp sadece genel trendi göstermekte olup her
trend bir öncekinin özelliklerinin en azından bazılarını barındırmaktadır. (Coşkun, 2004: 130) Bu yeni
anlayışın pozitif yanlarından biri de kamu yönetimlerinin hizmetten yararlananlara daha fazla yanıt verir
bir anlayışı benimseme eğilimine girmeleri, sunulan
hizmetle, harcamalarla ve kaynaklarla ilgili daha fazla
bilgiyi kullanıcılarla paylaşmaya başlamalarıdır. (Balcı, 2003: 123)
Bu bağlamda dönüşümde teknolojinin yerine de değinmek gerekmektedir. Günümüzde e-demokrasi,
e-bürokrasi, e-ticaret gibi yönetimi doğrudan ilgilendiren başına e- getirilen birçok alan bulunmaktadır.
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İnternet ortamı ya da sanal aleminin sunduğun fırsatlar, bu değişimin temelini oluşturmaktadır. “İnterneti
demokrasi açısından cazip kılan unsur, delegasyoncu,
biçimsel demokrasinin, alttan gelecek bir baskıyla
yurttaş merkezli, müzakereci ve güçlü bir demokrasi
modeline dönüşümüne yol açabileceği umududur.”
(Tosun, 2004: 415). Bürokratik yapı da bu değişimden
aynı bakış açısı çerçevesinde etkilenecektir.
“Castells (2000: 5, 29) “teknolojiyi ciddiye almamızın
önemini” vurgulayıp bilgi ve iletişim teknolojilerinin
oluşturduğu devrimin “en az 18. yüzyıldaki sanayi
devrimi kadar büyük bir tarihsel önem taşıdığını”
belirtmektedir. … Gelişen teknoloji ile “doğrudan demokrasinin” yeni türünün ortaya çıktığı ve bu sayede
bürokratik işlemlerin, yolsuzluğa bulaşmış politikacılarla özel çıkarların ağırlığının azaltılmasının ve vatandaşların isteklerinin rahatça ifade edilebilmesinin
yolunun açıldığı belirtilmektedir. (Moore, 1999: 55”
(Balcı, 2004: 265)
Bu değişim sürecinde yeni yönetim anlayışının etkisiyle bilgi edinme hakkı birçok ülkede uygulama alanı bulmaktadır. Günümüzde 60’a yanın ülkede Bilgi
Edinme Yasası bulunmaktadır. (www.tuketiciler.org/
bilgibelge/bilgi-edin-hakki.pp) Ayrıca, Türkiye’de
geçmişte yönetimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin
önerilerde bilgi edinme hakkının kabul edilmesi dile
getirilen bir konu olmuştur. (Eryılmaz, 1998: 166; Aktan, 1998: 255; Yayla, 1998: 267; Dinçer, 1998: 295);
Bu hak ve kullanımı konusu, bilgi edinme hakkı, bilgi
edinme hakkı ve takdir yetkisi, bilgi edinme hakkı ve
gizlilik, bilgi edinme hakkı ve denetim, Kamu Yönetimi Faaliyetlerinin Gerekçelendirilmesi ve Türkiye’de
bilgi edinme hakkı başlıkları altında ele alınacaktır.
1. Bilgi Edinme Hakkı
Bilgi edinme hakkı, şeffaflık ile hak arayabilme ve
koruyabilmenin idari usulden elde edilebilecek en
önemli değeridir. Yönetimin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması ile oluşabilecek hata, kusur ve usulsüzlüklerin önlenmesinde büyük yarar sağlar Bilgi edinme hakkının çeşitli tanımları yapılmaktadır: Eken,
bilgi edinme hakkını geniş ve dar anlamda tanımlamaktadır. “Bilgi edinme hakkı dar anlamda, hakkında
eylem, işlem yapılacak/yapılmış veya karar alınacak/
alınmış kişilerin yönetimden ihtiyaç duydukları bilgi-
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leri öğrenebilme temeline dayanmaktadır. Geniş anlamda ise, yönetimin elinde bulundurduğu her türlü
bilgi, belge ve verilere ulaşabilmeyi kapsamaktadır.
(Eken, 2005/a:64’den Şengül, 2008: 38) Yönetsel bilgi
ve belgelerin kamu yönetiminin mülkiyetinde olmayıp kamu hizmeti yararlanıcıların mülkiyetinde olduğu kabul edilir. Bu nedenle sözkonusu bilgi ve belgeler herkese açık olmalıdır. (Debbash, 1990:13’ten,
Şengül, 38) Bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminin gücünü ve iktidarını sınırlayan bir olgudur. Yönetimdeki
yerleşik tutum ve değerleri yıkabilecek potansiyeli
içerdiğinden dolayı bu hakkın devrim niteliği taşıdığı öne sürülmektedir. (Eken, 2005/a: 68’den Şengül,
2008: 38) Bir yönüyle kişinin bilgi almasını sağlarken,
diğer yönüyle şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım, demokrasinin etkinleştirilmesi gibi günümüzün temel
değerlerinin kaldıracı olmakta, idareyi toplumun denetimine açarak, işlerini hukuka ve iyi yönetim anlayışına uygun yapmaya zorlamakta, yolsuzluğun önlenmesi ve açığa çıkmasına katkı vermektedir.
Türkiye, küreselleşme çağında uzun yıllardır girmeye çalıştığı Avrupa Birliği ve sürekli gelişen dünya ile
de uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, gerek Avrupa Birliği(AB) gerekse diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de hesap verebilirlik, şeffaflık,
katılım, demokrasinin etkinleştirilmesi gibi değerlere gelişmişlik ölçütü olarak bakmaktadırlar. Avrupa
Birliği’ne uyum sürecini ve gelişmiş dünyaya uyumu
hızlandırmayı amaçlayan Türkiye, bu değerleri hayata
geçirmek amacıyla 2003 yılında 4982 sayılı kanunla
bilgi edinme hakkını yasal yasal hale getirmiştir. Diğer
yandan, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum
ile bilgi edinme hakkının Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 74’ncü maddesine “Dilekçe, Bilgi Edinme ve
Kame Denetçisine Başvurma Hakkı” başlığıyla eklendiği görülmektedir. Maddede yer verilen bu üç hakkın, demokrasinin toplumun her kesimine nüfuz edebilmesinde ve yukarıda belirtilen değerlerin hayata
geçirilebilmesinde katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Esasen “Genel Gerekçesi”nden bu Yasa’ya neden ihtiyaç duyulduğunu anlamak mümkündür:
Genel gerekçede, “Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün gereklerinden olan bilgi edinme hakkı, bireylere daha yakın bir yönetimi, halkın denetimine
açıklığı, şeffaflığı sağlama işlevlerinin yanı sıra halkın
Devlete karşı duyduğu kamu güvenini daha yüksek
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düzeylere çıkarmada önemli bir rol oynamaktadır.
Kullanılan bu hak sayesinde hem halkın Devleti denetimi kolaylaşmakta hem de Devletin demokratik
karakteri güçlenmektedir”
… “kamu kurum ve kuruluşlarında açıklık ve şeffaflık
kavramı, olumsuz olarak görülen gizlilik kavramının
giderilmesi ile yönetilenlerin yönetenlerin işlem ve
faaliyetlerini denetlemesinin sağlanması düşünceleri
üzerine ortaya çıkmıştır. Demokratik ülkelerde, bilgi
edinme özgürlüğü, temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bağlamında vazgeçilmez temel haklardan biri
olarak kabul edilmektedir” ifadeleriyle, Yasa’ya neden ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapılmaktadır.
2. Bilgi Edinme Hakkı ve Takdir Yetkisi
Yönetim eskidenberi az da olsa, kendisi ile ilgili bilgileri halka sunmuştur. Halk yönetimin işleyişiyle ilgili az çok bilgi sahibidir. Fakat günümüzde uygulama
alanı bulan “bilgi edinme hakkı” yeni bir paradigmadır. Geleneksel paradigmanın hakim olduğu dönemde bilgi aktarımı yönetimin takdirine bağlıydı ve bu
bilgiler genellikle propaganda niteliği taşımaktaydı.
(Eken: 1994: 32’den Al, 2007: 233)
“Klasik “ideal-tip” bürokrasi modelinde madalyonun
bir yüzünde yasaların ussal, yansız, tarafsız yol göstericiliği ve yeterli olacağı varsayımı kabul edilirken diğer
yüzünde ise personelin bilgi, uzmanlık, liyakat özelliklerinden hareketle kişisel ahlaki özellikleri, karakter
nitelikleri etik değerleri göz ardı edilmektedir. Oysa,
kamu çalışanlarının çok sayıda rolleri ve işlevleri vardır.
Her ne kadar kamu yararı kavramı, teorik olarak kamu
kesiminde çalışanların davranış ve kararlarına yön
veren değerler seti oluştursa da, çalışanların alacağı
kararların güç elde etme, para, güvenlik, prestij ve kamuya hizmet etme gibi mesleki ve bireysel değerlerin
bütününden etkileneceği bilinen bir gerçektir. (Öztürk,
1998: 107-109; Öztürk, 2003b: 138-140’ten Nohutçu,
2004: 394) Açıkçası bu yetki olumlu kullanılabileceği
gibi olumsuz da kullanılabilir. Oluşturulması öngörülen
tarafsızlık, ussallık, eşitlik vd. değerlerin tüm bürokrasi
tarafından benimseneceğini, bürokrasinin adeta kanatsız melekler gibi sadece kurallara uyacağını iddia
etmek veya kabullenmek akla ve yaşanılan tecrübelere uymamaktadır. Örtülü ya da açık gizlilikle örtülebilen bir kamu yararı kılıfı içine yerleştirilmiş takdir
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yetkisi, pekala usulsüzlük, yolsuzluk, bilgisizlik, tecrübesizlik ve beceriksizliğin kılıfı olabilir. Temel prensipler
yerleştirilmeden sırf insana güven üzerine inşa edilen
bir kamu yararı ve takdir yetkisi anlayışı, istismara açık
bir görüntü vermektedir.
Bilgi edinme yasasıyla bilgi aktarımı ve bu aktarımın
içeriğinin ne olacağı konusunda yönetimin takdir yetkisi sınırlanmıştır. Bu sınırlama ile birtakım beklentilerin karşılanması hedeflenmektedir: İlk olarak, açıkça
ya da örtülü şekilde hizmet alanlardan bilgi kaçırılarak idarenin kendisi ile iş, işlem ve eylemlerinin kusur, kasıt ve yetersizliklerinin gizlenmesinin, hizmetin
asıl sahibi olan vatandaşların idare karşısında güçsüz,
ilgisiz ve dikkate alınmayan duruma düşürülmesinin
önüne geçilmek istenmiştir. İkinci olarak, hizmetten
yararlananların memnuniyeti esas alınarak vatandaş
odaklı yaklaşıldığında, bilgi edinme hakkının idarenin
önüne büyük fırsatlar sunduğu görülmektedir. Öncelikle idarenin geliştirilmesi kapsamında; hizmetin nitelikleri, yeterliği ve gerçekleşme usulü açısından bakıldığında, bunu en iyi değerlendirebilecek, en yapıcı
geribildirimde bulunabilecek ve öneriler sunabilecek
olanlar şüphesiz ki hizmetten yararlananlardır. Yönetime güven sağlanması, katılımın somutlaştırılması,
meşruiyet zemininin güçlendirilmesi açılarından bakıldığında da hizmetten yararlananların memnuniyetinin esas olduğu bilinmektedir. Şeffaflık ve bilgi edinme hakkı, her iki açıdan da en temel ihtiyaçlardan biri
olarak değerlendirilebilir.
Bu kapsamda takdir yetkisinin sınırlarının açıklıktan
yana bir anlayışla net olarak belirlenmesi, Kanun’un
ve yeni kamu yönetimi anlayışının ruhuna uygun düşecektir.
Dünyadaki uygulamalarda yönetim açıklığa zorlanmaktadır. Örneğin Fransa’da 17 Temmuz 1978 tarihli,
1979, 2000, 2002 ve 2005 yıllarında revize edilen bilgi
edinme hakkını düzenleyen kanunla birlikte, kurum
ve kuruluşların sahip oldukları belgeleri uygun yöntemlerle yayımlamaları öngörülmektedir. Sadece bilgi ve belge edinme taleplerinin cevaplandırılmasının
önüne geçilerek, yönetime bilgi ve belgeleri sürekli
güncelleyerek yayımlama yükümlülüğü getirilmektedir. Mevcut yenilikler yönetim için kültürel değişim
şeklinde yorumlanmaktadır. (Robineau-İsrael ve Lasserre, 2003: 1326’dan, Şengül, 2008: 47)
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3. Bilgi Edinme Hakkı ve Gizlilik
Yönetimin bilgi edinme hakkını engellemede kullandığı en önemli argümanlardan biri yönetimde gizliliktir. Geleneksel yönetimde gizliliğin kapsamını yönetim belirlemektedir. Bilgi edinme hakkı, “yönetimde
gizlilik algılamasını yeniden düzenleyerek, gizliliğin
tanımlanmasındaki yönetim tekelini kırmaktadır.”
(Şengül, 2008: 2)
Diğer yandan, yeni teknolojiler, üst yöneticilerden
beklentileri de artırmakta ve kamu yönetiminin faaliyetlerini bir sır olmaktan ve devleti de kutsallıktan
çıkarmakta, kamu yönetimindeki bilinmezlikten kaynaklanan büyü bozulmaktadır (Ateş, 2002: 967).
Günümüzde yönetimde açıklığı benimsemiş ülkeler,
yönetimi halka bilgi vermekle yükümlü tutmuşlardır.
Hangi alanlarda sınırlama yapılacağı yasalarla belirlenmektedir. Bunlar genellikle ulusal savunma, dış politika,
güvenlik önlemleri ve kişilerin özel yaşamı ile ilgili bilgi
ve belgelerdir. (Eryılmaz, 1993: 105’ten, Al, 2007: 234)
“Yönetimde bilgi edinme hakkı, yeni yönetim anlayışının hakim olduğu ülkelerde uygulanmaktadır.
ABD’de gün ışığı yasaları olarak adlandırılan “Bilgi
Edinme Hakkı Yasası” ve Kişilik Hakları Yasası” vb.
yasalar ile kişilere kendisiyle ilgili dosyaları inceleme hakkı tanımaktadır. (Yalçındağ, 1995: 26’dan Al,
2007: 234) Bu ülkede yönetim başlangıçta belgelerin
kaybolma ihtimalini ileri sürerek ve yüksek araştırma
masrafları talep ederek bilgi vermede engeller çıkarmaya kalkmışsa da, bunlar da zamanla makul süreler
belirlenerek, masraf miktarı sınırlandırılarak, zorluk
çıkaran memurlar hakkında yaptırımlar öngörülerek
aşılmıştır. Yönetim, bu konuda daha da ileri giderek
vatandaşların bazı kamu kurumlarının toplantılarına katılmasına imkan tanımıştır. İngiltere’de son
dönemlerde bilgiye ulaşma hakkı daha da geliştirilmiştir. Merkezi yönetim birimleri, bölgesel ve yerel
yönetimler ve kamu hizmeti sunan özel kuruluşlar
bu hakkın kullanım alanına girmektedir. (TESEV). Bu
anlayış diğer Avrupa ülkelerinde de uygulama alanı
bulmaktadır. (İdareyi Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
1994: 189-245)” (Al, 2007: 235)
Bu noktada gizliliği açıkça gizleme ile örtülü gizleme
olarak iki guruba ayırmak yerinde olacaktır. Açıkça
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gizleme, idarenin bilgi edinme hakkı kapsamındaki
bilgileri ilgililere vermekten kaçınmasıdır. Örtülü gizleme ise, bilgilerin verilmesinde mümkün olduğunca
sürelerin belirsiz ve uzun tutulması, açık, basit, herkesin anlayabileceği bir lisan mümkün iken ifadelerin teknik tabirlere, ağdalı, her tarafa çekilebilecek
anlatım tarzlarına yer verilmesi, kanunen gizlenmesi
gerekmeyen bilgilerin günümüz dünyasının internet,
telefon hatları, ilanlar, buroşürler vb. yollarla talebe
gerek kalmadan doğrudan açıklanmasından imtina
edinilmesi, mevcut bilgi edinme sisteminin eksik bilgi
verme, kararın gerekçesini istenmesine gerek kalmadan vermeme, kanunun gizlilik imkanı veren hükümlerini geniş yorumlayarak bilgi edinme imkanının kapsamını daraltma gibi yollarla bilgi edinme hakkının
işlevsiz hale getirilmesidir. Bununla idarenin işlem,
eylem ve kararları adeta perdelenmektedir.
Yeni kamu yönetimi anlayışında ise temel felsefe yönetimin açık olması olduğundan olabildiğince açıklığı
artırıcı karar, işlem ve eylemler ön planda tutulmaktadır.
Konuya günümüzün bir yönetim değeri olarak stratejik yönetim açısından da bakılması gerekmektedir.
Yönetişimin gerçekleşebilmesi için kamu görevlileri
ve halkın kamunun geleceğine ilişkin yeterli düzeyde
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda stratejik yönetim, halkın politika yapımına ve önceliklerin
belirlenmesine katılımı, halkın örgütün plan ve faaliyetlerinden haberdar edilmesi ile birlikte ve entegre
olarak uygulanırsa, halkın değişimlere karşı direnci
azaltılabilir; bu durumda değişimin hangi alanda ve
yönde olacağı bilinebilir. (Özgür, 2004: 236).
Gelinen noktada bilginin ve bilgi teknolojilerinin etkisine özel bir vurgu yapılmalıdır. “Spoul ve Keisler’in
vurguladıkları gibi, yeni bir teknoloji kendini iki seviyede belli eder; önce verimlilik üzerinde daha sonra
ise sosyal sistem üzerinde. Daha önceki teknolojilerin tarihi göstermektedir ki, teknolojik gelişmenin ilk
safhasında insanlar sosyal etkilerinden ziyade elde
ettikleri verimlilik artışlarına dikkatleri toplarlar. Bu
gün de aynı şekilde insanlar iletişim teknolojilerinin
verimlilik getirileri üzerinde yoğunlaşmaktadırlar.
Pek çok kamu örgütü de verimlilik artışı amacıyla
yeni teknolojileri kullanmaya başlamışlardır. … Ancak
ufukta görünen ikinci seviye değişikliklerin (sosyal
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etkiler) de hissedilmesi kaçınılmazdır. Bu teknolojiler
insanların zamanlarını kullanış biçimlerinden tutun
bildikleri şeylere ve önem verdikleri şeylere kadar
pek çok olguyu değiştirirler. Ve asıl önemli değişiklikler de bu ikinci seviye değişikliklerdir.” (Spoul ve Keisler, 1991a: 15-16’dan Ateş, 2002: 4). Bilgi ve bilgi
teknolojilerinin özel hayatta, işletmelerde meydana
getirdiği değişikliklerin kamu yönetiminde de görülmesi kaçınılmazdır.
4.Bilgi Edinme Hakkı ve Denetim
Bilgi edinme hakkı, hesap verebilirlik, şeffaflık, katılım vb. değerlerin hayata geçirilmesini sağlamada,
idare edilenlerin, hizmetten yararlananların (kamunun) idare üzerindeki denetiminin ve mevcut diğer
denetim yollarının etkin hale getirilmesinde önemli
bir kaldıraç olarak işlev görecektir. Bu nedenle bilgi
edinme hakkına bir denetim aracı olarak da bakılabilir.
Diğer denetim araçlarından farkı, bilgi edinenin doğrudan denetime katılması ve diğer denetim yollarıyla
hakkını etkin bir şekilde arayabileceği bilgi ve belgeye
kavuşma imkanı vermesidir.
Mevcut denetim birimlerinin denetimlerde bilgi
edinme hakkının hayata geçirilebilmesinde neler
yapabileceği ele alınması gereken bir husus olarak
değerlendirilmelidir. Bu kapsamda, kısaca aşağıdaki
hususlar sıralanabilir:
Teftiş, iç denetim vb. kapsamında yapılan denetimlerde bilgi edinme hakkının kullanımının etkin hale
getirilmesi için bir sistem oluşturulup oluşturulmadığı denetlenebilir.
Bu sistem içinde, iç kontrol ve iç denetim faaliyeti
kapsamında kontrol noktalarının denetlenmesi ve
değerlendirilmesi yapılabilir.
Teknolojik alandaki gelişmelerin sunduğu imkanların
da değerlendirilmesiyle bilgiye doğrudan ulaşım ya
da idarenin sorulmasına gerek kalmadan ilgili kişileri
bilgilendirmesi için öneriler geliştirilebilir.
Bilgi teknolojileri bilgi edinmenin hayata geçirilebilmesinde günümüzün en değerli aracı olarak görül-
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mekte, denetimin e-denetişime dönüşmesiyle bu
hakkın daha etkin kullanımını sağlamaktadır. Denetimin şeffaflığı, hesap verebilirliği, katılımı vd. hayata
geçirebilmek için bilişim sistemlerini de taban alan
kurumsal sistemler oluşturulması ve geliştirilmesi
yönünde rol alması, yönetimin geliştirilmesi yanında,
denetimin hem tabana yayılması, hem de kapsamının ve yöntemlerinin gelişmesine de katkı verecektir.
5. Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı
Türkiye’de bilgi edinme hakkı, 24.10.2003 tarih ve
25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ile
genel bir düzenlemeye kavuşmuştur. Kanun ve uygulaması, Kanun’un kapsamı, yönetime bilgi ve belge
başvurusu, bilgi edinme başvurusuna konu olan bilgi
veya belgenin niteliği, başvuru sahiplerinin hukuki
durumu, idarenin yükümlülükleri, bilgi edinme hakkının sınırları, itiraz usulü, rapor düzenlemesi ve eğitim
başlıkları altında ele alınacaktır.
5.1. Kanunun Kapsamı
Kanunun 2. maddesinde, Kanun’un kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacağına yer verilmektedir. Yönetmelikte ise, merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli
idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik
veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini
haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair
adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacağı belirtilmektedir.
Kanun’dan anlaşılacağı üzere, özel hukuk tüzel kişilerinin işlemlerinde, kamu kurumlarının kendi aralarındaki işlemlerde ve yasama ve yargının idari nitelikte
olmayan yasama ve yargı faaliyetleri kapsamındaki işlemlerinde kanun uygulanmaz. 2013- yapılan değişiklikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar
bu Kanun kapsamı dışına çıkarılmıştır.
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5.2. Bilgi Edinme Hakkının Şekil Şartları: Yönetime
Bilgi ve Belge Başvurusu
Yönetimin bilgi edinme hakkına cevap verebilmesi
için idarenin kendisinin herkesin bildiği bir usul kanununa sahip olması büyük bir kolaylık sağlayacaktır.
İdari usulü Azrak, “İdari kararların üretilmesi sürecine
egemen olan yetki, şekil ve usul kurallarından oluşan
bir disiplindir.” şeklinde tanımlarken, Eken ise “Yönetimin faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin kuralların
bütünü” olarak tanımlamaktadır.
Yönetimin faaliyetlerini gizlilik çerçevesinde, ilgililerin katılımına olanak vermeksizin tek yanlı olarak yapması ve herhangi bir usul kanununa bağlı kalmaksızın
usulü kendisinin tespit etmesi, eşitlik ilkesini zedeleyebileceği gibi yönetimde yozlaşmaya sebebiyet verebilmektedir. (Akyılmaz, 1998:36’dan Şengül, 2008: 35)
Diğer yandan mevcut durumda bilgi edinme hakkının
kullanımın şekil şartlarına aşağıda yer verilmektedir.
Gerçek ya da tüzel kişiler yönetimden bilgi talebinde
bulunabilirler. Tüzel kişiler, kendi adlarına bilgi talep
edebilecekleri gibi üyeleri adına da bilgi edinme başvurusunda bulunabileceklerine yönelik BEDK kararı
bulunmaktadır. (Kaya, 2005: 220’den Şengül, 2008: 58)
Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi
veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır.
Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin
imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır.
Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açık ve ayrıntılı
olarak belirtilir. Bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı ve kurum veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan
diğer hususlar dilekçede belirtilir.
Merkezi idarenin taşra teşkilatında bulunan bilgi
veya belgelere ilişkin başvurular, valilik veya kaymakamlığa bağlı olarak faaliyette bulunan bilgi edinme
yetkililerine veya taşra teşkilatında bulunan ilgili birimlere yapılır. İl ve ilçelerde bulunan birimler arasın-
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daki koordinasyon ve bu işlemlere ilişkin raporların
hazırlanması, valilik ve kaymakamlıklardaki bilgi edinme birimlerince sağlanır. Valilik ve kaymakamlıklarda
bulunan bilgi edinme birimleri, merkez teşkilatını ilgilendiren konularda kendilerine yapılan başvuruları
ilgili idareye gönderir ve durumu başvurana bildirir.
Başka bir kanun uyarınca yapıldığı belirtilmeyen başvurular, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılmış sayılır.
Başvuru dilekçelerinin veya başvuru formlarının, daktiloyla doldurulması veya bilgisayar çıktısı olması şartı
aranmaz. Ancak başvuru dilekçeleri veya formları okunaklı ve anlaşılır bir şekilde yazılır veya doldurulur.
Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı,
oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası
belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin
elektronik posta adresine ilgili form doldurulmak suretiyle yapılır.
Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle
ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ilgili form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik
araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik imza kullanılarak gönderilen başvurularda, T.C. kimlik numarası
aranmaz.
Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru formunun kurum veya kuruluşun bilgi edinme
biriminin elektronik posta adresine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
Başvuru dilekçeleri faks yoluyla da kurum ve kuruluşlara gönderilebilir. Ancak faks yoluyla yapılacak başvurularda ayrıca, gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numaraları belirtilir. Faks
yoluyla iletilen dilekçelerde, dilekçe sahibi kendisine
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faks yoluyla cevap verilmesini isterse, cevap verilecek faks numarasını dilekçesinde ayrıca belirtir. Faks
yoluyla gelen başvuru dilekçesinin kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine ulaştığı tarih, başvuru
tarihidir. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça
belirtilir.
Yönetmeliğin 9. maddesi son fıkrasına göre, faks yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin de EK-1
ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur.
5.3. İdarenin Yükümlülükleri
Buna paralel olarak Yönetmeliğe göre, bünyesinde
halkla ilişkiler birimi olan kurumların halkla ilişkiler
birimi içinde, halkla ilişkiler birimi olmayan kurumlar ise ayrı bir birim olarak yeterli personele, fiziki ve
teknik donanıma sahip bilgi edinme birimleri kurması
gerekir.
Bu birimlerde görevli personel, bilgi edinme hakkını kullanacak kişilerin istekleri halinde, başvurunun
nasıl yapılacağı, talep edilen bilgi veya belgenin kurum ve kuruluşun hangi biriminde bulunabileceği ve
başvuru sonrasındaki işlemler konusunda bilgi verir,
açıklama yapar, gerekli yardımı sağlar ve bilgi edinme
başvurularıyla ilgili işlemleri yapar.
Kanunun uygulamasında yönetmelikte yer verilen
bilgi verme yükümlülüğü kapsamında alınacak, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi
edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirler, hem
idarenin açıklık anlayışıyla iş yükünün hafifletilmesi
ve işlerin kolaylaştırılması, hem de bilgi edinmek isteyenlerin doğrudan ulaşımına imkan vermesi açılarından katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır. Bu
bağlamda Yönetmelikte sıralanan tedbirler şunlardır:
a) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi
veya belgelerin konularını ve bunların hangi birimde
mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını,
b) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki temel
nitelikli karar ve işlemlerini, mal ve hizmet alımlarını,
satımlarını, projelerini ve yıllık faaliyet raporlarını,
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c) Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı veya
diğer düzenleyici işlemlerin neler olduğunu, yayımlanmışsa hangi tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını, görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuatın değişiklikleri işlenmiş halini,
bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kesinleşen faaliyet ve denetim raporları, uygun vasıtalarla kamuoyunun incelemesine açık hale getirilir.
Kurum ve kuruluşlar, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bilgi edinme hakkının etkin olarak
kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla
kurumsal internet sayfalarını bu madde hükümlerine
göre yeniden şekillendirir. Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, bu bilgileri tek tek birimler
bazında, aynı kurumsal internet sayfası üzerinden;
zorunlu hallerde kurumsal internet sayfasından link
verilmek suretiyle birime ait internet sayfası üzerinden kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kurum ve kuruluşlar, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve
bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden
kurum dosya planlarını, konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş ilkelere uygun olarak düzenlerler. Kurum
dosya planları, kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkilerle görevli birimlerinde oluşturulacak bilgi
edinme birimlerinde bulundurulur ve bunlardan yeterli sayıda nüsha başvuru sahiplerinin istifadesine
sunulur. Yukarıda değinildiği gibi, kurum dosya planlarının bir örneği de kurum ve kuruluşların kurumsal
internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bunların yanında Yönetmelik ihtiyari olarak yayımlanabilecek bilgi ve belgelere de yer vermektedir. Bunlar;
a) Teşkilat yapısı, görevler, bütçe, gelir ve giderler
hakkındaki bilgi veya belgeler,
b) Personel sayısı ve statüleri hakkındaki bilgiler,
c) Verilen hizmetlere ilişkin bilgiler,
d) Karar alma, hizmet sunma ve politika oluşturma
yöntemlerine ilişkin bilgiler,
e) Kamuyu etkileyen kararlar ve gerekçeleri, politikalar, bunlar hakkında idare tarafından yapılan
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değerlendirmeler ve bu kararların alınmasına dayanak teşkil eden temel bilgiler ve veriler,
f) Kayıt, dosyalama ve arşiv düzeninin tanıtımına
ilişkin bilgiler,
g) Şikayet ve başvuruların yapılma usulü ve verileceği merci veya yetkili kişi hakkında bilgiler,
h) İstatistiki veriler, araştırma raporları, makaleler
ve diğer belgeler.
Olarak sayılmaktadır. Ancak Yönetmeliğin yazımından
bunların verilebilecek bilgileri sınırlama amaçlı belirlenmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla idareler bunların dışında da yayımlanmasında yarar görülen ve
yasal olarak bir engel bulunmayan konulardaki bilgi
ve belgeleri de yayımlayabilirler.
Bilgi edinme hakkının, elektronik ortamda kullanımını kolaylaştırmak maksadıyla, EK-1 ve EK-2’de yer alan
başvuru formları ile kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerinin elektronik posta yoluyla başvuru kabul
edecek elektronik posta adresleri, kurum ve kuruluşların internet sayfalarında yayımlanır. Bu başvuru formları ayrıca, başvuru sahiplerinin istifadesi amacıyla bilgi
edinme birimlerinde sürekli bulundurulur.
Kurum ve kuruluşların teşkilat yapısına, görev ve
hizmet alanlarına ilişkin bilgiler, tanıtma veya eğitim
amaçlı broşürler ve yayınlar, yıllık faaliyet raporları ile
bütçe ve harcamalarına ilişkin raporlar bilgi edinme
birimlerinde bulundurulabilir. Kişiler bu tür tanıtıcı
yayınlardan istifade edebilir.
Kurum ve kuruluşlar faks ile ya da elektronik ortamda
yapılan başvuruya faks yoluyla ya da elektronik ortamda cevap verebileceği gibi, istenen bilgi veya belgenin
niteliğine göre yazıyla da cevap verebilir. İstenen bilgi
veya belgenin bu yollarla verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, söz konusu bilgi veya belgenin yerinde
incelenebilmesi, not alınabilmesi, dinlenebilmesi, görülebilmesi veya izlenebilmesi imkanı sağlanır.
Kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri dışındaki herhangi bir birimine ulaşan başvuru dilekçeleri
veya formlar, işleme konulmadan derhal bilgi edinme
birimlerine gönderilir.
Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları ile

41

MAKALE

10 uncu maddesinde belirtilen unsurları içermeyen
elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz ve durum başvuru
sahibine bildirilir.
Başvurular gerçeğe uygun olmalıdır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan başvuru
sahiplerinin dilekçeleri veya formları, bu durumun
anlaşıldığı tarihte hiç başvuru yapılmamış sayılarak
işleme konulmaz.
Elektronik posta yoluyla yapılan bilgi edinme başvurularında, başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilerin
verdiği T.C. kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet
sayfasından, başvuru sahibi tarafından verilen ad ve
soyadın doğru olup olmadığının tespiti amacıyla gerektiğinde sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve soyadla
yapılan başvurular işleme konulmaz.
Başvuru dilekçesi veya formu kaydedildikten sonra,
en geç iki iş günü içinde kurum veya kuruluşun ilgili
birimlerine gönderilir. Bu yazıda; başvurunun hangi
birim tarafından cevaplanacağı ve başvuru sahibine
hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir.
Bu tür yazıların hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilmesi için gerekli yetki devri işlemleri ilgili mevzuata
uygun olarak yapılır.
Elektronik posta yoluyla gelen başvurular ilgili birimlere, elektronik ortamda veya başvurunun bilgisayar
çıktısı iletilmek suretiyle gönderilir. Ayrıca başvurunun hangi birim tarafından cevaplanacağı ve istenen
bilgi veya belge hakkında başvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir.
Başvuru dilekçesi veya formuyla istenen bilgi veya
belgeler, yeterince açık ve anlaşılır değilse, kurum ve
kuruluşlar başvurunun hangi nedenlerle yeterince
açık ve anlaşılır olmadığını başvuru sahibine bildirebilir ve ek bilgiler sunmasını isteyebilir.
Bu takdirde 20 nci maddedeki on beş günlük süre,
belirtilen noksanlıkların tam olarak giderildiği tarihten itibaren başlar.
İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi
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veya formu bu kurum ve kuruluşun bilgi edinme birimine gönderilir ve durum ilgiliye bildirilir.
Bu şekilde yönlendirilen başvurunun bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşça alındığı tarihte
başvuru yapılmış sayılır. Sürelerin başlangıcında önceki başvuru dikkate alınmaz.
Görüş sorulan kurum ve kuruluşa, görüş bildirmesi için
beş iş gününden az süre verilemez. Görüş sorulan kurum ve kuruluş yetkilileri, ilgiliye süresinde cevap verilmesi konusunda, kendisine başvuru yapılan kurum ve
kuruluş yetkilileriyle aynı sorumluluğu paylaşır.
Bütün başvurular olumlu veya olumsuz olarak cevaplandırılırken, başvuru sahibine gönderilecek yazının
bir sureti, yazının ekleri hariç olmak üzere ayrıca bilgi
edinme birimlerine gönderilir.
Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı yapılabilecek başvuru yolları ve süreleri belirtilir.
Kamu görevlilerinin ihmali veya kusurlu davranışları
nedeniyle, Kanunda belirtilen süreler içinde başvurunun cevaplandırılmaması, kurum ve kuruluşların cevap verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından
yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve
genel nitelikteki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir
5.4. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri
Kanunun 20. maddesine göre Kurum ve kuruluşlar,
başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on
beş iş günü içinde sağlarlar.
Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum
ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması;
başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun
görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi
durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü
içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve
bunun gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük
sürenin bitiminden önce bildiriler.
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5.5. Bilgi Edinme Başvurusuna Konu Olan Bilgi veya
Belgenin Niteliği
Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
“Kanunun bu maddesini yorumlayan Kaya’ya göre
bilgi veya belgeye erişim konusu dört açıdan geniş
tutulmuştur. Birincisi, fıkrada geçen “ellerinde bulunan” ifadesi, hem kurum ve kuruluş tarafından
hazırlanan, hem de kurum ve kuruluşa dışarıdan
gönderilen belgeleri kapsamaktadır. İkinci olarak bilgi edinme başvurusu bilgi ve belge olmak üzere iki
kategoriyi içermektedir. Dolayısıyla başvuru ne sadece bilgiyle ne de belgeyle sınırlı tutulmuştur. Üçüncü
olarak bilgi edinme başvurusu kurum ve kuruluşların
resmi bilgi ve belgeleriyle sınırlanmamış, resmi olmayan bilgi ve belgeler içinde başvuru yapma imkanı
sağlanmıştır. Kaya bu yorumuna dayanak olarak fıkrada geçen “görevleri gereği bulunması gereken” ibaresini göstermektedir. Son olarak kanun, erişilmesi
istenen bilgi ve belgeleri zaman açısından sınırlama
konusu yapmamıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki bilgi ve belgeler erişime konu olabileceği
gibi yürürlük sonrası bilgi ve belgeler de erişim kapsamındadır. Bu tespitleri ortaya koyan Kaya, depolanış
şekline, kaynağına ve üretildiği tarihe bakılmaksızın
yönetimin elinde bulunan bütün bilgi ve belgelerin
bilgi edinme başvurusunun konusu olduğunu belirtmektedir. (Kaya, 2005: 235’ten Şengül, 2008: 64)
Diğer yandan, Kanun’un 7.2. maddesindeki “kurum
ve kuruluşlar, ayrı ve özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşabilecek türden bir
bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz
cevap verebilirler.” hükmüne, gizlilik anlayışını terk
etmemiş bir yönetim için bilgi verme yükümlülüğünden kaçınma hususunda bu kanun hükmünün sığınak
teşkil edebileceği gerekçesiyle eleştiriler yapılmaktadır. (Şengül, 2008: 64)
Kanun 3. maddesinde bilgi veya belgeden ne anlaşılması gerektiğini açıklamaktadır. Bilginin, kurum ve
kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi; belgenin kurum ve
kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki
yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân,
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film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik
ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, ifade ettiği belirtilerek, istenen bilgi veya
belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin onaylı bir
kopyasının verilmesi, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin
aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesi istenmektedir.
Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.
5.5.1. Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi
veya belgeler
Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi
veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış
bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede
yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir.
İletişim teknolojilerini kullanıp zaman, mekan ve hatta maddi kısıntılardan büyük ölçüde kurtularak doğrudan iletişim teknolojileri vasıtasıyla iş ve işlemlerini
yapabilme, belgeleri temin edebilme, talep ve şikayetleri iletebilme, yapılan işlemlerin ve iletilen talep
ve şikayetlerin sonuçlarını görebilme, devletin soğuk
yüzü, işlem ve eylemlerindeki bıktırıcı bekleyişler vb.
dikkate alındığında vatandaş açısından çok büyük bir
kolaylık olduğu gibi, devlet açısından da hem büyük
bir prestij ve güven unsuru, hem de iş kalitesi ve maliyet avantajı sağlayan yeni bir imkandır. Yönetişimin,
vatandaş odaklılığın ve toplumsal aklın yönetim ve
denetimin kapasitesinin artırılabilmesinde kullanılabilmesinin en önemli kaynağını bu bilgi akışı oluşturmaktadır. Kanun ve Yönetmeliğin bunu teşvik ettiği görülmektedir. Bu anlayışla olabildiğince açık bir
yönetim oluşturulabilmesinin altyapısının oluşması,
yönetimin gelişmesine de katkı verecektir.
5.5.2. Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme
İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya
açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir ni-
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telikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge,
gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler
çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir.
5.6. Başvuru Sahiplerinin Hukuki Durumu
4982 Sayılı Kanuna göre gerçek ve tüzel kişiler, vatansızlar (Kılınç, 2006a:47), talep edecekleri bilgilerin
kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olması ve
karşılıklılık esası çerçevesinde yabancılar, bilgi edinme hakkından yararlanabilirler. Kanunun uygulama
yönetmeliğinin 5/2. maddesine göre karşılıklılık ilkesi
kapsamında bulunan ülkelerin Dışişleri Bakanlığınca
yayımlanması gerekmektedir.

me Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır.
Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.
Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur.
Bilgi edinmeye itirazın doğrudan BEDK’e yapılması
eleştirilebilir. Yanlış anlama ya da bilgi eksikliğinden
kaynaklanan eksiklikler kurumlar tarafından daha
kısa sürede tamamlanabilecekken, itirazın BEDK’e yapılması, süreci uzatabilir. Ayrıca, 15 günlük süre tanınan bir işlemde dava açabilmek için İYUK 10. maddesine göre 60 günlük bekleme süresi de eleştirilebilir.
5.7. Bilgi Edinme Hakkının Sınırları
5.7.1. Yargı denetimi dışında kalan işlemler

Ayrıca başvuru sahibi istediği belge ile ilişkisini kanıtlamak zorunda değildir. Başvuru sahibiyle istenilen
bilgi ve belgeler arasında bir menfaat ilişkisi bulunması gerekmediğine dair BEDK kararı vardır. (Karar:
2005/97 Karar tarihi: 11.02.2005)

Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin
çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir. Bu şekilde
sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimine
açılması sonucunu doğurmaz.

5.7. İtiraz usulü

5.7.2. Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler

Uygulamada ortaya çıkan sorunlardan birisi, bilgi
edinme başvurusu yapılan kurum ya da kuruluşun
talep edilen bilgileri eksik vermesi veya vermemesi
gibi hallerde ne yapılacağıdır. BEDK, itirazın BEDK ya
da yargıya yapılabileceğine dair ilke kararı vermiştir.
(Şengül, 2008: 61) Bu kararın ilgili yönetmelikte de
kabul edildiği görülmektedir.

Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça
zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan
gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı
kapsamı dışındadır.

Bilgi edinme talebi kurum tarafından reddedilebilir
veya 20 nci maddede belirtilen süreler içinde, kurum
ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu
veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi halinde başvuru, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca altmış günün geçmesiyle reddedilmiş sayılır.
Bilgi edinme istemi, Kanun’un 16. ve 17. maddelerinde öngörülen sebeplerle reddedilen veya 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. maddesi uyarınca altmış günün geçmesiyle reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın
tebliğinden veya dava açma süresinin başlamasından
itibaren on beş gün içinde, Bilgi Edinme Değerlendir-
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5.7.3.3. Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi
veya belgeler
Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması
hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek
veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi
veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.
5.7.4. İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı
dışındadır.
Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve
meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir.
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5.7.5. İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen
idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;
a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,
b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin
hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,
c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili
benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,
Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.
5.7.6. Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi
veya belgeler
Açıklanması veya zamanından önce açıklanması
hâlinde;
a) Suç işlenmesine yol açacak,
b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek,
c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,
d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma
hakkını ihlâl edecek,
Nitelikteki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.
4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 6.1.1982 tarihli ve
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel
kanun hükümleri saklıdır.
5.7.7. Özel hayatın gizliliği
Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin
sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız mü-
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dahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme
hakkı kapsamı dışındadır.
Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya
belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye
en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası
alınmak koşuluyla açıklanabilir.
5.7.8. Haberleşmenin gizliliği
Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya
belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.
5.7.9. Ticarî sır
Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya
tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî
ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır. Ancak,
ticari sır kavramı, gizliliği sürdürme anlamında kullanılmamalı, kapsamı iyi belirlenmelidir.
5.7.10. Fikir ve sanat eserleri
Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi
edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri
uygulanır.
5.7.11. Kurum içi düzenlemeler
Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen
ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak,
söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır.
5.7.12. Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere,
elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı
kapsamındadır.
Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî
ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş
verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da ku-
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rumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları
kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.
5.7.13. Tavsiye ve mütalaa talepleri
Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır.
5.7.14. Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler
Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise,
bilgi edinme başvurularına açık hâle gelir.
6. Kurul kararları
Yönetmeliğin 25. maddesine göre, Kurul; bilgi edinme başvurusuyla ilgili olarak yapılacak itirazlar üzerine, Kanunun 16 (Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler) ve 17 nci (Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler) maddelerinde öngörülen sebeplere
dayanılarak verilen kararları inceler ve karara bağlar;
kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar verir.
Kurul, bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin hususları düzenlemeye yetkilidir.
6.1. Kurul tarafından istenen bilgi veya belgeler
Yönetmeliğin 26. maddesine göre, Bilgi edinme istemi Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen
sebeplerle reddedilen başvuru sahiplerinin Kurula itirazı üzerine, Kurul başvurunun yapıldığı kurum veya
kuruluştan her türlü bilgi veya belgeyi isteyebilir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya
belgeyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdür.
İtiraz üzerine Kurul ayrıca, başvuru sahibi ile kurum
veya kuruluşların, itiraz konusuyla ilgili yazılı veya şifahi görüşlerine başvurabilir, konuyla ilgili uzmanların
görüşünü alabilir ve gerekli gördüğü diğer incelemelerde bulunabilir.
Kurula gönderilen bilgi veya belgeler ile Kurul tarafından edinilen görüş, değerlendirme ve incelemelerden gizlilik derecesi bulunanların korunmasında ve
saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur. Kurul başkan ve
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üyeleri ile bu bilgileri derleyen ve değerlendiren tüm
personel gizlilik ilkesinin gereklerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, Kurul başkan ve üyeleri ile diğer personelin görevlerinden ayrılmalarından sonra
da devam eder.
7. Rapor düzenlenmesi
Yönetmeliğin 44. maddesine göre, kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;
a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının
sayısını,
b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim
sağlanan başvuru sayısını,
c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını
gösterir istatistik bilgileri,
d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya
da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,
e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen
başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,
gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl
Şubat ayının sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na gönderirler. Bu raporlar, bilgi edinme
birimlerinin koordinasyonunda hazırlanır. Bağlı, ilgili
ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı,
ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan
Ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine
gönderir. Bu raporlar takip eden iki ay içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.
Sonuç
Bilgi edinme hakkı, demokratik devletin, yönetişimin
ve denetişimin gerçekleştirilebilmesinin temel kaynağını teşkil etmektedir. Bu hakkın kapsamı, açıklığı
artırıcı, dolayısıyla bireylerin hak ve özgürlüklerini
geliştirici yönde yorumlanmalıdır. Teknolojik imkanlar, açıklığın gerçekleştirilebilmesinde geçmişte düşünülemeyecek kadar büyük imkanlar sunduğundan bu
imkanlar aktif olarak kullanılmalı ve bir fırsat olarak
değerlendirilmelidir. Bilgi edinme hakkı, kendisi bir
denetim mekanizması olarak ve mevcut denetime
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sağlayacağı kanıtlarla kamunun idareyi denetlemesine sağlayacağı katkı önemsenmeli ve geliştirilmesine
çalışılmalıdır. Bu bağlamda, mevcut denetim sistemi
de bilgi edinme hakkının hayata geçebilmesine katkı vermelidir. Kanunun geneline bakıldığında bilgi
edinme sürecindeki işlemlerin sürelere bağlanması,
teknoloji kullanımı vasıtasıyla açıklığın sağlanması ve
hizmet sunum yollarının artırılması, olumlu adımlardır. İtirazların doğrudan BEDK’ya yapılması ve dava
açma için İYUK’taki sürelerin dikkate alınması eleştirilebilir.
Bu bağlamda, bilgi edinme hakkının yönetim kültürünün gelişmesinde bir itici güç olarak kullanılabileceği
değerlendirilerek kurumsal anlamda yapılabilecekler
üzerinde çaba sarf edilmelidir.
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Giriş
İş hayatına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde
Kooperatifler Kontrolörü olarak atıldığım yıllarda
yaklaşık 10 yıl kooperatifleri denetlemekle günlerimi
geçirdim. Özellikle Konut Yapı Kooperatiflerini denetlediğim 1998 – 2007 yılları arasında kooperatiflerde
pek çok usulsüzlük ve yolsuzluklarla karşılaştım. Sanayi ve Ticaret Bakanlığındaki denetim elemanları
sayısı yaklaşık 150 – 200 kişiyi bulmasına rağmen
denetlenebilen kooperatif sayısı %1’leri bile bulmuyordu. Denetime alınan %1’lik kısımda ise, atı alan
Üsküdar’ı geçmiş sözünde olduğu gibi, yapılan yolsuzlukların üzerinden yıllar geçtikten sonra denetime
gidilebilmesi, yargıya intikal ettirilen hususların yıllarca sürmesi, usulsüzlüğün ve hırsızlığın profesyonelce
yapılması, görünürde bütün belgelerin yerli yerinde
olması gibi hususlar alt alta eklendiğinde, bunca çabaya rağmen yaraya merhem olunamadığı ümitsizliğine kapıldım.
Teker teker kooperatifleri denetleyerek yapılan işin
amacına hizmet etmediğini ve denetimin caydırıcı
niteliğinin kalmadığını değerlendirerek, geneli ilgilendiren konularda özellikle mağdur olan vatandaşları bilgilendirme amacıyla karşılaştığım yolsuzluk ve
usulsüzlükleri sıralamak istedim. İç denetim mantığına uygun olarak olaylar ortaya çıkmadan önce önlem alınsın istedim. Bu nedenle yarı resmi, yarı hissi,
sorumluluğumu bir nebze olsun üzerimden atmak
maksadıyla yıllar önce kısa bir makale denemesiyle bazı kooperatiflerde gördüğüm kötü manzarayı
resmetmeye niyetlendim. Söz konusu yazıyı Kurum
içi internet sayfasında kısmen yayınladılar. Bu sefer
denetimle ilgili bir dergide yayınlatma fırsatı doğdu.
Yazı içeriğinin maalesef hala güncelliğini yitirmediğini
düşünüyor, ilgililere katkı sağlayacağını umuyorum.
Bu arada dürüst çalışan, usulsüzlük ve yolsuzluk yapmayan, ortaklarına var gücüyle hizmet eden koope-
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ratiflerin fedakar yöneticilerini her türlü ithamdan
tenzih ederim.

veya güç gerçekleşmesi yahut hiç gerçekleşememesi
sonucunu doğurmuş.

A. Kooperatiflerde Rastlanılan Yolsuzlukların Başlıca
Nedenleri:

Bu sonucun ortaya çıkmasında şüphesiz kooperatif
ortakları ile denetçilerinin, hakları ve ödevleri konusunda bilgisizliklerinin yanında, aktif olarak birlikte
hareket etmemeleri ve yönetim kurulunu tamamen
kontrolsüz bırakmaları da etkili olmaktadır. Kooperatif ortakları sadece istenilen parayı ödemekte, çoğu
zaman genel kurullara dahi katılmamakta, bilanço ve
gelir gider hesaplardan zaten anlamamakta ve incelememekte, böylelikle yönetim kurulunu kooperatifin bitmesinin vaadedildiği zamana kadar kontrolsüz
bırakmaktadırlar.

Kooperatifler, özellikle dar ve orta gelirli ortaklarının
meslek ve geçimlerine ait ekonomik menfaatlerini,
karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp koruma amacı güderler. Böylelikle kooperatifler
toplumda bir kaynaştırma ve dayanışma temin etmiş
olurlar. Bu nedenlerle kooperatiflerde “güven” unsuru hayati önem taşımaktadır. Şöyle ki; zaten gelir
düzeyi çok iyi olmayan kooperatif ortakları, rızıklarından kısarak zar zor ödeyebildikleri ortaklık aidatlarını,
kontrol ve denetimi sınırlı üç veya beş kişiden oluşan
yönetim kuruluna tevdi etmektedirler. Yönetim kurulunun ise genellikle bir veya iki üyesi ön planda
bulunup bütün işleri onlar yürütmektedir. Denetim
kurulu üyelerinin genellikle bilgisiz veya yönetim kurulu üyelerinin yandaşlarından oluşması ise toplanan
paraların kontrol ve iç denetimini imkansız kılmaktadır. Bu durumda, seçilen yönetim kuruluna duyulan
“güven”, kooperatifin faaliyetlerinin devamı açısından büyük önem arz etmektedir.
Özellikle 90’lı yıllar ve sonrasında, ülkenin gündemini
büyük oranda yolsuzluklar oluşturmaktadır. Yolsuzluk
artık bir ahlak halini almış, toplumun büyük kesimini
etkisinde bırakmış, yazılı ve görsel medyanın da kötü
örnekleri ön plana çıkarmasıyla genel bir dejenerasyon yaşanmıştır. Ahlaki değerlerin altüst olması sonucu, elinde imkanı olup da yiyicilik ve yolsuzluk yapmayanlar neredeyse toplumun büyük kesimi tarafından
kınanır olmuştur. Ahlaksızlığın ahlak ve erdem olarak
görüldüğü ve özellikle devlet malının deniz olarak algılandığı böyle bir dönemde bazı insanlar, eline doğrudan veya dolaylı olarak geçen paraları bin bir türlü
hileyle iç etmeyi planlar olmuşlar, pratik ve kıvrak zekalarını bu yönde kullanmaya yönelmişlerdir.
Toplumda yaşanan bu ahlaki çöküntünün yanı sıra,
ekonomik krizler, yüksek enflasyon ve halkın giderek
daha fakir hale gelmesi de kooperatiflerin sorunlarının daha da büyümesine neden olmuş; kolay para
kazanma arzusu nedeniyle kooperatiflerde yaşanan
yolsuzlukların artması ve kooperatif amaçlarının geç
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Son olarak sahte fatura veya naylon fatura bulmanın bu kadar yaygın olduğu bir ülke bulmak 3. dünya
ülkelerini saymazsak neredeyse imkansız gibidir. Bu
durum kooperatif yöneticilerinden suiistimal yapmak
isteyenlerin tam da beklediği bir zemin olup, özellikle ölçülmesi ve sayılması zor olan hususlarda bol bol
fatura alarak iç ettikleri paraların geçerli belgelerini
dosyalarına muntazaman yerleştirmelerine imkan
sağlamıştır. En azından KDV farkı ödendiği takdirde
alınan malın değerinin çok üzerinde fatura kesmeye
gönüllü ticaret erbabı bulmak maalesef çoğumuzun
karşılaştığı bir husustur.
Durum böyle iken, ahlaki çöküntü, inanç eksikliği,
ekonomik krizler, kontrolsüz ve denetimsiz bir yapı,
sahte fatura bulmanın yaygınlığı, caydırıcılığı kalmamış ve iş bittikten sonra yapılan yetersiz denetimler,
uzun süren yargılama süreci, kooperatiflerde görülen
yolsuzlukların artmasına sebebiyet vermiştir.
B. Kooperatiflerde Sık Rastlanılan Yolsuzluklar:
Kooperatiflerde, her türlü yolsuzlukla karşılaşılmaktadır. Bunlardan bazılarının ispatı ve yakalanması
mümkün iken, çoğunu ortaya çıkarmak ve ispat etmek çok zor veya imkansızdır.
Karşılaşılan yolsuzlukları teker teker sayarak bir sona
ulaşmak mümkün değildir. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi, bir kısım insanlar kıvrak zekalarını bu yönde
kullanmakta, her defasında farklı bir yolsuzluk türüyle karşılaşılabilmektedir. Ancak genel olarak, bir fikir
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vermesi açısından özellikle konut yapı kooperatiflerinde karşılaşılan yolsuzluklardan bazılarına işaret etmekle yetineceğim.
Yaklaşık 10 yıllık denetim tecrübesine dayanarak kooperatiflerde karşılaştığım yolsuzluklardan örnekler
şunlardır:
1. Kooperatife arsa alırken, arsanın genel kurulca
belirlenen fiyatının çok altında alınmasına rağmen, arsa sahibiyle anlaşarak fiyatın yüksek gösterilmesi, tapuda ve kooperatif kayıtlarında daha
fazla ödenmiş gibi kayıt yapılması, aradaki farkın
zimmete geçirilmesi. Bu işleme özellikle kooperatif kurulduktan hemen sonra ortak kaydetmeden
arsasını alan kooperatiflerde sık rastlanmaktadır.
2. Kooperatif yöneticilerinin önce kendi üzerlerine
aldıkları arsayı daha sonra kooperatife fahiş fiyatla satmaları.
3. Özellikle Akdeniz Bölgesinde; müteahhitlerin,
kooperatif unvanını kullanarak gizli ve sabit yedi
ortakla kurdukları aslen şirket, görünüşte kooperatifte konut yapıp satmaları, konut satın alanları
sadece ihtiyaç duyulan zamanlarda gizlice ortaklığa alıp, ihtiyaç bittikten sonra ortaklıktan çıkarmaları, böylece kooperatiflere sağlanan vergi kolaylıklarından, kredilerden ve diğer olanaklardan
yararlanmaları, vergi kaybı yanında haksız rekabet yapılması.
4. Belediyelerin, kendi yandaşlarına çıkar sağlamak
amacıyla anlaştığı kişilerin daha önceden imarsız
iken ucuz fiyata aldığı yerlere imar vermek suretiyle buralarda aşırı fiyat yükselmesine ve bu şahısların aşırı kar elde etmelerine neden olmaları,
böylece haksız rekabet yapılması, arsa simsarlığı
sonucu ortaya çıkan çarpık ve plansız kentleşme.
5. Özellikle müteahhitler tarafından kurulan veya
müteahhitle yönetim kurulunun ‘yakın’ olduğu
kooperatiflerde; müteahhidin hazırladığı hakediş
bedellerinin şişirilmesi.
6. Kooperatif inşaatlarının ihale yöntemiyle yaptırıldığı bazı kooperatiflerde, göstermelik ihaleler
yapılması, ihale yapılırken müteahhitlerle çeşitli
rüşvet pazarlıkları yapılması. Bu rüşvetlerin bir
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kısmı nakit para olduğu gibi mal vaadi de olabilmekte, bunun yanında müteahhidin düzenlediği
her hakediş üzerinden yönetim kuruluna (bazen
sadece başkana) aralarındaki gizli anlaşmayla komisyon da verilmektedir.
7. Kooperatife malzeme alımlarında, faturaların sürekli şişirilmesi, gerçek değerinden yüksek meblağda fatura alınması, aradaki farkın zimmete
geçirilmesi.
8. Hayali harcamaların yapılmış gibi gösterilmesi,
kooperatif muhasebe kayıtlarına belgesiz harcama şeklinde veya adi bir tutanak dayanak gösterilerek kayıt yapılması.
9. Herhangi bir şekilde belgesiz veya hayali harcama
yapılması durumunda, harcamayı belgelendirmek için başka bir yerden fatura temin edilmesi
ve temin edilen faturanın da yapılan harcamadan
fazla olması.
10. Açıkların naylon ve sahte faturalar temin etmek
suretiyle kapatılması, mevcut bir faturanın fotokopisi çekilmek suretiyle tekrar harcama yapılmış
gibi gösterilmesi, veya önceden yapılmış bir işi
yeni yapılmış gibi göstermek suretiyle yeni bir
ödeme belgesi veya gider pusulası düzenlenmesi, fatura ve belgelerin muhasebe defter kayıtlarına mükerrer kaydedilmesi ve aradaki farkın
zimmete geçirilmesi.
11. Kooperatifle arsa sahibi veya müteahhit arasında
yapılan kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılırken, arsa sahibinin veya müteahhidin tanıdık
olması nedeniyle kooperatif aleyhine olacak şekilde oran belirlenmesi, daha sonra arsa sahibi
veya müteahhitle yöneticilerin yaptığı gizli anlaşma sonucu elde edilen menfaatin paylaşılması.
12. Genel kurul öncesi yönetim kurulunun yakınlarını kayıt üzerinde ortak kaydedip, genel kurulda
istenilen kararları aldırdıktan sonra bunların tekrar ortaklıktan çıkarılması. Bunun bir başka şekli
ise, naylon ortak kayıtları. Bunlarda kooperatif
ortaklık hisselerinin asıl sahibi yöneticilerden
bir veya birkaçı. Aidatları bunlar ödüyorlar ama
oy, yeniden yönetime seçilme, ibra vs. açısından
naylon kişileri kullanıyorlar.
13. Gayrimenkul alımı, ortak sayısı, inşaatların yap-
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tırılma yöntemi, sözleşmelerin yapılması gibi
önemli kararların kooperatifin kuruluşu sırasında, çok az ortakla, bunların menfaati yönünde
alınması.
14. Müteahhidin arsa ve kooperatifin de başında
olması, inşaatları da kendi firmasının yapması,
böylece hakedişlerle, faturalarla vs. istediği şekilde oynaması, müteahhide yaptığı işin çok çok
ilerisinde olacak şekilde avans verilmesi.
15. Kooperatif inşaatlarının yönetim kurulu üyeleri
veya yakınlarının sahip olduğu şirkete ihale edilmesi, kooperatife alınan inşaat malzemelerinin
yönetici veya yakınlarının sahibi olduğu şirketten
fahiş fiyatlarla alınması.
16. Kooperatif inşaatlarının yapımı için düzenlenen
ihalede, en düşük teklifi veren firmayla sözleşme
yapıldıktan sonra aynı firmayla kısa bir süre sonra
hiçbir neden gösterilmeksizin yeni bir sözleşme
yapılarak fiyat farkı verilmesi.
17. Toplanan aidatları kontrol etmek için kooperatif
yönetimince naylon inşaat şirketi kurulması, bu
şirket tarafından aidatların üstünde hayali hakedişler yapılıp paranın dışarı gitmesinin önlenmesi, kooperatifin aldığı malzemeleri önce bu firmanın almış gibi gösterilmesi, daha sonra belli bir
kar koyulduktan sonra tekrar bu şirketten alınıyor
gibi işlem yapılması.
18. Müteahhitlerin hakedişleri kontrol eden kontrol
mühendislerini ayarlamaları ve abartılı yapılan
hakedişlerin onaylanması sonucu elde edilecek
menfaatin paylaşılması.
19. Müteahhitlerin yaptıkları işlerin hakedişlerini ertesi yıla bırakarak yeni fiyatlardan hesaplamaları
ve oluşan eskalasyon farkının alınması.
20. Kooperatifin yaptığı bir harcamanın, muhasebe
kayıtları üzerinde muhtelif hesaplara mahsuplar,
aktarmalar, yansıtmalar vs. yapmak suretiyle karışıklığa sebebiyet verip hesaplarla oynamalar sonucu mükerrer kayıtlarla fazla harcama gösterilmesi.
21. Genel kurullarda vekaletle oy verme işlemlerinde herhangi bir şekil zorunluluğu bulunmaması
nedeniyle sahte imzalarla vekaletname düzenlenmesi.
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22. Yanıltıcı reklam vererek aidatları az ve sabit
gösterip ortak kaydederek bir miktar para topladıktan sonra kooperatif aidatlarının genel kurulda kasıtlı olarak birden, aşırı yükseltilerek bu
şekildeki aidatlarını ödeyemeyecek durumda
olan ortakların kooperatiften ayrılmak zorunda
bırakılmaları ve böylece boşalan konutları yönetim kurulu üyelerinin kendilerinin almaları ya da
yakınlarını yeni ortak olarak kaydetmeleri, yahut
boşalan konutun devrinin kooperatifçe yapılması durumunda bu devir işleminde yöneticilerin
menfaat sağlamaları.
23. Kura çekimi işlemlerinde noterle gizli anlaşma
yapmak suretiyle hile yapılması, bazı hisselerin
kura dışı bırakılıp paylaşılması.
24. Kooperatifle ticari ilişkisi bulunan kişiler adına ya
da hamiline düzenlenen çeklerin daha sonra yöneticilere veya yakınlarına ciro edilmesi.
25. Elden yapılan tahsilatlarda düzenlenen makbuzların tamamının ya da bir kısmının kayıtlara intikal ettirilmemesi yahut bir nüshası ortağa verilmesi gereken makbuzun herhangi bir şekilde
unutturulmak suretiyle ortağa verilmemesi ve
anılan makbuzun kayıtlara intikal ettirilmemesi.
26. Bankadan yapılan aidatlara ilişkin tahsilatların
eksik bir şekilde muhasebeleştirilmesi.
27. Yönetim kurulu üyelerinin kendi aidatlarını yatırmamaları nedeniyle oluşan farkın çimento, demir
ve kum gibi tam olarak tespiti mümkün olamayan
inşaat malzemelerine ait faturalarla kapatılması.
28. Emanet usulüyle yapılan işlerde kooperatife işçilik hizmetinde bulunan kuruluşlara yapılan ödemeler için düzenlenen gider pusulalarında işi
yapana daha az ödendiği halde kayıtlarda daha
fazla ödenmiş gibi işlem yapılması.
29. Kooperatif defter ve belgelerinin işlenmeyerek
gelirlerin ve giderlerin hiç kaydedilmemesi ya da
geç kaydedilmesi suretiyle sonuçlara göre fatura
temin edilmesi.
30. Sahte imza kullanmak suretiyle gelir kalemlerinin
azaltılması ya da gider kalemlerinin arttırılması.
31. Kooperatife iş yapan tanıdık/akraba/yakın kimselere veya firmalara fazla ödeme yapılması.
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32. Kooperatifin ortaklardan almış oldukları senetleri yönetici veya yakınlarına ciro etmeleri, ciro
edilen kişinin de bu senetleri teminat göstermek
suretiyle kredi kullanması.
33. Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk
dışında başka adlar altında ödeme yapılması, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sigorta primlerinin kooperatifçe yatırılması, bunlara kıdem
tazminatı ödenmesi.
34. Kooperatifin özellikle kuruluş aşamasında toplanan aidat miktarının az olduğu dönemlerde hayali olarak borçlandırılması, sonradan bu borcun
kooperatifçe ödenmesi.
35. Eşitlik ilkesine aykırı olarak yönetici ve yakınlarından eksik aidat alınması ya da bunlardan gecikme faizi alınmaması.

ları olarak verilmiş gibi gösterilmesi veya bunların
gerçeğe aykırı olarak düzenlenen hakediş raporları veya para makbuzları ile kapatılması.
43. Hisse devirlerinde; devreden ile devralanın birbirlerini tanımadan yaptıkları devir işlemlerinde
yöneticilerin devir rakamlarını farklı göstermek
suretiyle menfaat temin etmeleri.
44. Kooperatifçe satılan malzemelerin (demirbaş niteliğindeki araç vs.) piyasa rayicinden çok aşağı
bir şekilde yönetici ve yakınlarına satılması.
45. Yöneticilerin seyahat yapmadıkları halde harcırah beyannamesi düzenlemek suretiyle menfaat
temin etmeleri.
46. Kapanış bilançosundaki kasa hesabının, açılış
bilançosunda eksik gösterilmesi, aradaki farkın
zimmete geçirilmesi.

36. Alınan bağış veya gecikme faizlerinin kooperatif
kayıtlarına intikal ettirilmemesi.

47. Gelen PTT havalesinin tahsil edildiği halde kayıtlara hiç intikal ettirilmemesi, ya da eksik intikal
ettirilmesi.

37. Yöneticilerin kendi adlarına açtırdıkları hesaplara
ortakların para yatırmalarının sağlanması ve bu
hesaba yatırılan paraların veya faizlerinin kooperatif hesaplarına hiç aktarılmaması ya da eksik
aktarılması veya başka amaçlar için kullanılması.

48. Belediyenin herhangi bir konuda yapı izni veya kararı
olmamasına rağmen o konuda kooperatifçe kaçak
yapılaşmaya gidilmesi ve sonradan yapılan yerin yıktırılması suretiyle kooperatifin zarara uğratılması.

38. Yöneticilerin gerek elden yaptıkları gerekse bankadan yaptıkları tahsilatları repoda değerlendirmeleri ve kayıtların da sonradan tutulması nedeniyle kayıtlarda tahsil edildiği gün gibi işlem
yapılması.
39. Kooperatifin vergi, harç ve benzeri borçlarının
para olduğu halde ödenmeyerek gecikme faizi
ödenmesi durumunda kalınması, kooperatifin
zarara uğratılması.
40. Kooperatifçe; özellikle yöneticilerin ilgisi veya
bağı bulunan vakıf, dernek gibi kuruluşlara genel
kurul kararı olmaksızın bağış adı altında para aktarılması.
41. Yöneticilerin kendi özel harcamalarının kooperatifçe karşılanması veya yöneticilerin kooperatif
imkanlarını kendi özel işleri için kullanması.
42. Yöneticilerin üzerlerinde bulunan paraların, kayıtlarda müteahhide ya da başka kişilere iş avans-
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49. Kooperatif arsasının sahte genel kurul tutanağı
düzenlemek suretiyle veya sahte imza atmak suretiyle ortaklardan habersiz satılması.
50. Özellikle belediyelerin kurduğu kooperatiflerde,
yöneticiler tarafından birden fazla kooperatif,
dernek, vakıf, şirket vs. kurularak buralara para
transferi yapılması.
51. Kooperatif yöneticilerinin şahsi borçları için kooperatifin malvarlıklarını teminat ya da kooperatifi
kefil olarak göstermeleri.
52. Kooperatifçe çekilen kredilerin kayıtlara geç intikal ettirilmesi ve bu süre zarfında kredinin yöneticiler tarafından faiz, repo vb. alanlarda değerlendirilmesi veya çekilen bu kredinin eksik olarak
kayıtlara intikal ettirilmesi.
53. İnşaat taahhüdüne dayalı işlerde kooperatiflerin
KDV istisnası bulunmasına rağmen müteahhitçe
düzenlenen faturalarda fatura bedeli üzerinde
KDV ödenmesi.
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54. Kooperatif kurulmasından sonra ortak kaydı yapılırken ortaklardan alınan peşinatlarla birlikte
yöneticilerin ortadan kaybolmaları.
55. Kooperatif yöneticilerinin yakınlarının çalışmadıkları halde çalıştırılıyor gösterilip onlara sigorta
ve ücret ödenmesi.
56. Yıllık aidatını peşin olarak ödeyen ortakların, aidatlarının yöneticilerce taksit taksit kaydedilmesi
ve bu sürede diğer paraların yöneticiler tarafından değişik şekillerde değerlendirilmesi, yıllık aidatı için tek bir senet ya da çek veren ortağın, bu
çekinin veya senedinin vadesi gelene kadar yöneticilerin kendi işlerinde kullanması.
57. Ortaklar arasında eşitlik ilkesine aykırı olarak hareket edilmek suretiyle aynı konumda olan ortak
ihraç edilirken yöneticilerin ya da yakınları olan
ortakların ihraç edilmemeleri, ihtar, ihraç ve aidat toplama işlerinde ayrımcılık yapılması.
58. Üçüncü şahıslardan alınan borçların faizleri için
daha az para ödendiği halde kayıtlarda daha fazla ödenmiş gibi işlem yapılması, kredi kuruluşlarının haricinde özel veya tüzel kişilerden, tefecilerden genel kurul kararı olmaksızın çok yüksek
faizle borç para temin edilmesi.
59. Kat karşılığı inşaat yapan kooperatiflerde kooperatifçe alınan gayrimenkullerin alımının tapu
devri veya tapuya şerh verdirilecek satış vaadi
sözleşmesi ile yapılmaması, konutların bitme
aşamasında arsa sahiplerinin bu konutları başkalarına satmaları.
60. Yöneticilerin boş hisseleri cüzi bir aidat ödeyerek
kendi aralarında paylaşmaları, daha sonra genel
kurul kararıyla yeni girecek ortaklardan alınacak
üyelik aidatının arttırılması, yöneticilerin ellerindeki cüzi fiyatla aldıkları hisseleri fahiş fiyatla
yeni giren ortaklara devretmeleri.
Bütün bunlara, kooperatifler kanunu ve diğer mevzuatta kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle
memurlarının cezalandırılmalarını gerektiren eylemler teker teker sayılabilirse de tekrara kaçmamak
amacıyla burada sayılmamıştır.
Bunun yanı sıra, doğrudan kooperatif yönetiminden
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kaynaklanmayan, ancak kooperatifin çalışmak ve çeşitli belgeler almak zorunda olduğu kamu müesseseleri, belediyeler ve bunlara bağlı su, elektrik, doğalgaz idareleri ile kooperatiflerin yaptıkları işlemlerde
(özellikle abone, ruhsat ve tapu işlemleri), bu yerlere
rüşvet verilmesi ve bu giderlerin de fatura alınarak
kapatılması gibi yolsuzluklarla sıklıkla karşılaşılmaktadır.
C. Yolsuzluklar ve Usulsüzlüklerden Cezalandırılan
Eylemler:
Yukarıda kısaca belirttiğim yolsuzlukları, muhtelif kanunlar suç olarak nitelemiş ve bunların ispatı halinde
çeşitli cezalar öngörmüştür. Bu kanunların başında
Türk Ceza Kanunu gelmektedir. Bu kanunda tiplemesi
yer alan suçları işleyen veya iştirak eden kooperatif
yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle memurları kanunda gösterilen cezalarla tecziye edilirler.
Ayrıca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ilgili
maddeleri uyarınca, kooperatif ve üst birliklerinin yönetim kurulu üyeleri ile memurları ve tasfiye kurulu
üyeleri, devlet memuru gibi ceza görebilmektedirler.
Dolayısıyla Türk Ceza Kanununda memurlar için öngörülen cezaların bir kısmı, bunlara da verilebilmektedir.
Bununla birlikte 1163 sayılı kanunun ek 2. maddesi
ile 25. maddesinde belirtilen cezaların da, bunları işlemeleri durumunda kooperatif yönetim ve denetim
kurulu üyeleri ile memurlarına verilebileceği ortadadır.
Öte yandan, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 98.
maddesinin yollamasıyla, Türk Ticaret Kanununda
belirtilen suç tiplerinin de işlenmeleri halinde kooperatiflerde uygulanacağını belirtmek gerekir. Buna
ilaveten vergi ziyaı açısından ve vergi mevzuatı açısından Vergi Usul Kanunu ve ilgili kanunlara göre belirtilen suç tiplerini işleyen kooperatiflere, bu kanunlardaki cezaların verileceği de açıktır.
D. Değerlendirme ve Sonuç
Türkiye’de Kooperatifler Cumhuriyetin tarihi boyunca faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bununla birlikte
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özellikle Konut Yapı Kooperatifleri orta ve alt gelir düzeyindeki vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılıklı
yardımlaşma ve dayanışma suretiyle yerine getirmeyi amaçlamıştır. İmece ve salma kültürünün gelişmiş
olduğu Türk toplumunda karşılıklı yardımlaşma ve
dayanışma ile güç birliği oluşturmak kulağa hoş gelse
de, kooperatif sayılarında artışın zirvede olduğu özellikle 90’lı yıllar ve sonrası bu kutsi hislerin suiistimal
edildiği yıllar olmuştur.
Kooperatiflerde yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerin
pek çok nedeni bulunmaktadır. Bunların başlıcaları,
toplum genelinde yaşanan ahlaki çöküntü, ard arda
yaşanan ekonomik krizler, Kooperatiflerin öz denetim
ve iç kontrol yapısının zaafiyeti, dış denetimin nitelik,
nicelik, usul, yöntem açısından yetersizliği, hantal ve
yavaş bir yargı süreci, sahte/fazla faturanın kolayca
temini örneğinden hareketle dış etkenlerin yolsuzluk
yapmaya uygun olması, inanç zaafiyeti gibi nedenlerle özetlenebilir.
Aslında özellikle konut yapı kooperatiflerinde yolsuzluk ve usulsüzlüklerde patlama yaşanması neticesinde hükümet politikası değişmiş, daha önceleri arsa ve
vergi gibi konularda kooperatiflere sağlanan pek çok
istisna ve muafiyetler kaldırılmış, Konut Yapı Kooperatifleri -eski adlarıyla- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile
Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları arasında gidip gelmiş,
bir anlamda öksüz kalmış, buraya aktarılan kaynaklar ve kolaylıklar TOKİ’ye yönlendirilmiş, dar ve orta
gelirli vatandaşların Konut Yapı Kooperatifleri yerine
TOKİ aracılığıyla konut sahibi olmaları özendirilmiştir.
Sonuç olarak Kooperatiflerin Türkiye’de etkinliğinin
arttırılması hedeflenecekse, buralarda İç Denetim
mantığıyla denetim gerçekleştirilmeli, olaylar ortaya
çıkmadan sisteme ve sürece yönelik öneriler geliştirilmeli, öz denetim ve iç kontrol mekanizması sağlam
yapılar kurularak toplumun güveni yeniden tesis edilmelidir.
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KAMU ZARARI
KAVRAMI VE
KAMU ZARARINDA
ZAMANAŞIMI

Yasir GÖKÇE
Üçüncü Katip, Meslek Memuru,
Dışişleri Bakanlığı
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Kamu kaynaklarının ekonomik, etkin, verimli ve uluslararası standartlara uygun kullanılması günümüz
kamu yönetimi ve yönetişiminin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu Türk İdare Hukuku’nda idari denetim kapsamında esas ve usule ilişkin önemli değişiklikler getirmiştir.1 Kamu zararı ve tahsili usulüne ilişkin
mevzuata getirilen sözkonusu yapısal ve kavramsal
yenilikler uygulayıcılar açısından tereddütlere sebep
olduğu cihetle, bu alanda özellikle içtihadi ve doktriner gelişmelere fazlaca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
meyanda, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay içtihatları ile
meseleye hukuk içi interdisipliner yaklaşım sergileyen
akademisyenlere önemli görevler düştüğü kanaatindeyim. Kamu zararının tahsili sürecini düzenleyen
mevzuatın genel hükümlere atıf yapan maddeleri,
konuya iktisat ve kamu yönetimi bilimlerinin yanında
kamu zararının hukuki niteliği olan haksız fiil ve haksız
fiil sorumluluğuna ilişkin Borçlar Hukuku perspektifinden yaklaşmayı da zaruri kılmaktadır. Zira araştırma konumuz olan bu alan İdare Hukuku ile Borçlar
Hukuku’nun iç içe geçtiği sui generis niteliği haiz bir
denetim aşamasıdır.
Kamu zararını oluşturan idari işlem veya eylemin bir
haksız fiil olarak irdelenmesi, sözkonusu zarar faili kamu görevlisi lehine işleyecek olan zamanaşımı
sürelerinin başlama zamanını tespitte gereklidir. Nitekim kamu görevlisinin, lehine işlemiş zamanaşımı
süresinin sağladığı güvenceden yararlanması doğal
ve gereklidir. Kamu zararına sebebiyet veren kamu
görevlisinin sorumluluğuna gidilmesi etkin ve verimli kamu yönetimi açısından önemli olmakla birlikte,
kamu görevlisinin görevini mütemadiyen dava tehdidi
altında yürütmemesi ve insiyatif alabilmesi adına bir
takım koruma mekanizmalarına sahip olması gerekmektedir. Bu mekanizmalardan biri kamu görevlilerini
kişilerin dava tehdidinden ari kılan “Memurlar ve di1

Akyılmaz, Bahtiyar, “Kamu Zararı Kavramı ve Kamu Zararında
Rücu”, İÜHFM C. LXIX, S.l-2, s. 61-78., 2011, s.61
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ğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine
rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve
şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir” hükmünü amir Anayasa’nın 129. maddesinin 5.
fıkrası olup, bir diğeri ise zamanaşımı müessesesidir.
Gerçekten de zamanaşımı süresinin varlığı ve önemi,
kamu görevlisinin kusurlu olsun olmasın gerçekleştirdiği eylem ya da işlemlerinden dolayı uzun yıllar tedirginlik yaşamaması ve motivasyonunu kaybetmemesi, kendini haklı kılacak bir takım belge veya diğer
ispat araçlarını uzun yıllar muhafaza etmek zorunda
bırakılmaması ve çok geçmişte kalan olaylardan dolayı uyuşmazlığın sürdürülmesinde kamu yararı bulunmamasına dayandırılabilir.2
Yukarıda kayıtlı mülahazalar çerçevesinde, bu çalışmada kamu zararını tanımlayan hukuki çerçeveye
yer verilecek, kamu zararının unsurları bir haksız fiil
olarak irdelenecek ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu genel hükümlerinde ve diğer mevzuatta yer alan
zamanaşımı süreleri, sözkonusu sürelerin işlemeye
başlama zamanı özelinde incelenecektir.
KAMU ZARARINA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE
Kamu görevlisinin eylem ve işlemlerinden dolayı zarar
gören kişilerin sözkonusu zararlarını idareden talep
edebileceklerine ilişkin Anayasal dayanak Anayasamızın 125. maddesinin son fırkasıdır. Sorumluluğun sadece kusura dayanmayacağını, “idarenin objektif sorumluluğunun” da bulunduğu ilkesini3 savunan sözkonusu
fıkra “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür” hükmünü amirdir. Bununla
birlikte, Anayasa’nın 129. maddesinin 5. fıkrası uyarınca idare kusursuz sorumluluk çerçevesinde tazmin
etmek durumunda kaldığı sözkonusu zarardan dolayı,
sorumlu kamu görevlisine rücu edebilir.
Keza, Anayasa’nın anılan maddesine paralel olarak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13. madde2
3

Tutumlu, Mehmet Akif, Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı
ve Uygulaması, 2.baskı Ankara 2001, s.26.
İdarenin objektif sorumluluğu için bkz. Karatoprak, Ertuğrul,
“Kamu İhalelerinde ve Sözleşme Yönetimi Süreçlerinde Görevlendirilen Kamu Personelinin Sorumlulukları”, Maliye Dergisi, Sayı 160, Ocak -Haziran 2011, s.416.
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si “Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak
uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine
getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar… Kurumun, genel hükümlere göre
sorumlu personele rücu hakkı saklıdır” hükmünü
amirdir. Bunun yanısıra, kamu idarelerinde görevli
memurların, kullanımlarındaki taşınır ve taşınmazların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle Devlete verdikleri zararlar ile kamu hukukuna
tabi görevlerle ilgili olarak kişilere verdikleri zararlar
hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
13. maddesi uyarınca çıkarılan “Devlete ve Kişilere
Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının
Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak
Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik” mevcuttur.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12. maddesi ise kamu görevlisinin idareye doğrudan verdiği
zararlardan doğan sorumluluğunu düzenlemektedir: “Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile
yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet
malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili
memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi
esastır.”
Bunlara ilaveten, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun 71. maddesinin son fıkrasına
dayanılarak hazırlanan “Kamu Zararlarının Tahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de kamu
zararının tanımı, tespiti, sorumluları ve rücu yolları
hakkında yasal çerçeveyi havidir.
KAMU ZARARI KAVRAMI VE UNSURLARI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
71. maddesi kamu zararını “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata
aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu
kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda, kamu
zararı kavramı kamu görevleri tarafından verilen tüm
zararları değil, idari faaliyetleri çerçevesinde kusur2014/13
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ları ile verdikleri zararları kapsamaktadır.4 Benzer
bir tanıma 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. maddesine dayanılarak çıkarılan
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğinde “Mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında
artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıyla doğan zarar” ifadesiyle rastlanmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12. maddesine göre kamu zararı, Devlet memurlarının kasıt,
kusur, ihmal ve tedbirsizliği sonucu kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete
hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almamak suretiyle idareye verdikleri zarar olarak tanımlanabilir. Yine anılan Kanun’un 13. maddesine göre ise
kamu zararı, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlar nedeniyle kişilere verdikleri
zararın idarece karşılanması sonucunda ortaya çıkan
zarardır.
Sonuç olarak, yukarıda maruz her bir hükmün kamu
zararının bir yönüne açıklık kazandırdığı düşünüldüğünde, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin
Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında
Yönetmelikteki kamu zararı kavramı da göz önünde
bulundurularak kamu zararına ilişkin şu tanıma ulaşabilecektir: Kamu zararı, kamu görevlilerinin kasıt,
kusur, ihmal ve tedbirsizliği sonucu kendilerine teslim
edilen devlet malını koruyamayarak ve/veya hizmet
dışı kalmasına neden olarak doğrudan doğruya kamu
kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olmalarıyla doğan zararı; kasıt, kusur veya ihmallerinden
kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda doğrudan doğruya kamu kaynağında
artışa engel veya eksilmeye neden olmalarıyla doğan
zararı ve yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlar nedeniyle üçüncü kişilere verdikleri zararlar sebebiyle
devletin tazminat ödemek durumunda bırakılması
sonucu dolaylı olarak kamu kaynağında artışa engel
veya eksilmeye neden olmalarıyla doğan zararı ifade
etmektedir.5
4
5

Akyılmaz, s. 62
Kamu zararı kavramına ilişkin diğer bir tanım için bkz. Akyılmaz, s.63
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Yukarıda kayıtlı kamu zararı tanımında yer alan unsurları, kamu zararının bir haksız fiil olduğu gerçeğiyle
irdelemek kamu zararı kavramını daha anlaşılır kılacaktır: Kamu zararına sebebiyet veren davranış kamu
görevlisinden südur etmiş olmalıdır. Kamu görevlisinden kaynaklanan sözkonusu davranış idari işlem olabileceği gibi bir idari karar veya idari eylem(sizlik) de
olabilmektedir. Yine, kamu zararında zarara uğrayan
süje idarenin malvarlığıdır. Diğer bir deyişle, kamu
zararı idarenin tazminat ödemek zorunda bırakılması
ya da taşınır bir malına zarar gelmesi gibi malvarlığında bir azalmayı ya da tahsil edilmesi gereken bir
meblağın tahsil edilmemesi ya da kamu alacağının
eksik alınması gibi malvarlığındaki bir artışa engel
olunmasını ifade eder.6
Kamu zararı tanımındaki diğer bir unsur idarenin
malvarlığında artışa engel olma veya eksilme şeklinde gerçekleşen kamu zararı ile kamu görevlisinin idari
eylem, işlem ya da kararı arasında uygun illiyet bağının olmasıdır. Nitekim, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti,
Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer
İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi mücbir
sebebi sözkonusu illiyet bağını sonlandıran bir sebep
olarak saymaktadır.
Bunların yanısıra, kamu görevlisinin kamu zararına
sebebiyet veren eylem, işlem ya da kararı hukuka
aykırı olmalıdır. İdarenin eylem ve işlemlerinin kanunilik karinesinden yararlandığı cihetle, bir idari
eylem, işlem ya da kararın hukuka aykırılığı ya yargı
yeri tarafından ya da idare tarafından bizzat yapılan
inceleme-araştırma-soruşturma neticesinde tespit
olunabilecektir.7 Keza, idarenin malvarlığında meydana gelebilecek artışın engel olunması ya da malvarlığında gerçekleşen eksilme şeklinde tezahür eden
kamu zararı kamu görevlisinin kasıt, kusur, ihmal ve
tedbirsizliğinden kaynaklanmış olmalıdır. Devlete ve
Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları,
Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 3.
maddesi kastı “idare veya kişilere bile bile, isteyerek
6
7

Kuluçlu, Erdal, “Sayıştayın Denetim, Yargılama ve Raporlama
Görevleri Açısından Kamu Zararı Kavramı”, Sayıştay Dergisi,
Sayı 82, Temmuz-Eylül 2011, s.58.
Akyılmaz, s. 68
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verilen zarar hali” olarak, ihmali “sorumlu olunan işlere gerekli özenin gösterilmemesi veya işlerin savsaklanması sebebiyle idare veya kişilerin zarara uğraması hali” olarak, tedbirsizliği ise “gerekli önlemlerin
zamanında alınmaması veya eksik olarak alınması sonucunda idarenin veya kişilerin zarara uğraması hali”
olarak tanımlamaktadır.
KAMU ZARARINDA ZAMANAŞIMI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12. maddesinin 3. fıkrası kamu zararının sorumlu kamu görevlisine ödettirilmesinde genel hükümlere atıf
yapmaktadır. Yine anılan Kanun’un 13. maddesi de
“Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele
rücu hakkı saklıdır” demek suretiyle genel hükümlere atıfta bulunmaktadır. Keza, Devlete ve Kişilere
Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının
Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak
Diğer İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine
göre “Memurların bu Yönetmelik hükümlerine göre
ödeyecekleri tazminat borçlarının zamanaşımına uğraması genel hükümlere tabidir.” Kamu zararlarının
haksız fiil teşkil ettiği cihetle, genel hükümlerde Borçlar Kanunumuzun haksız fiillerde zamanaşımı müessesesini düzenleyen hükümlerine bakılması gerekmektedir.8 6098 sayılı Borçlar Kanunumuzun haksız
fiillerde zaman aşımına ilişkin 72. maddesi “Tazminat
istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü
öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle
zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı
gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır” hükmünü öngörmek suretiyle iki ve on yıllık zamanaşımı süreleri getirmektedir. Hükümde yer
alan iki yıllık zamanaşımı süresi mutazarrırın zararı
ve failini öğrendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.9
Burada zarar görenin zarar ve failden hangisini daha
sonra öğrendiği önem arzetmektedir. Nitekim en son
8
9

Erayman, Şerif, “Memurların Kamu Kurumları ve Kişilere Verdikleri Zararların Giderimi”, Sayıştay Dergisi, der24m4, s.30.
Savaş, F. Burcu, “Haksız Fiil Tazminatının Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlama Anı”, TBB Dergisi, Sayı 74,
2008, s.128-129.
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hangisini öğrendiyse iki yıllık zaman aşımı süresi sözkonusu tarihten itibaren işleyecektir.10 Haksız fiil nedeniyle tazminat davası açma süresi herhalde zarar
verici fiilin vukuundan itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Borçlar Kanunumuzda yer alan bahsekonu zamanaşımı sürelerinin kamu zararındaki karşılığı, kamu zararının ve failinin öğrenildiği tarihten
itibaren iki yıl ve kamu zararına sebebiyet veren fiilin
vuku bulduğu tarihten itibaren herhalde on yıldır.11
Bununla birlikte, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin 1. fıkrası kamu zararından doğan alacaklarda zamanaşımı süresini, zamanaşımını kesen ve durduran
genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, on yıl olarak
tespit etmekte, Borçlar Kanunumuzun 72. maddesindeki gibi bir ayrıma gitmemektedir. Anılan Yönetmelikte geçen sözkonusu düzenlemenin genel hükümlerdeki zamanaşımı düzenlemesinin kötü bir kodifikasyonu olduğu mütalaa edilmektedir. Zira, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12. maddesi kamu
zararının sorumlu kamu görevlisine ödettirilmesinde
genel hükümlere atıf yapmak suretiyle zamanaşımı
sorunsalına Kanun düzeyinde açıklık getirmiştir.
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik ile Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti,
Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer
İşlemler Hakkında Yönetmeliğin kapsamının, kesin
hatlarla olamasa da, ayrılması kamu zararında zamanaşımı müessesesinin anlaşılması açısından isabetli
olacaktır. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik 2. maddesinde memurların, kullanımlarındaki taşınır ve taşınmazların
korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle
Devlete verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilere verdikleri zararların Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi
ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlu10 Havutçu, Ayşe, “Haksız Fiil Sorumluluğunda Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 12, Özel S., 2010, s.579-605 (Basım Yılı: 2012), s. 583
11 İdari para cezalarındaki zamanaşımı süreleri için bkz. Diken,
M. Emre, “Sosyal Güvenlik Hukukunda Prim ve İdari Para Cezalarına İlişkin Zamanaşımı Uygulamaları”, Mali Çözüm, İSMMMO, Eylül-Ekim 2012, s. 315.
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lukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
kapsamında olduğunu zikretmek suretiyle konuya bir
nebze açıklık kazandırmaktadır. Bununla birlikte, her
ne kadar Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında
Yönetmelik 5. maddesinde memurların Kanun, tüzük
ve yönetmelik hükümleri ile belirlenmiş görevlerini
kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve
itina ile yapmamaları sebebiyle idarenin uğradığı zararları da kapsamına dahil etse de, Kamu Zararlarının
Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
sonraki düzenleme olması hasebiyle diğer Yönetmeliğin anılan maddesini ilga etmiş ve anılan zararları
kapsamına dahil etmiştir. Bu çerçevede, üç tür zarar
kategorisinden bahsedilebileceği kanaatindeyim: birinci kategori olan, memurların kasıt, kusur, ihmal ve
tedbirsizliği sonucu kendilerine teslim edilen devlet
malını koruyamayarak ve/veya hizmet dışı kalmasına
neden olarak doğrudan doğruya kamu kaynağında
artışa engel veya eksilmeye neden olmalarıyla doğan
zararlar ile ikinci kategori olan, memurların yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlar nedeniyle üçüncü
kişilere verdikleri zararlar sebebiyle devletin tazminat ödemek durumunda bırakılması sonucu dolaylı
olarak kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye
neden olmalarıyla doğan zararlar Devlete ve Kişilere
Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının
Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak
Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik kapsamındadır.
Üçüncü kategoride ise kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda doğrudan
doğruya kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olmalarıyla doğan zararlar yer almaktadır
ki bu zararlar Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik tarafından düzenlenmiştir. Bu tür bir tasnifin önemi kamu zararına ilişkin
zaman aşımı sürelerinin başlangıcını tespit etmedeki
usullerin hangi yönetmeliğe göre belirleneceğinde
yatmaktadır.
Her üç kategoride yer alan kamu zararı da, zararının
ve failinin/sorumlu kamu görevlisinin öğrenilmesinden itibaren iki yıl ve her halükarda zarara sebebiyet
veren karar, işlem veya eylemin vukuundan itibaren
on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Bu noktada,
kamu zararının ve failinin idare tarafından ne za-
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man ve hangi usulle tespit edilmesi gerektiği önem
arzetmektedir. Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi,
Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler
Hakkında Yönetmelik kamu zararının ne suretle tespit edileceğine ilişkin herhangi bir hüküm ihtiva etmemektedir. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi kamu
zararının mahkeme kararıyla, Sayıştay kesin hükmüyle ya da idarece yapılacak bir kontrol, denetim
veya incelemeyle tespit edileceğini öngörmektedir.
Bu bağlamda, idareler kamu zararının varlığını, zararı tespit eden mahkeme kararının ya da Sayıştay
kesin hükmünün merkezde üst yönetici, taşrada ise
idarenin en üst yöneticine ulaşması suretiyle öğrenmiş olur. Yine, kamu zararı, bizzat idare tarafından
yapılan kontrol, inceleme veya denetleme sonucunda tespit edilen kamu zararına ilişkin raporun anılan
kişilere sunulması ile öğrenilmiş olur. Yani kamu zararının ve sorumlu kamu görevlisinin ilk amir tarafından tespit edilmesi, idarece iki yıllık zamanaşımı
süresinin başlaması sonucunu doğuran bir öğrenme
değildir. Kamu zararının faili genelde kamu zararı ile
eş zamanlı olarak öğrenilmekle birlikte, kamu zararını
tespit eden raporlarda sorumlu kamu görevlisinin ve
diğer ilgililerin belirtilmediği de vakidir.12 Bu durumlarda merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en
üst yöneticisi yeni bir inceleme yaptıracak ve sorumlu
ile diğer ilgilileri bu suretle tespit edecektir. Fail(ler)in
bu şekilde sonradan öğrenildiği durumlarda iki yıllık
zamanaşımı süresi sonraki öğrenme tarihinden itibaren başlayacaktır.
Yapılacak kontrol, denetim veya inceleme sonucunda kamu zararının miktarı itibariyle ne ölçüde tespit
edilmesi gerektiği diğer bir husustur.13 Bu meyanda,
kamu zararının varlığının idare tarafından bütün ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerekmemekte olup, zararın
niteliği ve temel unsurlarını belirleyecek bilgilere
vakıf olunması yeterlidir.14 Dolayısıyla Devlete ve
Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Mik12 Çelik, Erol, “Kamu Zararı ve Tahsil Sürecine ilişkin Hususlar”,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sunusu, Nisan 2013, s.10;
http://sgb.aile.gov.tr/upload/Node/23379/files/Kamu_Zarari.pdf
13 Konuya ilişkin bkz. Savaş, s. 132-134
14 Havutçu, s. 583

59

MAKALE

tarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları,
Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 7.
maddesi çerçevesinde üst yönetici tarafından görevlendirilen iki kişi ve ilk amirden oluşan bir komisyon
tarafından zararın tüm ayrıntılarıyla ortaya konması
gerekmemektedir.
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 maddesinde kayıtlı “Zamanaşımı süresi, 17. maddede kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihi takip eden mali yılın başında işlemeye başlar ve onuncu yılın sonunda biter” hükmünün
657 sayılı Kanun’un genel hükümlere atıf yapan 12.
maddesi karşısında pek bir hüküm ifade etmeyeceği
değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle, kamu zararı vuku bulduğu tarihi müteakip mali yılın başından
itibaren on yıl sonra değil, vuku bulduğu tarihten itibaren on yıl sonra zamanaşımına uğrayacaktır. Gerek
konunun genel hükümlere atıf yapan 12. maddenin
Kanun düzeyinde düzenlenmiş olması, gerek Yönetmeliğin 20. maddesinde zamanaşımını kesen ve durduran haller için genel hükümlere atıf yapılması bu
hususu teyid etmektedir. Ayrıca, zamanaşımı süresinin işleme tarihinin mali yıldan başlatılmasına ilişkin
sözkonusu düzenlemenin bütçe tekniğine dair mülahazalarla bu şekilde öngörüldüğü düşünülmektedir.
Kamu zararına sebebiyet veren karar, işlem veya eylemden itibaren on yıl geçmekle zarar zamanaşımına
uğrayacaktır. Buna karşın, on yıllık süre içinde kamu
zararının ve failin öğrenilmesinden itibaren iki yıllık
süre dolmuşsa artık on yıllık azami sürenin bir önemi
kalmayacaktır, nitekim iki yıllık süre dolduğunda zamanaşımı gerçekleşmiş olur. Burada sözkonusu sürenin başlama tarihi zarara sebebiyet veren fiilin vuku
bulduğu tarihtir. Hukuka aykırı karar, eylem veya işlem ile kamu zararı arasında belirli bir sürenin olduğu
durumlarda zamanaşımı zarar henüz gerçekleşmemiş
olsa dahi hukuka aykırı fiil ya da olgunun gerçekleştiği
tarihte işlemeye başlayacaktır. Hukuka aykırı fiil ya da
olgunun devam eden ve süreklilik arzeden bir niteliğe
sahip olması durumunda on yıllık süre haksız fiilin tamamlandığı tarihte işlemeye başlayacaktır.15

15 Havutçu, s. 585
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Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’te kamu zararlarının vuku bulduğu tarih konusunda yol gösterici maddeler yer almaktadır. Mal ve hizmet alınmadan, iş yaptırılmadan
ödemede bulunulması, tutardan ya da rayiç bedelden fazla ödeme yapılması, gerekmediği halde yersiz
ödeme yapılması, kamu idarelerine ait mal üzerinde
mevzuata uygun tasarrufta bulunulmaması, tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinde usulsüzlük yapılması, kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına
uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle ek
mali külfete maruz kalınması, vezne, ambar veya muhasebe yetkilisi mutemetlerinde açık tespit edilmesi
gibi durumlarda kamu zararına sebebiyet veren hukuka aykırı karar, işlem veya eylemin vuku bulduğu
tarihi tespit ederken Yönetmeliğin yukarıda kayıtlı
mülahazaları göz önünde bulundurduğu görülmektedir. Nitekim, Yönetmelik’te süreklilik arzeden ve
devam eden haksız fiillerde fiilin, tamamlandığı tarihte gerçekleşmiş sayıldığı gözlemlenmektedir. Buna
ilaveten, eylemsiz kalınması sebebiyle kamu zararına
sebebiyet verilmesi hallerinde haksız fiilin gerçekleştiği tarih, hukuka aykırı bir şekilde serdedilen eylemsizliğin nihayet kamu zararına sebebiyet verdiği
tarih olarak düzenlenmiştir. Keza, idarece eylemsiz
kalınmasına konu tahsil/alacak ya da talep hakkının
zamanaşımına uğradığı tarih de haksız fiilin vuku
bulduğu tarih olarak öngörülmüştür.16 Sonuç olarak,
kamu zararından doğan alacaklarda işletilecek faizin
başlangıcını tespit etmek üzere Yönetmeliğe konulan
“Kamu zararının oluştuğu tarih” başlıklı 17. maddenin başlığının “Kamu zararına sebep olan haksız fiilin
gerçekleştiği tarih” olarak okunması ve bu maddeden
on yıllık zamanaşımı süresinin başlama tarihini tespit
etmede yararlanılması mümkündür.
Kamu görevlilerinin, yetkilerini kullanırken işledikleri
kusurlar nedeniyle üçüncü kişilere verdikleri zararlar
sebebiyle devletin tazminat ödemek durumunda bırakılması sonucu dolaylı olarak kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olmalarıyla doğan
zararlara ilişkin zamanaşımı süresini Borçlar Kanunumuzun rücu durumunda zamanaşımı sürelerini düzenleyen 73. maddesi ele almaktadır. Anılan madde
uyarınca “rücu istemi, tazminatın tamamının öden16 Diken, s. 310.

2014/13

MAKALE

diği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten
başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle
zamanaşımına uğrar.” Kişilere zarar vermek suretiyle
dolaylı olarak kamu zararına sebebiyet veren kamu
görevlisi lehine işleyecek zamanaşımı süresi, zarar
gören kişiye tazminat ödenmesi yönünde hüküm veren mahkeme kararı uyarınca idarenin tazminatı ödediği ve sorumlu kamu görevlisini öğrendiği tarihten
başlayarak iki yıl ve her halükarda tazminatın tamamını ödediği tarihten başlayarak on yıldır.
Son olarak, Borçlar Kanunumuzun 72. maddesinde
“tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa,
bu zamanaşımı uygulanır” hükmü öngörülmektedir.
Bu kapsamda, kamu zararına sebebiyet veren fiilin
aynı zamanda Ceza Kanunumuzda veya diğer kanunlarda suç teşkil etmesi ve bu suçların gerektirdiği
cezalar için öngörülen zamanaşımı sürelerinin daha
uzun olması halinde, bu kanunlarda kayıtlı zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.17 Bu meyanda, kamu zararına sebebiyet veren fiilin aynı zamanda zimmet veya
irtikap suçunu teşkil etmesi halinde, sözkonusu kamu
zararı için zamanaşımı süresi onbeş yıl olabilecektir.
SONUÇ
Kamu kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanılmasının günümüz kamu yönetiminin vazgeçilmez
bir unsuru olduğu ve kamu zararının tahsiline ilişkin
idare hukukumuzda yer alan düzenlemelerin kamu
yönetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde önem arzettiği izahtan varestedir. Kamu zararına
sebebiyet veren kamu görevlisinin sorumluluğuna
gidilmesi etkin ve verimli kamu yönetimi açısından
önemli olmakla birlikte, kamu görevlisinin görevini
mütemadiyen dava tehdidi altında yürütmemesi ve
insiyatif alabilmesi adına bir takım koruma mekanizmalarına sahip olması gerekmektedir. Bu mekanizmalardan biri kamu görevlilerini kişilerin dava tehdidinden ari kılan “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan
doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek

kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir” hükmünü
amir Anayasa’nın 129. maddesinin 5. fıkrası olup, bir
diğeri ise zamanaşımı müessesesidir. Gerçekten de
kamu zararından sorumlu olan kamu görevlisi lehine işleyecek zamanaşımı sürelerinin iyi irdelenmesi
ve sözkonusu sürelerin başlangıç tarihlerinin hukuka
uygun olarak tespit edilmesi kamu görevlisinin muhtemel bir mağduriyetini giderici etki doğuracaktır.
Özellikle uygulamada kamu zararına ilişkin zamanaşımı sürelerinin tümünün öğrenilmeden itibaren
başlaması gerektiğini savunan anlayış zamanaşımına
ilişkin genel hükümlere aykırı olmanın yanında, zamanaşımı müessesesinin yukarıda maruz yararlarını
da gözardı eder niteliktedir. Bu bağlamda, kamu zararının tanımı, kavramı ve unsurlarının, kamu zararının
bir haksız fiil olduğundan yola çıkarak Borçlar Hukuku
çerçevesinde irdelenmesi ve zamanaşımı sürelerinin,
sözkonusu sürelerin işlemeye başlama tarihi özelinde
ortaya konması gerektiği görülmektedir.
Zamanaşımı sürelerine ilişkin değinilmesi gereken
diğer bir konu, kamu zararı ve sorumlu kamu görevlisinin öğrenilmesinden itibaren işleyecek iki yıllık zamanaşımı süresinin kamu kurum ve kuruluşlarının iç
denetim birimleri için getirdiği süre kısıtıdır. Özellikle
kamu zararının niteliği ve temel unsurları ile sorumlu
kamu görevlisinin kimler olduğunu tespit eden mahkeme kararı ya da Sayıştay kesin hükmünün merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticine
ulaşması ile iki yıllık zamanaşımı süresi başlayacaktır.
İdarenin müteakiben kendi içinde ayrıca bir kontrol,
inceleme ve denetleme yaptırdığı durumlarda, sözkonusu sürecin iç denetim birimlerince iki yıllık zamanaşımı süresi içinde nihayete erdirilmesi ve sorumlu
kamu görevlisinden zararın tazmin edilebileceği aşamaya getirilmesi önem arzetmektedir. Aksi takdirde,
idare kamu zararına ilişkin ayrıntıları ve tâli kısımları
araştırır ve incelerken, kamu zararının faili olan sorumlu kamu görevlisi lehine zamanaşımı süresi geçirilebilecek, bu yüzden zarar sorumlu ve ilgililerden
tahsil edilemeyecek ve bu suretle kamu zararına sebebiyet verilebilecektir.

17 Zamanaşımı süresi ve hak düşürücü süre ayrımı için bkz. Uygur, Tanju, “Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler”, Ankara
Barosu Dergisi, 2013-3, 1975-5/4.
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AVRUPA BİRLİĞİ
VE ULUSLARARASI
KURULUŞLARIN
KAYNAKLARINDAN
KAMU İDARELERİNE
PROJE KARŞILIĞI
AKTARILAN HİBE
TUTARLARININ
HARCANMASI VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ÖZET: Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan genel bütçeli kurumlar ile
özel bütçeli kamu idarelerine; proje karşılığı aktarılan
hibe niteliğindeki tutarların uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla izlenmesi, harcanması
ve muhasebeleştirilmesi ile muhasebe yetkilisi ve
proje yürütücüsünün yetki ve sorumlulukları anlatılmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Avrupa Birliği Hibeleri, Muhasebe Yetkilisi, Proje Yürütücüsü, Genel Bütçeli Kurumlar ile Özel Bütçeli Kamu İdareler ve Muhasebe
I-GİRİŞ
Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan genel bütçeli kurumlar ile özel
bütçeli kamu idarelerine; proje karşılığı aktarılan hibe
niteliğindeki tutarların izlenmesinin, harcanmasının
ve muhasebeleştirilmesinin nasıl yapılacağı, Avrupa
Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından
Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin
Yönetmelikle belirlenmiştir.
Bu yönetmelik 17.09.2004 tarihli ve 5234 sayılı Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32’nci maddesine gereğince 27.11.2007 tarih ve 26713 sayılı Resmi Gazete
’de yayınlanmıştır.
II-GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Muhasebe biriminin veya muhasebe yetkilisinin görev ve sorumluluğu;

Mehmet İPEK
KOSGEB İç Denetim Birim Başkanı
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1. Proje için banka nezdinde özel hesap açtırmak,
2. Proje yürütücüsünün vereceği talimat üzerine
projeye yönelik her türlü harcamayı proje kapsamında açılan banka hesabından yapmak,
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3. Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi sigortalı
hissesi ile işveren hissesini ilgili sosyal güvenlik
kurumuna göndermek,
4. Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde
görev alan memurlara, diğer kamu görevlilerine
ve iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılacak kişilere ödenecek ücretlerden kesilen damga vergisi
ve gelir vergisi tutarlarını beyan edilerek kanuni
süresi içinde ödemek.
5. İlgilisine ödeme yapılmak üzere düzenlenen muhasebe işlem fişini imzalamak.
6. Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan temin edilen proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesini yapmak.
7. Proje yürütücüsü tarafından projenin tamamlandığının bildirilmesi üzerine, özel hesapta kalan tutarlardan proje sözleşmesi gereğince iade
edilmesi gerekenler iade etmek ve kalan tutarları
bütçeye gelir kaydetmek.
Hibe karşılığı proje hesabını tutan muhasebe yetkilisinin sorumluluğu, giderlerin kanıtlayıcı belgelere
dayanılarak doğru şekilde muhasebeleştirilmesi, evrakların denetime sunulmak üzere saklanması ve raporlanması ile sınırlıdır. Bu belgelerin içeriğinden ve
doğruluğundan harcamayı gerçekleştirenler sorumludur.
Proje Yürütücüsünün görev ve sorumluğu;
1. Projeye yönelik her türlü harcama için muhasebe
birimine talimat vererek proje kapsamında açılan
banka hesabından ödeme yaptırmak,
2. Harcamaların proje şartları ve amaçlarına uygun,
etkin ve verimli olarak kullanılmasından, kamu
idaresine ve kaynağı sağlayan kuruluşa hesabını
vermekten, proje kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılmamasından doğacak her türlü zararın
tazmininden sorumludur.
3. Sınırları ve üst limitleri açıkça belirtilmek suretiyle harcama yetkisinin bir kısmını ilgili kurumun
ihtisas sahibi birimlerinin yetkililerine, kurumun
üst yöneticisinin onayıyla devredebilir. Harcama
yetkisinin devredilmiş olması harcama yetkilisinin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
4. Proje kapsamında iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılacak kişilerin iş sözleşmelerini imzalamak,
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5. Proje sözleşmesi yürürlüğe girdiğinde, muhasebe
birimine müracaat ederek proje numarası alınması sağlamak. (Projenin başlangıç yılı, “ABH”
simgesi, muhasebe birimi kodu ve mali yılbaşında 1’den başlayarak teselsül ettirilen sayıların birleştirilmesi ile oluşan bir numara)
6. Projenin tamamlandığını muhasebe birimine bildirilmek.
III-GİDER KALEMLERİ
Özel hesapta bulunan tutarlar, proje sözleşmesine
uygun olmak şartı ile aşağıdaki giderler için kullanılır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konaklama, seyahat ve iaşe harcamaları,
Tüketim malı ve malzemesi,
Demirbaş,
Makine–teçhizat,
Hizmet alımları,
Ücret,
Proje kapsamındaki diğer giderler,

Proje kapsamında yapılacak seyahatlere ilişkin gündelikler; proje sözleşmesinde hüküm varsa bu hükümlere göre, proje sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmaması halinde ise yurtiçi seyahatler için
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33’üncü maddesinin
(a) fıkrasına göre müstahak olunan gündeliğin iki katı
ödenir. Yurt dışı seyahatler için ise Harcırah Kanunu
hükümleri uygulanır. Konaklama ücretleri belgelendirilmek şartıyla Harcırah Kanununun 33’üncü maddesinin (a) fıkrasına göre müstahak olunan tutarın dört
katı, belge tutarını geçmemek şartıyla ayrıca ödenir.
Proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlilerine proje sözleşmesine
göre ödenecek ücretler, proje kaynaklarından karşılanır. Çalıştırılanlara ödenecek ücretler sebebiyle genel hükümler doğrultusunda sigorta primi ve işsizlik
sigortası primi kesilmesinin gerekmesi halinde, bu
primlere ilişkin işveren hissesi proje kaynaklarından
ödenir.
Proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde iş sözleşmesine
dayanılarak çalıştırılacak kişilere ödenecek brüt ücret
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ile bu ücrete ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası
primi işveren hissesi proje kaynaklarından karşılanır.
İş sözleşmelerinde, ilgili projenin adı ile proje süresi
içerisinde kalınmak kaydıyla sözleşme süresinin belirtilmesi zorunludur.
Proje kapsamında iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılacak kişilerin iş sözleşmeleri, proje yürütücüsü ile
ilgili kişi tarafından imzalanır ve bunların işe başlama
ve ayrılmalarına ilişkin bilgiler, derhal kamu idarelerinin personel işlerinden sorumlu veya ilgili birimlerine
bildirilir ve gerekli işlemler bu birimlerce yapılır.
Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları,
proje sözleşmesinde yer alan belirlemeler ve varsa
projenin uygulama sürecini gösteren program kuralları çerçevesinde yapılır. Proje sözleşmesinde veya
program kurallarında belirleme olmaması halinde,
150.000.-TL’ye kadar olan alımlar proje yürütücüsünün yetki ve sorumluluğunda ve önceden belirleyeceği usul ve ilkelere göre gerçekleştirilir. Bu tutarı
aşan alımlar için ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 01.12.2003 tarihli ve 2003/6554
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esaslar uygulanır.
IV-MUHASEBE KAYITLARI
Söz konusu proje karşılığı hibeler bütçeye gelir veya
gider kaydedilmeksizin gelirler ve giderler hesaplarında izleneceğinden, yapılacak her türlü tahsilât ve
ödemelere ilişkin muhasebe kayıtları iki nüsha olarak
düzenlenen Muhasebe İşlem Fişi ile yapılır. Muhasebe İşlem Fişinin muhasebe biriminde kalacak nüshasına kanıtlayıcı belgelerin onaylı örnekleri, harcama
biriminde kalacak diğer nüshasına ise asılları bağlanır.
Proje kapsamında yapılacak ödemeler, banka hesabı üzerine düzenlenecek döviz gönderme emri veya
banka çekiyle yapılır.

Tarihteki özel hesabın bulunduğu bankanın döviz alış
kuru esas alınır.
Özel hesaba aktarılan dövizler ve bu dövizlerin değerlemesine ilişkin işlemlerde ise Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.
Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumların kaynaklarından temin edilen
proje karşılığı hibeler, aşağıda açıklanan esaslar dahilinde muhasebeleştirilir: 1
a) AB Rekabet Edilebirlik ve Yenilik Programı (CIP) kapsamında (X) özel bütçeli kamu idaresine AB’den 10.000
€ hibe gelmiştir. (Aktarma tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru 1 € = 2.-TL)

104
600

Proje Özel Hesabı

20.000,00

Gelirler Hesabı

20.000,00

b) (X) özel bütçeli kamu idaresi personeli B, proje
kapsamında Belçika’ya gitmiş olup, ilgiliye 1.000 €
yurt dışı geçici görev yolluğu ödenmek üzere döviz
gönderme emri düzenlenmiştir. (Proje hesabının bulunduğu bankanın döviz alış kuru 1 € = 2.-TL)

630

Giderler Hesabı

2.000,00

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.

15,18

106

Döviz Gönderme Emirleri Hs.

1.984,82

Bankadan alınan günlük hesap özet cetvelinden paranın B’ye ödendiği anlaşılmıştır.

106
104

Döviz Gönderme Emirleri Hesabı
Proje Özel Hesabı

1.986,80
1.986,80

Projeye ilişkin muhasebe kayıtlarında;
•
•
•

Ödemelerde ödemenin yapıldığı,
Avansların mahsubunda avans ödemesinin yapıldığı,
Diğer işlemlerde ise işlemin yapıldığı,

64

1

DİŞLİ Mustafa, AYDIN Binali, İPEK Mehmet; “Merkezi Yönetim
Muhasebesi (Açıklamalı-Çözümlü)”, Ankara, 2011.
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c) Yapılan muhasebeleştirme işleminde 20.-TL kur
farkı olması durumunda;

162

Olumlu fark;

104

Proje Özel Hesabı

600

104

20,00

Gelirler Hesabı

20,00

Proje Özel Hesabı

500,00

Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hs.

500,00

d) Ay sonlarında döviz mevcudunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ay sonu döviz satış kuru
üzerinden değerlemesi sonucunda 15.-TL kur farkı
oluşmuştur;

Olumsuz fark ise;
-Kur artışından doğan farklar,
630

Giderler Hesabı

104

20,00

Proje Özel Hesabı

20,00

104
600

ç) CIP Projesi kapsamında, proje mutemedi A’ya
1.000 € avans verilmiştir. (Avansın verildiği tarihteki
Proje hesabının bulunduğu bankanın döviz alış kuru
1 € = 2.-TL)

Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

106

104

2.000,00

Döviz Gönderme Em. Hesabı

Döviz Gönderme Emirleri Hesabı

104

2.000,00

1.500.-TL’lik harcamaya ilişkin kanıtlayıcı belgeler
muhasebe birimine verildiğinde yapılacak kayıt. (Harcama tutarı Avansın verildiği tarihteki Proje hesabının bulunduğu bankanın döviz alış kuru 1 € = 2.-TL)

162

Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

15,00

Proje Özel Hesabı

15,00

2.000,00

Proje Özel Hesabı

Giderler Hesabı

Giderler Hesabı

e) Projelerde istihdam edilen personele ödenen ücretlerden kesilerek ilgili sosyal güvenlik kurumuna ve
bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi gereken
tutarlar,

108
106

630

15,00

2.000,00

Bankadan alınan günlük hesap özet cetvelinden paranın A’ya ödendiği anlaşılmıştır.

106

15,00

Gelirler Hesabı

-Kur azalışından doğan farklar ise,

630
162

Proje Özel Hesabı

1.500,00

13,20

Döviz Gönderme Emirleri Hs.

13,20

Bankadan alınan hesap özet cetvelinden aktarmanın
yapıldığının anlaşılması üzerine

106

1.500,00

Diğer Hazır Değerler Hesabı

104

Döviz Gönderme Emirleri Hesabı
Proje Özel Hesabı

13,20
13,20

Verilen avanstan artan 500.-TL nakden iade edilmiştir.
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Muhasebe biriminin banka hesabına aktarılan tutar ise

102
104

Banka Hesabı

13,20

Diğer Hazır Değerler Hesabı

13,20

f) (X) özel bütçeli kamu idaresi proje ihtiyaçlarında
kullanmak üzere 3.000 €’luk tüketim malzemesi almıştır. (Proje hesabının bulunduğu bankanın döviz
alış kuru 1 € = 2.-TL)

630

Giderler Hesabı

6.000,00

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.

56,88

106

Döviz Gönderme Emirleri Hs.

5.943,12

g) Tamamlanmış X projesinden;
-Arta kalan 1.000 € luk tutar ilgili kuruluşa gönderilmiştir.

-Yeni proje varsa, üst yöneticinin onayıyla bu projelerin hazırlık aşamasında yapılması gerekli giderler ile
onaylanmış ancak hibe ödemesi gecikmiş projelerin
hibe ödemesi yapılıncaya kadar gerçekleşen giderleri
karşılamak üzere muhasebe birimince aşağıdaki kayıt
yapılır.

102
333

106

Giderler Hesabı
Döviz Gönderme Emirleri Hs.

106

Giderler Hesabı

2.000,00

Giderler Hesabı

1.250,00

Demirbaşlar Hesabı

1.250,00

2.000,00

-Arta kalan 1.000 € luk tutar kamu idaresinin bütçesine gelir kayıt etmek üzere muhasebe biriminin hesabına gönderilmiştir.

630

Emanetler Hesabı

h) Proje kapsamında satın alınan 1.250.-TL’lik bilgisayar proje bitiminde kayıtlardan çıkarılması gerektiğinde yapılması gereken kayıt. (Amortisman ayrılmamış ise)

255

2.000,00

2.000,00

Onaylanmış ancak hibe ödemesi gecikmiş olan projeler için kullanılan tutarlar, hibe ödemesi yapıldığında en geç 10 gün içerisinde emanetler hesabına iade
edilir.

630
630

Banka Hesabı

2.000,00

Döviz Gönderme Emirleri Hs.

2.000,00

Proje kapsamında satın alınan 1.250.-TL’lik bilgisayar
proje bitiminde kayıtlardan çıkarılması gerektiğinde
yapılması gereken kayıt. (500.-TL Amortisman 250.TL yeniden değerlemeye tabi tutulmuş ise)

630

Giderler Hesabı

500,00

257

Birikmiş Amortismanlar Hesabı

500,00

522

Yeniden değerleme Farkları Hesabı

250,00

255

Demirbaşlar Hesabı

1.250,00

Kamu idaresi muhasebe biriminin gelir kaydı;

102
600
805
800
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Banka Hesabı

2.000,00

Gelirler Hesabı
Gelir Yansıtma Hesabı
Bütçe Gelirleri Hesabı

2.000,00
2.000,00
2.000,00

Proje kapsamında alınan duran varlıklar için amortisman ve tükenme payı ayrılmasında normal amortisman yöntemi uygulanır. Bu yönteme göre her bir duran varlık için amortisman ve tükenme payı, projenin
süresi ile sınırlı olarak eşit oranda uygulanır.
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Proje kapsamında verilecek avanslar ve yapılacak
ödemeler, proje yürütücüsünün karar veya talimatı
çerçevesinde sınırlamaya tabi olmaksızın yapılır. Mal
veya hizmet alımı için verilecek avanslar, proje mutemedine verilir. Mutemet görevlendirilmesine ilişkin
yazıda, mal veya hizmetin ne kadar süre içinde alınacağı ve avansın hangi süre içinde mahsup edileceği
belirtilir. Proje yürütücüsü, yukarıda yer alan kurallar
çerçevesinde kendisi de avans kullanabilir.
Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan proje karşılığı hibe olarak
alınan dövizler, Devlet Borçları Muhasebe Birimi’nce
izlenen Hazine Müsteşarlığı hesaplarıyla ilişkilendirilmez ve ilgili muhasebe birimlerince Devlet Borçları
Muhasebe Birimine gönderilmez.
V-HARCAMA BELGELERİ
Yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura
yerine geçen belge, ücret bordrosu gibi belgelerin
bağlanması esas olup ayrıca Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. Harcamanın türüne göre, zorunlu hallerde bu
belgeler dışında harcamaya ilişkin diğer belgeler de
kullanılabilir. Yapılan harcamalarda kullanılan kanıtlayıcı belgeler, harcamalara esas teşkil eder.
Temin edilen hibeler ve bu hibelerden yapılacak ödemelere ilişkin belgelerin asılları, gerektiğinde projenin denetimi ile görevli denetçiye verilmek üzere harcama birimi tarafından, onaylı suretleri ise projenin
ödemelerini gerçekleştiren muhasebe birimi tarafından, muhasebeleştirme belgesine ekli olarak düzenli
bir şekilde muhafaza edilir.
Bu ödeme belgeleri muhasebe yetkilisi hesabına dahil edilmez ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmez.
VI-RAPORLAMA VE DENETİM
Proje yürütücüsü tarafından projenin tamamlandığı
veya proje sözleşmesi çerçevesinde projenin feshine karar verildiği muhasebe birimine bildirildiğinde,
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muhasebe yetkilisi tarafından proje bazında 15 gün
içerisinde bir hesap özet cetveli düzenlenerek Maliye
Bakanlığına gönderilir.
Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe
Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine
İlişkin Yönetmeliğinin “Mali Denetim” başlıklı 17’nci
maddesindeki; “Gerekli görüldüğü hallerde işlemler,
yalnızca hesap özet cetveline uygunluğu yönünden,
Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenebilir.
Denetim sonunda düzenlenen raporun bir örneği
Maliye Bakanlığına, bir örneği proje dosyasına dahil edilmek üzere ilgili kamu idaresine gönderilir ve
proje dosyasında saklanması istenir.” Hükmüne göre
denetimin Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca
yalnızca hesap özet cetveline uygunluğu yönünden
denetlenebileceği belirtilmişken 19.12.2010 tarih ve
27790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6085 sayılı Sayıştay Kanunun “Denetim Alanı” başlıklı 4’üncü
maddesinin (c) fıkrasındaki; “c) Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, Hazine garantileri,
Hazine alacakları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları
ile Avrupa Birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından
sağlanan diğer kaynakların ve fonların kullanımını,”
hüküm gereğince Sayıştay’da yurt dışından alınan hibelerin kullanımını denetlemektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun
kapsamın belirleyen 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasındaki; “Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından
kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve
kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tâbidir.” hükmü dikkate alındığında kamu idaresinin çalışmalarına
değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip
yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak
amacıyla kurulan İç Denetimin, Avrupa Birliği fonları
ile diğer uluslararası kuruluşların sağladığı fonların
denetiminde kapsadığı görülmektedir.
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VII-SONUÇ
Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan
Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmeliğinin; “Proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi” başlıklı 8’inci maddesine 25.08.2009 tarih ve 27330 sayılı Resmi Gazete
yayımlanan değişiklikle eklenen; “ Proje kapsamında
alınan tüketim malzemeleri 630-Giderler Hesabına
borç, 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabına alacak
kaydedilir.” hükmü gereği alınan tüketim malzemeleri direkt gider yazılmaktadır. Bu durum; Taşınır Mal
Yönetmeliğinin amacını başlıklı maddesinde yer alan
“… kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın
kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı…” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca Merkezi Yönetim
Muhasebe Yönetmeliğine göre tüketim malzemeleri
direkt 630-Giderler Hesabına borç yazılmamakta öncelikle 150-İlk Madde ve Malzeme Hesabına kaydedilmekte kullanıma verildiğinde 630-Giderler Hesabına borç yazılmamaktadır. Yönetmelikler arasındaki
bu tezatlığın düzeltilmesi gerekmektedir.
Söz konusu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri kapsadığından ve
mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde
de Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından sağlanan hibeler için herhangi bir hüküm
bulunmadığından mahalli idareler için Avrupa Birliği
ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından sağlanan
hibelerin harcanması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
5018 sayılı Kanun 64’üncü maddesine İç Denetçilerin
Avrupa Birliği fonları ile diğer uluslararası kuruluşların sağladığı fonların denetini yapabilmesine dair
daha açık hüküm konulmalıdır.
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KAPASİTE ARTIRIMI

Giriş
Bir örgütün, sınırlamaları azaltmak ve fırsatları artırmak
suretiyle siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel vb. gerilimleri yönetme ve ihtiyaçları karşılama kapasitesi, kurumsal gelişme yolunda bireysel, ortaklaşa ve sistemsel
dengeyi sağlamaktadır (Stringer, 2007: 234, 250).
Bu çalışmanın amacı; kapasite artırımı kapsamında,
belirli bir hizmetin daha etkin olarak yerine getirilebilmesi maksadıyla, bir örgütte neler yapılabileceğinin genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Çalışma
kapsamında; hukukun çizdiği çerçevede, bir örgütün
yürüttüğü belirli bir hizmete ilişkin görev, yetki ve
sorumluklarını daha iyi yerine getirebilmesi için uygulanabilecek yönetim yaklaşımları ve alınabilecek
tedbirler incelenecektir..
Kavramsal çerçeve, Kapasite Artırımında Uygulanabilecek Bazı Yönetim Yaklaşımları ile Bir Örgütte Kapasite
Artırımı Yönünden İnceleme başlıkları altında oluşturulan bu çalışmada, ilgili alan yazın ve hukuki mevzuat
taraması yoluyla, betimleme yöntemi kullanılacaktır.
1.
Kavramsal Çerçeve
1.1. Kapasite ve Kapasite Artırımı
1.1.1. Kapasite ve Kapasite Artırımı Kavramları
Stringer’in aktarımıyla, Fullan kapasite kavramını,
olumlu bir değişim meydana getirmek üzere birlikte
hareket etmek için ortaklaşa yeteneğin geliştirilmesi
olarak ifade etmiştir. (Stringer, 2007: 33). Hopkins ve
diğerleri, kapasiteyi sürecin ürünü etkilemesini sağlayan “etkinleştirici koşullar” olarak tanımlamışlar ve
bu etkinleştirici koşulların; gelişimi sorgulama, personel gelişimi, dağıtık liderlik ile işbirlikçi planlama vb.ni
içerdiğini ifade etmişlerdir (Stringer, 2007: 33).

Alper BİLGİÇ
İç Denetçi
Jandarma Genel Komutanlığı
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Mmbengwa’ya göre, iç ve dış kapasiteler mevcuttur
ve iç kapasite, örgütün kendisine bağımlıyken, dış
kapasite ise dış yapılara, kurumlara, hizmet sağlayı-
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cılara ve devlet dairelerine bağımlıdır. İç kapasitenin
belirlenmesinde; insan kapasitesi, altyapı kapasitesi,
finansal kapasite, yönetim kapasitesi önem taşımaktadır (Mmbengwa, 2009: 53). Booth, bir toplumun
kapasitesini değerlendirmenin bir yolunun da toplumun kapasitesini bir sermaye varlığı (capital asset)
olarak incelemek olduğunu ileri sürmektedir (Booth,
2003). Booth’a göre, örgütsel kapasite sermayesi;
kültürel, sosyal, insan, ekonomik, finansal, politik
ile tasarım ve geliştirme sermayelerinden oluşmaktadır. Bu yaklaşıma göre, özetlemek gerekirse: Bir
örgütün gelecekte olmak istediği yerin ifadesi olan
vizyonunun nesnel hedef ve faaliyetlere nasıl dönüştürüldüğünü de kapsayacak şekilde, bir örgütün
varlık sebebini ortaya koyan misyonu onun kültürel
sermayesidir. İletişim ve karar verme süreçleri ve güven ilişkileri örgütün sosyal sermayesidir. Üyelerinin
yetenekleri ve işin nasıl yapıldığı konusundaki bilgisi
(know-how) insan sermayesidir. Ekonomik ve finansal işlemler örgütün ekonomik sermayesidir. Para, finansman ve yatırımlar örgütün finansal sermayesidir.
Örgütün toplum içindeki duruşu ve sesi onun politik
sermayesidir. Sunduğu hizmetleri geliştirmesi ise örgütün tasarım ve geliştirme sermayesidir (Şekil-1).

Şekil 1- Örgütsel Kapasite Sermayesi Kaynak:
(Booth, 2003)
Burch’a göre, kapasite artırımı mutlaka, belirli yeteneklere odaklanmış değildir, fakat çeşitli yeteneklerin desteği ile temel sistemler ve eğitim programları
yoluyla, yönetişim meseleleri, toplum, ekonomi ve
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örgütlerden oluşan etkinleştirici çevreyi (enabling
environment) bağdaştırmaya çalışır (Burch, 2007:
105). Katsuhama’nın, Alaerts ve diğerlerinden aktarımıyla, kapasite artırımı; toplumsal katılım, insan
kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetim sistemlerinin
güçlendirilmesi dâhil olmak üzere, uygun politika ve
yasal çerçeveler ile kurumsal gelişimi sağlayan etkinleştirici çevrenin oluşturulması olarak tanımlanmıştır
(Katsuhama, 2010: 59).
Mequanent’a göre, kapasite artırımı, dar anlamda
belirli bir örgütün veya örgüt kümesinin yeterliliğini
artırılması veya bireysel yeteneklerin artırılması süreci olarak tanımlanırken, geniş anlamda, ekonomik
kurum olarak piyasa anlayışında olduğu gibi, sosyal
ilişkilerin istikrarlı kalıplarını besleme süreci olarak
tanımlanmıştır (Mequanent, 1998: 234). Kapasite
artırımı; “sürekli ve kendini-üreten performans artışı sağlayan, bireyler, gruplar, örgütler, sektörler ya
da ülkelerde yetkinlik ve yetenekleri geliştirme sürecidir” (AusAID, 2006: 2). Stringer’e göre, kapasite
artırımı ilk olarak, yaşantı bağlamında yerleşik olan
bir durumsal eylemdir. Durumsal eylem (situated
activity), insanlar ile içinde bulundukları şartların
tarihsel katmanlarının etkileşiminden dolayı, sürekli
yapım halinde olmasıyla nitelenen, yaşantı bağlamında (context) zaman içinde ilerledikçe katılımcıları için
gerçekliği oluşturan hareketler olarak tanımlanabilir.
İkinci olarak, kapasite artırımı, bağlantılılığın bir sonucudur. Bağlantılılık (connectedness), faaliyetlerdeki anlamlı ilişkilerle ilgilenir. Üçüncü olarak, kapasite
artırımı, etkili yönetişim, liderlik ve yönetimi içerir.
Dördüncü olarak, kapasite artırımının, amaca ilişkin
bireysel, ortaklaşa ve sistemsel anlamda istendik gelecek konumu temsil eden sonuçları (outcome) vardır
(Stringer, 2007: 222). Kapasite artırımı; temin, teşvik,
teknoloji ve/veya eğitim yoluyla, örgütün bilgisinin,
çıktı oranının, yönetiminin, yeteneklerinin ve diğer becerilerinin planlanmış oluşumu veya artışıdır
(Nellas, 2010: 12).
1.1.2. Kapasite Artırımının Seviyeleri
Chapagain’e göre, kapasitelerin seviyeleri; bireysel,
örgütsel, sosyal/toplumsal, ulusal ve küreseldir (Chapagain, 2004: 56). Bu bağlamda, kapasite artırımında;
uluslararası, ulusal, örgütler arası, örgütsel, grup ve bireysel seviyeler dikkate alınmalıdır. Ancak, bu bölümde,
Harris’in çalışmasındaki kapasite artırımına sistematik
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yaklaşımı ile AusAID’in Kademeli Kapasite Artırımı Modeli bağlamında ortaya konan seviyeler aktarılacaktır.
Harris’e göre, kurumsal oluşumunu tamamlamış köklü örgütlerde, iş görme anlamında bir modelden diğer bir modele geçme çabasında, belli alanları önceliklendirmek için evvela örgüt seviyesine odaklanmak
gerekir. Bunun da çalışmasındaki reformist anlayıştan
kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Ancak, sonraki
aşamalar, yetersiz performans gösterenlerin kişisel
performans değerlendirmeleri suretiyle, grup ve bireysel seviyeleri de kapsayacaktır (Harris, 2005: 67).
Kapasite artırımı bireysel seviyede, belirli öğrenme
hedefleri ortaya koyarak, belirli görevleri yerine getirmeye yönelik bilgi, yetenek, davranış ve karakter
özelliklerini kazandırmaya yönelik bir içeriğe sahip
bir program kapsamında, katılımcılar üzerinde somut
ve gözlemlenebilir değişimleri kısa zamanda gerçekleştirmek gayesi taşımaktadır. Belirli bir görevin daha
etkili yerine getirilmesini sağlayarak, örgütün hedeflerine ulaşma kabiliyetini artıran kapasite artırımı; örgütsel hedefleri takip etmek için tek tipçi bir yapıda
bir işyeri performansı oluşturarak, iş memnuniyeti,
yeteneklerin geliştirilmesi, artan çalışan üretkenliği
ve performansı ile hem bireysel hem de örgütsel kazanımlar sağlar (Harris, 2005).
AusAID’in Kademeli Kapasite Artırımı Modeli olarak
adlandırdığı yaklaşımın, işlevleri veya görevleri başlangıç noktası olarak ele alarak, mevcut durumun değerlendirilmesi, kapasite artırımını sağlayacak eylemlerin
planlanması ve sonuçların izlenmesinde çalışma grubu
ve danışmana yardımcı olmak üzere kullanılabilecek
bir yöntem olarak uygulanmasında, bir danışmanın
katılımına bağımlılık seviyesine göre bağımlı, güdümlü,
destekli ve bağımsız biçiminde sınıflandırma yapmıştır.
Söz konusu modelde; belirlenen çalışma grubunun,
bağımlı olarak nitelenen safhada danışmanın katılımına gereksinimi en yüksek seviyede iken, bağımsız olarak nitelenen safhada ise danışmanın katılımına olan
ihtiyacı en alt seviyededir (AusAID, 2006: 3-4).
1.1.3. Kapasite Artırımı Süreci
Hükümetler, kapasite artırımı vasıtasıyla, performansını yükseltebilecek, şeffaflığı artırabilecek, hesap verme
sorumluluğunu pekiştirebilecek, yolsuzlukla mücadeleyi sağlayabilecek ve halkın güvenini kazanabilecektir
(Aksungur, 2007: 118). Kapasite artırımı tüm paydaşların katıldığı uzun vadeli ve devamlılık gösterenbir
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süreçtir (Satu, 2008: 18). Photakoun’a göre, kapasite
artırımı kapsamında 1950’lerden günümüze kadar
yaşanan süreçte; baskın yaklaşım yeni kurumlar oluşturmaktan kurumlarda yerleşik kapasite artırımına
kayarken, kullanılan metotlar da sadece eğitim ve
teknik destek sağlanmasından eğitim ve uygulamalı
çalışmaya kaymıştır (Photakoun, 2010: 24).
Karmaşık bir yapı sergileyen ve yerel koşullara göre
değerlendirilmesi gereken kapasite artırımı sürecinde; AusAID’in Kademeli Kapasite Artırımı Modeli, hap
şeklinde doğrudan cevapları sağlamamakla beraber,
analiz, problem çözme, tartışma ve takım çalışmasına ihtiyaç göstermektedir. Söz konusu modelin uygulanmasında; hazırlık ve planlama, kapasite artırımı
kademelerinin tanımında uzlaşma, çalışma grubunun
işlevlerini belirleme ve belgeleme, her bir işlev için
mevcut kapasite kademesini değerlendirme, hedef
kapasite seviyelerini belirleme, kapasite artırımı için
stratejilerin belirlenmesi, kapasite artırımı gelişimini
gözden geçirme ve planı yeniden oluşturma biçiminde
yedi basamaktan oluşan bir yaklaşım sergilenmektedir
(AusAID, 2006: 2-8). Bu modelde, işlevler arası yönler;
planlama, kalite standartlarının belirlenmesi, yapılan
işin doğruluk veya kalitesinin standartlara göre değerlendirilmesi, standart dışı durumlara ilişkin problem
çözme ve karar verme, kararların uygulanmasını sağlamak maksadıyla takip, süreçlerin gözden geçirilmesi ve
iyileştirmelerin yapılmasıdır (AusAID, 2006: 8).
Harris’e göre, kapasite artırımına sistematik yaklaşım göstermek gereklidir. Harris’in kapasite artırımı
anlayışının genel bir tasvirini yapmak gerekirse (Harris, 2005); reforma götüren bir yol olarak, sırasıyla,
kapasite-artırımı önceliklerinin oluşturulması, görevlerin analizinin yapılması ve performans standartlarını gösteren iş profillerinin yaratılması, performans
boşluklarının belirlenmesi, eğitim özelliklerinin tanımlanması, tasarım ve dağıtım sisteminin seçilmesi,
kapasite artırımının etkisinin değerlendirmesinin yapılması ve kapsamlı bir kapasite artırımı stratejisinin
geliştirilmesi gereklidir. Bu çerçevede;
ü Kapasite-artırımı önceliklerinin oluşturulması
kapsamında, hedeflerin, performans göstergelerinin, önemli vakaların, performans yönetim sistemlerinin, personel temin ve yetiştirme planlamasının sağladığı veriler dikkate alınarak, ihtiyaçların belirlenmesi ve önceliklendirilmesi gerekir
(Harris, 2005).
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ü Sonuçları istenen performans düzeylerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, görevlerin analizi
yapılmalıdır. Bu bağlamda; temel işlevlere ilişkin
yeni standartların kurulması maksadıyla, yürütülecek görevlere ilişkin profillerin yapılarına karar
verilerek, oluşturulması gerekir. Burada görev tanımı değil, iş profili kavramının kullanılması bilinçli bir tercihtir. Bundan amaç sürecin dinamizmini
yansıtmaktır. İş profili, belirli görevleri yerine getirmek için sahip olunması gereken bilgi, yetenek
ve karakter özelliği ile kabul edilebilir standartlara
uygun olarak yerine getirildiğinin doğrulanmasında kullanılacak performans kriterlerini içeren, işin
ayrıntılı bir ifadesidir (Harris, 2005).
ü Bundan sonra; anketler, mülakatlar, gözlemler
ve dış veri kaynaklarından faydalanılarak performans verileri toplanarak, mevcut performansın
ortaya konması, istenen ve mevcut performans
seviyelerinin karşılaştırılması ve bunun sonucunda mevcut performans ve yetenek boşluklarının
(yetersizliklerinin/ihtiyaçlarının) ortaya konması
gerekir (Harris, 2005).
ü Bir sonraki aşamada ise; performans ihtiyacı, seçim kriteri, kapasite artırımı ihtiyacı, öğrenme
hedefleri, performans, koşullar ve standartlar ile
performans testleri tanımlanarak, kapasite artırımı özelliklerinin, müdahale tiplerinin belirlenmesi
gerekir. Kullanılabilecek kapasite artırımı müdahale tipleri; resmi, yarı-resmi ve gayri resmi kapasite
artırımı olarak nitelendirilebilir (Harris, 2005).
ü Önceki aşamalar sonunda yapılacak değerlendirmeye göre, tasarım ve dağıtım metodu belirlenmelidir. Neticede; söz konusu sistemin, mekanistik bir özellik gösterdiği değerlendirilmekle
beraber, bu kademelendirilmiş kapasite artırımı
yolunda, bilimsel araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Bilimsel yöntemlerle toplanan verilere
dayanılarak yapılan çıkarımların geçerlilik, güvenilirlik ve ilgililik kıstaslarını karşılaması beklenmektedir (Harris, 2005).
ü Kapasite artırımının etkisinin değerlendirmesinin
yapılması için kullanılan değerlendirme metotları, belirlenen programların, reform sürecinin
desteklenmesi bağlamında, boşlukları kapatma
ve kapasiteyi artırma düzeylerini ölçer. Ancak, bu
eğitim ve değerlendirme süreçlerinde teknik destek takımını oluşturan uzman personele ihtiyaç
duyulur. CIRO Değerlendirme Modeli, Kirkpatrick
Değerlendirme Modeli gibi modeller kullanılabilir (Harris, 2005: 54).
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1.1.4. Kapasite Artırımını Etkileyen Faktörler
AusAID’in çalışmasından yapılacak bir çıkarımla ortaya
konan ve kapasite artırımı etkileyen faktörlerden bazıları şu şekildedir: Kapasitenin artırılmasının istendiği
alana ilişkin mevcut politika, sistem veya izlekler (prosedür) yokluğu; yeni süreç veya sistemlerin kuruma
tanıtılması; kullanılan sistem veya süreçlerin güncel olmaması veya aşırı karmaşıklığı gibi nedenlerden dolayı
uygun olmaması, insanların yeterli kapasiteye sahip olmalarına karşın görevi yapmak için gerekli kaynaklara
erişimlerinin olmaması; insanların işin teorisini, nazari
bilgisini bilmeleri ancak nasıl uygulanacağını bilmemeleri; insanların görev için gerekli bilgi ve yeteneklere
sahip olmamaları; bazı insanların ne yaptıklarını neden sorumlu olduklarını bilmemeleri, bazı insanların
güdülenmemiş (motive edilmemiş) olmaları veya yaptıkları işe uygun olmayan yaklaşım sergilemeleri; örgüt
kültürünün öğrenmeyi, inisiyatif almayı veya geliştirme çabasında bulunmayı desteklememesi sayılabilir
(AusAID, 2006: 6). Son ifadedeki kültür anlatımının,
öğrenen örgüt kavramıyla ilgili olduğu söylenebilir. Söz
konusu etkenlerden bir veya birkaçının varlığı halinde
kapasite artırımı olumsuz etkilenebilir.
Faaliyet alanına yönelik teknolojinin takip edilmesi
ve ihtiyaç duyulan alt yapı unsurlarının ve daha da
önemlisi bu konuda teknik yeterliliğe sahip nitelikli
personelin temini, yetiştirilmesi ve elde tutulmasında yaşanan kısıtlılıklar ile bunların alımının getirdiği
mali yük, kamu sektörü açısından operasyonel ve
mali zorluklar yaratmaktadır (Kara, Aydın ve Oğuz,
2006). Kapasite ihtiyacının tanımlanmasında, yasal
düzenlemelerin oluşturulmasında ve uygulanacak
yöntemlerde paydaşlar arası bir fikir birliği ve işbirliği
sağlamakta sorun yaşanabilir (Kara, Aydın ve Oğuz,
2006). Ayrıca, Harris’in ortaya koyduğu yaklaşımdaki
eğitim ve değerlendirme süreçlerinde teknik destek
takımını oluşturan uzman personele ihtiyaç duyulması ve bu süreçte kullanılan teknik dilden kıdemli
personelin rahatsızlık duyması elde edilecek sonuçları etkileyecektir. Ayrıca, hukuki, siyasi veya sosyal çevredeki muhtemel değişimler ve bunların olası sonuçları, elde edilecek başarıyı da etkileyebileceğinden,
görevlendirilen uzmanların bu konular hakkındaki
dikkat ve özeni de önemli bir faktördür (Harris, 2005).
Ayrıca, belirlenen tedbirlerin alınması ve uygulanmasının bürokratik kapasite artırımını da gerekli kıldığı
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda; saydamlık, hesap verebilirlik vb. ilkeler sahiplenilmelidir.

2014/13

MAKALE

Neticede, kapasite artırımı faaliyetlerinde etkililik
yaratma kapsamında; gerekli farkındalığın oluşturulamaması, insan kaynaklarının nitelik ve nicelik yönünden artırılamaması, yeterli mali kaynakların sağlanamaması, uygun teknik ve teknolojik alt yapının
kurulamaması, işbirliği sağlanamaması, gerekli hukuki düzenlemelerin zamanında yapılamaması ve yapılanların bilinip uygulanamaması bireysel, kurumsal,
ulusal ve uluslararası düzeylerde kapasite artırımına
engel olacaktır. Kurumsal seviyede, özellikle faaliyet
alanına yönelik bir stratejinin belirlenememesi ve bu
doğrultuda performansın ölçülememesi de bu kapsamda bir engeldir (Kara, Aydın ve Oğuz, 2006).
1. Kapasite Artırımında Uygulanabilecek Bazı Yönetim Yaklaşımları
1.1. Stratejik Planlama
Alvin Toffler (1970), artan değişim hızı yönündeki eğilimi tanımladığı, “Gelecek Şoku” (Future Shock) adlı
eserinde, artan değişim hızı nedeniyle, sosyal ve teknik olguların yaşam döngüsünün gitgide kısaldığından
bahisle, insanların, bu değişim hızını kontrol etmeyi
öğrenmezlerse, büyük bir uyumsal çöküşe mahkûm
olduklarını savunmuştur. H. Igor Ansoff (1972), stratejik yönetim kavramını ilk kez kullanan kişi olarak kabul
edilmektedir. Ansoff, giderek karmaşıklaşan bir çevrede
çalışan firmalar için stratejik planlama ihtiyacını ortaya
koymuştur (Erkan, 2008). Bu bağlamda, ihtiyaç duyulan
söz konusu stratejik planlamanın aşamaları; amaçların
belirlenmesi, örgüt ve çevre analizi, stratejik alternatiflerin belirlenmesi, stratejilerin değerlendirilmesi ve
strateji seçimi olarak sıralanabilir (Tortop vd., 2012). Ayrıca, Toffler (1980), “Üçüncü Dalga” (The Third Wave)
adlı eserinde, üçüncü dalganın, değişimin sonucunda
“bilgi toplumu”na dönüşen, hizmet sektörünün gelişimi
ile tanımlanan, medeniyetin üçüncü aşaması olduğunu
vurgulamıştır (Çalışkan, B., 2008). Bu kapsamda, yaşanan devamsızlık çağında, uyumsal çöküşü önleyebilmek
için, kamu idarelerinin, hizmet hedeflerine ulaşmalarını
sağlayacak stratejileri belirlemeleri gerekir.
1.2. Yeniden Yapılanma
Richard Pascale (1990), sürekli değişimin, işletmelerin
kendilerini sürekli olarak yeniden icat etmesini, yapılandırmasını gerekli kıldığını öne sürmüştür (Umar,
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K.A., 2005). Howe (1993), “Kurumsal Strateji” (Corporate Strategy) adlı eserinde, “stratejik yönetim ve
stratejik yönetim sürecinin, örgütün ne yapması gerektiği ve nereye gitmesi gerektiği hakkında kararlara
ulaşılmasıyla ilgili” olduğunu ifade etmiştir (Güçlü, N.,
2003). Bu bağlamda, Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımına
uygun olarak, bir işletme gibi ele alınan kamu idareleri sürekli değişimin etkisiyle yeniden yapılandırılırken
stratejik yönetim sürecinden faydalanılmalıdır.
1.3. Öğrenen Örgüt
Ayhan’a göre, ilk olarak Chris Argyris ve Donald
Schon’un çalışmalarında sistemli biçimde işlenen
ve Peter M. Senge tarafından şekillendirilen öğrenen örgüt kavramı çerçevesinde (Ayhan, 2009: 80),
Karash’tan aktarımıyla, öğrenen örgütleri, “her düzeyde bireysel ve topluca sonuca ulaşmak üzere devamlı ve kapasiteyi arttırmaya yönelik bir faaliyet olarak tanımla(mıştır)” (Ayhan, 2009: 81). Ayhan’a göre,
öğrenen örgüt üç aşamalı bir dönüşümden oluşur,
bunlar: Öğrenen birey, öğrenen takım ve sonunda da
öğrenen örgüttür (Ayhan, 2009: 93). Koç’un Tsang’tan
aktarımıyla, “öğrenen örgüt, etkin öğrenme kapasitesine sahip ve bu yüzden de başarılı olan bir ‘varlık’,
ideal bir örgüt tipi” olup, bu alanda amaçlanan uygulamaya dönük olarak, “öğrenme kapasitesini yaratmayı ve geliştirmeyi anlama(ktır)” (Koç, 2009: 153).
1.4. Amaçlara Göre Yönetim
Peter Ferdinand Drucker (1954), “Yönetim Uygulaması” (The Practice of Management) adlı eserinde,
yöneticinin amaç ve görevlerini tanımlayarak, “Amaçlara Göre Yönetim” (Management by Objectives) kavramını ortaya koymuştur (Erkan, 2008). Bu yönetim
yaklaşımı, tüm örgütün aynı hedeflere yönelik çalışmasını sağlamak ve söz konusu hedeflere ulaşmak
için yönetenler ve çalışanlarca ne yapılması gerektiğini belirlemek için izlenen bir süreç şeklinde özetlenebilir. Ancak, belirlenen hedeflere ulaşmada, faaliyet
gösterilen ortamın değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Değişimin yaşam üzerindeki etkilerine
dikkat çeken Drucker (1969), “Devamsızlık Çağı” (The
Age of Discontinuity) adlı eserinde, yeni teknolojileri,
ekonominin küreselleşmesini, çoğulculuğun artmasını ve bilginin yayılmasını devamsızlığın kaynağı olarak
tanımlamıştır (Shrader, R.W. & McConnell, M., 2002).
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3.3.2. Kapasite Artırımı Yönteminin Belirlenmesi

Hal Griffin Rainey (2003), stratejik yönetim izleklerinin (prosedürlerinin) planlama ve örgütleme safhasıyla başladığını ifade etmiştir. Rainey’nin tanımlamasına göre, genel olarak, süreci yöneten stratejik
yönetim grubu, sürece kimin dâhil olacağına, stratejik analizlerin nasıl yapılacağına ve grubun neyi başarmak istediğine dair bir mutabakata varmalıdır. Bu
stratejik yönetim grubu, nominal grup tekniği gibi bir
prosedürü izleyerek, paydaşlar, fırsatlar ve tehditler
vb. konularda görüşlerini listeler. Grup, örgütün geçmişi ve şimdiki durumunun değerlendirmesiyle, örgütün misyonunun genel ifadesini ortaya çıkarmaya
çalışır. Bu misyon ifadesi, örgütün genel amacını ve
temel değerlerini ortaya koyar. Sonra, stratejik yönetim grubu, birçok analiz tekniğinden istifade ile
örgütün değerlendirmesini yapar (Rainey, 2003: 171173). Burns ve Stalker, Emery ve Trist ile Lawrence ve
Lorsch tarafından yapılan araştırmalar, örgüt ile çevresi arasındaki sıkı bağı ve yüksek seviyedeki etkileşimi ortaya koymuştur (Tortop vd., 2012). Bu nedenle,
yapılan değerlendirmeler, hem örgütün hem de çevresinin analizini kapsamalıdır. Örneğin, grup, GZFT
(SWOT) analizi olarak tanımlanan yöntemle, örgütün
dış çevresini ve geleceğini göz önünde bulundurarak,
güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri değerlendirir. Söz konusu analiz sonucunda, stratejik yönetim grubu, örgütün, istenen geleceğe ulaşmasını etkileyebilecek karşıt kuvvetler veya değerler arasındaki
çatışmaları içeren, stratejik meselelerin bir listesine
ulaşır. Müteakiben, stratejik yönetim grubu, söz konusu meseleleri yönetmek için planlar geliştirir (Rainey, 2003: 171-173)

Kapasite artırımında uygulanabileceği değerlendirilen yönetim yaklaşımlarının sentezi stratejik yönetim anlayışına uygun düşmektedir. Stratejik yönetim,
“strateji planlanması için gerekli araştırma, inceleme,
değerlendirme ve seçim çabalarını planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için örgüt içi her türlü yapısal ve motivasyonel tedbirlerin alınarak yürürlüğe konulmasını, daha sonra da stratejilerin uygulanmadan
önce, amaçlara uygunluğu açısından bir defa daha
kontrol edilmesini kapsayan ve işletmenin üst düzey
kadrolarının faaliyetlerini ilgilendiren faaliyetler toplamı” olarak tanımlanmaktadır (Tortop vd., 2012).
Üst düzey yönetimin bir fonksiyonu olması, gelecekle
ilgili olması, örgütü bir sistem olarak görmesi, örgütsel amaçlarla toplumsal çıkarları bağdaştırması ve alt
kademe yöneticilerine rehberlik etmesi stratejik yönetimin özellikleridir (Tortop vd., 2012).

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince,
“kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” (5018 sayılı Kanun, 2003: md.9). Bu kanunda, “stratejik plan, kamu
idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke
ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans
ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler
ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır (5018 sayılı Kanun, 2003: md.3). Ayrıca, kamu
idareleri, “belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları

2. Kapasite Artırımı ve Örgütün Teşkilat Yapısı ile
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Örgütün teşkilat kanununda yer alan teşkilat yapısı ve
bu anlamda teşkilat, personel durumu ve diğer örgütlerle bağlılık ve ilişki durumları, görev, yetki ve sorumlulukları kararsızlığa yer bırakmayacak biçimde ifade
edilmeli ve tüm iç ve dış paydaşlar tarafından bilinmeli
ve takip edilmelidir. Söz konusu eylemlerin, Kamu İç
Kontrol Standartları Tebliği’nde yer alan Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve
İletişim ile İzleme Standartlarıyla bağıntısı kurulabilmektedir. Ayrıca, fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetinin de katkıları göz ardı edilmemelidir.
2.1. Kapasite Artırımının Değerlendirilmesi
3.3.1. Kapasite Artırımı Önceliklerinin Belirlenmesi
Örgütün hangi alanlarda kapasite artırımına ihtiyaç
duyduğunun ortaya konması ve bir öncelik sırası yapılması gerekir. Bunlar da örgütün kuruluş amacına
ve bu amacı gerçekleştirmek için yerine getirmesi
gereken görevlere uygun olarak belirlenmelidir. Personel temin ve yetiştirme planlarını oluştururken bu
önceliklere uyum sağlayacak biçimde, eğitim yoluyla
personel gelişiminin daha da artırılması ve uzmanlaşmaya ağırlık verilmesi ile paydaşlarla işbirliğinin daha
da geliştirilmesinin kurumsal kapasitenin artışına hizmet edeceği değerlendirilmektedir.
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gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan
belge” olarak tanımlanan bütçelerini, “stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak
hazırlarlar” (5018 sayılı Kanun, 2003: md.3, md.9).
Ancak, tüm kamu idareleri stratejik plan hazırlamakla yükümlü tutulmamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı, yükümlü tutulacak kamu idarelerinin
tespitine yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesine katkı sağlamak maksadıyla, böyle bir plan hazırlamakla yükümlü tutulmayan
kamu idareleri bünyesinde de, kendi yapısal özellikleri göz önünde tutularak, kendileri için duruma uygun
stratejik planlarının oluşturulmasının fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.
3.3.3. Kapasite Artırımının Ölçümü
Kamu politikası oluşturmada örgütün mevcut kapasitesinin ölçümünde kullanılabilecek sekiz başarı göstergesi; örgütsel bağlılık, karar verme yapısı, politika
gündemi (ajandası), kar amacı gütmeyen örgütler,
kamu kurumları ve politika belirleyiciler ile ilişkiler,
kamu politikasında kullanılacak örgüt kaynakları,
iletişim yetenekleri ve altyapı, yerel ve ulusal politika bilgisi, kamu politikasına ilişkin teknik uzmanlıktır
(Tool Kit, 2004). Bu öz değerlendirme aracında; örgütsel bağlılık, belirlenen alandaki kamu politikasını
örgüt için stratejik bir öncelik yapmaya uzun dönemli
bağlılığı ifade eder. Karar verme yapısı, kamu politikası faaliyetlerini desteklemeyi ve yönetmeyi kapsar.
Politika gündemi (ajandası), kamu politikası faaliyetlerine rehberlik eden açıkça belirlenmiş bir gündemdir. Kâr amacı gütmeyen örgütler, kamu kurumları ve
politika belirleyiciler ile ilişkiler, paydaşlarla ortaklıklar kurmayı ve işbirliği yapmayı içerir. Kamu politikasında kullanılacak örgüt kaynakları, kamu politikası
faaliyetlerine finansal kaynaklar tahsis edilmesidir.
İletişim yetenekleri ve altyapı, paydaşlarla düzenli
ve zamanında iletişim kurmaya yönelik personel ve
altyapının bulunmasıdır. Yerel ve ulusal politika bilgisi, politik ortamı anlama ve uygun stratejiler geliştirme yeteneğidir. Kamu politikasına ilişkin teknik
uzmanlık, ele alınan kamu politikasının teknik alanlarına ilişkin bilgidir. Söz konusu sekiz göstergenin her
birinin örgüt içerisinde olmadığı veya planlama aşamasında olduğu düşünülüyorsa, 1; bir uygulama planı çerçevesinde kısmen bulunduğu düşünülüyorsa, 2;
tamamen var olduğu ve sürekli uygulandığı düşünülüyorsa, 3 puan verilerek değerlendirildiğinde: eğer
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çıkan sonuç 8 veya daha az ise, bu alanda kapasite
artırımına ihtiyaç olduğu ve kamu politikasına öncelik kazandırılması için yatırım yapılması gerektiği,
eğer 9-12 arasında ise de, geliştirme ihtiyacı olduğu
değerlendirilmektedir (Tool Kit, 2004).
Harris’in kapasite artırımına sistematik yaklaşımına
göre, kapasite artırımına yönelik ihtiyacın tespitinden sonra bu yöndeki ihtiyacı karşılamak için yapılan eylemin etkisinin değerlendirilmesi gerekir. CIRO
Değerlendirme Modelinde; bağlamsal (context) değerlendirme, girdi (input) değerlendirmesi, tepki
(reaction) değerlendirmesi ve sonuç (outcome) değerlendirmesi aşamaları yer almaktadır. Kirkpatrick
Değerlendirme Modelinde ise; tepki (reaction) seviyesi, eğitim (training) seviyesi, performans (performance) seviyesi ve sonuçlar (results) seviyesi olmak
üzere dört değerlendirme seviyesi vardır. Kirkpatrick
Değerlendirme Modeli temel alındığında, kullanılan
dört değerlendirme seviyesinde, belirli bir kapasite
artırımı programının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı
ölçülür. Tepki seviyesi; katılımcıların, eğitmenin performansı ile kullanılan eğitim metot ve malzemeleri
hakkında görüşlerinin eğitmen tarafından anketlerle
alındığı seviyesidir. Eğitim seviyesi; öğrenim hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının anlaşılması için, katılımıcıların performanslarının değerlendirme enstrümanları ve testleri ile ölçüldüğü değerlendirme sürecidir.
Performans seviyesi; belli görevleri belirlenen standartlarda yerine getirebilmek anlamında, öğrenim
hedeflerinin katılımcıların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığının değerlendirildiği bir dış geçerlilik süreci
olup, kapasite artırımı tedbiri olarak eğitimin etkililiğinin testidir. Ayrıca, bu seviye, kurumun sunduğu
hizmetin yapısındaki ve örgütlenmesindeki sorunlar
hakkında veriler elde edilmesine de yarayabilir. Sonuçlar seviyesi; temel öncelikler ve hedefler bağlamında, kapasite artırımının örgüt üzerindeki etkisinin
ölçüldüğü seviyedir. Sonuçta, kapasite artırımı stratejisinin oluşturulması için; kapasite artırımı politika
ve planının oluşturulması ve sınırlayıcı etmenlere
dikkat edilerek, belirlenen önceliklere uygun olarak
eylem, bütçe ve uygulama takviminin oluşturulması
gereklidir. Belirlenen sürede tanımlanmış hedeflere
ulaşma durumunu ortaya koymak için; belirli yetenek
alanlarında performansın gözden geçirilmesi, önemli
performans boşluklarının (yetersizliklerinin) belirlenmesi, zayıf performansa yönelik eylem planlaması
yapılması ve bir sonraki gözden geçirme döneminin
belirlenmesi gerekir. Performansın değerlendirilme-
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sinde performans göstergesi matrisinden faydalanılabilir. Örnek bir performans göstergesi matrisi oluşturmak gerekirse; ilke ve öncelik, nesnel performans
göstergesi, geçmiş 12 aylık performans durumu ve
gelecek 12 aylık performans hedefi sütunları kullanılabilir. Karşılaşılan problemlerin yüzeysel belirtilerine
(semptom) değil, sebeplerine eğilen yapılandırılmış
ve nesnel bir analiz yapılmalıdır. Temel sebeplerin
performans, teçhizat ve izleklerle (prosedür) ilişkilendirilerek belirlenmesini sağlayan kapsamlı bir analiz,
ihtiyaç duyulan düzeltici eylemlerin önceliklendirilebilmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda, nitelik ve nicelik bağlamında kurumsal eksikliklerin belirlenmesi
önem taşımaktadır. Ayrıca, emeklilik, ölüm vs. sebeplerle oluşan kadrolarda boşalma gerçekleştiğinde, sadece basitçe boşalan yerlerin doldurulması değil, gelecek ihtiyaçların da kestirmesinin göz önünde bulundurulduğu temin ve yetiştirme planları yapılmalıdır.
Neticede, önemli görevlere ilişkin üç temel noktayla
tasvir edilen bir strateji tanımlanmalıdır: geniş kapasite artırımı ihtiyaçları içinde önceliklerin belirlenmesi,
bu önceliklendirilmiş alanlar bağlamında kapasite artırımı programları oluşturulması ve son olarak da, bütçe
ve kaynak sınırları dâhilinde uygulanacak bir yönetim
stratejisi geliştirilmesi gerekir (Harris, 2005: 54).
Sonuç
Sonuç olarak, stratejik yönetim düşüncesi, doğasındaki sınırlılıklar da dikkate alınmak kaydıyla, kamu
kaynaklarını kullanarak hizmet sunan kamu kesimi
yönetimi için önemli bir yaklaşımdır. Bu bağlamda,
kamu kurumları; stratejik plan hazırlamakla yükümlü
tutulup tutulmasına bakılmaksızın, stratejik yönetim
ilkelerini kendi kurumsal kültürüne ve yapısına uygun
biçimde ve faaliyetlerine değer katacak tarzda uygulamalıdır. Faaliyetlerin yürütülmesinde kurumsal gelişimi destekleyecek biçimde etkinleştirici çevrenin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, örgütsel kapasite sermayesinin artırılması önem arz etmektedir.
Örgütün ve bu alanda çalışan üyelerinin, teknoloji temini, alt yapı tesisi ve uygulamalı teknik eğitim yoluyla yetkinlik ve yeteneklerin geliştirilmesi, kazanılan
yetilerin takım öğrenmesi yoluyla yaygınlaştırıp pekiştirilmesi ve örgüt seviyesinde desteğin artırılarak
sürdürülmesi ve dış çevredeki gelişmelerin sıkı takibi
ve iyi analizine dayandırılarak, kullanılan yöntemlerin
gelişmelere uyumlandırılması ve daima güncel tutulması gerekir. Bireysel seviyede alınan eğitimlerin, uy-
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gulamaya yönelik olarak, hedefine ulaşıp ulaşmadığının ve performansta artışa katkı sağlayıp sağlamadığının ölçümlenmesi gerekir. Sistematik bir yaklaşımla
sürecin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirmelerin
yapılması gerekir. Ayrıca, bilimsel yöntemlerle toplanan verilere dayanılarak yapılan çıkarımların geçerlilik, güvenilirlik ve ilgililik kıstaslarını karşılamasına
özen gösterilmesi gerekir. Örgütün, faaliyet alanında,
Kademeli Kapasite Artırımı Modeli anlayışı kapsamında, bağımsız seviyede, yani danışman katılımına
ihtiyacın en alt seviyede olduğu seviyede, yeterliliğin yüksek ölçüde olması sağlanmalıdır. Kapasite
artırımı ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi ve bu bağlamda kapasite artırımını etkileyen faktörler de göz
önünde tutularak, kapasite artırımı programları oluşturulması ve buna uygun biçimde, bütçe ve kaynak
sınırları dâhilinde uygulanacak bir yönetim stratejisi
geliştirilmelidir. Faaliyet alanında karşılaşılan zorlukları aşmak için örgüt içi ve örgütler arası, ulusal ve
uluslararası işbirliğinin güçlendirilerek sürekliliğinin
sağlanmasına özen gösterilmelidir. Örgütün, yapılan
stratejik planlama kapsamında belirlenen amaçlara
göre yönetimini sağlayacak, öğrenen örgüt anlayışına uygun olarak ve şartlar gerektirdiğinde faaliyetleri kolaylaştıracak biçimde yeniden yapılanmasına
imkân verecek biçimde stratejik yönetim uygulanmasının pekiştirilmesi gerekmektedir.
Faaliyetlerde etkili olabilmek için bireysel, kurumsal,
ulusal ve uluslararası düzeylerde; gerekli farkındalık
oluşturulmalı, insan kaynaklarının nitelik ve nicelik
yönünden artırılmalı, gerekli mali kaynaklar sağlanmalı, gerekli yazılım, donanım ve nitelikli personel
temini sağlanmalı, bunların güncellikleri sağlanmalı
ve niteliklerinin seviyesinin artırılması için gelişimin
sürekliliği korunmalı, çevredeki değişimler takip edilmeli ve kurulan teknik ve teknolojik alt yapının güncel halde tutulması için gereken yatırımlar yapılmalı,
paydaşlarla işbirliği sağlanmalı, gerekli hukuki düzenlemelerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan tedbirlere
yönelik görüş ve önerilerin yetkili mercilere iletilmesi
sağlanmalı, yapılan hukuki düzenlemeler yakından
takip edilmeli ve tüm üyeler ve özellikle uygulayıcılar
tarafından bilinip uygulanmalıdır. Kurumsal seviyede,
özellikle ele alınan faaliyet alanına yönelik yönetim
stratejisi belirlenmeli ve bu doğrultuda performansın
ölçümü de yapılmalıdır. Bireysel düzeyde sadece örgüt personelinde değil her paydaşta bu konuda farkındalık yaratılmalı ve faaliyetlerde başarının işbirliğinden geçtiği bilinci oluşturulmalıdır.
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I-GİRİŞ:
Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için; Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması, inşaat ve onarma
işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve inşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması
şartlarının bir arada aranılması gerekir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır)
ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati
olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak,
mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul
usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını
gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer
hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı
tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden
sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne
nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya
zararının tespitinde dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kuruluşların aynı maddede bentler
halinde sayılan ödemeleri yapmaları halinde bu ödemeler üzerinden tevkifat yapacakları hüküm altına
alınmış olup; aynı maddenin (3) numaralı bendinde,
bu Kanunun 42 nci maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen
istihkak bedellerinden sorumlularca gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür. Söz konusu tevkifat
oranı bu maddedeki yetkiye dayanılarak, %3 olarak
belirlenmiştir.

2014/13

MAKALE

II-YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞİ:
Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;
•

Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,

•

İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına
sirayet etmesi,

•

İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak
yapılması şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, bir işin yıllara sirayet edip etmediğinin
belirlenmesinde işe başlama tarihi olarak sözleşmede bir tarih belirlenmiş ise bu tarih, sözleşmede bu
konuda bir hüküm yoksa işyeri teslim tutanağının düzenlendiği tarihin esas alınması gerekir.
İşin yıllara sarih olması için ertesi yıla sarkması yeterli olup 12 aylık bir sürenin geçip geçmediğine bakılmayacaktır.           
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde «yapım» bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro,
viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma
ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili
tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük
onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım
işleri olarak tanımlanmıştır.
III- YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞİNDE İŞİN
BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ:       
Gelir Vergisi Kanunun 44 üncü maddesinde, inşaat ve
onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi
olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde
işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin,
bitim tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.
Mali idare yapılan başvuru üzerine aşağıdaki görüşleri vermiştir.
1-İşin fiilen 2011 yılında bitmiş olmasına rağmen
geçici kabul tutanağının 2012 yılında onaylanması
halinde işin bitim tarihi hk.
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“İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuza ilgi (b)’de kayıtlı yazımızla cevap verilmiş olup, bu kez ilgi (ç)’de kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde yer alan ilgi (c)’de
kayıtlı dilekçenizle işin fiilen 2011 yılında bitmiş olmasına rağmen elinizde olmayan nedenlerle geçici kabul
tutanağının 2012 yılında onaylandığını, buna göre işin
bitim tarihinin geçici kabul tutanağının onay tarihinin
değil de geçici kabul itibar tarihi olan 03/06/2011 tarihinin dikkate alınması gerektiği belirtilerek, konunun
yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.    
Aynı Kanunun 44 üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan
hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin, bitim
tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.
Şirketiniz tarafından taahhüt edilen doğalgaz boru
hattı yapım hizmeti işinin geçici ve kesin kabul usulüne tabi olması nedeniyle, söz konusu işe ilişkin geçici
kabul tutanağı onaylanmadığı sürece işin devam ettiğinin kabulü gerekecektir.
Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi
Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında; “Vergi kanunları lafzı ve
ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki
maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak
uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan ve birden fazla takvim yılına
sirayet eden inşaat işlerinde işin bitimi tarihi, Gelir
Vergisi Kanunun 44 üncü maddesinde geçici kabul
tutanağının onaylandığı tarih olarak belirlenmiş olup
Kanunun lafzının açık olduğu durumlarda aksi bir belirleme yapma imkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla
geçici kabul tutanağında belirlenen geçici kabul itibar
tarihinin işin bitim tarihi olarak kabul edilerek işlem
tesis edilmesi mümkün değildir.” Şeklinde,
Konu ile ilgili bir başka özelgesinde,
2-Yıllara sari iş kapsamında değerlendirilen işin başlangıç tarihinin tespiti ve hak ediş bedelleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk.
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“İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, Genel
Müdürlüğünüzün «... 1500 Seyircili Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi»nin ... ve ... Ortak Girişimi›ne ihale edildiği, düzenlenen 17.12.2010 tarihli sözleşmeye göre
23.12.2010 tarihli işyeri teslim tutanağı ile yer teslimi
yapılarak işe başlandığı, ancak söz konusu tutanağın
son paragrafına «Bu işyeri havanın fen noktasında
çalışmaya uygun olmadığı günlere denk geldiğinden
işe başlama tarihinin fen noktasına uygun olduğu
zamanda işyerinde çalışmaya başlanılacaktır.” notu
düşülerek olur alındığı, 27.01.2011 tarihinde hava
koşullarının işe başlamaya uygun olduğuna ilişkin işe
başlama tutanağı düzenlendiği belirtilerek işyeri teslim tutanağının 2010 yılında düzenlenmiş olmasına
karşın işe başlama tutanağının 2011 yılında düzenlenmiş olması nedeniyle söz konusu işin yıllara sari iş
kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve
hakediş ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun
94 üncü maddesi kapsamında tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.
….Diğer taraftan, bir işin yıllara sirayet edip etmediğinin belirlenmesinde işe başlama tarihi olarak sözleşmede bir tarih belirlenmiş ise bu tarih, sözleşmede
bu konuda bir hüküm yoksa işyeri teslim tutanağının
düzenlendiği tarihin esas alınması gerekir.
İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden; «... Merkez 1500 Seyircili Spor Salonu İnşaatı
Yapım İşi»ne ait tip sözleşmenin 17.12.2010 tarihinde imzalandığı ve anılan sözleşmenin 9 uncu maddesiyle sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5
(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı,
düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla
yükleniciye yer tesliminin yapılmış olacağı ve işin süresinin işyeri teslim tarihinden itibaren 300 (üçyüz)
takvim günü olacağının belirlendiği, yer teslim tutanağının ise İhale Makamınca 23.12.2010 tarihinde
onaylandığı anlaşılmıştır.
Buna göre söz konusu inşaat işine ilişkin olarak düzenlenen 17.12.2010 tarihli sözleşmenin 9 uncu maddesinde yer teslim tutanağı düzenlenerek işe başlanacağı
hükme bağlandığından ve yer teslim tutanağının imzalandığı 23.12.2010 tarihinde anılan işe başlanıldığı
kabul edileceğinden, birden fazla takvim yılına sirayet
eden söz konusu yapım işinin Gelir Vergisi Kanununun
42 nci maddesi uyarınca yıllara sari inşaat ve onarma
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işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu
işe ilişkin olarak ödenecek istihkak bedellerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi gereğince %3 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.” Şeklinde,
Konu ile ilgili bir başka özelgesinde,
3-Yıllara sari inşaat ve onarma işinde işin başlangıç
ve bitim tarihi hk.
“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ............ Bankası
Hizmet Binası Yeni Bina Yapım İşinin yüklenici olarak
tarafınızca üstlenildiği, söz konusu işle ilgili sözleşmenin 24.11.2010 tarihinde düzenlendiği, 06.01.2011
tarihinde de fiili yer tesliminin (sigorta başlangıç tarihi) yapıldığı, ancak geçici kabul itibar tarihinin ise
belli olmadığı belirtilerek; söz konusu işin yıllara sari
iş kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği
ve hakediş ödemeleri üzerinden kesinti yapılıp yapılmayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.
Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;
•
•
•

Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,
İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına
sirayet etmesi,
İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak
yapılması şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

Madde kapsamına giren işlerde işin başlangıç tarihi
olarak;
•

Yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslim tarihi öngörülmüş ise, yer teslim edildiği tarih,

•

Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi,

•

-Sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise
sözleşmenin imzalandığı tarih olarak kabul edilmesi gerekir.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde, ....... Bankası
A.Ş. .........Şube ve Özel İşlem Merkezi Lojmanlı Yeni
Hizmet Binası Yapım İşine Ait Sözleşmenin 24.11.2010
tarihinde imzalandığı, sözleşmenin «İşe başlama ve
bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı, yüklenici ve
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idare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yer teslimin yapılmış
olacağı, taahhüdün tümünü işyeri teslim tarihinden
itibaren 365 gün içinde tamamlanarak geçici kabule
hazır hale getirileceği belirtilmiş olup söz konusu yer
teslim tutanağı İhale Makamınca 06.01.2011 tarihinde onaylandığı ve bu tutanakta da işin bitim tarihi
05.01.2012 olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.

Buna göre, 2010 yılında başlayıp geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı 02.03.2011 tarihinde biten
işin, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi gereğince yıllara sari inşaat ve onarma işi kapsamında
değerlendirilmesi gerekeceğinden, ödenecek istihkak
bedelleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15
inci maddesi gereğince kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.” Şeklinde,

Buna göre, taahhüt konusu işin, işyeri teslim tutanağı düzenlenerek işyerinin fiilen teslim edildiği
06.01.2011 tarihinde başlamış olması ve sözleşmeye
göre ertesi yılda (365 takvim günü içinde) bitirileceğinin öngörülmesi nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi gereğince yıllara sari inşaat ve
onarma işi kapsamında değerlendirilmesi ve ödenecek istihkak bedelleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1-a maddesi uyarınca kurumlar vergisi
kesintisi yapılması gerekmektedir.” Şeklinde,

Konu ile ilgili bir başka özelgesinde

Konu ile ilgili bir başka özelgesinde,
4-Yıllara sari inşaat ve onarma işinde işin bitim tarihi:
“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ............ Santral
ve Müşteri Hizmetleri Binası Bakım Onarım Tadilatı ve
Güçlendirme İşinin yüklenici olarak tarafınızca üstlenildiği, söz konusu işle ilgili sözleşmenin 27.07.2010 tarihinde düzenlendiği, 08.09.2010 tarihinde fiili yer tesliminin yapıldığı, sözleşmeye göre işin bitim tarihinin
21.01.2011 olarak belirlendiği, ihale makamının geçici
kabulü 31.12.2010 itibar tarihli olarak 02.03.2011 tarihinde onayladığı belirtilerek; söz konusu işin yıllara
sari iş kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve hakediş ödemeleri üzerinden kesinti yapılıp
yapılmayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.
İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan .........
A.Ş. Yapım İşleri Sözleşmesi, İşyeri Teslim Tutanağı
Formu ve Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının incelenmesinden, sözleşmenin 27.07.2010 tarihinde imzalandığı, 08.09.2010 tarihinde fiili yer tesliminin yapılarak işe başlanıldığı, 02.03.2011 tarihinde de geçici
kabul tutanağının idarece onaylandığı görülmüştür.
Şirketiniz tarafından taahhüt edilen ...... Santral ve Müşteri Hizmetleri Binası Bakım Onarım Tadilatı ve Güçlendirme İşinin geçici ve kesin kabul usulüne tabi olması nedeniyle, söz konusu işe ilişkin geçici kabul tutanağı onaylanmadığı sürece işin devam ettiğinin kabulü gerekecektir.
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5-Yıllara sari inşaat ve onarma işinde işin bitim tarihi:
“İlgi Özelge Talep Formu ile Başkanlığımız ... Vergi
Dairesi Müdürlüğü’nün ... vergi numarasında kayıtlı
mükellef olduğunuzu; ... ili ... Hidro Elektrik Santrali
bina inşaatında ... İnş. ve Tic. A.Ş. nin taşeron firması
olarak çeşitli inşaat taahhüt işleri yaptığınızı; bu işlerle ilgili yapılan sözleşmelerde işe başlama ve bitim sürelerine ilişkin kesin bir tarih olmadığını; ilk yaptığınız
sözleşmeye istinaden işe Ocak/2010 tarihinde başladığınızı ve bu işin 2010 yılı içerisinde bitirileceğini;
ikinci sözleşmenizdeki işe ise henüz başlanmadığını
ve bitiş tarihinin 2011 yılı olacağının tahmin edildiğini; bu sözleşmelerden ilkinin yıllara sari inşaat işi
olarak değerlendirilemeyeceğin; ancak iki sözleşmenin bir arada değerlendirilmesi halinde bunun yıllara
sari inşaat işi olarak değerlendirilebileceğini; fakat
ilk işinize ait hakediş ödemelerinizden Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1-a bendi uyarınca %3 oranında
kesinti yapıldığını belirterek, bu işinizden dolayı elde
ettiğiniz hakedişlerinizden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile elde edilen hasılatın 04-06/2010 kurum
geçici vergi beyannamesinde gösterilip gösterilmeyeceği ve kesilen stopajların bahse konu dönem beyannamesinde mahsup edilip edilmeyeceği, hususunda
görüş talep etmektesiniz.
Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
Şirketinize yaptırılan işin başlangıç tarihi olarak, sözleşmede işe başlama tarihi belli edilmişse bu tarih,
işin başlama tarihi belirtilmemekle birlikte yer teslimi
için bir tarih öngörülmüş ise bu tarih, yer teslim tarihi
belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin fiili başlangıç tarihi, sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise, sözleşmenin imzalandığı tarih, işin başlangıç
tarihi olarak esas alınacaktır. İşin bitim tarihi olarak
ise geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde
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geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı
veya fiilen bırakıldığı tarih, işin bitim tarihi olarak kabul edilecek ve elde edilen kazanç işin bittiği dönemin
kazancı olarak vergiye tabi tutulacaktır.“Şeklinde görüşler verilmiştir.
IV-VERGİ TEVKİFATI:
Gelir vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kuruluşların aynı maddede bentler
halinde sayılan ödemeleri yapmaları halinde bu ödemeler üzerinden tevkifat yapacakları hüküm altına
alınmış olup; aynı maddenin (3) numaralı bendinde,
bu Kanunun 42 nci maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden sorumlularca gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür. Söz konusu tevkifat oranı
bu maddedeki yetkiye dayanılarak, 2009/14592 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.
Aynı şekilde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar
da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan
ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; (a)
bendinde de, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve
onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili
olarak yapılan hakediş ödemelerinden vergi kesintisi
yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2009/14594 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile de bahse konu vergi kesintisi oranı % 3 olarak belirlenmiştir.
BAŞLANGIÇTA AYNI YIL İÇİNDE BİTMESİ ÖNGÖRÜLEN İNŞAAT VE ONARIM İŞİNDE İŞİN ERTESİ YILA
SARKMASI HALİNDE VERGİ KESİNTİSİ:
Başlangıçta aynı yıl içinde bitirilmesi planlandığı için
birden fazla takvim yılına sirayet etmesi öngörülmeyen inşaat ve onarma işleri nedeniyle yapılan hak ediş
ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.
Ancak, başlangıçta yıllara sari olmayan bir inşaat ve
onarım işinin takip eden takvim yılına sarkması nedeniyle sonradan yıllara sari inşaat ve onarma işine
dönüşmesi halinde dönüşüm tarihinden sonra yapılacak hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi
yapılacaktır.
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Burada dikkat edilecek husus, vergi tevkifatının
ödenmiş olan hak edişlere değil ödenecek istihkaklara uygulanacak olmasıdır.
Mali idare yapılan başvuru üzerine aşağıdaki görüşleri vermiştir.
1)İşin fiilen 2011 yılında bitmiş olmasına rağmen
geçici kabul tutanağının 2012 yılında onaylanması
halinde işin bitim tarihi,
“İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuza ilgi (b)’de kayıtlı yazımızla cevap verilmiş olup, bu kez ilgi (ç)’de kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde yer alan ilgi (c)’de
kayıtlı dilekçenizle işin fiilen 2011 yılında bitmiş olmasına rağmen elinizde olmayan nedenlerle geçici kabul
tutanağının 2012 yılında onaylandığını, buna göre işin
bitim tarihinin geçici kabul tutanağının onay tarihinin
değil de geçici kabul itibar tarihi olan 03/06/2011 tarihinin dikkate alınması gerektiği belirtilerek, konunun
yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.    
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve
onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati
olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına girmesi için, faaliyet konusu işin, inşaat ve
onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına
sirayet etmesi gerekmektedir.
Aynı Kanunun 44 üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan
hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin, bitim
tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.
Şirketiniz tarafından taahhüt edilen doğalgaz boru
hattı yapım hizmeti işinin geçici ve kesin kabul usulüne tabi olması nedeniyle, söz konusu işe ilişkin geçici
kabul tutanağı onaylanmadığı sürece işin devam ettiğinin kabulü gerekecektir.
Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Vergi
Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında; “Vergi kanunları lafzı ve
ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hal-
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lerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki
maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak
uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan ve birden fazla takvim yılına
sirayet eden inşaat işlerinde işin bitimi tarihi, Gelir
Vergisi Kanunun 44 üncü maddesinde geçici kabul
tutanağının onaylandığı tarih olarak belirlenmiş olup
Kanunun lafzının açık olduğu durumlarda aksi bir belirleme yapma imkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla
geçici kabul tutanağında belirlenen geçici kabul itibar
tarihinin işin bitim tarihi olarak kabul edilerek işlem
tesis edilmesi mümkün değildir. Bilgi edinilmesini rica
ederim.”
Konu ile ilgili bir başka özelgesinde,
2- İnşaat işinde işin öngörülen süreden önce bitirileceğinin taahhüt edilmesi durumunda işin yıllara sari iş
kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.    
“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sözleşmede
süresi 400 gün olarak belirlenen bir inşaat işinde,
müteahhidin bu işi öngörülen süreden önce, aynı yıl
içerisinde bitireceğini yazılı olarak taahhüt etmesi
durumunda söz konusu işin yıllara sari iş kapsamında
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve hakediş ödemeleri üzerinden kesinti yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
...... Müdürlüğü hizmet binası inşaat işine ait tip sözleşmenin 26.1.2011 tarihinde imzalandığı, sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu
maddesinde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi
hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanacağı, yüklenici ve idare yetkilisi/yetkilileri arasında
düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla
yer tesliminin yapılmış olacağı, yüklenicinin taahhüdünün tümünü işyeri teslim tarihinden itibaren 400
(dört yüz) gün içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirileceği,
•

İşyeri tesliminin 2.2.2011 tarihinde gerçekleştiği,

•

Müteahhit firmanın söz konusu işi 20.12.2011 tarihinde bitireceğine dair sözleşme tarihinde düzenlediği taahhütnameyi Kurumunuza aynı gün
ibraz ettiği ve Kurumunuzca da taahhütte bulu-
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nulan süreye göre imalat iş planının düzenlendiği
anlaşılmıştır.
İnşaat sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türü, taahhütname ise bir şeyi yapmayı üstüne
aldığını bildiren yazılı beyandır. Bu nedenle, mevcut
bir inşaat sözleşmesinin taahhütname ile değiştirilmesi mümkün değildir.
Buna göre, taahhüt konusu işin, 2.2.2011 tarihinde
başlanmış olması ve sözleşmeye göre ertesi yılda
(400 takvim günü içinde) bitirileceğinin öngörülmesi
nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi
gereğince yıllara sari inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi ve ödenecek hakediş bedelleri
üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1-a maddesi uyarınca kurumlar vergisi kesintisi yapılması
gerekmekte olup işin, 20.12.2011 tarihine kadar bitirileceğinin planlanması ve bunun taahhüt edilmesi
durumu değiştirmemektedir.
Ancak, sözleşmede belirlenen ve inşaat ve onarma
işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesine neden olan iş bitim tarihinin, sözleşmede yapılacak bir
değişiklik ile işin yıllara sirayet etmeyecek şekilde değiştirilmesi durumunda söz konusu işin, yıllara sari
inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmeyeceği tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.”
Konu ile ilgili bir başka özelgesinde,
3- Başlangıçta aynı yıl içinde bitmesi öngörülen inşaat ve onarım işinde işin ertesi yıla sarkması halinde vergi kesintisi hk.
“ Buna göre; «.... Sulaması İnşaatı» kapsamında şirketinizce yüklenen işlerin inşaat işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, anılan işin 20.05.2009
tarihinde düzenlenen ilk sözleşmede belirtilen sürede bitirilmeyip düzenlenen ek sözleşme ile izleyen
yıla sarkması nedeniyle, yıllara sari hale gelen işle
ilgili olarak ek sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren şirketinize ödenecek istihkak bedellerinden
5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince kurumlar vergisi kesintisi
yapılması gerekmektedir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, başlangıçta aynı yıl
içinde bitirilmesi planlandığı için birden fazla takvim
yılına sirayet etmesi öngörülmeyen inşaat ve onarma
işleri nedeniyle yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden
vergi kesintisi yapılmayacaktır.
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Ancak, başlangıçta yıllara sari olmayan bir inşaat ve
onarım işinin takip eden takvim yılına sarkması nedeniyle sonradan yıllara sari inşaat ve onarma işine
dönüşmesi halinde yapılacak hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır
Konu ile ilgili bir başka özelgeside aşağıdaki gibidir.;
4- Başlangıçta aynı yıl içinde bitmesi öngörülen inşaat ve onarım işinde işin ertesi yıla sarkması halinde vergi kesintisi hk.
“İlgide kayıtlı dilekçeniz ekindeki sözleşmenin   incelenmesinden; yapılacak ............Hastanesi proje inşaatına ait her türlü çelik imalat ve demir doğrama işlerini taahhüt ettiğiniz sözleşmeye göre söz konusu işin
2010 yılında başlayıp bitirilmesi öngörülmesine rağmen 2011 yılına sarktığı anlaşılmış olup 2011 yılına
ilişkin ayrı bir sözleşme düzenlenip düzenlenmemesi
işin yıllara sari olup olmama vasfını değiştirmeyecektir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu işin belirtilen sürede bitirilmeyip bir sonraki takvim yılına sarkması nedeniyle, yıllara sari inşaat vasfını kazandığı tarihten
itibaren yapılacak nakden ve hesaben hak ediş ödemeleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci
maddesinin (1/a) bendi uyarınca %3 oranında tevkifat
yapılması gerekmektedir.”şeklinde,görüş vermiştir.
VI-YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞİNDE VERGİLEN DİRME VE BEYAN:
Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak
tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur
yıl beyannamesinde gösterilir.
Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her
inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir
defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden
yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.
Genel giderler ve amortismanlar aşağıdaki esaslara
göre dağıtılır:
1. Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların tutarlarının
birbirine olan nispeti dahilinde;
2. Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma
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işinin bu madde şümulüne girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel
giderler, bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere
ait satış ve hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde;
3. Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu
işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat,
makina ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları,
bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre.
İşin bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen
hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.
Mali idare yapılan başvuru üzerine aşağıdaki şekilde
görüş vermiştir.
Yıllara sari inşaat işinin fesh edilmesi halinde fesih
tarihinden sonra yapılacak ödemelerden tevkifat
yapılıp yapılmayacağı hk.
“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğü›nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi
olduğunuz, yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında 2007 takvim yılında müteahhitlik firması ile anlaşarak inşaat işine başladığınız ve müteahhit firma ile
şirketiniz arasındaki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle
10/11/2009 tarihinde iş sözleşmenizin karşılıklı olarak
fesih sözleşmesi ile sona erdiği belirtilerek, müteahhit
firma tarafından şirketinize 17/11/2009 tarihinde yaptığı ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı
hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre; geçici ve kesin kabul
usulüne tabi olan ve birden fazla takvim yılına sirayet
eden inşaat ve onarma işinde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih,
diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edileceğinden,
2007 takvim yılında başlayıp birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat işinizin 10/11/2009 tarihinde feshedilmesi nedeniyle, sözleşmenin feshedildiği
tarih işin bitim tarihi olarak kabul edilecek olup, bu
tarihten sonra işveren tarafından söz konusu iş nedeniyle şirketinize yapılacak ödemeler üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.”
Kaynaklar:

Gelir Vergisi Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
VUK
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MİLLİ PARKLAR
KANUNUNDA
BELİRLENEN
KORUNAN ALAN
METODOLOJİSİ

GİRİŞ
Sanayileşme ile birlikte üretimin şekil ve yönteminin
değişmesi, ulaşım araç ve imkânların gelişmesi, nüfus
artışı, yeni pazarlar ve artan hammadde ihtiyacı doğal
kaynakların modern teknoloji ile hesapsızca kullanılması ile doğada bulunan dengede önemli değişiklikler meydana getirmeye başlamıştır.
İnsan kaynaklı müdahaleler neticesinde dünya üzerindeki canlı türlerinin önemli bir bölümü bugün artık
yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır. İklim değişimleri
ve bunun etkileri son 40 yılda gözle görülür hale gelmiştir. Klasik sanayileşme evrelerini geçirmemiş olan
ülkemizde de bu etkiler gözlemlenebilmektedir. Mesela şubat ayında meyve vermesi beklenmeyen ağaçların yaprak açtıkları hatta bir kısmının meyve vermeye başladığı şeklindeki haberleri neredeyse artık
doğal karşılamaya başladık.1 Elbette doğal dengenin
bozulmasının sonucu sadece ağaçların erken çiçek
açması, kuşların zamansız göç etmesi olmamakta; gelişen olumsuz durumlar tüm canlıları tehdit eder hale
gelecek bunda insanlar istisna olmayacaktır.
Doğada insan müdahalesi sonucu oluşan tahribatların
etkileri ülkelerin sınırları aşmış meydana gelen değişimler tüm dünyayı etkilemeye başlamıştır. Doğadaki olumsuz değişimler teknoloji ile önlenememekte,
doğanının kendi kendini yenilemesi ile de hızlıca eski
haline gelememektedir. Gelse bile bazı durumlar için
bunun binlerce hatta milyonlarca yıl alacağı tahmin
edilmektedir. Doğadaki dengenin bozulması ve insan
hayatını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemeye başlaması ile birlikte doğa koruma bilinci dünya
çapından yavaş yavaş artmaya başlamıştır.

Semih EROĞLU
İç Denetçi,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
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h t t p : / / w w w. h a b e r 7 . c o m / n e l e r - o l u y o r - h a y a t t a /
haber/990780-kis-gunu-biri-meyve-verdi-digeri-cicek-acti
(İzlenme 05.12.2013 14:36)
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Bu araştırmada doğa koruma perspektifinden hareketle doğa koruma stratejisinin ulusal ve uluslararası
köşe taşları2 olarak benimsenen korunan alanların
dünyada benimsenen temel metodolojileri ile ülkemizde Milli Parklar Kanunu ile benimsenen korunan
alan statüleri ana hatları ile incelenecektir.

tik dönemin önde gelen şairlerinden William Wordsworth ( 1770 – 1850) tabiat sevgisini dile getirdi ve
tabiatta ebedi güzellikle iyiliğin görünmeyen varlığını
sezdirmeğe çalıştı.5 Doğadaki dengenin bozulmaya
başladığının bilimsel olarak anlaşılması koruma bilincini zamanla daha belirgin hale getirmiştir.

DOĞA KORUMA HAREKETİ ve KORUNAN ALAN KAVRAMI

Korunan Alan Kavramı

Doğa koruma hareketinin gelişimi pek çok akademik
kaynakta detaylı ele alınmaktadır. Çok kısa bir şekilde
değinirsek; çeşitli nedenlerle bazı alanların korunmaya başlanması insanlık tarihinde hep yapılmış olmakla
birlikte korunan alan olarak belirtilebilecek ilk bilinçli
çabalar, Orta Çağ’da Avrupa’da yapılmaya başlanmıştır.3 Avcılık için bazı alanların korunması gerekliliğini
fark edilmiş, bu amaçla bazı yerler korunmaya,(belli
kesimin eğlence amacıyla av faaliyeti için) başlanmıştır. Orta çağ Avrupa’sındaki bu yerler birer derebeylik
müessesesi olarak ve otlatma ve kesimin yasaklandığı el değmemiş yerlerin varlığını sağladı. Bu alanlar
dışında kalan sahalarda entansif toprak işlemesi yüzünden yabani hayvanların büyük bir kısmı yok oldu.4

Korunan alanların sınıflandırılması çabası ilk olarak
1933 yılında Londra da düzenlenen Fauna ve Flora
Korunması Uluslararası Konferansında yapılmıştır. Bu
konferansta; milli park, mutlak doğa koruma alanı, fauna ve flora koruma alanı, avcılık ve toplayıcılığa yasak
alanlar şeklinde dört tür korunan alan belirtilmiştir.6

Doğa korumada diğer tüm fikir akımları gibi düşünsel
düzeyde desteklenmediği sürece ilerlemesi mümkün
olmayacaktır. Zamanla düşünsel düzeyde bunun ele
alınmaya başlandığı yavaş yavaş yerleştiğini görmekteyiz. Örneğin zamanla doğa olgusunun sanat ve edebiyatta yer almaya başladığını görmekteyiz.1800 lere
kadar yapılan resimlerde genelde insan ve dini motifler yer almakta idi. Bu tarihten sonra yavaş yavaş
doğa güzelliklerin resmedilmesine başlanılmış örneğin
Alman Caspar David Friedrich (1774-1840), Amerikan
Albert Bierstadt,(1830- 1902), John Constable (17761837) ve JMW Turner(1775-1851) gibi İngiliz sanatçılar doğal dünyanın ihtişamını tablolarında göstermeye
başlamışlardır. Yine yazar ve şairler yapıtlarında doğa
ve doğa sevgisini işlemeye başladılar, örneğin Roman2
3
4

Dudley, N. (Editor) (2008). Guidelines for Applying Protected
Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN. x +
86pp.
http://www.spacesfornature.org/greatspaces/conservation.
html (İzlenme:01.01.2014 11:12)
Dünyada Doğayı Koruma Hareketinin Tarihsel Gelişimi ve
Güncel Boyutu Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi, 8 (1), 59-76 (2007) Oğuz KURDOĞLU
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1948 yılında Birleşmiş Milletler’in bir organı olan
UNESCO’nun girişimiyle, Uluslararası Doğa ve Doğal
Kaynakları Koruma Birliği (IUCN: International Union
for the Conservation of Nature and Natural Resources) kurulmuştur. IUCN kısaltması değişmemek koşuluyla “Dünya Koruma Birliği” adını alan kuruluş, günümüzde 140’ı aşkın ülkeden 980’nin üzerinde üyeye sahiptir ve korunan alan sistemlerinin kriterlerini
oluşturan neredeyse tek otorite durumuna gelmiştir.
Korunan alan ile ilgili biri Dünya Koruma Birliği (IUCN)
nin diğeri Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinde olmak
üzere iki küresel korunan alan tanımı bulunmaktadır.
Uluslararası Dünya Koruma Birliği; “doğanın, ilgili
ekosistem hizmetleri ve kültürel değerleri ile birlikte
uzun vadeli korunması için kanunen ya da başka etkin
yollarla tahsis ve ilan edilen ve yönetilen, belirli sınırlara sahip coğrafi alan” şeklinde tanımlamıştır.
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinde “Belirli koruma
amaçlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanan ve yönetilen coğrafi olarak tanımlanan alan.” Şeklinde tanımlanmaktadır.
5
6

http://tr.wikipedia.org/wiki/William Wordsworth (İzlenme:01.01.2014 11:12)
WITH Stolton, S., P. Shadie and N. Dudley (2013). IUCN WCPA
Best Practice Guidance onRecognising Protected Areas and
Assigning Management Categories and Governance Types,
Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 21, Gland,
Switzerland: IUCN. xxpp.
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İki tanımdan;
•
•
•

Korunan alan için tahsis, ilan ve bağlayıcı bir
mevzuatla düzenleme yapılması,
Bu yerlerde bir yönetim gerekliliği,
Belli koruma amaç ve hedeflerine yönelik olması
gerektiği,

Anlaşılabilmektedir.
Ulusal Düzeyde Bir Korunan Alan Sisteminin Faydaları:
Korunan alanlar dünya kara yüzeyinin yüzde 13,9’unu7
ve artan oranda kıyı ve okyanus alanını kapsar. Nüfus
ve gelişim baskılarının bilhassa güçlü olduğu pek çok
yerde korunan alanlar geride kalan yegane doğal ekosistemleri korumaktadır. Ulusal ölçekteki bir korunan
alan sistemi kurmanın pek çok faydası ve sağlayacağı
avantajlar bulunmakta aşağıda temel başlıklar şeklinde sıralanmaktadır; 8
Yönetişim ve koruma
ü Karbon yutaklarını, depolama ve ekosistem hizmetlerini ölçmek için kullanılabilecek, tanımlanmış sınırlara sahip olmaları,
ü Kara ve su ekosistemlerini yönetmek için istikrarlı, uzun vadeli bir mekanizma sağlayan, yasal
veya diğer etkili çerçeveler dahilinde çalışıyor olmaları,
ü Geniş çaplı sosyal ve kültürel gereksinimleri karşılayan, kabul görmüş yönetişim yapılarına sahip
olmaları,
ü Bir dizi destekleyici uluslararası ve bölgesel sözleşme ve anlaşma (Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi,
Dünya Mirası, Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su
Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme) , İnsan ve Biyosfer, Nesli tehlike Altında Olan Yabani
7
8

http://www.wdpa.org/Statistics.aspx (world database on
protected area (İzlenme: 05.12.2013 14:36)
Dudley, N., S. Stolton, A. Belokurov, L. Krueger, N. Lopoukhine, K. MacKinnon, T. Sandwith ve N. Sekhran [editors] (2010);
Natural Solutions: Protected areas helping people cope with
climate change, IUCNWCPA, TNC, UNDP, WCS, World Bank
and WWF, Gland, Switzerland, Washington DC and New
York, USA
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Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine
İlişkin Sözleşme (CITES), vb. gibi) ve Natura 2000
gibi bölgesel anlaşmalarca, destekleniyor olması,
ü Korunan alanların kültürel ve sosyal değerinin tanıtılması, insanların yönetime meşru ve etkin bir
şekilde dahil edebilmesi,
Kalıcılık
ü Ekosistemlerin ve doğal kaynakların kalıcılığı ve
uzun vadeli yönetimine bağlılığa dayanması,
ü Yerel, ulusal ve uluslararası ilgiyi belirli bir korunan alana odaklayarak, o alanın korunmasına
katkıda bulunması,
Etkinlik
ü Karasal/denizel ölçekte, özellikle korunan alan
sistemlerinin, doğal ekosistemleri ve ekosistem
hizmetlerini devam ettirmenin etkin bir yolu olduğu kanıtlanmış olması,
ü İklim değişikliği ile ilişkili yeni bilgilere veya koşullara hızlı müdahaleye olanak tanıyan yönetim
planlarıyla destekleniyor olmaları,
ü İklim değişikliğine uyum için yaşamsal önemde
olan bir dizi ekosistem hizmetini üretmek için
ekosistemlerin nasıl yönetileceğini anlayan ve
yönetim uzmanlığı ve kapasitesi olan personele
ve gerekli donanım kaynağı oluşturmaları,
ü İklim değişikliğini azaltım ve etkilerine uyuma
yönelik kara ve deniz ölçeğinde daha geniş yaklaşımların geliştirilmesiyle ilişkilendirmek üzere,
korunan alanların planlanması ve yönetiminde
edinilen tecrübelerinin paylaşılması,
ü Hükümet bütçe ödenekleri ve Küresel Çevre
Fonu (GEF) ile LifeWeb’den sağlanan finansman
da dahil mevcut mali mekanizmaları kendine çekebilmesi, özellikle IUCN Korunan Alanlar Dünya
Komisyonu ve koruma ile ilgilenen STK’ların içinde olduğu, tavsiye ve yardım sağlamaya hazır uzman ağları tarafından desteklenmesi,
İzleme, doğrulama ve raporlama
ü Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine taraf hükümetlerin
taahhütleriyle, ekolojik temsiliyeti olan korunan
alan sistemleri kurmak amacıyla desteklenmesi,
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ü Altlıklar oluşturmak ve izlemeyi sağlamak için
Uluslararası Doğa Koruma Birliği yönetim sınıfları, yönetişim tipleri ve Kırmızı Liste ile UNEP Dünya Koruma İzleme Merkezi’nin Dünya Korunan
Alanlar Veri tabanı gibi düzenli ve güncel veri kaynaklarına sahip olması, olarak belirtilmektedir.
DOĞA KORUMA BİRLİĞİNİN BELİRLEDİĞİ
KORUNAN ALAN KATEGORİLERİ
Dünya Koruma Birliği korunan alanları altı kategoriye
ayırmaktadır. Bu kategoriler
I- Mutlak Doğa Rezervi ve Yabanıl Alan
I-a: Tabiat Rezervi; Korunan alan bilimsel amaçlarla
yönetilir. Bu alanlar, olağanüstü ya da temsili ekosistemler, jeolojik ya da fizyolojik özellikler ve/veya
türler barındıran, temel olarak bilimsel araştırma ve/
veya çevresel izleme amaçlı kullanılan kara ve/veya
deniz alanlarıdır.
I-b: Yaban Hayatı Alanı; Korunan alan yaban hayatının
korunması amacıyla yönetilir. Bu alanlar, doğal karakterini ve etkisini koruyan, sürekli ve önemli bir yerleşim içermeyen, doğal şartlarını korumak amacıyla
yönetilen değişikliğe uğramış veya pek az değişikliğe
uğramış büyük kara ve/veya deniz alanlardır.
II- Milli Park; Korunan alan ekosistemi koruma ve eğlenme-dinlenme amacıyla yönetilir.
Bu kategorideki doğal kara ve/veya deniz alanları;
(a)Şimdiki ve gelecek nesiller için bir ya da daha fazla
ekosistemin ekolojik bütünlüğünü korumak
(b)Alanın tahsis amacına ters düşecek kullanım ve
yerleşimleri önlemek,
(c) çevresel ve kültürel açılardan uygun manevi, bilimsel, eğitsel, eğlenme-dinlenme ve ziyaret amaçlı
faaliyetlere imkân vermektir.
III- Tabiat Anıtı; Korunan alan belirli doğal özellikleri korumak amacıyla yönetilir. Bu alanlar nadirliği,
temsili ve estetik nitelikleri, kültürel önemi açısından
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olağanüstü ya da benzersiz olan bir ya da daha fazla
doğal/kültürel özellik içeren alanlardır.
IV- Yaşam/Tür Koruma Alanı; Korunan alan etkin
yönetim müdahalesi yoluyla doğa koruma amacıyla yönetilir. Yaşam alanlarının bakımı ve/veya belirli
türlerin ihtiyaçlarının karşılanması için etkin yönetim
müdahalesi gerektiren alanlardır.
V- Kara/Deniz Peyzajını Koruma Alanı; Korunan alan
kara/deniz peyzajını koruma ve eğlenme-dinlenme
amacıyla yönetilir. İnsan ve doğa arasındaki etkileşimin zaman içinde önemli estetik, ekolojik ve/veya
kültürel değer taşıyan ayırt edici bir nitelik oluşturduğu, çoğu zaman yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip,
gerektiğinde kıyı ve denizi de kapsayan alanlardır.
VI- Yönetilen Doğal Kaynak Koruma Alanı; Korunan
alan doğal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı
amacıyla yönetilir. Büyük ölçüde değişime uğramamış doğal sistemler barındıran, biyolojik çeşitliliğin
uzun vadeli korunması sağlanması amacıyla yönetilen, aynı zamanda da yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürülebilir bir doğal ürün ve hizmet
akışı sağlayan alanlardır. 9
ÜLKEMİZDE MİLLİ PARKLAR KANUNU VE ALT DÜZENLEYİCİ MEVZUATI İLE BENİMSEN KORUNAN
ALAN STATÜLERİ
Ülkemizde korunan alanlara yönelik milli park kavramının yasalarda yer alması ilk kez 1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu’nun10 25.
Maddesi sayesinde olmuştur. 1958’de Yozgat Çamlığı,
Türkiye’nin ilk milli parkı olarak ilan edilmiştir Ülkemizde korunan alan konusundaki önemli bir gelişme
ise; 1983 yılında doğrudan milli parkları konu alan
2873 Sayılı Milli Parklar Yasası’11nın çıkarılmasıdır. Çıkarılan bu yasa ile, “yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı,
tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip be9

Dudley, N. (Editor) (2008). Guidelines for Applying Protected
Area Management Categories. Gland, Switzerland:IUCN. x +
86pp.
10 08.09.1956 tarih 9402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
11 11.08.1983 tarih 18132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2014/13

MAKALE

lirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin
esasları düzenlemek” amaçlanmıştır.

Kanununun 25 inci maddesine dayanılarak çıkartılan
Milli Parklar Yönetmeliğinde korunan alan statülerinin kriterlerini;

Tablo 1 Ülkemizde Bulunan Korunan Alan Sayıları12

Milli Park için; tabii ve kültürel kaynak değeri ile rekreasyonel potansiyeli, milli ve milletlerarası seviyede
özellik ve önem taşıması, kaynak değerleri, gelecek
nesillerin miras olarak devralacakları ve sahip olmaktan gurur duyacakları seviyede önemli olması,
kaynak değerleri tahrip olmamış veya teknik ve idari
müdahalelerle ıslah edilebilir durumda olması, saha
büyüklüğü, kaynak değerleri kesafeti yönünden, özel
haller ve adalar dışında, en az 1000 hektar olmalı ve
bu alan bütünüyle koruma ağırlıklı zonlardan meydana gelmesi, olarak belirlemiştir.

Korunan Alan Türü
Milli Park

Korunan Alan
Değeri
Ulusal

Sayı
40

Tabiatı Koruma Alanı

Ulusal

31

Tabiat Parkı

Ulusal

184

Tabiat Anıtı

Ulusal

107

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Ulusal

80

Muhafaza Ormanı

Ulusal

58

Doğal Sit

Ulusal

1273

Özel Çevre Koruma Bölgesi

Bölgesel

15

Ramsar Alanı

Küresel

14

Biyosfer Rezervi

Küresel

1

Dünya Miras Alanı

Küresel

11

Milli Parklar Yasası’nın 2. Maddesi ile, milli park kapsamında değerlendirilen yapılar tanımlanmıştır. Buna
göre milli park kapsamında değerlendirilen alanlar
4 gruba ayrılmış olup, bunlar: 1- Milli Park, 2- Tabiat
Parkı, 3- Tabiat Anıtı, 4- Tabiatı Koruma Alanı, biçimindedir.
Kanun; milli parkı, bilimsel ve estetik bakımından,
milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm
alanlarına sahip tabiat parçaları, tabiat parklarını; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara
bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları, tabiat anıtlarını; tabiat ve tabiat
olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel
değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan
tabiat parçaları, tabiatı koruma alanlarını; bilim ve
eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler
ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri
ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece
bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış
tabiat parçalar şeklinde tanımlamıştır.
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 6831 sayılı Orman
12 http://www.milliparklar.gov.tr/korunanalanlar/korunanalan1.htm; (İzlenme 14.12.2013 14:15)
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Tabiat parkı olarak ayrılacak yerler için ise; millî veya
bölge seviyesinde üstün tabii fizyocoğrafik yapıya,
bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliklerine ve manzara
güzellikleri ile rekreasyon  potansiyeline sahip olması, kaynak ve manzara bütünlüğünü sağlayacak yeterli büyüklükte olması, bilhassa açık hava rekreasyonu
yönünden farklı ve zengin bir potansiyele sahip olması, mahalli örf ve adetlerin, geleneksel arazi kullanma
düzeninin ve kültürel manzaraların ilgi çeken örneklerini de ihtiva edebilmesi, devletin mülkiyetinde olması, olarak belirlemiştir.
Tabiat anıtı olarak ayrılacak yerler ve tabii objeler
için;tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği tek
veya nadir olmaları sebebiyle ilmi ve estetik yönden
milli öneme sahip, bir veya bir kaç jeolojik ve jeomorfolojik formasyon ve bitki türleri gibi müstesna değerleri barındırması, özellikle insan faaliyetlerinden
çok az zarar görmüş veya hiç zarar görmemiş olması,
saha büyüklüğü milli parkları küçük, fakat koruma yönünden bütünlüğü sağlayacak yeterlikte olması, devletin mülkiyetinde olması, olarak belirlemiştir.
Tabiatı koruma alanı olarak ayrılacak yerler için; milli veya milletlerarası seviyede tipik, emsalsiz, nadir,
tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği
veya gizlediği tabii ve geleneksel arazi kullanım şekillerine ait örnekleri barındırması, genellikle hassas
ekosistemlere, habitatlara veya hayat şekillerine,
biyolojik veya jeolojik önemli çeşitliliklere, zengin
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genetik kaynaklara sahip olması,bu özellikleri ve
farklılıkları; bilim, eğitim, araştırma kurumları veya
ilgili kuruluşlar tarafından tesbit edilmiş olması, saha
büyüklüğü, korunması gerekli değerlerin hayatlarını
uzun süreli  olarak devam ettirmelerine yeterli olması, devletin mülkiyetinde olması, olarak belirlemiştir.
Ülkemizdeki korunan alan statüleri ile Dünya Koruma
Birliğinin kategorileri kıyaslandığında Mutlak Doğa
Rezervi ve Yabanıl Alan kategorisinin kanundaki tabiatı koruma alanına; milli park kategorisinin kanundaki milli park; tabiat anıtının tabiat anıtına ; yaşam/
tür koruma alanı kategorisinin yaban hayatı koruma
sahasına; kara/deniz peyzajını koruma alanı kategorisinin tabiat parkı şeklinde karşılık bulabileceği anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere Doğa Koruma Birliğinin
belirlediği kategorilerin bazılarının karşılığının bu kanunda yer almadığı görülmekle birlikte ülkemizde yer
alan ancak Doğa Koruma Birliği sınıflandırmasında
yer almayan farklı statülerde bulunmaktadır.
SONUÇ  	
Genel olarak insan faaliyeti sonucunda doğada
önemli olumsuz değişimler meydana geldiği ve bu
değişimlerin zamanla dünya üzerindeki bütün canlıları tehdit ettiği gerek uluslararası düzeyde kabul
görmeye başlanmıştır. Doğadaki bu olumsuz değişimlerin ancak doğanın korunarak engellenebileceği bilimsel araştırmalar ile desteklenmektedir. Bu doğrultuda uluslararası çabalar artarak devam etmektedir.
Bu çabalardan biri de korunan alan oluşturulmasıdır.
Ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak
korunan alan statüleri oluşturulmuştur, bu konudaki
en önemli gelişme Milli Parklar Kanununun çıkarılması olmuştur. Bu kanunda belirlenen korunan alan
metodolojisinin uluslararası kabul gören metodoloji
ile uyumlu olduğu görülmektedir. Elbette doğanın korunması sadece ulusal veya uluslararası yasal düzenlemeler ile gerçekleştirilebilecek bir durum değildir.
Dünyanın tüm canlılar için yaşanılabilir olmaya devam etmesi bilinçli ve sistematik bir korunma anlayışı
ile mümkün olacaktır.
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Afganistan’dan Derneğimize Ziyaret

Afganistan parlamento üyeleri, bakan yardımcısı, genel
müdür, savcı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden
oluşan 20 kişilik bir heyet, 4 Şubat 2014 tarihinde, derneğimizi ziyaret ettiler.
Afganistan Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün işbirliğinde, Türkiye’de şeffaflık, bilgi edinme, hesap verebilirlik,
kamu denetçiliği ve mali suçlarla mücadele konularında
uluslararası deneyim paylaşımında bulunmak üzere, 26
Ocak- 05 Şubat 2014 tarihleri arasında ülkemizde bulunan Afgan heyet, derneğimizi de ziyaret etmiş, kendilerine şeffaflık, hesap verilebilirlik, iç denetim ve derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.
Heyeti Dernek Başkanımız, TBMM İç Denetim Birim Başkanı Faruk UYSAL ve Dernek Yönetim Kurulu’ndan Murat
YEĞENOĞLU, Şerif Olgun ÖZEN, Ömer GEÇGİL, Süleyman KELOĞLU, Yahya CEVİZ ve üyelerimiz Ayfer AKSU,
Volkan ÖZBAY ile Cabir KÜÇÜKALTUN karşılamışlardır.
Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaret memnuniyetle
karşılanmıştır. Afgan Heyet temsilcileri derneğimizin faaliyetlerini takdirle karşılamış, özellikle eğitim konularında
işbirliği yapılması noktasında fikir beyan etmişlerdir.
Derneğimiz temsilcileri de iç denetimin Türk Kamu
Yönetimi’nde geldiği noktayı ve sağladığı katkıları, mesleğin ve meslek mensuplarının kendilerini geliştirme yönünde yaptıkları çalışmalara vurgu yapmışlardır.
Afgan Heyet Başkanı’nın Dernek Başkanımıza günün
anısına bir plaket takdim ettiği ziyaret iyi dilek temennileri ile sona ermiştir.
Başkanımız Faruk UYSAL heyete aşağıda yer alan sunumu yapmıştır. Ziyarette ayrıca Genel Sekreterimiz Murat
YEĞENOĞLU faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme sunumu, Şerif Olgun ÖZEN’de iç denetim hakkında İngilizce bir sunum yapmışlardır.
2014/13
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Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirlik
Mali saydamlık ve hesap verebilirlik, kamu mali yönetimi alanında son dönemlerde en popüler iki kavramdır.
Bu iki kavramın bu kadar popüler olmasının ve kamu
mali yönetimi alanında gündeme gelmesinin nedeni
demokratik devlet mekanizmasının bir gereği olmasından kaynaklanmaktadır. Vatandaşların, yöneticilerin
faaliyetleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi olmadığı durumlarda sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapabilmeleri ve seçimlerde tercihlerini sağlıklı bir şekilde kullanabilmeleri mümkün değildir. Bunun yanı sıra
toplumun temsilcilerinden oluşan parlamentoların da,
vatandaş adına hükümetleri etkin bir şekilde denetleyebilmesi için, saydamlık ve hesap verilebilirliği temin
eden mekanizmaların kurulması gerekir.
Hesap verebilirlik, halkın yetki ve kaynak verdiği politikacı ve idarecilerin, faaliyetlerinin sonuçları konusunda
sorumlu olmaları anlamına gelmektedir. Hesap verebilirliğin gelişmiş olduğu durumlarda politikacılar ve idareciler daha kaliteli ve daha etkili hizmet sunmaya çaba
harcadıkları için, aslında bu iki kavram demokrasinin
kalitesi ile doğrudan ilişkilidir.
Saydamlık ve hesap vermenin olmadığı durumlarda, yöneticilerin toplum yararı yerine, kendi çıkarlarına yönelik
çalışmaları mümkündür. Kaynak kullanımı konusunda, etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik göz ardı edilebilir. Komu
kaynaklarını kullanmakla yetkilendirilmiş kişiler, sadece
kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik faaliyet içinde olmalı ve bu faaliyetleri yürütürken de kaynakları en etkin,
en verimli ve en ekonomik şekilde kullanmalıdır. Bu açıdan kamu adına faaliyet gösteren tüm seçilmiş ve atanmışların hesap vermeleri büyük önem taşımaktadır.
Uygulamada atanmışların bakanlara, bakanların hükümete ve hükümetlerin de parlamentoya karşı hesap verebilir olmalarını sağlayacak mekanizmaların kurulması gerekmektedir. Bu manada hesap verilebilirliğin en
önemli unsuru saydamlıktır. Zira kurum ve kuruluşların
faaliyetlerinin toplum tarafından, yöneticilerin faaliyetlerinin kendilerini atayan bakanlar tarafından bilinmediği durumlarda hesap verebilirliğin gerçekleşmesi mümkün değildir.
Türkiye’de kamu mali yönetimi alanında, saydamlık ve
hesap verebilirlik konularındaki en temel düzenlemeler, 2003 yılında kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde 1990
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ve 2001 yılları arasında yaşanan çok sert ekonomik krizler, kamu mali yönetimi alanında çok köklü değişiklikler
yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda Kamu İhale
Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır. Özellikle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile saydam ve hesap verebilir bir yapı oluşturulması
amaçlanmıştır. Bunun gerçekleşmesi için birçok sistem
ve mekanizma kurulmuştur.
•

•

•

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu öncesinde
çok önemli fonlar ve birçok kamu faaliyeti bütçe disiplininin dışında yönetildiği için kamu gelirleri ve
kamu giderleri sağlıklı bir şekilde tespit edilememekte ve yönetilememekteydi.
Kalkınma planları ile bütçeler arasındaki ilişki kopmuş vaziyetteydi. İdarecilerin başarılarını ölçebilecek ve hesap vermelerini sağlayacak kayıt ve raporlara sistemi bulunmamaktaydı.
Kamu mali yönetimindeki yetki ve sorumluluk kargaşası nedeniyle, yöneticiler faaliyetleri yürütürken
yeterince dikkatli davranmak zorunda hissetmiyorlardı.

Bu sorunları çözmek amacıyla Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu pek çok yeni kayıt, raporlama, kontrol
ve denetim mekanizması getirmiş ve daha önce var
olan bazı sistemleri geliştirmiştir.
1. Bütçenin kapsamı genişletilmiş ve yıllardır bütçe
disiplini dışında faaliyet gösteren kurumlar bütçe
içerisine alınmıştır.
2. Bakanların, üst yöneticilerin ve diğer yöneticiler ile
görevlilerin yetki ve sorumlulukları açık olarak belirlenmiş, var olan yetki ve sorumluluklar genişletilmiştir.
3. Stratejik planlama ve üç yıllık bütçeleme getirilmiş
ve bununla planlı bir yönetim hedeflenmiştir.
4. Stratejik planlama ve üç yıllık bütçelemeye uyum
konusunda saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlamak üzere, eskiden var olan Kesin Hesap Kanununun yanı sıra Faaliyet Raporu düzenleme zorunluluğu da getirilmiştir.
5. Kamu hesaplarının kayıt altına alındığı muhasebe
sistemi, standart ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak revize edilmiştir. Bu
kapsamda daha önce nakit esaslı olan muhasebe
sistemi, tüm mali sonuç doğuran faaliyetlerin kayıt
altına alınmasını sağlayacak şekilde tahakkuk esaslı
muhasebe sistemine dönüştürülmüştür.
6. Bütçe uygulamalarında ekonomik ve fonksiyonel
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sınıflandırmaya uygun bir kayıt yöntemi getirilerek,
daha saydam ve karar vermeye daha uygun bir yapı
oluşturulmuştur.
7. İç Kontrol Sistemine vurgu yapılmış ve iç kontrol
sisteminin kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve
verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde
kurulması gerektiği belirtilmiştir.
8. İç kontrol sistemi kapsamında, bu sistemin geliştirmeye yönelik önerilerde bulunacak, bu konuda
rehberlik ve danışmanlık yapacak İç Denetim Sistemi kurulmuştur.

Kamu İç Kontrol Rehberi Hakkında Değerlendirme
Kamu İç Kontrol Standartlarının uygulanması konusunda, kamu idarelerine daha fazla rehberlik yapmak
amacıyla, iç kontrol bileşenleri çerçevesinde hazırlanan ve uygulama adımları ile örneklerini içeren,
Kamu İç Kontrol Rehberi Maliye Bakanlığınca yayımlandı.
İç denetçiler, denetim görevleri sırasında, mevcut
kontrollerin etkinliğini değerlendirmekte ve kontrollerin çalışıp çalışmadığı yönünde tespitler yaparak
düzeltici önerilerde bulunmakta ve böylece kontrol
süreçlerinin iyileştirmesine katkı yapmaktadırlar. Bu
bakımdan KİDDER olarak, Kamu İç Kontrol Rehberini, iç denetim faaliyetlerinin gereği gibi yürütülmesi
açısından önemli ve gerekli bulduğumuz için, bir an
önce yayımlanması hususunu değişik platformlarda
hep dile getirdik.
Rehberin taslak hali, 2012 yılının Haziran ayında derneğimize iletilmiş ve derneğimiz tarafından, rehberle
ilgili bir görüş oluşturularak İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimine gönderilmişti. Uygulamayı çok yakından izleyen kişiler olarak, görüşlerimizin belirli bir
oranda dikkate alınacağı beklentisi içindeydik. Ancak
yayımlanan rehber incelendiğinde, görüşlerimizin
büyük oranda dikkate alınmadığı üzüntüyle görülmüştür.
Öncelikle taslak rehberin “Kamu İç Kontrol Çerçeve
Rehberi” olarak kabul edilmesi ve yeni bir uygulama rehberi hazırlanarak, Uygulama Rehberinde, iç
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kontrol sisteminin tasarımı ve uygulanması sırasında
yapılması gerekenlerin, adım adım ve örnek olaylar
eşliğinde açıklanmasının faydalı olacağının belirtilmesine karşın, bu önerimiz dikkate alınmamıştır.
Uygulama konusunda var olan boşluğun kamu idarelerince, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da,
yetersiz bilgiye sahip danışman firmalar aracılığı ile
doldurulmaya çalışılacağı ve bunun sonucu olarak da
özellikle kaynak israfının daha uzun bir süre yaşanacağı anlaşılmaktadır.
Görüşümüzde idarelere, ilave doküman (Risk Stratejisi
Belgesi, vb.) hazırlatmak yerine, iç kontrol faaliyetlerinin mümkün olduğunca, yönetim faaliyetlerinin içerisine entegre edilmesine yönelik düzenlemelere yer
verilmesinin, daha yararlı olacağı belirtilmişti. Ancak,
rehberde uygun örnekler verilmeden, bu tür belgelere
yer verildiği gözlemlenmiştir. İdareler açısından yapılması gerekenlerin daha somut ve kolay anlaşılabilir bir
hale getirilmesi için, bu tür örneklere yer verilmesi gerekli olup, aksi takdirde rehberin bir akademik çalışmadan ibaret kalacağı ve kamu idarelerindeki ağır aksak
yürütülen iç kontrol çalışmalarında beklenen ivmeyi
sağlayamayacağı düşünülmektedir.
Bu gibi temel değerlendirmelerin yanında, rehberde
bazı önemli kontrol standartlarına da yeterince yer
verilmediği belirtilmişti. Örneğin rehber taslağında faaliyetlerin sürekliliğine ilişkin olan 11 numaralı
Kontrol Faaliyeti Standardının önemiyle orantılı olarak, detaylı açıklama ve örneklere yer verilmesi is-
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tenmişti. Ancak nihai rehberde bu konuda ilave bir
açıklama yapılmayarak, taslak rehberde olduğu gibi
konu iki cümleyle geçiştirilmiştir. Hâlbuki iş sürekliliği konusu, birçok idare açısından çok kritik bir konu
olup, verilen kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi adına, kamu idarelerince alınması gereken
birçok tedbir bulunmaktadır.
Konuyla ilgili olarak çok sayıda örnek verilebilir. Taslak rehbere ilişkin görüşümüzden sonra bir buçuk yıla
yakın bir süre beklenilip görüşlerimizin neredeyse hiç
dikkate alınmadan nihai rehberin yayımlanması, ida-

relerin, temel ilke ve değer olarak kabul etmesi gerektiği “katılımcılık” ilkesine, aykırılık teşkil etmektedir.
Bundan sonraki çalışmalarda, özellikle sivil toplum
kuruluşlarıyla daha fazla diyalog içinde olunmasını
ve sivil toplum kuruluşlarının öneri ve katkılarından
daha fazla yararlanılmasını bekliyoruz.
İç kontrol alanındaki tecrübe ve bilgi birikimi ile Maliye Bakanlığı’nın diğer kamu idarelerine liderlik edebileceğine inanıyor ve idarelere yol gösterebilecek nitelikte, örnek olaylarla zenginleştirilmiş uygulamaya
dayalı rehberler geliştirmesini bekliyoruz.

Kamuda Bir İç Kontrol Uygulaması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile mevzuatımıza giren “İç Kontrol” kavramı, idarenin
amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere
idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem
ve süreç ile iç denetimi de kapsayan malî ve diğer
kontroller bütünü ifade eder.
Kamu İç Kontrol Rehberi, geçtiğimiz günlerde Maliye
Bakanlığınca yayımlandı. Derneğimiz tarafından yakından takip edilen iç kontrol çalışmalarına bir yenisi
de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar
Genel Müdürlüğü tarafından eklendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen “İç kontrol Sistemi Oluşturma Projesi” başarı ile tamamlanmış ve “İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Sonuç Raporu” yayımlanmıştır.
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür V. Aytekin YALÇIN,
‘İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Sonuç
Raporu’nun önsözünde;
Söz konusu projenin, mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verilebilirlik, ekonomiklik, etkinlik, etkililik
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ve verimlilik gibi mali yönetim ilkeleri esas alınarak,
mali ve mali olmayan bütün görevleri ve sorumluluk
alanlarını kapsayacak şekilde, yönetim sorumluluğu
çerçevesinde risk odaklı olarak yürütüldüğünü,
Genel Müdürlük olarak hedeflerinin; işlerin doğru,
hızlı, etkili, verimli ve hatasız şekilde yapılması için
süreçlerin tanımlanması, iyileştirme yapılabilecek
alanların belirlenmesi, karar alma süreçlerinin hızlandırılması, kontrol ortamının oluşturularak doğru
performans göstergelerinin belirlenerek, performans
ölçümünün yapılabilmesi olduğunu,
Proje sonunda oluşan kitabın, sahasında yapılan ilk çalışmalardan biri olma özelliğini taşıdığını, çalışmanın,
“iç kontrol sistemi” oluşturmayı hedefleyen tüm kamu
kurum ve kuruluşlarına da faydalı olacağını belirtmiştir.
KİDDER olarak biz de, çalışmanın, tüm kamu kurum
ve kuruluşları için örnek teşkil etmesini diliyor ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyoruz.
İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sonuç raporuna
aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.
http://esnaf.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/ic-kontrol-sisteminin-guclendirilmesi-projesi-sonuc-raporuyayimlandi
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Devlet Personel Başkanı Sayın Kumbuzoğlu’nu Ziyaret
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Faruk UYSAL ile Başkan Yardımcısı Şerif OLGUN ÖZEN, 6 Şubat Perşembe günü Devlet Personel Başkanı Sayın
KUMBUZOĞLU’nu ziyaret etmişlerdir.
Kamuda iç denetim faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapmak ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde
(KİT) kurulmakta olan iç denetim faaliyeti konusunda desteklerini sağlamak amacıyla Devlet Personel
Başkanı Mehmet Ali KUMBUZOĞLU, makamlarında
ziyaret edilmiştir. Ziyaret sırasında Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanı Adem DİNÇ ile Kit ve
Özelleştirme Dairesi Başkanı Fatma YİĞİTER KARA da

hazır bulunmuşlardır. Ziyarette genel olarak kamuda
iç denetim yapılanması ve teşkilatlanması, iç denetim
faaliyetlerinin idarelere sağladığı katkılar hakkında
bilgi verilmiştir. KİT’lerde kurulmakta olan iç denetim
faaliyetinin mevzuat çalışmaları ve gelişmeler hakkında bilgi alınmış, derneğimiz tarafından iç denetimin
geliştirilmesi konusunda her türlü desteğin verileceği
ifade edilmiştir. Devlet Personel Başkanlığı yöneticileri tarafından, KİT’lerde iç denetim faaliyetinin kurulması konusunda gerekli mevzuat çalışmalarının
yapıldığı ifade edilmiş, iç denetimin kamuda yaşadığı
sorunların tartışılması ve çözüm önerileri üretilmesi
amacı ile bir çalıştay düzenlenebileceği bildirilmiştir.

TiDE Kurumsal Tarih Kitabı, İç Denetimin Yakın Tarihinin Kitabı Yazıldı
lüğü TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun
tarafından yapılan kitap hakkında Gürdoğan Yurtsever ve Ali Kamil Uzun sorularımızı cevapladı.
Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı TÜRKİYE İÇ
DENETİM ENSTİTÜSÜ kitabının kaleme alınmasında
hedeflenen neydi?

"Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı:
TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ” kitabı, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yayınları arasında yayımlandı.
TİDE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Gürdoğan Yurtsever tarafından yazılan, editör-
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Bu kitabı yazmamızın nedeni, emek, özveri ve adanmışlıkla yoğrulan bu kurumun tarihini yazılı hale getirme isteğimizdir. TİDE, kurumsal yapısına uygun bir
felsefe ile tarihini yazılı hale getirdi. Ama bu kitap,
okuyucular için, sadece bir kurumsal tarih çalışması
değil, kurumun bugünlere gelmesinde belirleyici olan
öğeleri de anlatan bir kurum inşa etme rehberidir.
Örnek olabilecek bir başarı ile kısa sürede hedeflerine ulaşmayı başaran, bununla birlikte sürekli yeni
hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için gönüllü
üyelerinin katılımlarıyla ilerleyen TİDE’nin, bir sivil
toplum örgütü olarak sadece ülkemizde değil, yurtdışında da örnek bir başarı hikâyesi olmayı hak ettiğini, bu çalışmayla görmek mümkün oluyor. Bu kitap,
sadece olayların kronolojik olarak verildiği bir belge
çalışması olmasının dışında, TİDE’nin kuruluşunun altında yatan felsefeyi; kurucuların ortak hayallerini ve

95

HABERLER

bölümde, kurumsallaşması tamamlanan Enstitü’nün,
ulusal ve uluslararası faaliyetleri konu ediniyor. Dördüncü etap, “yarış devam” ediyor bölümü. Bu bölümde ise, mesleğin ve TİDE’nin gelecek öngörüleri
ve bayrak yarışını devralacak genç meslektaşların, yaratılan bu ulusal birikimlerden nasıl küresel bir değer
yaratacaklarına dair ipuçları anlatılıyor.
Hedef kitle kimlerdir?

bu hayalleri için verdikleri emeği de anlatması açısından okunması ve örnek alınması gereken bir çalışma
özelliği taşıyor. Kitap, bütünlüğü içinde, bir kurumsal
tarih olmanın ötesine geçiyor ve okuyuculara zevkle
okuyacakları bir bayrak yarışını anlatıyor. Kitap ayrıca
TİDE’nin geleceğinde söz sahibi olacak meslektaşlara
bir rehber olma özelliği de taşıyor.
Kitabın İçeriği Hakkında Neler Söyleyeceksiniz?
Bu kitap, uluslararası meslek organizasyonlarının yöneticileri de dahil olmak üzere yerli ve yabancı birçok
kişinin katkısı ile yazıldı. Bu, aslında, TİDE ruhunu
da yansıtıyor. Bu nedenle, kitap, kuruluş ve yönetim
çalışmalarının altında yatan felsefeye uygun olarak,
bayrak yarışı imgesi kullanılarak kaleme alındı. Kitap,
Enstitü’nün ve bir anlamda mesleğin yakın tarihini,
bayrak yarışı metaforu kullanarak anlatıyor. Amacın,
bayrağın düşürülmeden bir sonraki etabı koşacak koşucuya ulaştırılması olan bayrak koşusu bilindiği gibi
dört etaptan oluşuyor. Bayrak koşusunun her bir etabı, kitabın bir bölümünü anlatıyor. Birinci etap, kurucuların “yüksek çıkışı” ile TİDE’nin kuruluşunu anlatan
bölüm. Bu bölümde, TİDE’nin kuruluş öyküsü; hayalin
ortaya çıkışı anlatılıyor. İkinci etap, “birlikte düz koşu”
bölümü. Bu bölümde, Enstitü’nün kurumsallaşmasını tamamladığı çalışmalar ve uluslararası kurumlara
davet edilme süreci ve kurulan hayalin gerçekleşme
süreci işleniyor. Üçüncü etap, “elden ele” bölümü. Bu
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Kitabın geniş bir okuyucu kitlesine hitap edebilecek
bir kurguda oluşturulmasına çalıştık. İç denetçiler, sivil
toplum gönüllüleri, öğrenciler, iş dünyası temsilcileri,
akademisyenler, kurumsal tarih çalışması yapmak isteyenler…vb çok geniş bir yelpazedeki okuyucular kitabı ilginç bulabilir. Kimisi için örnek alınacak bir çalışma, kimisi için iç denetimin ülkemizdeki tarihi olabilir.
Zaten kitap, bu nedenle çok boyutlu bir çalışma. Bu
çalışma, sadece okuyucular ve meslek insanları için
bir bilgi kaynağı değil, hayalleri olan herkes için, bu
hayalleri gerçekleştirmede yol gösterecek bir çalışma
olma özelliği de taşıyor. Bir hayalle yola çıktık. Büyük
özverilerle, bir takım olarak TİDE’yi ulusal ve uluslararası alanda iyi bir yere getirdik. Bundan sonrası, gelecekte söz sahibi olan gençlerin görevidir. Bu yayın, bu
nedenle gençlere bir mesaj özelliği de taşıyor.
İlgilenenlerin www.tide.org.tr adresinden TİDE ofis ile
iletişime geçerek kitabı temin etmeleri de mümkün.

Düzeltme ve Özür
Dergimize gönderilen yazıların dergimiz yazım kurallarına uygun olması, kaynakça bölümünde özellikle alıntı yapılan kaynaklara yer verilmesi önem
arz etmektedir. Yayın Kurulu olarak gelen yazıları
değerlendirmeye çalışıyoruz ancak yayınladığımız
bir makalede Derneğimiz kurucularından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Ekrem
Candan’ın kaynakçada belirtilmemiş olması bizi
fazlasıyla üzmüştür. Kendisinden yapılan bu yanlışlık için özür diliyoruz. Bu yanlışlığın bir daha tekrar
edilmemesi için hem yazarlarımıza hem de yayın
kurulumuza büyük iş düştüğünü hatırlatmakta fayda mülahaza ediyoruz.
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